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InzercIa

V sobotu 23.11.2013 sa na 
Slovensku konalo 2.kolo volieb 
do orgánov samosprávnych 
krajov. 

V našom kraji sme si voli-
li predsedu Banskobystrické-
ho samosprávneho kraja. Do 
2.kola z 11 kandidátov postúpil 
Ing. Vladimír Maňka a Ing. Ma-
rian Kotleba. Volebné miestnos-
ti v našom volebnom obvode č.2 
– okres Banská Štiavnica sa otvo-
rili o 7:00 hod. a zatvorili o 22:00 
hod. V meste Banská Štiavnica 
sme volili v 10. volebných okrs-
koch. Z celkového počtu 8 313 
zapísaných voličov využilo svoje 
právo voliť 1 944 z nich a účasť 

na voľbách dosiahla 23,38%. 
Najviac hlasov získal Ing. Vladi-

mír Maňka (1 024) a Ing. Marian 
Kotleba (876). 

Volebná schránka foto Ján Petrík
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20 výročie zápisu Banskej Štiavnice
a technických pamiatok okolia
do Zoznamu UNESCO

Ako sme volili v okrese Banská Štiavnica

Mesto Banská Štiavnica 
oznamuje, že do 30.12.2013 je 
termín pre podávanie žiadostí 
o poskytnutie dotácie pre rok 
2014.

V zmysle Všeobecného záväzného 
nariadenia Mesta Banská Štiavni-
ca č.3/2013 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu Mesta Banská Štiavni-
ca, je potrebné žiadosť podať pí-
somnou formou na predpísanom 
tlačive, ktoré nájdete na stránke 
mesta www.banskastiavnica.sk, 
alebo priamo v Klientskom cen-
tre.
Žiadosť o poskytnutie finančného 
príspevku musí obsahovať povin-

né prílohy 
- stručný popis pripravovanej akti-
vity a jej cieľ
- účel použitia príspevku
- rozpočet akcie, projektu
- ďalej všetky náležitosti podľa § 
č. 6, VZN č. 3/2013.

Ing. Ivana Ondrejmišková
Prednostka MsÚ

Podávanie žiadostí 
o poskytnutie finančných prostriedkov pre rok 2014

Vianočná 
súťaž

Milí čitatelia ŠN! 
Aj tento rok sme pre vás pri-
pravili Vianočnú súťaž o vec-
né ceny. Súťaž pozostáva z 3 
súťažných kôl. Vašou úlohou 
bude zodpovedať na polože-
né 3 otázky a správne odpo-
vede nám treba zaslať spolu 
so súťažnými kupónmi, adre-
sou a tel. kontaktom do redak-
cie ŠN, príp. vhodiť do schránky 
v termíne do 15.12.2013. Zo 
správnych odpovedí vyžrebu-
jeme 10 šťastných výhercov a 
ich mená zverejníme v posled-
nom tohtoročnom vianočnom 
čísle ŠN, vo štvrtok 19.12.2013. 
Prajeme vám veľa šťastia!

1. kolo
Súťažná otázka:
Napíšte nám meno a priez-
visko najznámejšej postavy 
Mikuláša v Banskej Štiavnici.

Kupón č.1
Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Tel.č.:

2. kolo volieb na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja
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z programu
primátorky

Slávnostné prijatie študentov pri príležitosti Dňa študentov 
 foto Viktória Michalská

25.11.

Odpovedáme občanom...
Oznámenie o úmrtí
Dobrý deň,  nebolo by možné zve-
rejňovať oznam o úmrtí aj na strán-
ke mesta? Anna
Odpoveď:
Myslím si, že smrť blízkeho zna-
mená zmenu v živote pozostalých s 
ktorou sa musia vyrovnať. Niekto sa 
s tým vyrovnáva sám, niekto v spo-
ločenstve svojich blízkych a priate-
ľov. Podelenie sa so stratou blízkej 
osoby v širšom okruhu ľudí je sub-
jektívne rozhodnutie pozostalých. 
Samospráva mesta na základe via-
cerých požiadaviek občanov posky-
tuje v informačných tabuliach mes-
ta pre subjekty realizujúce pohrebné 
služby v našom meste priestor na 
zverejňovanie smútočného ozná-
menia. Deje sa tak v najľudnatej-
ších častiach mesta na sídlisku Juh 
(Križovatka) a na sídlisku Drieňová. 
Zverejnenie smútočného oznáme-
nia (parte) je objednanou službou 
realizovanou pohrebnou službou. 
Zo strany širšej občianskej spoloč-
nosti ani pohrebných služieb pôso-
biacich v našom meste nebola pre-
zentovaná myšlienka vytvoriť na 
webe samosprávy priestor pre zve-
rejňovanie smútočných oznámení. 
Na internete sa takáto smutná uda-
losť zverejňuje cielene užívateľom 
stránky - členom spoločenstva, kto-
rého súčasťou bol aj zomrelí napr. 

športový klub, záujmové združe-
nie atď..  

 Jaromír Piliar, 
ved. odd. organizačného VSaSV

Drieňová klzisko
Dobrý deň, chcela by som sa opý-
tať, že či sa bude prevádzkovať ten-
to rok klzisko na sídlisku Drieňová, 
o ktoré sa stará p.Gazda ml.?
Odpoveď:
Dobrý deň,  v tejto chvíli ešte nie 
je uzavretá dohoda o tom, či pán 
Gazda ml. spolu s ďalšími dobrovoľ-
níkmi bude klzisko prevádzkovať. 
Snahou mesta je dospieť k takejto 
dohode v krátkom čase.

         Rastislav Marko
ved. odd. kultúry, športu a MK

Práca v meste, individuálne pra- �
covné stretnutia. 
Príprava materiálov pre Mestskú  �
radu a Mestské zastupiteľstvo v 
Banskej Štiavnici.  
26. 11.
Pracovné rokovanie so zástup- �
cami spoločnosti Mestské lesy 
Banská Štiavnica, s. r. o.    
Obhliadka ulíc v miestnej časti  �
Štefultov.
Pracovné stretnutie s p. Záturec- �
kým k riešeniu problematiky po-
škodeného schodišťa. 
Zasadnutie Valného zhromažde- �
nia Oblastnej organizácie cestov-
ného ruchu Región Štiavnica.  
27. 11.
Pracovné rokovanie so zástupca- �
mi spoločnosti Stredoslovenská 
energetika, a. s. v Žiline.  
Uskutočnilo sa slávnostné prija- �
tie členov Únie nevidiacich a sla-
bozrakých Slovenska.  
28. 11.
Účasť na slávnostnom poduja- �
tí spojenom s odovzdávaním Vy-
znamenaní ministra školstva, 
vedy, výskumu a športu SR za 
mimoriadny prínos v oblasti 
vedy a techniky, ktoré sa usku-
toční v priestoroch Slovenského 
banského múzea za prítomnos-
ti ministra školstva, vedy, výsku-
mu a športu SR Dušana Čaplovi-
ča. V popoludňajších hodinách 
podujatie pokračovalo seminá-
rom.     
29. 11.
Pracovné rokovanie k proble- �
matike poskytovania zdravotnej 
starostlivosti v našom meste.
Práca v meste, individuálne pra- �
covné stretnutia. 
Účasť na prezentácii knihy Vladi- �
míra Bártu a autorského kolek-
tívu „My Štiavničania“ v priesto-
roch SPŠ S. Mikovíniho. 

Andrea Benediktyová

Prijatie študentov

Čriepok

Okres Banská Štiavnica
1. Administratívny pracovník v 
poisťovníctve, Eliška Skarbová, 
Robotnícka 1, Banská Štiavni-
ca, 96901, Mgr. Eliška Skarbová, 
0905 779 196, eliska.skarbova@
oz.allianzsp.sk,  USO (SOS s ma-
turitou), vyššie vzdelanie, vysoko-
školské – 1 VPM, nástup ihneď
2. Obchodný zástupca, NAWA-
RA, s.r.o., Banská Belá 49, Banská 
Belá, 96615, Pavol Jaško, 0907 
636 771, USO (SOS s maturitou) 
– 1 VPM, nástup ihneď
3.Odlievač-údržbár, ROTOBA-
LANCE, s.r.o., Antolská 2, Ban-
ská Štiavnica, 96901, info@ma-
saya.sk, USO – 2 VPM, nástup od 
2.12.2013
4. Čašník, servírka, Marián Čier-
ny–BLACK M, Nám.sv.Trojice 2, 
Banská Štiavnica, 96901 Mari-
án Čierny, 0915 256 540, vyuče-
ný, stredoškolské (bez maturity), 
USO (SOU, US s maturitou) – 1 
VPM, nástup ihneď
5. Čašník, servírka, Kolo, s.r.o., 
Andreja Sládkoviča 2, Banská 
Štiavnica, 96901, Mgr. Martin 
Macharik, 0905 360 307, nižšie 
stredné odborné vzdelanie, stred-
né odborné vzdelanie, USO – 2 
VPM, nástup od 1.12.2013.

ÚPSVaR BŠ

ponuka
práce

Vo štvrtok 21.11.2013 sa konalo 
v priestoroch Obradnej miestnosti 
historickej Radnice stretnutie ban-

skoštiavnických študentov stred-
ných škôl s primátorkou nášho mes-
ta pri príležitosti Dňa študentstva.

Kurzy bojových umení
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 hod. (Jiu 
Jitsu, Grappling) a 18:00 – 19:30 
hod. Thai Box v telocvični SPŠ S. 
Mikovíniho v B.Štiavnici. Bližšie 
info: 0915 876 661.

Masáže
Prevencia a pomoc pri bolestiach 
svalov a kĺbov – masáže, banko-
vanie, Aneta Dunová - Plaváreň, 
Banská Štiavnica, tel.č.: 0907 236 
826.

„Črepy prinášajú šťastie, ale ide to 
do peňazí.“  Ján Petrík



3číslo 43 • 28. november 2013
sn@banskastiavnica.sk

V okrese Banská 
Štiavnica najviac hlasov od vo-
ličov dostal Ing. Vladimír Maň-
ka (1 621) a len o 45 hlasov me-
nej získal Ing. Marian Kotleba (1 
576). Účasť na voľbách dosiah-
la 24,39%. Z celkového počtu 13 
347 zapísaných voličov sa volieb 
zúčastnilo 3 197 občanov. Ing. 
Vladimír Maňka získal prvenstvo 
v meste Banská Štiavnica, Prenčo-
ve, Počúvadle, Beluji, Vysokej a 
Dekýši. Ing. Marian Kotleba zase 
zvíťazil v Banskej Belej, Štiavnic-
kých Baniach, Banskom Studenci, 
Baďane, vo Svätom Antone, Pod-
horí, Močiari, Kozelníku a Iliji. 
Celkové výsledky volieb na pred-
sedu BBSK sú uverejnené v tabuľ-
kách.   V Banskobystrickom kraji 
z celkového počtu 530 220 opráv-
nených voličov pristúpilo k voleb-
ným schránkam 130 490 občanov, 
čo prestavuje najvyššiu volebnú 

účasť 24,61% z celého Sloven-
ska. Víťazom volieb a predsedom 
Banskobystrického samosprávne-
ho kraja sa nakoniec stal Ing. Ma-
rian Kotleba s celkovým počtom 
hlasov 71 397 (55,53%). Za ním 
skončil s rozdielom 14 233 hlasov 
Ing. Vladimír Maňka s celkovým 
počtom hlasov 57 164 (44,46%). 
Ing. Marian Kotleba nahradí na 
nasledujúce 4 roky súčasného 
predsedu BBSK Ing. Vladimíra 
Maňku. Celková účasť 2.kola vo-
lieb do orgánov samosprávnych 
krajov na Slovensku dosiahla len 
17,29%.

Michal Kríž 

novInky
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Mesto Banská  Štiavnica zverejňuje 
v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) a ods. 5 
Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o ma-
jetku obcí v znení neskorších zmien 
a doplnkov  ZÁMER PREDAJA MA-
JETKU MESTA  BANSKÁ ŠTIAV-
NICA  Č. 11/2013 na základe ob-
chodnej verejnej súťaže. Predmet 
prevodu : pozemok parcela EKN 
č. 4919/1 o výmere 2215 m2, tr-
valý trávny porast, k. ú. Štiavnic-
ké  Bane.
Predmetný pozemok sa nachádza 
v intraviláne obce Štiavnické Bane, 
je situovaný prevažne v silne svaho-
vitom teréne. Stredom parcely pre-
chádza vzdušné vedenie VN a jej se-
verovýchodným okrajom vzdušné 
vedenie NN. Rizikom je aj možnosť 
zosunu časti haldy.
Nehnuteľnosť je vedená Okresným 
úradom v Banskej Štiavnici, ka-
tastrálny odbor na LV č. 1080, pre 
okres Banská Štiavnica, obec Štiav-
nické Bane, k. ú. Štiavnické Bane  v 
prospech vlastníka podľa B1 v ce-

losti – Mesto Banská Štiavnica.
    Zámer predaja majetku mesta bol 
schválený v zmysle § 9a ods. 1 písm. 
a) a ods. 5 Zákona SNR č. 138/1991 
Zb., o majetku obcí v znení neskor-
ších predpisov, Uznesením MsZ 
č.103 /2013  zo dňa 30.10.2013.    
Cena nehnuteľností :
Najnižšia, t.j. minimálna cena, za 
ktorú sa predmetný  pozemok po-
núka na predaj je stanovená doho-
dou vo výške 6645 €. Minimálna 
hodnota nehnuteľnosti bola sta-
novená Znaleckým posudkom č. 
71/2013 zo dňa 30.8.2013 
Podmienky obchodnej verejnej sú-
ťaže na www.banskastiavnica.sk
Predaj nehnuteľnosti sa uskutoční 
v súlade s platnými právnymi pred-
pismi, Zásadami hospodárenia a na-
kladania s majetkom obce a s ma-
jetkom štátu, ktorý bol zverený 
Mestu Banská Štiavnica v znení Do-
datku č. 1 a uznesením Mestského 
zastupiteľstva v Banskej Štiavnici  
č.103/2013 zo dňa 30.10.2013.

Do znaleckého posudku môžu na-
vrhovatelia  nahliadnuť na Mest-
skom úrade, odd. právnom a správy 
majetku, počas úradných hodín, tu 
si môžu dohodnúť aj obhliadku ne-
hnuteľnosti, do doby uzávierky tej-
to obchodnej verejnej súťaže.
Ukončenie predkladania návrhov 
súťaže je  15.1. 2014 o 11:00 hod. 
Vyhodnotenie návrhov súťaže sa 
uskutoční 15.1.2014 o 11:15 hod. 
na Mestskom úrade v Banskej Štiav-
nici, v zasadacej miestnosti radnice. 

Výsledok súťaže a spôsob naklada-
nia s majetkom mesta v rámci schvá-
lených súťažných podmienok bude 
po prerokovaní v MsR predložený 
na najbližšie zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva v Banskej Štiavnici s 
odporučením víťaza, o ktorom MsZ 
rozhodne uznesením. Oznámenie 
vybraného návrhu:  do 10 dní od 
schválenia poradia súťažných návr-
hov mestským zastupiteľstvom

Mgr. Nadežda Babiaková,
primátorka mesta

Obchodná verejná súťaž

Ako sme volili v okrese Banská Štiavnica

Výsledky volieb kandidátov na predsedu  Banskobystrického samosprávneho kraja v okrese Banská  Štiavnica

Meno a Priezvisko
Banská
Štiavni-
ca

Š.
Bane

B.
Belá

S. 
A n -
ton

P r e -
nčov

B.
S t u -
denec

Pod-
h o -
rie

B a -
ďan

Počú-
vadlo

B e-
luj

V y -
s o -
ká

Mo-
čiar

D e -
kýš

K o -
z e l -
ník

Ili-
ja

Spolu

Marian Kotleba, Ing. 876 74 116 149 47 46 77 32 9 10 11 25 32 30 42 1 576

Vladimír Maňka, Ing. 1024 65 104 73 88 39 38 30 15 12 25 20 40 16 32 1 621

Výsledky  II. kola volieb   predsedu VÚC v meste Banská Štiavnica podľa volebných okrskov

Por.
č í s -
lo

Meno a priezvisko O k r s o k  č í s l o

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Spolu

1. Marian Kotleba,Ing. 70 60 88 95 69 124 87 120 90 73 876

2. Vladimír Maňka,Ing. 73 112 128 135 114 113 106 104 81 58 1024

Prehľad o účasti voličov vo voľbách

Počet Kraj Okres Mesto

Počet zapísaných voličov 530 220 13 347 8 313

Počet vydaných obálok 130 490 3 256 1 944

Počet platných hlasov 128 561 3 197 1 900

Účasť voličov v % 24,61% 24,39% 23,38%
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Chatári v rekreačnej oblasti 
Richňavy, ale aj okoloidúci 
turisti, prechádzajúci v posled-
ných dňoch  týmto obľúbeným 
strediskom si určite všimli, 
že tajch Malá Richňava je už 
prakticky celý vypustený. 

Na dôvody vypustenia sme sa opý-
tali hovorcu Slovenského vodohos-
podárskeho podniku, š.p., Banská 
Štiavnica Mgr. Ľuboša Krnu.
Ľ.Krno:  Slovenský vodohospodár-
sky podnik, š.p. Banská Štiavnica, 
ako iste čitatelia Štiavnických no-
vín dobre vedia, má spracovanú dl-
hodobú koncepciu rekonštrukcie a 
obnovy štiavnických tajchov. Táto 
koncepcia, ktorá bola prijatá ešte 
bývalým štátnym podnikom Povo-
die Hrona v roku 1996 pod názvom 
„Čiastkový projekt obnovy ban-
skoštiavnických vodných nádrží" je 
vlastne východiskovým dokumen-
tom na postupnú obnovu celého 
tohto unikátneho banskoštiavnic-
kého vodohospodárskeho systé-
mu. Nuž a súčasné vyprázdnenie 
tajchu Malá Richňava súvisí prá-
ve s jeho plánovanou rekonštruk-
ciou. Znamená to, že momentálne 
máme v štádiu rekonštrukcie až tri 
tajchy. Pred rokom bola vypustená 
Evička v Štiavnických Baniach, kto-
rej rekonštrukcia by mala byť ukon-
čená zhruba do júna budúceho roka 
a ako sme už v Štiavnických novi-
nách publikovali v predchádzajú-
cich týždňoch, tak tohto roku sa 
nám podarilo získať finančné zdro-
je aj na obnovu Dolnohodrušského 
tajchu, ktorý bol vypustený v sep-
tembri. No a keďže projektovo sme 
mali pripravenú už aj rekonštruk-
ciu Malej, ale aj Veľkej Richňavy, 
tak teraz sme sa pustili do obnovy 
práve tej menšej zo dvoch známych 
richňavských vodných nádrží. 
ŠN: Kvôli čomu je nevyhnutné 
realizovať tieto rekonštrukčné 
práce?
Ľ.Krno:  Treba si uvedomiť, že 
štiavnické tajchy majú viac ako 
200, 300, 400, ale napríklad Veľ-
ká vodárenská pod Červenou stud-
ňou už vyše 500 rokov. Za tie roky 
sa pod ne podpísal aj poriadny 
zub času. V mnohých prípadoch 
boli znefunkčnené dnové výpust-
né uzávery, ktoré boli navyše za-
nesené nánosmi, takže niekedy 

sme v prvom momente po vypus-
tení  nádrže nedokázali presne ani 
lokalizovať miesto dnového výpus-
tu, tak ako to bolo napríklad teraz 
v septembri na Dolnohodrušskom 
tajchu. Navyše tieto vodné nádr-
že neboli pôvodne budované s tzv. 
bezpečnostnými priepadmi, nema-
li osadené pozorovacie sondy a na 
mnohých miestach boli narušené 
aj hrádzové telesá. No a keďže Slo-
venský vodohospodársky podnik, 
š.p. ako správca vodohospodárske-
ho majetku štátu, je aj zo zákona 
povinný zabezpečovať primeraný a 
potrebný technicko-bezpečnostný 
dohľad, tak aj kvôli tomu bol pri-
jatý už spomínaný „Čiastkový pro-
jekt obnovy banskoštiavnických 
vodných nádrží.
ŠN: Vieme, že v predchádzajúcich 
rokoch už prešlo komplexnou re-
konštrukciou 10 tajchov – spo-
meniem napríklad Bančiansky 
tajch, Klinger, Veľkú i Malú vo-
dárenskú nádrž, Rozgrund, Be-
liansky tajch, Vindšachtu, obi-
dva Kolpašské tajchy a ďalšie. 
V posledných troch-štyroch ro-
koch sme však zaregistrovali 
akýsi útlm?
Ľ.Krno: Máte pravdu. Tento útlm, 
aj napriek tomu, že sme už mali 
vypracované projektové dokumen-
tácie aj na ďalšie tajchy, súvisel 
predovšetkým s nedostatkom fi-
nančných zdrojov na celkovú pro-
tipovodňovú ochranu. Za predchá-
dzajúcej vlády pani Ivety Radičovej 
sa preferoval iný program, kto-
rý bol nazvaný Program revitali-
zácie krajiny a integrovaného ma-
nažmentu povodí. Nechcem tento 
program v tejto chvíli hodnotiť, is-
teže niektoré myšlienky neboli zlé, 
no pokiaľ ide o kvalitu realizova-
ných protipovodňových opatrení, 
tzv. hrádzok, či prehrádzok, tak o 
tom sa mohli presvedčiť napríklad 
obyvatelia obce Beluj, kde sa v júni 
tohto roku prehnali dve silné prie-
trže mračien a žiadne hrádzky im 
nepomohli. Na úkor tohto progra-
mu však Slovenský vodohospodár-
sky podnik, š.p. nedostal praktic-
ky žiadne financie na seriózne a 
odborne vykonávané protipovod-
ňové opatrenia, ktoré musí zo zá-
kona vykonávať. Takže preto ne-
boli financie ani na rekonštrukciu 
tajchov.

ŠN: Dnes je teda už dostatok fi-
nancií?
Ľ. Krno: Po marcových voľbách 
v roku 2012, keď rezort životné-
ho prostredia, ktorý je aj zakla-
dateľom Slovenského vodohos-
podárskeho podniku, š.p. začal 
viesť minister Peter Žiga sa situá-
cia v protipovodňovej ochrane za-
čala prehodnocovať a dnes môže-
me s uspokojením konštatovať, že 
rezort robí všetko preto, aby na 
potrebné vodohospodárske opat-
renia získal čo najviac finančných 
zdrojov. Konkrétnym príkladom 
sú aj všetky tri momentálne vy-
pustené tajchy, ktoré prechádza-
jú, resp. začínajú prechádzať kom-
plexnou rekonštrukciou. 
ŠN: V septembrovom čísle ŠN 
ste hovorili, že na Dolnohod-
rušskom tajchu sa opraví nové 
výpustné  zariadenie, vyrazí sa 
nová  dnová štôlňa, v ktorej sa 
osadia nové, kapacitne postaču-
júce potrubia, opraví sa bezpeč-
nostný  priepad, osadia sa po-
zorovacie sondy v hrádzovom 
telese,  vymuruje sa nové opev-
nenie návodného svahu hrádze, 
ktoré sa spevní lomovým kame-
ňom. Bude takto prebiehať aj re-
konštrukcia Malej Richňavy?
Ľ.Krno: Malá Richňava má tro-
chu iný charakter ako ostatné taj-
chy, pretože je prakticky prepoje-
ná s Veľkou richňavskou nádržou. 
Voda z Malej Richňavy sa vypúšťa 
cez dolnú Bakomi štôlňu do tajchu 
Bakomi. Hlavným cieľom tejto re-
konštrukcie bude sprevádzkovanie 

existujúcich uzáverov v dolnej Ba-
komi štôlni a vybudovanie zdru-
ženého funkčného výpustného a 
priepadového  objektu v priesto-
re vodnej nádrže Malá Richňava. 
Tam teda budú aj stavidlové uzáve-
ry aj bezpečnostný priepad. Súčas-
ne sa opevní aj breh Malej Richňa-
vy a vybuduje prístupová lávka k 
výpustnému objektu.
ŠN: V súvislosti s rekonštrukciou 
Malej Richňavy sa mi však natís-
ka logická otázka – kedy sa začne 
s rekonštrukciou Veľkej Richňa-
vy, pretože to už ovplyvní aj tu-
ristický ruch v tomto vyhľadáva-
nom stredisku?
Ľ.Krno: Samozrejme, že najopti-
málnejšie by bolo zrealizovať re-
konštrukciu obidvoch nádrží 
súčasne. My sa o to budeme aj sna-
žiť, pretože projektová dokumen-
tácia na obnovu Veľkej Richňavy 
je hotová a v súčasnosti prebieha 
verejné obstarávanie na dodáva-
teľa tejto  stavby. Takže ak všetko 
dobre a načas prebehne je možné, 
že s rekonštrukciou Veľkej Richňa-
vy začne Slovenský vodohospo-
dársky podnik, š.p. už na jar, ale-
bo v lete budúceho roku. Čitateľov 
Štiavnických novín, ale aj občanov 
mesta budeme samozrejme o tom 
včas informovať, pretože s touto 
rekonštrukciou bude, tak ako aj 
inde, nevyhnutne súvisieť vypus-
tenie vodnej nádrže Veľká Richňa-
va minimálne počas jednej a mož-
no až dvoch letných sezón. 
Za rozhovor sa poďakoval 

Michal Kríž

Vodohospodári  začali s jej rekonštrukciou
Malá Richňava vypustená

Vypúšťanie Malej Richňavy  foto SVP, š.p.
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V pondelok 25.11.2013 v 
popoludňajších hodinách sa 
v obradnej miestnosti histo-
rickej Radnice na Mestskom 
úrade konalo odovzdávanie 
medaile prof. MUDr. Kňazovic-
kého a plakiet MUDr. Jánskeho 
darcom krvi. 

Toto podujatie každoročne orga-
nizuje Slovenský Červený kríž, 
územný spolok v Banskej Štiav-
nici. Ocenených darcov krvi prija-
la prednostka MsÚ Ing. Ivana On-
drejmišková. Medzi prítomnými 
nechýbali za Územný spolok SČK: 
riaditeľka Katarína Senciová, Ive-
ta Lauková a Ružena Stará, pod-
predseda ÚS SČK JUDr. Dušan 
Lukačko, zástupkyne zdravotných 
poisťovní: Všeobecnej zdravot-
nej poisťovne Ing. Jana Pôčková 
a ZP Dôvera Renata Maršaleko-
vá. Po krátkom hudobnom vstu-
pe v podaní Renáty Horváthovej 
a Diany Krnovej v doprovode Ti-
mona Turčana nasledoval prího-
vor prednostky MsÚ Ing. Ivany 
Ondrejmiškovej, ktorá v ňom po-
ďakovala všetkým oceneným za 
ich obetavú prácu a darcovstvo 
krvi. Následne zástupcovia ÚS 
SČK odovzdali oceneným darcom 
krvi medailu prof. MUDr. Kňa-
zovického: Ladislavovi Kováčo-
vi za viac ako 100 odberov krvi a 
plakety MUDr. Jana Jánskeho na-

sledovne:  
Zlatú Jáskeho plaketu: Ivano-
vi Tomčíkovi, Anne Štefankovej a 
Petrovi Motičákovi.                  
Striebornú Jánskeho plake-
tu: Mikulášovi Bariakovi, Pavlovi 
Oravcovi, Mgr. Michalovi Hrčko-
vi, Anne Jedličkovej, Mgr. Marce-
lovi Tarandovi, Zuzane Sartoriso-
vej a Stanislavovi Kukovi.                
Bronzovú Jánskeho plaketu: 
Mikulášovi Bariakovi, Andrejovi 
Petríkovi, Rozite Gibalovej,  Mi-
chalovi Mešťanovi, Radovano-
vi Súľovcovi, Antonovi Janeso-
vi, Radovanovi Benešovi, Ľubici 
Balážovej, Romanovi Tenkelovi, 

Dušanovi Bambarovi, Jaroslavo-
vi Pecníkovi, Alžbete Boroškovej, 
Ley Starej, Štefanovi Legénymu, 
Petrovi Jarotovi, Michalovi Mac-
kovi, Mgr. Marcelovi Tarando-
vi, Bc.Ľubici Kollárovej, Patrikovi 
Dobrotovi, Ladislavovi Kesjarovi, 
Stanislavovi Zupkovi a Petrovi Be-
ňovi. Všetci ocenení darcovia krvi 
na záver dostali malý darček a za-
písali sa do pamätnej knihy mes-
ta. Je potešiteľné, že ešte aj dnes 
žijú ľudia, ktorí pomáhajú tým, čo 
to potrebujú a darujú túto vzácnu 
a nenahraditeľnú tekutinu akou 
je práve krv. Ďakujeme!

Michal Kríž                     

Ocenení darcovia krvi

Finančné príspevky je možné 
zasielať na osobitný účet 
verejnej zbierky: číslo účtu: 
665555/0200, variabilný 
symbol: 201311.

Tajfún Haiyan zasiahol takmer 
11 miliónov obyvateľov Filipín, 
viac ako pol milióna z nich zosta-
lo bez strechy nad hlavou a strati-
li pocit domova. V zúfalstve potre-
bujú našu pomoc. Potrebujú pitnú 
vodu, základné potraviny a lekár-
sku starostlivosť.  Slovenský Čer-
vený kríž sa vyhlásením verejnej 
zbierky zapája do výzvy Medziná-
rodného hnutia Červeného kríža a 
Červeného polmesiaca. Aj občania 
Slovenska môžu prispieť k zabez-

pečeniu pomoci  100-tisíc filipín-
skym rodinám vo forme potravín, 
pitnej vody, strechy nad hlavou a 
ďalšej nevyhnutnej podpory po 
dobu 18 mesiacov. 
Výťažok zo zbierky, ktorá potrvá do 
20. decembra 2013, bude prostred-
níctvom Medzinárodnej federácie 
Červeného kríža a Červeného pol-
mesiaca (MFČK/ČP) zaslaný Fi-
lipínskemu Červenému krížu na 

obnovu a záchranné operácie v po-
stihnutých oblastiach. 
Filipínsky Červený kríž má širokú 
sieť v teréne, so silnou podporou 
Medzinárodného hnutia, čo uľahčí 
poskytovanie pomoci aj v odľahlých 
komunitách.
Informácie nájdete aj na aktuálnej 
stránke MFČK/ČP venovanej Filipí-
nam..Veríme vo vašu podporu! 

SČK

Pomoc pre Filipíny
Slovenský Červený kríž vyhlásil verejnú zbierku na pomoc obetiam
 ničivého tajfúnu na Filipínach

Ocenení darcovia krvi na Radnici foto Michal Kríž

Kam v BŠ a okolí?
(28.11.-7.12.)
28.11. Tvorivé dielne: Mikuláš-
ske stojany. Vyrobíte si miléd-
robnosti s anjelikmi,  čertíkmi a 
Mikulášmi. Vstup 3 €. Kaviareň 
Divná pani, 17:00. 
29.11. Prezentácia novej knihy 
Vladimíra Bártu: My Štiavniča-
nia. SPŠ S. Mikovíniho, 14:30.
29.11. Večer s rozprávkarom. 
Rozprávku vyrozpráva Jozef La-
buda.  Art Café, 17:00.
29.11. Prezentácia knihy: Mlča-
nie II.  autora Tibora Eliota Rosta-
sa.
Kultúrne centrum, 17:00.
29.11. Kino: Hirošima moja láska. 
Fra., 1959, 88 min.,vstup 2,50 €.
Kino Akademik, 18:30.
29.11. Western Party
Kovboji a klub vo Western štýle. 
Pražovňa, 21:00.
30.11. Zóna bez peňazí! ...alebo 
vianočné darčeky zdarma!
Predvianočná  burza. Kultúrne 
centrum, 11:00-20:00. 
30.11. Snow Film Fest
Štyri hodiny špičkových filmov o 
extrémnych zimných športoch. 
Kultúrne centrum, 17:00.
30.11. Mojše Band: Chanukovica
Koncert v štýle Luftmenschn,v 
štýle nespútanej zábavy 16. sto-
ročia. Art Cafe, 20:00, vstup: 5 €.
4./6.12. Dielnička v Kammerho-
fe:  Smaltovaný šperk. 
Vstup: 1,50 - 4,00 €.
Kammerhof, 14:00-16:00.
4.12. Mikulášske popoludnie v 
ZUŠ.  Literárne a výtvarné diel-
ničky,  14.00. Koncert pre sv. Mi-
kuláša, 15:30.
5.12. Mikulášske popoludnie 
v Kaviarni Divná pani. Príde Mi-
kuláš, čertík Bertík a variť sa 
bude aj punč z lesného ovocia. 
Vstupné: detičky  zdarma, do-
spelí  5 €, od 16:00.
6.12.-7.12. Mikulášsky jarmok
na Nám. sv. Trojice od 13:00.
6.12. Mikulášsky autobus so 
Zuzkou Haasovou. Vstup: die-
ťa 9 € (v cene mikulášsky balí-
ček), dospelí 4 €. Divadlo Pivo-
varu ERB, 17:00, kontakt: 0918 
182859.
6.12. Koncert: Sitňan. Meštian-
ska krčma, 20:00, vstup 1 € 
6.12. Mikulášsky koncert: EA
Trotuart Cafe, 20:30.
7.12. Koncert slovenských a ma-
ďarských interpretov.
Koncertná sála HUAJA, 17:00.

Región Banská Štiavnica         
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Výnimočné priestory, 
výnimoční ľudia, výnimočná 
poézia a výnimočné víno.

Tak by sa dalo v krátkosti a výstiž-
ne opísať po dlhšej odmlke očakáva-
né stretnutie členov už legendárne-
ho Autorského klubu Salamandra. A 
tí, ktorí v stredu 13. novembra 2013 
prijali ich  pozvanie do Vinocentra v 
historickej budove Kammerhofu, si 
tento, aj emotívne farebný jesenný 
večer, zapamätajú ako jeden z tých - 
výnimočných.  Nielen pri autorskom 
čítaní a dobrej hudbe, ale aj pri vzác-
nych spomienkach sa pozastavil ten 
nemilosrdne uponáhľaný čas - zlodej 
vnímania jedinečných rozmanitostí 
života. Farby jesene. Svojou tvorbou 
ich obohatili Zoltán Egry, Andrea Ko-
čalková, Marián Číž, Radovan Groll-
mus a Ľudmila Klimková, ktorú na 
gitare sprevádzal  skvelý Marcel Mes-
záros. Poézia v interpretácii našich 
najlepších autorov, ale najmä v maj-
strovskom hudobnom podaní Ľudky 
a Marcela, opäť prebúdzala to krás-
ne mrazenie, ktoré sa dá precítiť iba 
v danom okamihu, na danom mies-
te, s ľuďmi, pre ktorých poézia zďa-

leka nie je iba jednosezónnou zále-
žitosťou. V závere podujatia dostali 
priestor na malú prezentáciu aj od-
vážnejší poeti z publika.
K poďakovaniam za hodnotný ume-
lecký zážitok sa pripojila nádej, že ani 
ostatní autori a interpreti, ktorí od ok-
tóbra 1993 stáli pri  zrode a následne i 
umeleckom vzraste Autorského klubu 
Salamandra, ešte nepovedali posled-
né slovo. Bohatú činnosť tohto zo-
skupenia zrekapitulovala Andrea Ko-

čalková v článku uverejnenom v ŠN 
22. novembra 2012. Inšpirovalo ju k 
tomu úžasné stretnutie priateľov ,,po 
rokoch“ v kaviarni Archanjel. A my sa 
už teraz tešíme na ďalšie skvelé pod-
ujatia a dúfame, že sa splní úprimné 
prianie, ktoré vyslovil sympatický ma-
jiteľ Vinocentra, p. Miroslav Bahna, 
aby vynovené priestory boli aj v bu-
dúcnosti miestom takýchto nevšed-
ných umeleckých zážitkov.

Janka Bernáthová

Poetické farby jesene
Autorský klub Salamandra oslávil 20. výročie svojho založenia

Autorský klub Salamandra  foto Lubo Lužina

Tak, ako po minulé roky, 
aj v tomto školskom roku 
2013/2014 sa na našej škole – 
ZŠ J. Horáka konala slávnostná 
„pasovačka prvákov“ do 
cechu školského.

  Utorkové popoludnie dňa 12. no-
vembra sa naša telocvičňa pre-
menila na šmolkovskú dedinku. 
Naši malí prváčikovia sa mohli po-
zrieť do šmolkovskej školy na ho-
dinu slovenského jazyka, matema-
tiky, telesnej výchovy a spoločne si 
zaspievať na hodine hudobnej vý-
chovy.  Rýchlosť v behu pred  zlým 
čarodejníkom Gargamelom si vy-
skúšali v štafete. A nakoľko uspe-
li všetci, tak boli všetci aj odme-
není. Potom im žiačky deviateho 
ročníka zatancovali pekný tanec, 
ktorý sa stále pokúšal prekaziť zlý 
Gargamel so svojím verným ko-
cúrom Azraelom.  Svoje vedomos-
ti o šmolkoch si mohli  otestovať v 
krátkom kvíze. Nakoniec nadišla tá  

slávnostná,  dlho očakávaná chví-
ľa, keď  všetkých prvákov  „pasoval“ 
do cechu prváckeho samotný Tatko 
Šmolko, aj so svojimi pomocníčka-
mi dobrou a zlou Šmoulinkou.  Vy-
smädnutí a hladní prváčikovia sa 
mohli ponúknuť šmolko dobrotami, 
prichystanými pri jednotlivých sto-
loch.  Nádherný program pre svojich 
kamarátov pripravili žiaci deviateho 

ročníka ZŠ J. Horáka spolu so svojimi 
pani učiteľkami  Mgr. K.Maruniako-
vou-Lužinovou a Ing. M.Mojičkovou. 
Touto cestou by sme chceli poďako-
vať aj ďaľším zamestnancom školy 
a p. Blaškovej z firmy Svetro.  
Všetkým šikovným prváčikom želá-
me, aby sa im tak ako v tento deň 
darilo počas celého ich  štúdia.

          ZŠ J. Horáka

Pasovačka prvákov

Prváci ZŠ J.Horáka   foto archív autora

Vianočná 
kvapka krvi

Územný spolok SČK v Banskej 
Štiavnici vás pozýva na odber krvi , 
ktorý sa uskutoční dňa 4.12.2013 
od 7.00 hod. do 10.00 hod. v ne-
mocnici na rehabilitačnom odde-
lení v  Banskej Štiavnici. Sprav-
te všetko pre to, aby ste krv prišli 
darovať a tak pomohli tým, čo sú 
na vašu tekutinu odkázaní. Pri-
neste si občiansky preukaz a po-
istenecký preukaz. Je to potreb-
né pri registrácii darcu krvi. Dobre 
sa zavodnite, nejedzte nič mastné, 
nepite alkohol, nefajčite 12 hodín 
pred odberom krvi. Ak tak spra-
víte, vopred vám ďakujeme.

Organizátori odberu 

Noví lekári
V zdravotnom stredisku MEDI-
FARM CENTRUM - Ul. energe-
tikov 1 na sídlisku Drieňová pri-
budli od novembra noví lekári:  
MUDr. Gemza Eduard - psychia-
ter, kontakt: 0905 630 490, ordi-
nuje v stredu od 14:00-17:00 hod. 
MUDr. Kminiaková Lucia - zubný 
lekár, kontakt: 045/6921161 ordi-
nuje nasledovne: Po: 7.30 - 14.30 
hod., Ut: 9.30 - 17.30 hod., St: 
7.30 - 14.30 hod., Št: 7.30 - 15.30 
hod., Pi: 7.30 - 12.30 hod.

Znovu je tu jeseň a s ňou október – 
mesiac úcty k starším, ktorý nám 
priniesol už piaty ročník Stretnu-
tia generácií.  Po  milom privítaní 
hostiteľkou Mgr. Evkou Lovaso-
vou a spoločnej fotografii pri Tro-
jičnom stĺpe, sme si prezreli výsta-
vu Krotenie živlov. Následne sme 
sa preniesli do priestorov rytier-
skej sály Starého zámku v Banskej 
Štiavnici. V príjemnej atmosfére 
sa tu zišli mladí ľudia zo stredných 
škôl, členovia Klubov dôchodcov, 
členky spolku Živena a klienti Do-
mova MÁRIE. Program bol pestrý, 
zapojili sa zástupcovia obidvoch ge-
nerácií, tí čo mali viacej šťastia si 
odniesli hodnotné ceny z tomboly. 
Pri krásne prestretých stoloch nás 
výbornou kapustnicou pohostila 
Združená škola obchodu a služieb.  
Touto cestou sa chceme poďakovať 
všetkým, ktorí nám umožnili prežiť 
krásny deň s príjemnými ľuďmi a 
tešíme sa na ďalšie stretnutia. 

Klienti Domova MÁRIE

Poďakovanie
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oznamy, pozvánky
spomienky

oznamy

To čo nepoznáš ťa môže zabiť

Prednášky robil Peter Remper 
z občianskeho združenia 
Slovensko bez drog .  

Začiatkom októbra 2013 sa konali 
preventívne protidrogové prednášky , 
žiaci stredných školách vypočuli pred-
nášku Pravda o drogách. Prednášky 
robil Peter Remper z občianskeho 
združenia Slovensko bez drog .  
Za akým účelom ste chodili robiť 
prednášky?   
Účelom prednášok je zvýšiť informo-
vanosť  žiakov ale i prísediacich učite-
ľov o tom, prečo drogy škodia. Lebo to 
čo človek nepozná ho môže zabiť. Na 
takýchto prednáškach sa žiaci dozve-
dia čo drogy spôsobujú telu, ako ni-
čia vitamíny, obsahujú témy: falošné 
informácie, o alkohole, o marihuane, 
čo drogy robia ľudskému správaniu 
-, emóciám. Na konci prednášky žia-
ci môžu anonymne, dobrovoľne napí-
sať čo sa dozvedeli - to je super. Žiaci 
v Banskej Štiavnici porozumeli pred-
náškam a viac ako 85% z nich napísali 
kladné hodnotenie prednášky aj pred-
nášajúceho.  My v občianskom zdru-
žení Slovensko bez drog vidíme to 

množstvo falošných informácií, kto-
ré šíria výrobcovia a predajcovia ná-
vykových látok a nie je nám ľahostaj-
né ako to tu bude vyzerať o pár rokov. 
A vďaka sponzorom, ktorým záleží 
na rozvoji nielen ich firmy, dokáže-
me efektívne znižovať tlak falošných 
informácií a prispieť takýmto spôso-
bom k tomu aby  väčšina ľudí na Slo-
vensku žila bez drog . Samozrejme sú 
ľudia, ktorí profitujú z toho, že niekto 
užíva tieto látky a títo ľudia majú iný 
názor.
Siahajú mladí ľudia po drogách 
dnes viac ako v minulosti?   
Myslím si že áno. Pred dvadsiatimi 
rokmi populácia, ktorá končila zá-
kladné školy o drogách ani nechyrova-
la. Čo je droga, to je dnes viac propago-
vané a to teraz mám na mysli hlavne 
alkohol. Dôvodov, prečo aj deti v škol-
skom veku siahnu po niektorých ná-
vykových látkach je ale aj to, že neve-
dia vyriešiť problém, ktorý stojí v ich 
živote. Potom počujú, čítajú, vidia a je 
im „poradené“ čo s tým urobiť, aby as-
poň na chvíľu zabudli. A v tej chvíli sa 
ten človiečik rozhoduje „skúsim, ne-
skúsim?“ A keďže neumrel po prvej 

dávke, zvykne pokračovať a myslí si, 
že to je jediný únik. A je to únik alebo 
veľmi dôkladne skrytá pasca?   
Aké drogy mládež vyhľadáva 
najviac?   
Nerád by som robil reklamu, ale je to 
skôr vecou peňazí a závislosti dané-
ho človeka, ktorý  užíva a chce užívať 
drogy. Z toho čo som počul v meste 
Banská  Štiavnica, je problém nej-
mä s pervitínom. Závislý na drogách 
pociťuje potrebu či už fyzickú alebo 
psychickú a tá potreba má tenden-
ciu sa stále zvyšovať, a tak mnohí 
závislí prechádzajú po nejakej dobe 
napr. z  alkoholu na iné, povedzme 
nelegálne drogy ako marihuana... .   
Riešenie...
Väčšina ľudí je rozumných. K alko-
holu by som povedal iba toľko, keď 
už prípitok, tak striedmo - pri rôz-
nych napr. rodinných príležitos-
tiach, zo slušnosti, 2 dcl, a stačí. Rie-
šením je napr. byť v činnosti, napr. 
šport, prechádzky alebo iné činnos-
ti, z ktorých má človek a aj jeho oko-
lie prospech. Viac info na www.slo-
venskobezdrog.sk.

Slovensko bez drog

Začiatkom októbra 2013 sa konali preventívne protidrogové prednášky , 
žiaci stredných školách vypočuli prednášku Pravda o drogách. 

Slávnostné odovzdávanie 
ocenení obciam úspešným 
v súťaži Dedina roka 2013 sa 
uskutočnilo 14. novembra 2013 
v Obecnom dome obce Malé 
Dvorníky (okres Dunajská 
Streda).

O prestížny titul Dedina roka 2013 
a možnosť reprezentovať Sloven-
sko v súťaži o Európsku cenu obno-
vy dediny súťažilo 27 obcí zo sied-
mich krajov Slovenska. Víťazom 7. 
ročníka súťaže sa stala obec Malé 
Dvorníky (okres Dunajská Streda). 
Táto obec bude v roku 2014 repre-
zentovať Slovenskú republiku v eu-
rópskej súťaži o Európsku cenu ob-
novy dediny. Druhé miesto obsadila 
obec Špania Dolina (okres Banská 
Bystrica) a tretie miesto obec Pruské 
(okres Ilava). Obec Kechnec v okre-
se Košice-okolie získala mimoriadnu 
cenu „Za výnimočný, inovatívny, vi-
zionársky a zároveň trvalo udržateľ-
ný rozvoj obce“. Okrem troch celko-

vých víťazov a držiteľa mimoriadnej 
ceny získavajú vecné a finančné ceny 
aj víťazi jednotlivých kategórií. V ka-
tegórii Dedina ako hospodár získa-
la ocenenie obec Jablonka v okrese 
Myjava, v kategórii Dedina ako ma-
ľovaná obec Baďan v okrese Banská 
Štiavnica, v kategórii Dedina ako kle-
notnica obec Sebechleby v okrese 
Krupina, v kategórii Dedina ako po-
spolitosť obec Pavlovce nad Uhom v 
okrese Michalovce, v kategórii Dedi-
na ako partner obec Šarovce v okre-
se Levice, v kategórii Dedina ako hos-
titeľ obec Blatnica v okrese Martin a 
v kategórii Dedina ako záhrada obec 
Bošáca v okrese Nové Mesto nad Vá-
hom. Súťaž vyhlásilo Ministerstvo 
životného prostredia SR spoločne 
so Slovenskou agentúrou životného 
prostredia, Spolkom pre obnovu de-
diny a Združením miest a obcí Slo-
venska. V súťaži obce prezentova-
li úspešné postupy obnovy vidieka, 
zlepšenie kvality životného prostre-
dia a rozvoj dedín na národnej a me-

dzinárodnej úrovni. Obce súťažili o 
celkové prvenstvo ako aj o ocenenia 
v siedmich kategóriách. Počas me-
siacov jún a júl 2013 všetky prihlá-
sené obce navštívili členovia národ-
nej hodnotiacej komisie, aby vybrali 
celkového víťaza súťaže, ktorý získa 
titul Dedina roka 2013 a právo re-
prezentovať Slovenskú republiku v 
súťaži o Európsku cenu obnovy dedi-
ny a držiteľov ostatných ocenení. 
Výsledky súťaže boli oficiálne vy-
hlásené dňa 18. septembra 2013 v 
Banskej Bystrici na záver konferen-
cie 15 rokov Programu obnovy dedi-
ny na Slovensku za účasti štátneho 
tajomníka Ministerstva životného 
prostredia SR Vojtecha Ferencza a 
takmer 180 účastníkov z celého Slo-
venska: starostov, zástupcov štát-
nej správy, samosprávnych krajov, 
partnerských organizácií, odborní-
kov a ďalších vzácnych hostí z do-
mova aj zo zahraničia. www.obno-
vadediny.sk

Iveta Lanáková, SAŹP

Obec Baďan – dedina ako maľovaná
Odovzdávanie ocenení v súťaži Dedina roka 2013.

Pozvánka
Srdečne vás pozývame na stret-
nutie podpornej skupiny prí-
buzných, starajúcich sa o blíz-
keho s Alzheimerovou chorobou, 
ktorá sa  uskutoční  dňa 05. 12. 
2013 o 14.00 hod.  v spoločen-
skej miestnosti  DOMOVA MÁ-
RIE, Ul. špitálska 3, Banská 
Štiavnica.   Téma:  Narušená ko-
munikačná schopnosť u pacienta 
s Alzheimerovou  chorobou. Pred-
nášajúci: Mgr. Zuzana Chovano-
vá  TEŠÍME SA NA VÁS

Oznam
Materské školy v čase vianoč-
ných prázdnin. Mesto Banská 
Štiavnica oznamuje, že v čase 
vianočných prázdnin (23.de-
cember 2013 až 7.január 2014) 
zabezpečí výchovu a vzdelávanie 
detí  v MŠ v zriaďovateľskej pô-
sobnosti Mesta,  Materská škola 
Ul.mierová č.2 ( Pod kalváriou). 
Prosíme rodičov, aby v prípade 
záujmu nahlásili  dieťa riaditeľ-
ke svojej domovskej materskej 
školy, alebo priamo MŠ mierová 
2: 045/6911551; 0907612840, 
msmierova@ctr.sk najneskôr do 
16.12.2013.

MIKULÁŠSKY 
AUTOBUS
so ZUZKOU HAASOVOU

Milé deti, pomôžte nám vymys-
lieť spôsob, ako privolať Mikulá-
ša s plnou nošou darčekov. Spo-
lu so Zuzkou Haasovou zo seriálu 
Panelák a veselými pesničkami sa 
nám to určite podarí. Ide o veľ-
mi milé predstavenie s pesnička-
mi, do ktorého sa aktívne zapája-
jú aj deti v hľadisku. V cene lístka 
je aj mikulášsky balíček, takže ro-
dičia sa postarajú nielen deťom o 
kultúrny zážitok, ale aj sebe o me-
nej starostí pred Mikulášom. Pia-
tok 6. decembra 2013 o 17.00 
hod. V Divadle Pivovaru ERB No-
vozámocká 2, Banská Štiavnica. 
Vstupné: 9 € (v cene je zahrnutý 
aj mikulášsky balíček). Rezervácie 
a bližšie informácie: kultura@pi-
vovarerb.sk  0918 182 859.  

Reštaurácia Pivovaru ERB 



8 číslo 43 • 28. november 2013
sn@banskastiavnica.skkaleIdoskop

Z knihy Poklady slovenskej ku-
chyne od Silvie Pilkovej

Škvarková nátierka
Potrebujeme:
500 g škvariek
1 cibuľa
4 vajcia, uvarené natvrdo
3 strúčiky cesnaku
horčica
štipka soli
štipka mletého čierneho korenia
štipka sladkej mletej papriky
Postup:
V mäsovom mlynčeku nejemno 
zomelieme škvarky, cibuľu a na-
tvrdo uvarené vajcia. Do zomle-
tej masy pretlačíme cesnak, podľa 
chuti pridáme horčicu a dochutí-
me soľou, mletým čiernym kore-
ním a mletou paprikou. Všetko 
dôkladne premiešame a natiera-
me na chlieb alebo pečivo.

Dobrú chuť!

V prípade tých v historickom 
centre, má navyše aj výrazný 
dopad na vnímanie verejného 
priestoru a celkový dojem 
obyvateľov a návštevníkov 
mesta. 

Od konca deväťdesiatych rokov 20. 
storočia sa v Banskej Štiavnici po-
darilo v rámci projektu úprav verej-
ného priestranstva v MPR zrealizo-
vať podstatnú časť obnovy verejných 
priestranstiev – veľmi zjednoduše-
ne povedané úpravu ulíc a chodní-
kov. Tento „balík akcií“ samozrejme 
znamenal, okrem toho čo vníma bež-
ný človek (dláždená ulica, historické 
osvetlenie a pod.), veľmi kompliko-
vané technologické postupy spojené 
s položením inžinierskych sietí, vý-
počtom únosnosti podložia, atď. 
V rokoch 1999 - 2001 boli prevedené 
práce na úseku Radničné námestie a 
Námestie sv. Trojice, Kammerhofská 
ulica – hlavná dopravná tepna mes-
ta  bola zrekonštruovaná v rokoch 
2009 a 2010. V roku 2011 bol v Ban-
skej Štiavnici  sprístupnený prvý úsek 
Akademickej ulice, rok nato jej ďal-
šia časť po budovu Fortúny. Tento 
úsek je dodnes pre mňa osobne naj-
krajším rekonštruovaným verejným 
priestorom v historickom centre. Nie-
len vďaka atraktívnemu vydláždené-
mu priestoru a konečne normálnemu 
chodníku, ale samozrejme i inštalá-
ciou historického osvetlenia a zhoto-
vením kamenných oporných múrov,  
táto časť mesta získala na atraktivi-
te. Pre domácich a samozrejme i pre 
turistov. Vyčistenie porastu v Dolnej 
botanickej záhrade otvorilo z belian-
skej cesty pekný výhľad na južnú časť 
mesta. Je potešiteľné, že sa uvažuje 
nad pokračovaním obnovy dláždenia 
smerom ku Hájiku. Úsek od odboč-
ky na Botanickú ulicu až po Mierovú 

ulicu, sa dotkne aj základov jednej z 
vonkajších brán mestského opevne-
nia – Belianskej brány (tiež nazývanej 
Krakovskou).
A tu sa dostávam k jednej pripomien-
ke, resp. k podnetu, ktorý by som rád 
adresoval kompetentným. Pri spome-
nutých úpravách verejných priestran-
stiev v MPR, boli (odlišným typom 
dlažobného materiálu) zaznačené 
do vydláždených ciest a chodníkov, 
miesta prieniku základových múrov 
niekdajších mestských brán. Týmto 
spôsobom  boli zvýraznené základy 
Červenostudnianskej (Roxerovej, ale-
bo Novej) brány, ktorá uzatvárala Ná-
mestie sv. Trojice medzi domom č. 
196/II a evanjelickým lýceom. Počas 
rekonštrukcie Kammerhofskej uli-
ce sa podobne postupovalo pri zákla-
doch vnútornej mestskej brány posta-
venej pri dolnom rohu Kammerhofu, 
oproti dnešnému hotelu Grand Ma-
tej. Tento spôsob prezentácie stavieb 
nie je ničím novým,  je ale chvályhod-
né, že sa s ním pri projekcii a realizá-
cii spomenutých prác počítalo. Bolo by 
ale vhodné, keby sa dotiahol do kon-
ca - mám na mysli osadenie tabule, pa-
nelu, prospektu, ... jednoducho niečo-
ho, z čoho by sa návštevník dozvedel, 
čo sa na danom mieste nachádzalo a 
teda čo táto zmena v dláždení vlastne 

znamená. Tento informačný panel by 
mal obsahovať okrem stručného viac-
jazyčného textu aj obrazové znázor-
nenie spomenutého objektu.
Dá sa predpokladať, že v bližšej i vzdia-
lenejšej budúcnosti nás čaká obno-
va ďalších úsekov ciest v historickom 
centre mesta.  Už bolo avizované po-
kračovanie dláždenia smerom ku Há-
jiku, ktoré sa dotkne základov jednej z 
vonkajších brán mestského opevne-
nia – Belianskej brány. Obnova čaká 
aj úsek cesty od Belházyho domu ku 
Piargskej bráne, kde možno postupo-
vať podobne. No a či už to je vo výhľa-
de, alebo nie, potešila by aj predstava 
vydláždenia Dolnej ulice po Kostolík 
sv. Alžbety, čo by znamenalo identifi-
káciu ďalšej stopy fortifikačného sys-
tému mesta - Krupinskej (Budínskej, 
Antolskej) brány. 
Myslím si, že predstava, ktorú som tu 
načrtol má svoje opodstatnenie a do-
volím si tvrdiť, že pri tak veľkom ob-
jeme finančných prostriedkov aký 
bol vynaložený pri uvedených prá-
cach, je (alebo by mala byť) i finanč-
ne zvládnuteľná. Realizácia spomenu-
tého finálneho kroku by zatraktívnila 
verejný priestor v meste a vhodne do-
plnila existujúcu informačnú výbavu 
pre jeho návštevníkov.

Daniel Harvan

Verejný priestor: jeho premeny a významy
Zabezpečenie údržby a rekonštrukcií verejných priestranstiev je dôležitou 
činnosťou mestskej samosprávy 

Žiaci 7. a 8. ročníka ZŠ J. Kollára 
mali možnosť spoznať  v rámci re-
alizácie projektu Základná škola 
J. Kollára zavádza pre svojich žia-
kov moderné metódy výučby  dňa 
21.11.2013 históriu našej najstar-
šej vedeckej a kultúrnej inštitúcie 
Matice slovenskej v Martine. Pre-
krásny slnečný novembrový deň 
nás zaviedol aj za bránu Národ-

ného cin-
torína, kde 
sme si pri-
pomenuli 
významné 
o s o b n o s -
ti Sloven-
ska.

ZŠ
 J.Kollára

Za poznaním histórie Slovenska

Mestská knižnica 
sa nachádza v náhradných priesto-
roch ZŠ Jozefa Kollára na sídlisku 
Drieňová až do odvolania. 
Otváracie hodiny:
Pondelok: 8.30- 15.00
Utorok    : 8.30- 15.00
Streda     : 8.30-  17.00
Štvrtok   : nestránkový deň
Piatok    :  9.00- 16.30
Nové číslo telefónu: 045/2909035, 
e-mailová adresa: kniznica@ban-
skastiavnica.sk 
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Vážení lúštitelia!
Výhru vecnú cenu reprodukto-
ry, tričko a magnetku si výherca 
môže vyzdvihnúť v predajni ALL-
COM, Radničné nám. 11, B.Štia-
vnica. Správne znenie krížovky z 
č.41/2013: „Silu lásky možno me-
rať len veľkosťou obetí, ktorými 
bola vykúpená.“ Výhercom sa stáva 
Eva Uhrinčaťová, Križovatka 15, 
Banská Štiavnica. Srdečne blaho-
želáme! Tento týždeň hráme o USB 
HUB, tričko, magnetku a prívesok, 
ktoré nám 
V tajničke sa ukrýva výrok M. Twa-
ina: 
A., Rub, meno Chaplinovej manžel-
ky, čudný detektív, maj vieru,
B., Začiatok tajničky, 3.časť taj-
ničky,
C., Vôkol, miesto nárečovo, praco-
vali ihlou, spoluhlásky slova Tanád,    
D., Leňoší, Česká republika, tiež, 
časť opery,
E., Vajíčko lekársky, koniec tajnič-
ky, visel, 
F., Hláška v mariáši, miesto kde 

vám poradia, nárok,   
G., Nezaros, obyvateľka 
ZSSR, priblíž sa lezením,            
H., Jedna v Ríme, spadni, veľ-
ký had, ťažko robí, Eduard,     
I., 2.časť tajničky, 4. časť 
tajničky,
J., Pracujeme pluhom, dávam 
radu, vlastnil ma,  
K., Zhodila nohou, nápor, 
druh tanca.
1., Mužské meno, otni, časť 
tváre,
2., Lama, orie, sad,   
3., Hoja naopak, diera, meno 
pápežov,      
4., Druh výtvarného diela, 
poklesnutie v kolenách - po-
lodrep,   
5., Ruská rieka, polep, snemovanie, 
50 v Ríme, 
6., Okresný stavebný podnik, meno 
psa, myšlienka,      
7., Dusík, rozbíjaj, bura odzadu, or-
topédia skr., 
8., Vyhynutý kočovník, určoval čas,  
9., Sila, obyvateľka Indie, Adriana,         

10., Oska, mláďa psa, deň zdrob-
nelo,        
11., Newton, spomienková úcta, 
prvenstvo, predložka 3.pád,         
12., Pichajme, rovná,
13., Vzdelávajú, nepríjemné ťaha-
nie vzduchu z oboch strán,
14., Vietor česky, bombardovanie, 

lekárska komisia,
15., Elektrický vlak skr., nie uvedo-
melá, 
16., Radka loz, stred slova Roma-
na.
Pomôcky: Pio, koláž, azor.   

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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Posledný mesiac v roku nám 
ponúka šancu uzatvoriť mier 
sám so sebou a vychutnať 
si predvianočné obdobie.
Väčšinu času trávime nahá-
ňaním sa za darčekmi pre 
svojich najbližších,či vymýš-
ľaním rôznych dovolenko-
vých,romantikou,či športom 
naplnených chvíľ.
Nájsť si čas na stretnutie s 
priateľmi,porozprávať sa pri 
hrejivom punči,či pri dobrom 
jedle, by malo byť prirodze-
nou súčasťou nášho živo-
ta. Sme tvory spoločenské 
a radi vyhľadávame mies-
ta, kde sa dá dobre zaba-
viť a najesť.
6.12.a 7.12.2013 sme pre 
vás pripravili novú akciu na 
Námestí sv.Trojice.Každý de-
ň,v čase od 12:00-21:00 
hod na vás čakajú rôzne 
chuťovky, kultúrny program 
a remeselní predajcovia. V 

Námestie ožije 
Mikulášskym jarmokom

piatok o 16:00 hod zavíta 
medzi deti  Mikuláš s čertom  
a s ich pomocou rozsvietia 
spoločne vianočný strom-
ček. Malí drobci dostanú 
sladkosti.
Oživenie námestia v zimnom 
období prináša charizma-
tickému miestu to, čo je mu 
vlastné.
Život.
Tešíme sa na vašu návštevu 
a veríme, že s nami prežijete 
predvianočný čas v dobrej 
nálade s tými, ktorí sú vám 
vzácni.

Zuzka Patkošová
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Stalo sa už nepísanou 
tradíciou, že počas jedného z 
neskorých jesenných podve-
čerov kroky obyvateľov nášho 
mesta vedú do školy sídliacej 
v historickej budove slávnej 
Baníckej a lesníckej akadémie. 

Neodradia ich ani strmé scho-
dy aby si o chvíľu mohli sadnúť 
do amfiteátra lavíc Veľkej poslu-
chárne, ale nie aby v nej absolvo-
vali prednášky večernej univerzi-
ty tretieho veku, ale aby privítali  
ďalší diel knihy Ako sme tu žili, na 
ktorý sa tešili celý rok. Kniha, kto-
ré im nastavuje zrkadlo odviateho 
času, kniha, ktorá ich aspoň sym-
bolicky vráti na chvíľu do krásnych 
mladých rokov  prežitých v Ban-
skej Štiavnici. Kniha, ktorá sa sta-
la štiavnickým bestsellerom. A v 
predposledný novembrový večer 
vychádza už vo 4. pokračovaní s 
názvom My Štiavničania.  O vý-
zname diela svedčí aj to, že ju oce-
nilo a jej vydanie podporilo Minis-
terstvo kultúry SR. 
Z obsahu novej knihy sme vybrali 
aspoň názvy niektorých príbehov. 
Akí sme my, Štiavničania?, Vianoce 
za „socíka”, Ako rástlo Počúvadlo, 
Podoby Fricáka, Resla a Reslania, 
Spomienka na Sláva Ivančina, Ba-
nícky kahanec v kabelke, Privát u 
pána Hardónyiho, Nevesta z tábo-
ra smrti, Keď horela Rumplovská, 
Prvomájová nostalgia, Nezabud-
nuteľné štiavnické trhy, Štiavnic-
ký ženský spevokol, Futbalové der-
by profesorov, Nový rok na Sitne, 
Dáma z Limpacherovského domu, 
Klingerský plavčík, Generál z Hor-
nej Rovne, Zbohom buď Štiavnica! 
Príbehy sú  nielen dielom samot-
ného hlavného autora knihy Vlá-
da Bártu, ale aj jeho spoluautorov, 
obyvateľov nášho mesta, rodákov z 
Banskej Štiavnice i študentov, ktorí 
tu v školách prežili neopakovateľné 
a nezabudnuteľné roky. Do tohto 
4.dielu, textom, fotografiami z ro-
dinných albumov i cennými radami 
prispeli mnohí Štiavničania, ale po-
ďakovanie patrí najmä: Janke Ber-
nátovej, Jánovi Čamajovi, Helene 
Čapkovej, Mariánovi Čížovi, Ľu-
dovítovi Dupalovi,Milanovi Dur-
bákovi, Michalovi Ďuricovi, Ivano-
vi Foltánovi, Petrovi Gemeinerovi, 
Marici Gregussovej, Petrovi Kajbo-
vi, Vladimírovi Kartusekovi, Rudol-
fovi Kašiarovi, Vladimírovi Krnovi, 
Jánovi Kováčikovi, Ľubovi Krno-

vi, Tekle Kubiňáko-
vej, Oľge Kuchtovej, 
Ečovi Zolovi Kukulo-
vi, Jozefovi Labudovi, 
Karolovi Lackovi, Iva-
novi Ladzianskemu 
staršiemu aj mlad-
šiemu, Anne Lauroš-
kovej, Marte Lukáčo-
vej, Lubovi Lužinovi, 
Erike Maruniakovej, 
Jánovi Maruškovi, 
Ivanovi Madarovi, 
Karolovi Mikovi, Já-
novi Novákovi, Štefa-
novi Oravcovi, Márii 
Orgonášovej, Joze-
fovi Osvaldovi, Anto-
novi Péterimu, Štefa-
novi Petrikovičovi ml., Vladimírovi 
Popracovi, Nade Porošinovej, Ele 
Márii Považanovej, Tatiane Proto-
popovej, Vladimírovi Protopopo-
vovi, Jánovi Roháčovi, Ladislavo-
vi Schneiderovi, Eve Schindlerovej, 
Márii Siagovej, Jozefovi Šteffeko-
vi, Viliamovi Štockmannovi, Petro-
vi Zorvanovi, Ladislavovi Welwar-
dovi, Vojtechovi Žarnovičanovi, ale 
aj ďalším, ktorí poskytli cenné rady 
pri tvorbe diela.
Autor ďakuje aj Plaveckému oddie-
lu ŠAC Banská Štiavnica a Fotoban-
ke AB ART. Ďalej ďakuje Ing. Jáno-
vi Totkovičovi, riaditeľovi Strednej 
priemyselnej školy Samuela Miko-
víniho v Banskej Štiavnici, Márii 
Petrovej z Pohronského osvetové-
ho strediska pracovisko v Banskej 
Štiavnici a ďalším za spoluprácu pri 
prezentácii publikácie. Každé uve-
denie knihy Ako sme tu žili bolo 
originálom. Takto pred rokom sme 
3.diel knihy vyberali zo starého vo-
jenského kufra, s ktorým štiavnickí 
regruti kedysi rukovali a dnes  uve-
dieme knihu čímsi typickým pre je-
senné štiavnické záhrady, zvukom 
padajúcich orechov. Oriešky sme 
nazbierali pod vyše 100-ročným Šo-
modiho orechom, ktorý patrí medzi 
najstaršie a najmohutnejšie orecho-
vé stromy v našom meste s obvo-
dom kmeňa takmer 298 centimet-
rov. Vzácny strom stojí pri Piarskej 
bráne a prežil ohrozenie počas voj-
ny, keď ustupujúce nemecké vojská 
podmínovali a zničili baštu Piarskej 
brány, ktorá stála neďaleko orecha. 
Orechu neublížila ani následná vý-
stavba hradskej v jeho bezprostred-
nej blízkosti, keď mu prisypali časť 
kmeňa. Posledná hrozba zasiahla 
starý strom asi pred mesiacom, keď 

mu vandali v snahe získať palivové 
drevo odrezali obrovský konár. Len 
okamžitých zásahom autora kni-
hy,  ktorý s týmto orechom doslova 
rástol, sa mu podarilo zabrániť ďal-
šej devastácii  hoci z veľkej dodnes 
neošetrenej rany krásneho stromu 
neustále vyteká miazga. Tri oriešky 
z tohto vzácneho stromu sú pripra-
vené aby 3 osoby nimi uviedli na ve-
rejnosť novú knihu. Účasť prisľúbila 
pani primátorka Nadežda Babiako-
vá a Zolo Ečo Kukula. Tretia sudič-
ka je zatiaľ tajnosťou, ale mala by to 
byť postava, ktorá vystúpi zo strá-
nok novej knihy.
Na slávnostné uvedenie knihy My 
Štiavničania v piatok 29. novembra 
2013 o 14:30 hod. všetkých Štiav-
ničanov pozývajú organizátori: Po-
hronské osvetové stredisko BBSK, 
pracovisko Banská Štiavnica, Stred-
ná priemyselná škola Samuela Miko-
víniho a autor Vlado Bárta. Program 
uvádza Marika Petrová s partnerom. 
Sľúbil sa aj pesničkár Fedor Kazan-
ský, ktorý svojou hrou na gitaru a 
spevom iste strhne prítomných aby 
sa k nemu pripojili a spoločne si za-
nôtili staré dobré šlágre.
Vydavateľstvo AB ART press pri-
pravilo pre návštevníkov milý dar-
ček - plagátový kalendár  Knihy o 
Štiavnici 2014. Šéfredaktor štiav-
nických novín Mgr. Michal Kríž vy-
hodnotí čitateľskú súťaž a výhercu 
odmení novou knihou. Nuž, mal 
by to byť príjemný jesenný podve-
čer pri dobrej knihe, pekných pes-
ničkách, chrumkavých pagáčikoch, 
mladom vínku v spoločnosti dob-
rých priateľov. (KFP)

Príďte na uvedenie knihy My ŠtiavničaniaNovembrová
Keď lístie začne ukrývať chodní-
ky naše
keď spolu ako ovečky vracajúce sa 
z paše
pritúlime sa k sebe
pri jednom stole- pri jednom chlebe
červené šípky, malé kvapôčky krvi
ozdobia veniec, ty budeš prvý
mať právo zapáliť ohníky
pohľadať stratené chodníky
tvoje i naše spoločné
odtajiť zázraky polnočné
spokojne ďakovať listom na zemi
že kráčam s nimi v rovnakom zna-
mení
pred nami cesty a zákruty
sme milenci čo neplatia pokuty.
Nevraciam údery čo boleli pod pá-
som
nezrádzam ideál pokory
naivne veriaca v lásku: tebe verná 
som

Zdenka Turáneková

Tajomný učiteľ
Farebné obrázky
pochoval november
v hmlistých predstavách
budúcnosti.
Tajomný učiteľ 
ponúka slzy a plášť.
Do suchých zreníc
milosrdný dážď,
zahalený silou cestovať v čase,
aby človek uväznený 
pod haldou lístia
nový zrak pokorne 
vo svetle Vianoc našiel.

                                /kk/

Lesné 
dobrodružstvo
Spoznaj prírodu inak ako ju po-
znáš doteraz! Vyskúšaj si luko-
streľbu, zasúťaž si s kamarát-
mi a nájdi stratený poklad. Príď 
14.12.2013 (v sobotu) o 13:00 
hod. do areálu Botanickej záhra-
dy. Pozor! Chceš sa zúčastniť ta-
jomnej výpravy? Príď na ZRAZ 
HRDINOV a pomôž tvojim obľú-
beným postavám splniť zábavné 
úlohy. Kedy? 14.12.2013 (sobo-
ta) 15:30 hod. Kde? Hotel Grand 
Matej.Vyrobíme si spolu kostýmy, 
zničíme prsteň moci, uvaríme eli-
xír a veľa iných vecí. Viac informá-
cií nájdeš na: www.banskastiav-
nica.sk, nájdete nás aj na: www.
facebook.com . 
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Na poludnie, len čo sa  RNDr. 
Karol Weis rozlúčil s detskými 
členmi rybárskeho krúžku v 
Banskej Štiavnici, zvítal sa s 
prvým prichádzajúcim účast-
níkom pravidelného podujatia 
na Piargoch. 

V Štiavnických Baniach stretli sta-
rostu Stanislava Neuschla, ktorý 
nakladal  proviant na akciu, čo sa 
ako každý aj tento rok mala začať 
o 14.hodine. V kuchyni materskej 
školy Maximiliána Hella už rozvo-
niavala polievka.  Mgr.Pavel Michal 
práve dokŕmil vtáky vo voliérach, 
no aj dve medvieďatá, keď vchádza-
li do školy, kde je riaditeľom,  ľado-
vé medvede.  
Presnejšie zimní plavci.  Tých tak 
volajú návštevníci ich stretnutí. 
Konajú sa od októbra do apríla na-
sledujúceho roka, podľa rozpisu v 
aktuálnom plaveckom kalendári.  
Každú nedeľu v rovnakú hodinu na 
inom mieste Slovenska. Na Emíliu 
sa stretli na 5.ročníku zimného plá-
vania Štiavnické letokruhy. Po pre-
zentácii bolo jasné, že sú v doposiaľ 
najväčšom počte. Hneď ako od-
znelo  privítanie, hymna otužilcov 
a pocta zimnému plávaniu, tajchu 
a obyvateľom Štiavnických Baní, 

vošli do vody. Mala 7,3° C pri tep-
lote vzduchu 8°C. Okamžite bolo 
zjavné, že plávajúcich je viac ako 
tých, ktorí sa spod dáždnikov pri-
zerajú z brehu a drukujú im. Celý 
čas pršalo. Otužilcov v tajchu bolo 
sedemdesiat.
Takáto účasť samozrejme zakla-
dateľov a organizátorov podujatia 
teší. Potvrdzuje správnosť ich pred-
pokladu, že v tomto nádhernom 
prírodnom prostredí, s bohatou 
históriou a súčasnými milými oby-
vateľmi má perspektívu.  Pri pre-

zentovaní  a propagovaní  zdravého 
životného štýlu, vznikajú nové pria-
teľstvá, veď „medvede“ si tykajú a 
účastníci sa oboznamujú i s rôzny-
mi zaujímavosťami, kuriozitami a 
hodnotami tejto lokality. Akcia má 
svojich pravidelných návštevníkov, 
no pridávajú sa a pribúdajú ďalší.  
Tento rok to boli Bílí Medvedi z Tr-
navy, čo sa pod týmto názvom schá-
dzajú prvú sezónu i traja domáci in-
dividuálni otužilci a zimní plavci s 
jednou plavkyňou.  A čo vy?

Drahomil Šišovič

Ruch v tajchu Vindšachta
Poslednú tohoročnú  novembrovú nedeľu 24.11.2013 bolo opäť v tajchu 
Vindšachta živo, hoci sa tam nelovilo.

Dva veľmi smoliarske zápasy 
zohrali stolní tenisti LN TRADE 
na stoloch vedúcich družstiev 
5. Ligy. 

Najprv prehrali s tretím mužstvom  
tabuľky,  družstvom Sokol Horná 
Ždáňa po 3 hodinovej dráme v po-
mere 10:8. O vyrovnanosti stretnu-
tia svedčí aj pomer odohratých se-
tov, ktorý bol 36:35.
Zápas so skoro podobným priebe-
hom odohrali hráči LN TRADE pia-
tok na stoloch druhého celku 5. Ligy 
Hliník „C“, kde tiež po vyrovnanom 
výkone, keď sa na záver stretnutia 
odklonila od nich šťastena, prehra-
li v pomere 10:8. O vyrovnanosti 
tohto stretnutia svedčí opäť aj po-
mer setov, ktorý bol 35:34.

Veríme, že túto smolnú sériu druž-
stvo prekoná už v sobotu 30. 
11.2013, keď hrá o 18:00 na stoloch 
mužstva Vyhne „B“.
Sokol Horná Ždáňa – LN TRADE 
10:8
Boda za LN TRADE: Buzalka 3, 
Marko a Prokaj 2, Dobrovič 1
Hliník „C“ – LN TRADE 10:8
Body za LN TRADE: štvorhry: Sedi-
lek-Prokaj, Marko-Dobrovič
dvojhry: Marko a Dobrovič 2, Pro-
kaj a Sedilek 1
Chceli by sme touto cestou poďako-
vať známemu bystrickému reklam-
nému fotografovi Petrovi W. Haaso-
vi, banskoštiavnickému rodákovi, 
za poskytnutie sponzorského prí-
spevku.

Ján Sedilek

5. liga v stolnom tenise
Prehry LN TRADE na stoloch vedúcich družstiev

Informácie pre 
športové kluby 
Športové kluby v Banskej Štiav-
nici môžu zasielať žiadosti o fi-
nančný príspevok na rok 2014 
do termínu 30.12.2013! 
Žiadať o poskytnutie dotácie mož-
no len písomnou formou na zá-
klade podmienok a v termínoch 
zverejnených mestom Banská 
Štiavnica podľa Všeobecne záväz-
ného nariadenia Mesta Banská 
Štiavnica č. 3/2013 o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu Mesta Banská 
Štiavnica, ktoré nájdete na strán-
ke mesta www.banskastiavncia.sk 
– samospráva mesta – nariadenia 
mesta.  Vzor žiadosti nájdete na 
www.banskastiavnica.sk – Občan 
– Dokumenty, Tlačivá – Tlačivá. 

Komisia športu

Banskobystrický
pohár v plávaní

V sobotu 23.11. sa vo Veľkom 
Krtíši uskutočnilo posledné 5.kolo 
tejto majstrovskej súťaže. 
Finálové kolo bolo zvlášť motivujú-
ce pre pretekárov, pretože sa súťaž 
vyhodnocovala a najlepší dosta-
li pekné poháre. Súťaže sa zúčast-
nili plavci z Pezinka, Handlovej, 
Brezna, Banskej Bystrice, Rimav-
skej Soboty, Žiaru nad Hronom, 
Michaloviec, Banskej Štiavnice a 
domáci pretekári. Medzi viac než 
stovkou pretekárov mal zastúpe-
nie aj Plavecký oddiel Sitno, kto-
rý reprezentovala aj Alexandra 
Nemčoková v kategórii žiačok 
r.2003 – 2004. Pričinila sa o dobré 
výsledky štiavnických plavcov. 
Výsledky: Žiačky „C“  
Alexandra Nemčoková 
200 m voľný spôsob – 4 miesto
100 m voľný spôsob – 4.miesto 
50 m voľný spôsob – 2.miesto

Vlado Nemčok

Kúpele - plaváreň
Otváracie hodiny: 
Plavecký bazén:
Pondelok    zatvorené
Utorok 11.00-20.30 
Streda 13.00-20.30 
Štvrtok 13.00-20.30 
Piatok 13.00-20.30 
Sobota 14.00-20.00 
Nedeľa 14.00-20.00
Tešíme sa na Vašu návštevu.

Slezáková Denisa

Ľadové medvede vo Vindšachte  foto Marián Jány



Týždenník Mesta Banská Štiavnica vychádza každý štvrtok, redakčná uzávierka je v pondelok do 14:00 
šéfredaktor: Mgr. Michal Krížredakčná rada: Mgr. Nadežda Babiaková, Ivan Beňo, Janka Bernáthová, 
Vladimír Poprac, JUDr. Gejza Volfjazyková úprava: Mgr. Tatiana Protopopovásadzba a dizajn: Libor 

Chmelíčekadresa redakcie: Mestský úrad Banská Štiavnica, oddelenie kultúry, športu a mediálnej komunikácie, Kammerhofská 1, Banská Štiavnica, tel.: 
045 6790388, 0918 688 850. Reg.č. SKP 27. Podávanie nov. zas. povolené OZ SsRP B.Bystrica č.j. 1167/94-PTP zo dňa 6.4.1994vydavateľ: Mesto Banská 
Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica, IČO 00 320 501evidenčné číslo: EV 4429/11ISSN 1337-8023tlač: Nikara, Krupinaredakcia 
si vyhradzuje právo redakčného krátenia a úpravy rukopisov! Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Akékoľvek preberanie, rozmnožovanie 
a ďalšie rozširovanie článkov, ich častí, výtvarných riešení a reklám bez predchádzajúceho písomného súhlasu redakcie je podľa Autorského zákona zakázané. 
Obsah článkov nemusí byť vždy totožný s názorom redakcie. e-mail: michal.kriz@banskastiavnica.sk © Redakcia Štiavnických novín

12 číslo 43 • 28. november 2013
sn@banskastiavnica.skInzercIa

služby

inzercia

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

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

Hľadám do prenájmu 1-izbový  �
zariadený byt v BŠ a okolí, tel.č.: 
0948 234 808

Darujeme 5-ročnú čistokrvnú  �
fenku hnedého labradora. Layla je 
už začipovaná, po sterilizácií. Je 
zdravá a v dobrej kondícii. Je zvyk-
nutá na život vo voliére, vyžaduje 
však spoločnosť a každodenné pre-
chádzky (mimo oblasť Štiavnické 
Bane). Len do dobrých rúk, tel.č.: 
0905 401 603

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

Predám 2-izbový byt pod Kalvá- �
riou, tel.č.: 0905 944 173

Dám do prenájmu 2-izbový byt  �
na Križovatke, nájomné 150€ + 
energie, tel.č.: 0903 964 689

Predám 3-izbový byt na Drieňo- �
vej, cena 26 000€, tel.č.: 0903 271 
161

Hľadáme na predaj, kúpu nehnu- �
teľnosti v silnej slovenskej realit-
nej spoločnosti Dobré reality, tel.č.: 
0948 959 697, 0918 561 181, e-ma-
il: madar@dobrereality.sk. 

SAD, Zvolen, pracovisko  �
B.Štiavnica ponúka: predaj motoro-
vej nafty, Po-Pi 6:00 -14:00, parko-
vanie pre nákladné autá, autobusy, 
možnosť prenájmu kancelárskych a 

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

Predám auto Fiat Brava 1.6 ben- �
zín, rok výr.1996, červené, cena do-
hodou, tel.č.: 0902 315 691

reality

práca
Hľadám kuchára (-ku) aj dôchod- �

kyňu, čašníka (-čku) do zariadenia na 
Počúvadlianske jazero, bližšie info na 
tel.č.: 0915 830 678

najlepšie ceny v meste

CITYCITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

1 slovo: 0,20 €
1 cm2: 0,50 €

inzerujte aj vy 
v štiavnických 
novinách

1 slovo: 0,20 €
1 cm2: 0,50 €

inzerujte aj vy 
v štiavnických 
novinách

garážových priestorov. Areál je mo-
nitorovaný kamerovým systémom 
+ strážna služba od 14:00 do 6:00. 
Info na tel.č.: 045/681 20 01, 692 
12 45, 0911 010 487

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

Pôžičky pre všetkých, tel.č.: 0918  �
315 272

Ste platiteľ DPH a máte prob-
lém so svojou účtovníčkou? Už 
viete čo Vás čaká od 1.1.2014? 
My sme účtovná kancelária, 

pracujeme rýchlo  a spoľahlivo, 
komunikujem s úradmi elektro-
nicky. Ozvite sa nám a môžeme 
spolupracovať už od 1.1.2014.
Telefón: 0911 906 932

Ponúkame prácu 
predavača/-čky zábavnej 

pyrotechniky v našej 
predajni

 v Banskej Štiavnici. 
Podmienky: vlastný 

telefón, zodpovednosť, 
bezúhonnosť.

 Tel.č.: 0902 506 395

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


