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Doprava

Prečo bola zru-
šená zastávka 
OPP? str. 3

Pozvánka

Tanečná škola v 
Banskej Štiavnici

str. 5

Geopark

Nové poznatky 
a skúsenosti

str. 10

V poslednej dobe rezonuje čoraz 

častejšie vo verejnosti otázka 

ďalšieho prevádzkovania a fun-

govania mestského rozhlasu. Je 

mnoho názorov na to, či mest-

ský rozhlas ako jedna z foriem 

komunikácie má v dnešnej dobe 

opodstatnenie. 

V ŠN na túto tému bola pri-
pravená anketa, ako si obyvatelia 
predstavujú fungovanie tohto mé-
dia a čo treba v budúcnosti s ním 
robiť: ponechať, rozširovať alebo 
úplne zrušiť. Odpovedí prišlo na-
ozaj málo, čo nás mrzí, ale obyva-
telia, ktorí vyjadrili svoj názor sa 
viac priklonili k myšlienke ďalšie-
ho rozširovania a zachovania tohto 
informačného média v meste.
Problém

Hlavným problémom ostáva 

jeho úplná nefunkčnosť. Systém je 
opotrebovaný, nosné konštrukcie 
sú miestami skorodované, prehni-
té. Z tohto dôvodu treba vynakladať 
do systému stále viac fi nančných 
prostriedkov na opravu a údržbu, 
ktoré sa každým rokom neúmer-
ne zvyšujú. Na druhej strane od-
stránenie chýb na jednom mieste 
nerieši úplne situáciu, nakoľko na 
inom mieste sa objaví ďalší prob-
lém. Dôležitá je aj dostupnosť ší-
renia zvuku v hornatom teréne, k 
akému Banská Štiavnica patrí. V 
dnešnom systéme nemáme pokry-
té signálom mnohé časti v meste a 
okolí. Obyvatelia týchto lokalít sa 
už niekoľko rokov domáhajú jeho 
ďalšieho rozširovania. Otázka je 
na mieste, kde na to vziať fi nančné 
prostriedky. 

(dokončenie na 4.str.)

Mestský rozhlas a jeho budúcnosť
Alternatívy šírenia signálu prostredníctvom mestského rozhlasu v Banskej Štiavnici a okolí 

10 miliónov korún (331 939,19 €) na rekonštrukciu krytej plavárne

22.septembra o 13. hodine sa ko-

nalo riadne zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva.

Otvoril ho a viedol zástupca 
primátora Ing. Juraj Čabák, ktorý 
ospravedlnil neprítomných – pri-
mátora mesta Mgr.Pavla Balžanku 
(služobne v Skalici) a poslanca Petra 
Ivašku. Na zasadnutí bolo prítom-
ných 16 poslancov. 
MsZ zrušilo
Uznesenie č.181/2008 z 20.8.2008, 
ktorým schválilo unesenie č.6/2008 
o určení času predaja v obchodoch 
a času prevádzky služieb na území 
mesta z dôvodu vznesenia námietky 

podnikateľmi.
MsZ schválilo
- predloženie žiadosti o NFP na re-
alizáciu projektu – zateplenie 3. ZŠ 
(ZŠ J. Kollára), zabezpečenie realizá-
cie tohto projektu a jeho fi nancovanie 
vo výške 5 % z celkových výdavkov, 
t.j. 1.046.810,13,-Sk (34.736, 81 €)
- návrh zápisu do kroniky za roky 
2000, 2001
- Poriadok odmeňovania zamest-
nancov a volených funkcionárov 
mesta B. Štiavnica s účinnosťou od 
1.10.2008
- do Rady školy pri ZŠ J.Kollára 
- H.Koťovú, ZŠ J.Horáka – Pavla 
Bačíka, ZUŠ – Petra Ivašku, MŠ Ul. 

1.mája – J.Mojičku, MŠ Ul. Bratská – 
O. Michnu.
- priamy odpredaj rodinného domu 
súp.č. 751, postaveného na pozemku 
CKN p.č. 4807 s príslušenstvom Du-
šanovi Macekovi, bytom B.Štiavnica, 
Pod Kalváriou 6
- odpredaj nehnuteľnosti bytu č.877 
na Ul. Lesnícka 6 v B. Štiavnici draž-
bou s výkričnou cenou 440.000,-Sk 
(14.605, 32 €) a vymenovalo kon-
kurznú komisiu v zložení: predseda 
– Milan Klauz, členovia – Juraj Ča-
bák, Peter Ivaška, licitátorka – Emí-
lia Jaďuďová, zapisovateľka – Oľga 
Nigríniová

(dokončenie na 5.str.)

Inzercia

Rokovanie Mestského zastupiteľstva

Rozhlas v meste a okolí je na mnohých miestach v havarijnom stave
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Napadnutie policajtov
Dňa 19.9.2008 vyšetrovateľ UJKP 
ZH začal a súčasne vzniesol obvi-
nenie osobe M.K. z BŠ pre zločin 
„Útok na verejného činiteľa „pod-
ľa § 323 ods. 1 písm. a Tr. zákona, 
preto, že dňa 18.9.2008 v čase okolo 
23.20 hod. na Ul. Kammerhofskej 
v BŠ pred zábavným podnikom 
Pražovňa slovne a potom fyzicky 
napadol príslušníkov MsPo, ktorí 
tam riešili porušovanie verejného 
poriadku, pričom páchateľ fyzic-
ky napadol i ďalšieho príslušníka 
štátnej polície. K zraneniu poli-
cajtov nedošlo. M.K. bol následne 
hliadkou spacifi kovaný a vyšet-
rovateľom UJKP zadržaný. Dňa 
22.9.2008 sudca Okresného súdu 
v ZH uznesením rozhodol o vzatí 
M.K. do väzby. Za uvedený skutok 
hrozí páchateľovi odňatie slobody 
na 1 až 5 rokov. 

Nález pozostatkov z II. sv. vojny
Dňa 28.9.2008 oznámil telefonicky 
horár J.D. na Okresné riaditeľstvo 
PZ v ZH, že počas prechádzky v 
čase o 12.15 hod., v katastri obce 
Vysoká v BŠ na mieste zvanom 
Hrnčiarka našiel muníciu z II. sv. 
vojny. Prvotný oznam vykonali 
príslušníci Obvodného oddelenia 
PZ BŠ, ktorí zabezpečili miesto 
nálezu a následne vykonali ďalšie 
neodkladné úkony. 

plk. JUDr. Gejza Volf

Polícia informuje 

Schody
Nemohli by sa dať opraviť schody 
smerom poza múzeum na Trojici 
od Ľudovej školy umenia? Marek 
Odpoveď:
Opravu schodov a zábradlí zabez-
pečia na základe objednávky mesta 
B.Š.  Technické služby m.p. 

Separovanie komunálneho odpadu
Dobrý deň, na Ul. Dolná separova-
cie nádoby sú len po jednej strane. 
Ďalšie až za kostolíkom. Obyvate-
lia tejto ulice, ktorí sú ZŤP čaka-
jú na pomoc, aby prešli na druhú 
stranu ulice, alebo netriedia. Na-
vrhujem dať triediace nádoby za 
vchod Dolná 2.  BH
Odpoveď:
Otázka separovania v Banskej 
Štiavnici a okolí je momentálne ho-
rúcou témou. Bol schválený projekt 
a zo získaných prostriedkov z Re-
cyklačného fondu budú zakúpené 
aj nádoby na separáciu. Súčasne je 
otázka umiestnenia nádob v riešení.

Dezinfekcia odpadových nádob
Odpadové nádob na Dolnej ulici 
po Križovatku sú umiestnené pri 
chodníkoch pre peších chodcov a 
šíri sa z nich odporný zápach. Lie-
tajú muchy, osy a obťažujú chod-
cov. BH
Odpoveď:
Podľa Všeobecného záväzného 
nariadenia mesta v čl. V, bodu 

6 e) je vlastník alebo správca ne-
hnuteľnosti povinný „minimálne 
2x do roka zabezpečiť dezinfekciu 
zberových nádob na komunálny 
odpad“. Technické služby, m.p., 
vedia poskytnúť tieto služby, avšak 
až po objednávke na spomínanú 
službu. V prípade záujmu sa treba 
obrátiť na Technické služb, m.p. 
Systém separovaného zberu
Súčasný systém separovaného zbe-
ru je nastavený tak, že každá do-
mácnosť má sadu vlastných vriec, 
ktoré dostali od TS. Stav vriec (čis-
tota, celistvosť,...) závisí od starost-
livosti jednotlivej domácnosti o ne. 
Vrecia sa po každom vysypaní pri 
zvoze vrátia späť majiteľovi. Nové 
vrece sa vymení iba vtedy, ak je 
poškodené. Dávať vždy nové vre-
cia je pomerene fi nančne náročné 
(1 vrece stojí cca 4 – 5 Sk), čo by 
si musel občan zaplatiť a na druhej 
strane by sa vyprodukovalo oveľa 
viac odpadu ako pri tomto systé-
me. V pripravovanej koncepcii 
separovaného zberu v budúcnosti 
plánujeme rozšíriť separovaný zber 
o nápojové kartóny (tetrapaky) a 
kovové obaly, čo bude znamenať 
pribudnutie ďalšieho vreca do do-
mácnosti. Z uvedených dôvodov 
(fi nančných aj tvorby odpadu) ne-
plánujeme dávať vždy nové vrecia 
pri zvoze. Predchádzať vzniku od-
padu je lepšie ako jeho recyklácia. 

Miloš Veverka

Vyberáme z čiernej skrinky

Dňa 25.9.2008 bola hliadka MsPo 
privolaná na cintorín pod Novým 
zámkom, kde vodič motorové-
ho vozidla Lada vošiel do zákazu 
vjazdu, pričom odstránil prekážku 
znemožňujúcu prejazd vozidlám. 
Po príchode hliadky na miesto 
bolo zistené, že ide o J.S. z BŠ. 
Menovaný bol riešený na mieste 
v zmysle zákona SNR č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch. 

Dňa 28.9.2008 na útvar MsPo te-
lefonicky nahlásené, že na Ul. A. 
Kmeťa leží na zemi pod vplyvom 
alkoholu muž rómskeho pôvodu. 
Po príchode hliadky na miesto 
bolo zistené, že ide A. K. z BŠ, 
ktorý bol z uvedeného miesta 
vykázaný. Priestupok bol riešený 
v zmysle zákona SNR č.372/1990 
Zb. o priestupkoch. 

JUDr. Dušan Lukačko

Mestská polícia upozorňuje 
občanov mesta na dodržiavanie 
VZN mesta B.Štiavnica č. 2/2008 
ktorým sa zakazuje požívanie a 
predaj alkoholických nápojov na 
verejne prístupných miestach na 
území mesta B.Štiavnica a VZN 
mesta B.Štiavnica č. 3/2008 o po-
užívaní zábavnej pyrotechniky na 
území mesta B.Štiavnica, ktoré sú 
platné od 25.9.2008. 

Porušenia uvedených VZN 
budú a sú riešené v zmysle Zá-
kona SNR č.372/1990 Zb. o 
priestupkoch v znení neskorších 
predpisov. 

Mestská polícia ďalej upozor-
ňuje ctenú motoristickú verejnosť 
na povinnosť používať na území 
mesta B.Štiavnica platné parko-
vacie lístky alebo karty a parkovať 
s vozidlami len na schválených 
parkovacích miestach. Na iných 
miestach platí Zóna zákazu stá-
tia. Všetky porušenia parkovania 
a státia budú riešené v priestup-
kovom konaní.  MsPo

Mestská polícia  
informuje

Upozornenie 
občanov

Zaujalo nás...
Bolo...
27.- 28.9. - Uskutočnilo sa prvé 
stretnutie baníckych miest Slo-
venska v Pezinku.
28.9. - Účasť na podujatí Živý šach 
v Nitre, ktoré sa uskutočlo v rámci 
festivalu Divadelná Nitra.
30.9. - Konferencia Komunálny 
manažment 2008.
1.10. - Zasadnutie Valného zhro-
maždenia spoločnosti Mestské 
lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o.
2.10. - Pracovné stretnutie členov 
Združenia miest a obcí – Žiarsky 
región.

Bude...
3.10. - Konzultačný deň primá-
torov miest a starostov obcí v 
B.Bystrici. Témami bude Environ-
mentálny fond ako ekonomický 
nástroj k zlepšeniu ŽP, program 
rozvoja bývania pre mestá a obce 
a inovatívne formy úspory energií 
v stavebníctve.
6.10. - Seminár o odpadoch sa 
uskutoční v zasadačke MsÚ.
9.10. - Zasadnutie zastupiteľstva 
Banskobystrického samosprávne-
ho kraja v Závadke nad Hronom.
3.10. - 8.10. - Práca v meste, indi-
viduálne stretnutie s občanmi.

Prezentácia fi rmy LEONI Slovakia k plánovanej prevádzke v Banskej Štiavnici 
sa konala v kine Akademik. Záujem zo strany občanov bol obrovský. Firma 
plánuje v budúcnosti zamestnať cca 150 ľudí.

Z diára primátora
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Mesto Banská Štiavnica vyhlasuje 
konkurzné konanie – dražbu na 
odpredaj nehnuteľností vedených 
na Katastrálnom úrade Banská 
Bystrica, Správa katastra Banská 
Štiavnica na LV č. 3662 pre mesto 
Banská Štiavnica, k. ú. Banská 
Štiavnica ako byt č. 877 v bytovom 
dome súp. č. 715, postavenom na 
C-KN p. č. 4671 s prislúchajúcimi 
spoločnými časťami a zariadenia-
mi domu a prislúchajúci pozemok 
C-KN p. č. 4671 vo výmere 162 
m2 zastavaná plocha, v prislúcha-
júcom podiele k bytu 6570/26316, 
konkurzným konaním – dražbou. 
Výkričná cena nehnuteľností je 
stanovená znal. posudkom na 
440.000,-Sk / 14.605,32€.
Dražba sa uskutoční dňa: 
20.10.2008 o 13.00 hod. v zasadač-
ke Ms. úradu v Banskej Štiavnici
Podmienky dražby:
1. Prihlášky do dražby sa podá-
vajú písomne poštou alebo pria-
mo v podateľni Mestského úradu, 
Radničné nám. č. 1, 969 24 Banská 
Štiavnica, č. dv. 18. Uzávierka pri-
hlášok je 17.10.2008 o 15,00 hod. 

2. Prihláška musí obsahovať:
- meno kupujúceho
- adresu trvalého pobytu
- písomné vyhlásenie kupujúce-
ho, že nemá žiadne záväzky voči 
Mestu Banská Štiavnica, ani orga-
nizáciám zriadeným mestom 
- vyhlásenie o tom, že kupujúci 
bol oboznámený s podmienkami 
konkurzu a súhlasí s nimi! 
3. Záujemca o kúpu zloží najne-
skôr 15 min. pred začatím dražby, 
fi nančnú zábezpeku do poklad-
ne Mestského úradu v Banskej 
Štiavnici vo výške 44.000,-Sk / 
1.460,53€, o čom predloží kon-
kurznej komisii platný doklad. Ne-
úspešným dražiteľom sa zábezpeka 
vracia ihneď po ukončení dražby. 
4. Účastník dražby zaplatí najne-
skôr 15 min. pred začatím dražby 
1.000,-Sk / 33,20€ ako poplatok za 
účasť v dražbe.
5. V prípade, že sa kupujúci ne-
môže zúčastniť dražby osobne, 
môže ho zastupovať iná osoba na 
základe písomnej úradne overenej 
plnej moci. 
6. V dražbe záujemca priha-

dzuje minimálne po 10.000,-Sk / 
331,94€!
7. Kúpna zmluva bude uzatvore-
ná a kúpna cena bude uhradená 
najneskôr do 30 dní odo dňa draž-
by. V prípade odstúpenia od kúpy 
po uzatvorení konkurzného kona-
nia - dražby sa dražobná zábezpe-
ka nevracia.
8. Kupujúci spolu s kúpnou cenou 
uhradí aj všetky náklady spojené s 
prevodom bytu, a to poplatok za 
vyhotovenie znaleckého posudku 
vo výške 3.200,-Sk / 106,22€ a ko-
lok v hodnote 2.000,-Sk / 66,39€ za 
vklad do katastra nehnuteľností. 
Zároveň kupujúci v kúpnej zmluve 
prehlási, že pristupuje k zmluve o 
výkone správy s Bytovou správou, 
s.r.o., Banská Štiavnica, ako správ-
com bytov. 
9. Neúplné prihlášky nebudú do 
dražby zaradené!
10. Konkurzné konanie sa riadi v 
súlade so Zásadami hospodárenia 
s majetkom mesta a je verejné!
Bližšie informácie č. tel.: 
045/6949637, 0905413945, e-ma-
il: majetok@banskastiavnica.sk

Vyhlásenie konkurzného konania
Dvojizbový byt č. 877 na Ulici Lesnícka 6

Prerušená dodávka 
elektrickej energie
20.10.2008 v čase od 7,30 – 16.hod. 
z dôvodu revízie el. zariadenia. Bez 
el. energie bude obec Ilija, PD Niko-
laj, v B.Štiavnici N.I.K.Slovakia, časť 
Podsitnianska, Ul. Ilijská, Partizán-
ska, 29. augusta, Potočná a časť Ul. 
Obr. Mieru od č.34 – č.39, Jednota.
22.10.2008 v čase od 7,30 hod. 
– 20.hod. a 23.10.2008 v čase od 
8.hod. – 14.hod. z dôvodu opravy el. 
zariadenia. Bez el. energie budú Ul. 
Hviezdoslavova, Vajanského, Pod 
Kalváriou, Lesnícka, Mládežnícka, 
Jilemnického, Banícka, Gagarina, 
Poľnohospodárska, Výskumníc-
ka, Hájik, časť SNP, Ul. Mierová, 
Na Michal šachtu, (aj sklad piva) a 
Imricha Tótha. 

Dispečing VN/NN ZH

Zverejnením údaja o odme-
ne za sprievodcovskú službu E. 
Bujnovej v čísle 33/2008 z 11.9. 
Štiavnických novín došlo k po-
rušeniu Zákona č. 428/2002 o 
ochrane osobných údajov. Za 
uvedené sa pani Bujnovej touto 
cestou ospravedlňujem.

Ing. Rastislav Marko
vedúci odd. KCRaŠ

Zrušenie autobusovej dopravy cez mesto – prečo?
Na základe niekoľkých otázok 

od starších občanov, prečo bola 

úplne zrušená hromadná doprava 

autobusmi cez mesto, predkladá-

me nasledovné stanovisko. 

Išlo o zrušenie autobusovej za-
stávky OPP v smere z Križovatky 
do centra mesta cez ulicu Dolná, 
Kammerhofská a Andreja Kmeťa. 
V opačnom smere autobusová za-
stávka zrušená nebola. Autobuso-
vá zastávka OPP bola v minulosti 
zriadená hlavne pre žiakov. Zru-
šením Základnej školy Andreja 
Sládkoviča došlo k premiestneniu 
žiakov do ZŠ na sídlisko Drieňová. 
Na základe požiadavky riaditeľov 
škôl, starostu obce Ilija, ale aj pre 
zabezpečenie odvozu a dovozu 
týchto žiakov muselo dôjsť na au-
tobusových linkách zo smerov 
Ilija, Sitnianska, Štefultov a Pov-
razník k presmerovaniu tak, aby 
zachádzali cez sídlisko Drieňová 
a nešli z Križovatky cez zastávku 
OPP. Práve tieto autobusové linky 
predtým premávali z Križovatky 

cez OPP do centra mesta. Celé 
centrum mesta a ulica Kammer-
hofská sa za posledné roky do 
veľkej miery dopravne zaťažili a 
bude potrebné hľadať spôsoby, ako 
túto dopravnú situáciu vyriešiť. 
Jedným z riešení je aj eliminovať 
dopravu, a to aj takým spôsobom, 
že nie každý autobusový spoj bude 
zachádzať až do centra mesta. Pi-
sateľ sa okrem iného pýta, prečo 
nezachádzajú autobusové spoje až 
pod Nový zámok. No preto, že táto 
zachádzka je pre Slovenskú auto-
busovú dopravu stratová. Dnes 
už nežijeme v socializme, každý 
sa správa trhovo a fungovať môže 
iba to, čo nevytvára stratu, a tak to 
rieši aj SAD, ktorá je akciovou spo-
ločnosťou. Mesto Banská Štiavnica 
malo za úlohu vyriešiť dopravnú 
situáciu v centre mesta. Na tomto 
základe bola vypracovaná zmena 
v organizácii dopravy, a to tak, 
že malo dôjsť k zjednosmerneniu 
ulice Kammerhofská so smerom 
jazdy od A. Kmeťa na Ul. Dolná 
a to bol ďalší dôvod, prečo museli 

byť autobusové spoje presmerova-
né. Kompetentné orgány schvá-
lili túto zmenu a muselo dôjsť v 
predstihu aj k zmene cestovných 
poriadkov SAD k dátumu 1.9.2008 
keď sa menili nové cestovné po-
riadky s ohľadom na začiatok no-
vého školského roka. Nový návrh 
zmeny dopravy bol však pozasta-
vený, až pokiaľ nebude spracova-
né komplexné riešenie dopravy v 
meste Banská Štiavnica, čo sa dnes 
predpokladá na dlhšie obdobie aj 
na základe pripravovaných rekon-
štrukcií ulíc Kammerhofská, Aka-
demická a Mládežnícka. Vedenie 
mesta pristúpilo k riešeniu auto-
busovej dopravy okamžite a na 
tomto základe došlo k rokovaniam 
na pôde mestského úradu, kde zá-
stupca primátora prerokovával s 
SAD opätovnú zmenu autobuso-
vých spojov tak, aby prechádzali aj 
cez zastávku OPP. Okrem uvede-
ného je potrebné prispôsobiť auto-
busové spoje k vlakovým a opačne. 
Ďalšia zmena nových cestovných 
poriadkov prebehne v decembri, 

kde by mali byť zapracované aj 
požiadavky mesta Banská Štiav-
nica. Treba dodať, že nie všetky 
autobusové spoje budú prechádzať 
cez zastávku OPP, nakoľko žiacke 
spoje, ktoré prechádzajú cez sídlis-
ko Drieňová, sa meniť nebudú. Nie 
je možné prispôsobiť autobusové 
spoje každému občanovi, každej 
inštitúcii v meste, alebo okrese. V 
našom meste aj s podporou mes-
ta zabezpečuje prepravu osôb ne-
pravidelná doprava, ktorá jazdí 
pravidelne a nahrádza vznikajúce 
medzery v autobusových spojoch. 
Táto doprava jazdí hlavne na tra-
se sídlisko Drieňová – Križovatka 
– centrum mesta a je dostupná aj 
starším občanom. Okrem iného 
je dostupnejšia, pretože môže na 
čas nevyhnutný na naloženie a vy-
loženie zastavovať aj na miestach, 
pokiaľ by nedošlo k ohrozeniu 
bezpečnosti účastníkov cestnej 
premávky, kde autobusová dopra-
va nestojí.

Dušan Vahlandt
Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Ospravedlnenie
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(pokračovanie z 1.str.)
Sfunkčnenie jednej časti sa v súčas-
nosti pohybuje v niekoľkých stov-
kách tisíc korún. Ak by sa pokryli 
všetky nedostupné miesta a naplnili 
by sa požiadavky obyvateľov, náklady 
by sa vyšplhali na niekoľko miliónov 
korún (napr. sfunkčnenie rozhlasu v 
Novej Bani stálo 2 milióny Sk). Sa-
motné hlásenie porúch má na sta-
rosti MsÚ, odd. kultúry, cestovného 
ruchu a športu. Poruchy sa oznamu-
jú zamestnancom Technických slu-
žieb, m.p., ktorí vykonávajú revízie a 
opravy. Všetky komponenty k mest-
skému rozhlasu musí mesto Banská 
Štiavnica objednávať u odborných 
dodávateľov. 
Riešenie

Mesto Banská Štiavnica sa už v 
minulosti pokúšalo riešiť túto situ-
áciu. Dalo si vypracovať niekoľko 
cenových ponúk od dodávateľov. 
Alternatív riešenia šírenia Mestské-
ho rozhlasu môže byť viac. Každá 
alternatíva prináša so sebou výhody 
aj nevýhody. Najvýhodnejším rieše-
ním by mohol byť bezdrôtový mest-
ský rozhlas. Možnosti šírenia signálu 
mestského rozhlasu sú:

Šírenie klasickým rádiovým sig-• 
nálom

Šírenie signálom cez sieť verej-• 
ného osvetlenia

Šírenie signálom cez sieť vysie-• 
lačov mobilného operátora

Kombinácia siete mobilného • 
operátora a siete verejného osvet-
lenia
Pre výber vhodného spôsobu ší-

renia, t.j. aký systém sa použije, roz-

hoduje konkrétna lokalita.
a) Bezdrôtový rádiový miestny 
rozhlas – tento systém nie je vhod-
ný do členitých hornatých oblastí z 
dôvodu podmienok šírenia rádiové-
ho signálu. Dosah rádiových vĺn je 
obmedzený. Existuje vysoká mož-
nosť náhodného alebo zámerného 
rušenia signálu. Šírenie rádiových 
vĺn je do určitej miery závislé od kli-
matických podmienok. Vysoká zlo-
žitosť systému predpokladá aj vyššiu 
poruchovosť.
b) Bezdrôtový rozhlas šírený sie-
ťou verejného osvetlenia – systém 
nepotrebuje žiadny vysielač, signál 
je šírený sieťou verejného osvetlenia. 
Tento systém svojou jednoduchos-
ťou je podobný starému drôtovému 
systému, z čoho vyplýva jeho nízka 
poruchovosť. Sú tu nižšie vstupné a 
prevádzkové náklady. Systém sa dá 
použiť iba tam, kde je spojitá sieť 
verejného osvetlenia, je od neho 
funkčne závislý.
c) Bezdrôtový rozhlas šírený sieťou 
vysielačov mobilných operátorov – 
signál sa šíri k miestu určenia sieťou 
vysielačov mobilných operátorov, 
napájanie je riešené z rozvádzača 
verejného osvetlenia. Pri značnom 
pokrytí je takéto riešenie ľahko re-
alizovateľné. Je vhodné hlavne pre 
odľahlé oblasti, rozhlas je možné 
ovládať z akéhokoľvek miesta. 
Z týchto možností sa javí pre naše 
mesto najvhodnejšia kombinácia 
mobilného operátora a siete verejné-
ho osvetlenia. 
d) Bezdrôtový rozhlas tvorený 
kombináciou mobilného operáto-

ra a verejného osvetlenia predpo-
kladá použitie hlavne v meste, kde 
existujú odľahlé sídliská a miestne 
časti prípadne vzdialené osady. Sys-
tém funguje tak, že na danú lokalitu 
sa signál dostane z Mestského úradu 
pomocou mobilného operátora, ale 
v rámci danej osady alebo sídliska sa 
šíri podľa potreby sieťou verejného 
osvetlenia.
Výhody: Spoľahlivé pokrytie signá-
lom mobilného operátora. Možnosť 
hlásiť v oddelených častiach mesta 
samostatne z ktoréhokoľvek miesta. 
Neexistuje takmer žiadna možnosť 
rušenia. Je možné tento systém kom-
binovať so starým klasickým rozhla-
som. Neexistujú žiadne akumuláto-
ry na stĺpoch verejného osvetlenia. 
Je možnosť hlásiť do všetkých častí 
súčasne. Sú tu podstatne nižšie ob-
starávacie náklady ako pri rádiovom 
rozhlase.
Nevýhody: Služby operátora sú spo-
platnené. Platí sa za uskutočnené 
telefonáty. 
Budúcnosť
Na webe mesta Banskej Štiavnice 
www.banskastiavnica.sk je zverej-
nená anketa, v ktorej sa obyvatelia 
môžu vyjadriť a odpovedať na otáz-
ku: Ktorý zdroj informácií o živote 
v meste preferujete?
(Počet hlasov: 1093) k 30.9.2008

Štiavnické noviny (486 hlasov)• 
Internet (209 hlasov)• 
Mestský rozhlas (102 hlasov)• 
VIO TV (194 hlasov)• 
Výlepové plochy a úradné vitríny • 

(102 hlasov)
Druhá anketa sa týka budúcnosti 

mestského rozhlasu. Jej stav k 30.9. 
je rovnako, ako v prípade ankety v 
ŠN, pomerne vyrovnaný – podporo-
vatelia i odporcovania rozhlasu za-
slali približne rovnaký počet. Mest-
ský rozhlas je potrebné:
(Počet hlasov: 576)

Rozširovať (221 hlasov)• 
Zachovať v súčasnom stave a po-• 

stupne prejsť na iné formy komuni-
kácie (164 hlasov)

Ihneď zrušit (191 hlasov)• 

Stále ešte môžete v ankete vyjad-
riť svoj názor a odpovedať na otáz-
ky. Možno aj hlas ľudu pomôže pri 
rozhodovaní sa kompetentných 
mesta, či mestský rozhlas má opod-
statnenie a či treba vynakladať in-
vestície doň. Ktorý z nasledovných 
alternatív sa nakoniec prijme alebo 
zostaneme pri súčasnom systéme 
šírenia informácií prostredníctvom 
mestského rozhlasu alebo či ho vô-
bec ponechať, ostáva na poslancoch 
Mestského zastupiteľstva a bude zá-
visieť od fi nančných možností mesta 
Banská Štiavnica. Prípravné práce 
na budúcoročný rozpočet začína-
jú práve v týchto dňoch. Finančná 
náročnosť a protipólne názory na 
rozhlas u obyvateľov mesta stoja aj 
v tomto prípade v opozícii k snahe 
o informovanie obyvateľstva aj touto 
formou. Uvidíme preto, ktoré argu-
menty budú silnejšie a či poslanci 
dajú svojím hlasovaním rozhlasu 
ďalšiu šancu. Ak áno, ktoré položky 
budú v dôsledku budovania rozhla-
su krátené. 

Michal Kríž

Mestský rozhlas a jeho budúcnosť

Vyhodnotenie sprievodcovskej služby počas letnej sezóny 2008
Sprievodcovská služba zažila po 

niekoľkých rokoch dve novinky. 

Prvou z nich bola zmena v cen-

níku za sprievodcovskú službu a 

druhou novinkou bolo tzv. denné 

sprevádzanie. 

Cena za sprevádzanie v sloven-
skom jazyku pre skupinu do 20 osôb 
je 400,- Sk (13,28€) za hodinu, nad 
20 osôb 500,- Sk (16,60€) za hodi-
nu. V cudzom jazyku skupina do 
20 osôb zaplatí 600,- Sk (19,92€), 
nad 20 osôb zaplatí 700,-Sk (23,23€) 
za hodinu. K dnešnému dňu evi-
dujeme 65 sprevádzaní, čo je v po-
rovnaní s minulým rokom takmer 
totožné. Vzhľadom na to, že ceny 

za sprevádzanie sa zvýšili, minulý 
rok bola cena v slovenskom jazyku 
300,- Sk (9,96€), v cudzom jazyku 
500,- Sk (16,60€) a túto sezónu ne-
chodili pravidelné zájazdy z cestov-
ných kancelárií, ktoré sme evidovali 
v roku 2007, považujem z hľadiska 
sprievodcovskej služby sezónu 2008 
za úspešnú. Najviac bolo skupín, 
ktoré si objednali slovensky hovo-
riaceho sprievodcu, ďalej nasledoval 
anglický, nemecký a maďarský ja-
zyk, niekoľko sprevádzaní bolo tiež 
v poľskom, ruskom a francúzskom 
jazyku. 

V mesiacoch júl a august vznikla 
nová služba pre turistov, ktorú sme 
nazvali denné sprevádzanie. Pra-

covníci Informačného centra Ban-
ská Štiavnica každý deň zabezpečili 
sprievodcu, ktorý prišiel do centra 
o 17,30 hod a vyzdvihol si indivi-
duálnych návštevníkov mesta Ban-
ská Štiavnica, ktorí sa tu stretli na 
základe informácií získaných z pla-
gátov vyvesených v reštauráciách, 
hoteloch a ponuky v informačnom 
centre. Vstupné pre dospelú oso-
bu bolo 40,- Sk (1,33€) a pre dieťa 
20,- Sk (0,66€). Minimálny počet v 
skupine bol 5 osôb. Dĺžka okruhu, 
ktorý začínal na Námestí sv. Trojice 
a zvyčajne končil pri Novom zámku, 
bola cca. 90 minút. Turisti si túto 
službu veľmi chválili a sprievodco-
via boli výborne pripravení. Denné 

sprevádzanie v malých skupinkách 
využilo počas leta vyše 150 ľudí. V 
budúcom roku by sme v pravidel-
nej sprievodcovskej službe chceli 
pokračovať, pripraviť na sezónu 
veľké plagáty a cez mestský rozhlas 
a médiá ponúknuť túto službu čo 
najväčšiemu počtu návštevníkov, ale 
aj domácim, lebo sa môžu dozvedieť 
veľa nového a zaujímavého o meste, 
v ktorom žijú. V súčasnosti máme 
akreditovaných 75 sprievodcov. 
Najbližšia možnosť rozšírenia počtu 
sprievodcov bude na základe VZN v 
roku 2010, keď Informačné centrum 
Banská Štiavnica pripraví školenie a 
skúšky pre nových uchádzačov.

Libor Chmelíček
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- odpredaj nehnuteľnosti Marti-
novi Hrnčiarovi, Milanovi Erne-
kovi s manželkou
MsZ neschválilo
- priamy odpredaj pozemku Ri-
chardovi Tóthovi s manž., Petrovi 
Haluškovi, Michaele Danišovej, 
Vladimírovi Slezákovi
- návrh na prevod nebytových 
priestorov na Ul. Na Zigmund 
šachtu 12. Prevod nehnuteľností je 
podmienený vyrovnaním všetkých 
záväzkov vlastníkov bytov v byto-
vom dome súp. č. 562 Bytovej správe
MsZ vzalo na vedomie 
- správu o príprave na zimné vy-
kurovacie obdobie

V interpeláciách občanov a 
poslancov sa hovorilo o nutnosti 
čistenia nielen námestia, ale aj pri-
ľahlých uličiek po rôznych poduja-
tiach v centre mesta, poslanec Beňo 
prečítal list p. Maruniaka, konateľa 
spoločnosti PO-MA, ktorý rea-
goval na kritiku zlého ozvučenia 
z rokovaní MsZ a navrhol mestu 
odstúpiť od zmluvy. V diskusii sa 

navrhovali viaceré spôsoby rieše-
nia tohto stavu, napr. hovorenie 
poslancov do mikrofónu. Vedenie 
mesta sa bude situáciou zaoberať. 
Poslanec Barák mal pripomienky 
k propagačným materiálom, kto-
ré sú „pod úroveň“ mesta, vyslovil 
kritiku na spôsob uvedenia kul-
túrneho podujatia z družobného 
mesta Moravská Třebová, ktoré 
bolo na Salamandrových dňoch 
zaradené na sobotu večer v čase 
zvozu odpadu a likvidácie stánkov 
z Nám. sv. Trojice, navrhol presťa-
hovanie Mestských lesov z dôvodu 
nedôstojných priestorov. Poslanec 
Palovič žiadal vysvetlenie, podľa 
čoho sa určujú ceny pozemkov, 
poslankyňu Blaškovičovú zaujíma-
lo, na čo sa použije 11 miliónov Sk, 
ktoré vláda sľúbila mestu. Odpoveď 
p. prednostky: 10 miliónov sa po-
užije na rekonštrukciu plavárne, 1 
milión na kapitálové výdavky. Po-
slankyňa Koťová opätovne žiadala 
bezbariérovú toaletu pre vozičká-
rov v nemocnici, poslanec Mra-
vec mal pripomienky k systému 

parkovania, upozornil na jediný, aj 
to nefungujúci parkovací automat, 
navrhol v budúcnosti komentovať 
salamandrový sprievod a kritizo-
val nevhodný výber hudby na ná-
mestí. Náčelník MsPo Lukačko sa 
dožadoval zakúpenia dopravných 
zábran pre mesto, poslanca Mich-
nu zaujímal spôsob propagácie 
detského folklórneho festivalu, na 
ktorom bola takmer nulová účasť, 
dal do pozornosti článok v ŠN o 
zamykaní Botanickej záhrady. 

V rôznom zástupca primátora 
prečítal ponuku ŠGÚ D. Štúra a 
Železníc SR na odpredaj prebytoč-
ného majetku. MsZ tieto ponuky 
neakceptovalo.

Na záver zástupca primátora 
vyslovil poďakovanie prednostke 
MsÚ N. Babiakovej, ktorá so svo-
jimi spolupracovníkmi pripravila 
kvalitný materiál na zasadnutie 
vlády.

Po prerokovaní všetkých bodov 
zástupca primátora zasadnutie 
ukončil. ŠN

Rokovanie Mestského zastupiteľstva Počuli sme, prečítali sme si 

„Súťaž o športovú výstroj.“ 
(Markíza 5.5.2008. Textová časť 
Telerána)
Správne: o športový výstroj
„Nabokov zareagoval až na náraz 
puku do jeho výstroje.“ (STV 2 
18.5.2008, hokejový zápas) 
Správne: do jeho výstroja

Podstatné meno výstroj je v slo-
venčine mužského rodu. Preto 
kupujme, nosme športový, horo-
lezecký, potápačský výstroj.

NB

Jazyková polícia

Zvoz nebezpečného odpadu, 

elektroodpadu a zvoz ZKO 2x 

ročne

Technické služby, mestský 
podnik, oznamujú občanom, že v 
mesiaci október 2008 sa bude re-
alizovať zvoz nebezpečného od-
padu a elektroodpadu (chladnič-
ky, pračky, televízory, počítače, 
telefóny, písacie stroje, žehličky, 
žiarivky, akumulátory,...). Zvozy 
sa uskutočnia nasledovne:

Dňa 06.10.2008 sa uskutoč-
ní zvoz na vyzbieranie odpadu 
zo Špitálky (rodinné domy), z 
Kalvárie, Jergištôlne, sídliska 
Drieňová, sídliska Juh (Križovat-
ka), Ul. Dolná, Kammerhofská, 
1.mája

Dňa 07.10.2008 sa uskutoční 
zvoz na vyzbieranie odpadu zo 
Štefultova, z časti Sitnianska a z 
Povrazníka. Prosíme občanov, 
aby si spomínaný odpad vyložili 
v dobe do 7,00 hod. 

Ďalej oznamujeme, že dňa 
06.10.2008 sa uskutoční zvoz 
ZKO (zmesový komunálny od-
pad) na nasledovných uliciach: 
Koncová, Osadná, Pustá, Strate-
ná, a z oblasti Široký vrch, Bart-
kov majer, Hadová, Vindišlajtňa. 
Prosíme občanov, aby si spomí-
naný odpad vyložili v dobe do 
7,00hod. 

Heiler Peter, riaditeľ podniku

Technické služby 
informujú...

Tanečná škola Juraja Fábera u nás
J & J FABER DANCE STUDIO je jedna z najväčších tanečných škôl na Slovensku

Učiteľ tanca a tréner tanečného špor-

tu, profesionálny tanečník a majster 

Slovenskej a Českej republiky v 

latinsko-amerických tancoch Juraj 

Fáber, ktorý Vás bude učiť, vychoval 

množstvo tanečníkov a tanečných 

párov, ktoré reprezentujú taneč-

nú školu na Slovensku i v 

zahraničí. 

Otvárajú sa kurzy: 
• kurz spoločenského 

tanca pre dospelých 
(Waltz,Valčík, Tan-
go, Samba, Cha-
cha, Jive, Blues, Pol-
ka, Foxtrot) 

• kurz latino – sal-
sa (salsa, merengue, 
caca, samba, bachata, 

mambo)

Kurzy pozostávajú s 
desiatich lekcií s mož-
nosťou pokračovania. 
Prihlásiť sa môžete 
v Rubigalle v Trá-
movej miestnosti 

na 2.posch. 07.10. o 18:00 hod., alebo v 
ostatné dni osobne na oddelení kultúry, 
cestovného ruchu a športu u p. Zuzky 
Patkošovej, príp. telefonicky na tel. č.: 
045/6949650, e-mail: kultura2@ban-
skastiavnica.sk 
Kurzy začínajú: Latino – Salsa 
14.10.2008 o 18:00, Spoločenské tance 
14.10.2008 o 19:30.

Obidva kurzy trvajú 10 lekcií po 
90 min. (10x v utorok), cena kurzu je 
900,- Sk/osoba, na desať 90 min. lekcií 
pre deviatakov a stredoškolákov vrátane 
vstupného na Venčekový ples a 1 500,- 
Sk/osoba, na desať 90 min. lekcií pre 
dospelých na kurz Latino a Spoločenské 
tance.
Oblečenie: 
deti – tepláky, tričko, cvičky
spoločenský tanec dospelí a mládež – 
spoločenské oblečenie a topánky
latino – voľné oblečenie

Tancom môžete získať lepšie drža-
nie tela, koordináciu pohybov, rytmus, 
kondíciu, priateľov, istotu v spoločnosti 
a zábavu.

Teším sa na vás Juraj Fáber.
Ivana Kokavcová

Neuspokojivá situácia ozvučenia prenosov MsZ vysielaných vo VIO TV
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Dňa 25.9.2008 sa uskutočnilo v 
prezidentskom a kniežacom salóne 
Baníckej krčmy pri štôlni Glanzen-
berg prijatie Ing. Durbáka u pred-
sedu Banskoštiavnicko-hodrušského 
baníckeho spolku pri príležitosti jeho 
šesťdesiatin. Pri tejto príležitosti sa 
uskutočnil aj slávnostný šachtág so 
skokom cez kožu, počas ktorého bola 
opätovne preverená spôsobilosť ju-
bilanta byť príslušníkom baníckeho 
stavu. Jubilant všetky úlohy, vrátane 
vypitia krígľa piva Steiger „na ex“, 
zvládol aj vďaka dôkladnej prípra-
ve, ktorú absolvoval pod vedením 
svojho „krstného otca“ Ing. Pavla 
Jančiho, bývalého riaditeľa Rudných 
baní, závod B.Štiavnica. 

Ing. Durbák sa narodil 18. sep-
tembra 1948 v Zlatej Idke, okres. Ko-
šice. Detstvo prežil v Kremnici, kde 

absolvoval základnú školu, ako aj 
Strednú všeobecnovzdelávaciu ško-
lu, ktorú ukončil maturitou v roku 
1966. Vysokoškolské štúdium absol-
voval na Baníckej fakulte Vysokej 
školy technickej v Košiciach v rokoch 
1966-1971. V roku 1973 nastúpil do 
zamestnania v Rudných baniach, 
závod B.Štiavnica, kde počas 19 
rokov prešiel viacerými riadiacimi 
funkciami, od revírnika v bani až 
po výrobného zástupcu riaditeľa zá-
vodu. Osud zariadil, aby bol v roku 
1975 pri otváraní Novej šachty na 
Šobove a taktiež pri jej uzatváraní v 
roku 1997. V rokoch 1992-1997 bol 
zamestnancom fi rmy HELL, spol. s 
r.o., B.Štiavnica, neskôr v roku 1998 
bol osem mesiacov zamestnancom 
Slovenského banského múzea, kde 
sa pričinil o zriadenie expozície Ba-

níctvo na Slovensku. Od 1.9.1998 je 
zamestnancom Hlavného banského 
úradu so sídlom v B.Štiavnici, kde 
vykonáva funkciu ústredného ban-
ského inšpektora. Od 17.1.2005 do 
30.11.2005 vykonával funkciu pred-
sedu Hlavného banského úradu.

Za vzorné plnenie pracovných úloh 
získal viaceré podnikové a rezortné 
ocenenia a v roku 1987 mu bolo ude-
lené štátne vyznamenanie „Za pra-
covnú obetavosť“. V roku 2008 mu 
minister hospodárstva SR udelil vy-
znamenanie „Za pracovnú vernosť“. 

Ing. Durbák je známy aj svojou 
dlhoročnou spoločenskou angažova-
nosťou v rámci mesta B.Štiavnica. Od 
roku 1986 vykonával funkciu pred-
sedu závodnej pobočky Slovenskej 
vedecko-technickej spoločnosti pri 
Rudných baniach v B.Štiavnici, kto-

rá sa pod jeho vedením pretransfor-
movala v roku 1992 na Banskoštiav-
nicko-hodrušský banícky spolok, 
ktorý sa stal prvým spolkom na Slo-
vensku, zameraným na obnovenie a 
udržiavanie starobylých baníckych 
zvykov a tradícií. V súčasnosti vy-
konáva funkciu jeho tajomníka. Je 
aj členom prezídia Slovenskej baníc-
kej spoločnosti so sídlom v B.Byst-
rici. Za jeho podiel na obnovení a 
udržiavaní baníckych tradícií mu 
Mestské zastupiteľstvo v B.Štiavnici 
udelilo v roku 2006 „Výročnú cenu 
mesta B.Štiavnica za rok 2005“.

Pri príležitosti jeho okrúhleho ju-
bilea mu želáme hlavne pevné zdra-
vie a to, aby mu jeho pracovný a mi-
mopracovný elán ešte dlho vydržal, s 
pozdravom „Zdar Boh!“. 

JUDr. Ing. Jozef Karabelly 

K 60. narodeninám Ing. Milana Durbáka

Dovoľte, aby som sa prostredníc-
tvom Štiavnických novín poďakova-
la všetkým účastníkom salamandro-
vého sprievodu.

Osobitné poďakovanie patrí sta-
rým baníkom – mojim spolupracov-
níkom, kolegom, priateľom, z kto-
rých mnohí už niekoľko desaťročí mi 
svojou účasťou, svojou ochotou, po-
rozumením pomáhajú udržať túto 
krásnu tradíciu – salamandrový 
sprievod, ktorý je jedinečný len pre 
Banskú Štiavnicu. Verte mi, vážení 
baníci, že sa mi tisnú slzy do očí, keď 
zadeľujem ľudí do jednotlivých po-
stáv a vidím, že mi chýba Jožo, Ka-
rol, Jano atď., ľudia, ktorí niekoľko 
rokov túto postavu zobrazovali, že 
už títo nie sú medzi nami, alebo že 
ich zdravotný stav nedovoľuje, aby 
sa sprievodu zúčastnili. Mnohí sa 
nostalgicky pozerajú z okna pane-
láka, alebo stoja na okraji chodníka 
a hovoria si: „Rozum mi velí, dusí 
ma kašeľ, nohy už nevládzu. Kým 
že tá Dalma moju postavu nahra-
dí? Synom? Ale nie, radšej vnukom, 
veď som ho učil milovať svoje rodné 
mesto, poznávať jeho tradície a vážiť 
si baníctvo, lebo bez baní, bez ťažby 
zlato-strieborných rúd by ani Ban-
ská Štiavnica nebola. A ona si ich 
odchovala, najprv bol permónikom, 
potom pastierikom, aušusníkom a 
dnes je už dospelý, akúkoľvek posta-
vu nahradí“. Áno, vážení občania, 

máme viacero rodín, ktoré vychová-
vajú a vedú svoje deti, aby poznali 
históriu mesta, v ktorom sa narodili 
a žijú a aby nevideli len nedostatky, 
ktoré sa v meste vyskytujú, ale aby 
pomáhali ich odstraňovať. Najlepšie 
je však kritizovať, znechucovať ľudí, 
ktorí chcú niečo udržať, vybudovať, 
ale poskytnúť pomoc – to nech robia 
iní.

Už mnohokrát som písala o tom, 
že Salamander s obdobím do roku 
1988 sa nedá porovnávať s dnešným 
Salamandrom. Doba bola iná, sa-
lamander zabezpečovali pracovníci 
Rudných baní. Dnes ho zabezpeču-
jeme občanmi, žijúcimi baníkmi, 
ktorí sú už starí, a študentami. V 
tohtoročnom salamandrovom sprie-
vode z počtu 350 ľudí (nepočítam 
hostí) bolo až 70% dospelých, čo sa 
odzrkadlilo aj na jeho priebehu, sa-
lamander bol dobrý, k čomu samo-
zrejme ešte prispelo pekné počasie.

Kto pozná históriu salamandrové-
ho sprievodu, mal by poznať aj jeho 
hĺbku. Veď v ňom je obsiahnutá celá 
história Banskej Štiavnice, počnúc 
erbom – jaštericou a bačom, aušus-
níkom, predstavujúcim baníka, kto-
rý išiel k Márii Terézii žiadať zvýše-
nie miezd pre baníkov, ďalej pohreb, 
ktorý sa v takejto podobe uskutoč-
ňoval pri úmrtí študenta akadé-
mie, resp. pri úmrtí akademického 
hodnostára, členov študentského 

magistrátu predstavujú sudcovia a 
ich pomocníci. Takto by som mohla 
vymenovať ďalšie a ďalšie postavy. 

Baníci boli ľudia dobrosrdeční, 
pracovití, ktorí nedelili ľudí podľa 
vierovyznania, čo dokumentuje v 
sprievode postava kňaza s miniš-
trantom, s ktorými kráča rabín. 
Nedelili ľudí podľa národnosti, čo 
dokumentujú v sprievode Indiáni. 
Baníci boli ľudia, ktorí si vzájom-
ne pomáhali, čo potvrdzuje účasť 
Kutnohorských baníkov v Banskej 
Štiavnici. Baníci nepoznali slová 
nacionalizmus, korupcia, úplatkár-
stvo, baníci boli slušní ľudia, ktorí, 
ako som už spomenula, pomáhali, 
dobrovoľne prispievali každý me-
siac do Bratskej pokladnice, z ktorej 
fi nančnými príspevkami pomáhali 
vdovám, sirotám, ktorých živitelia 
zaplatili svojím životom pri plnení 
pracovných povinností.

Jednotlivé postavy, ktoré sa v 
sprievode pohybujú, dotvárajú 
dobu, v ktorej sa žilo. Sú to napr. 
Lacný Jožko, drotár, sklenár, obuv-
ník, vtáčnik, handrár, atď. Takto by 
som mohla opísať všetky postavy, ale 
to nie je potrebné. Mojím cieľom je 
opäť poukázať na to, že každá po-
stava má svoj význam a podceňo-
vať ich účinkovanie v sprievode zo 
strany niektorých obyvateľov nie je 
správne.

Najstarším účastníkom salaman-

dra bol 77-ročný Ing. Milan Urbá-
nek, ktorý už viac rokov stvárňuje 
postavu večného študenta a môže 
slúžiť vzorom pre všetkých oby-
vateľov mesta starých, ale hlavne 
mladých. Najmladšou účastníčkou 
sprievodu bola 5-ročná Henyka Bu-
kovenová.

Vo svojom príspevku by som chce-
la podotknúť, že sa stotožňujem s 
príspevkom pani Ireny Roháčovej 
uverejnenom v Štiavnických novi-
nách zo dňa 18. 9. 2008. Áno, veková 
skladba divákov počas Salamandra 
je iná, starší ľudia spomedzi baníkov 
a hostia neboli nadšení nehoráznym 
hlukom, ktorý niektorí účinkujúci 
produkovali. 

Odporúčam opäť, aby na Námestí 
sv. Trojice pred Salamandrom, ale aj 
po ňom vystupovali banícke dychové 
hudby. Koncertovanie iných hudob-
ných žánrov pre mladých nech je 
zabezpečené na iných miestach tak, 
ako to sčasti bolo uskutočnené aj v 
súčasnosti.

Verím, že z chýb sa poučíme a bude-
me hľadať a hľadať a navrhovať také 
opatrenia, aby sme čo najviac priblí-
žili a spríjemnili oslavy nielen obča-
nom nášho regiónu, ale aj hosťom.

Ešte raz srdečná vďaka vám, sa-
lamandrovníkom, prajem vám do 
ďalšieho života veľa zdravia a síl. 
Zdar Boh!

Ing. Dalma Štepáneková

Poďakovanie „salamandrovníkom“
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Oznamy
Živena – spolok slovenských žien 
v B. Štiavnici, Mestská knižnica 
v B. Štiavnici vyhlasujú 14. ročník 
Literárnej súťaže z vlastnej tvorby 
„Inšpirácie spod Sitna“. Súťaží sa 
v kategórii: I. – poézia, II. – pró-
za. Vekové kategórie: 1. Žiaci ZŠ, 
2. Študenti SŠ a VŠ, 3. Dospelí. 
Uzávierka súťaže: 20. október 
2008. Vyhodnotenie súťaže bude v 
mesiaci november 2008 v Banskej 
Štiavnici. Súťažné práce zasielajte 
na adresu alebo osobne: Mestská 
knižnica, Nám. sv. Trojice č.3, 969 
01 Banská Štiavnica. Bližšie in-
formácie na č. tel.:045/6949652, 
alebo Jolana Šamová, Križovatka 
7, 969 01 Banská Štiavnica (č. tel.: 
045/6911502).

BBSK – Pohronské osvetové stre-
disko Žiar nad Hronom – Praco-
visko Banská Štiavnica, Múzeum 
vo Svätom Antone, Mesto Banská 
Štiavnica vyhlasujú 11.ročník fo-
tografi ckej súťaže „NAJKRAJŠIA 
DOVOLENKOVÁ FOTOGRA-
FIA“ Kategórie súťaže: 1. Pa-
miatka UNESCO vo fotografi i, 2. 
Príroda a krajina, 3. MÚZEÁ – 

oživená minulosť 4. Dovolenka 
dýcha človečinou – reportážne 
zábery a momentky z dovolenky, 
5. Môj najkrajší prázdninový zá-
žitok – pre deti a mládež do 16 
rokov. Podmienky súťaže: Súťaž 
je vyhlásená pre fotografov bez 
obmedzenia veku (s výnimkou 5. 
kategórie, ktorá je určená pre deti 
a mládež do 16 rokov) v čiernobie-
lej a farebnej fotografi i. Súťažiaci 
môže poslať do každej kategórie 
najviac 5 fotografi í. Rozmery fo-
tografi í: minimálne 18 x 24 cm. 
Na zadnú stranu každej fotografi e 
treba uviesť: Kategóriu, názov fo-
tografi e a miesto fotografovania, 
meno, priezvisko a adresu autora 
(príp. aj č. telefónu), v 5. kategórii 
aj vek autora. Uzávierka súťaže: 
17. október 2008, vyhodnotenie 
súťaže a vernisáž zo súťažných 
prác: november 2008 v Múzeu vo 
Svätom Antone. Fotografi e tre-
ba poslať alebo osobne doručiť (v 
pevnom obale zabezpečenom proti 
poškodeniu) na adresu: Pohronské 
osvetové stredisko, Kammerhofská 
2, 969 01 Banská Štiavnica. Bliž-
šie informácie na č. t.: 045/692 13 
87, mobil: 0915 819 989, e-mail: 

petrova@osvetaziar.sk, a na webe 
súťaže: www.ndf.pagestory.sk

Pohronské osvetové stredisko 
Žiar nad Hronom – Pracovisko 
Banská Štiavnica, Mesto Banská 
Štiavnica vyhlasujú 11. ročník vý-
tvarnej súťaže SALAMANDER 
2008 OČAMI DETÍ A MLÁDE-
ŽE s tematikou Salamandrového 
sprievodu a sprievodných podujatí 
Salamandrových dní. Podmienky 
súťaže: Súťaž sa vyhlasuje pre ve-
kové kategórie : I. - žiaci MŠ II. - 
žiaci 1. - 3. ročníka ZŠ III. - žiaci 4. 
- 6. ročníka IV. - žiaci 7. - 9. roční-
ka ZŠ V. - žiaci 1. stupňa ZUŠ VI. - 
žiaci 2. stupňa ZUŠ VII. - študenti 
SŠ, VŠ VIII. - dospelí (nie študenti 
SŠ a VŠ). Jeden autor môže poslať 
do súťaže najviac 3 súťažné práce. 
Technika prác: ľubovoľná Formát: 
minimálne A4 - maximálne A2. 
Na zadnú stranu každej práce 
treba uviesť: Názov práce, meno a 
priezvisko autora, adresu, u žiakov 
a študentov adresu školy a ročník 
(nie rok narodenia) meno vyuč. 
výtvarnej výchovy, príp. číslo tele-
fónu. Súťažné práce sa nevracajú, 
len na požiadanie. Zaslaním prác 

autor súhlasí s ich zverejnením. 
UZÁVIERKA SÚŤAŽE: 30. no-
vember 2008. Súťažné práce posie-
lajte na adresu: BBSK – Pohronské 
osvetové stredisko, Kammerhofská 
2, 969 01 Banská Štiavnica. Bližšie 
informácie: POS, Kammerhofská 
2, B. Štiavnica, č. t. : 045/ 692 13 
87, mobil: 0915 819 989, e-mail : 
petrova@osvetaziar.sk 

Pozvánka
Pozývame vás na vernisáž vý-
stavy Evy Valachyovej „My vo 
vesmíre – vesmír v nás...“, ktorá 
sa uskutoční 3.10.2008 (piatok) o 
16,30 hod. v Mestskom kultúrnom 
centre v Žiari nad Hronom, na 
Ul. SNP (pod Billou). Ste srdečne 
vítaní!

� Ranč Nádej vo Svätom Antone 
vás srdečne pozýva na Hubertovu 
jazdu, ktorá sa uskutoční v sobotu 
4.10.2008 od 13.hod. Program: 
Slávnostný program spojený s 
westernovými pretekmi, vystúpe-
nie Country skupiny Virginia, Hon 
na líšku – Country bál ORION. 
Bližšie info na www.rancnadej.sk, 
tel.č.: 045/6920144, 0911 806 499

„Po dlhoročnom úsilí sa pracovníkom a konštruktérom múzea v Banskej 
Štiavnici podarilo sprevádzkovať jedinečný technologický skvost - raketové 
motory Nového Zámku. Pracovali roky na tejto atrakcii v utajení a dnes s veľ-
kou slávou ohlasujú prvé vyhliadkové lety“
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Oslava života zvierat
4. október – Svetový deň zvierat

4. október bol ustano-

vený za Svetový 

deň zvierat - World 

Animal Day (WAD) 

- na Európskej 

konferencii ekológie vo 

Florencii v roku 1931. 

Spočiatku mal WAD upozor-
niť na kritickú a smutnú situáciu 
ohrozených druhov živočíchov. Až 
neskôr sa začal vzťahovať na všetky 
druhy zvierat bez rozdielu. Kaž-
doročne pripravujú organizácie, 
zamerané na ochranu zvierat, útul-
ky pre zvieratá, školy i jednotlivci 
podujatia, ktorými sa snažia napl-
niť poslanie WAD.

A aké je poslanie tohto dňa? Osla-
va života zvierat v každej podobe, 
oslava vzťahu medzi ľudstvom a rí-
šou zvierat, takisto pripomínanie a 
zdôraznenie nezastupiteľnej úlohy, 
ktorú hrajú zvieratá v našom živote 
- od poskytovania potravy, cez úlo-
hu spoločníka, pomocníka a pod-
porovateľa, prinášajúceho do nášho 
života pocit, že zázraky sa ešte dejú 
a uvedomenie si mnohorakého 
spôsobu, akým zvieratá obohacujú 

náš život a vyjadrenie 
vďaky, ktorá im za to 
patrí.

Skúste sa na 
chvíľku zastaviť a 

zamyslieť sa. Psík, mač-
ka, krava, zajac či iné zvieratko 
nevie svoje pocity vysloviť, avšak 
má právo na citlivé zaobchádzanie. 
Milióny zvierat sú uväznené vo veľ-
kochovoch bez možnosti roztiah-
nuť krídla, či vidieť denné svetlo, 
v krutých bolestiach za bránami 
laboratórií a v bitúnkoch, za mreža-
mi klietok či na krátkych reťaziach, 
dennodenne bité, týrané, vyhlado-
vané, za živa sťahované z kože, aby 
sme si my mohli obliecť pre nás ne-
potrebný kožuch...

Zamyslime sa nad tým, či náš 
vzťah k zvieratám a to, čo nám 
poskytujú, je rovnako prospešné a 
obohacujúce aj pre ne. Aspoň v ten-
to jeden deň si pripomeňme, že tu 
nie sme sami. Sú tu s nami bytosti, 
ktoré sú cítiace, milujúce, kamarát-
ske, oddané. Bytosti, ktoré tu boli 
omnoho skôr, ako začal chodiť po 
Zemi človek. 

Mgr. Viktória Michalská

o- náš 

Inzercia

Veselý „cvak“
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EXPOZÍCIE
starý zámok
 utorok - piatok, nedeľa
 9.00 - 16.00

nový zámok
 utorok - sobota 9.00 - 16.00

banské múzeum v prírode
 utorok - nedeľa 9.00 - 16.00

galéria J. Kollára
 utorok - sobota 9.00 - 16.00

mineralogická expozícia
 utorok - piatok, nedeľa
 9.00 - 16.00
kammerhof
 pondelok - piatok 9.00 - 16.00

múzeum vo svätom antone
 utorok - piatok 8.00 - 15.00
 sobota - nedeľa 9.00 - 16.00

VÝSTAVY
pamä miest - as identity
 19.9. - 9.11.
 Galéria J.Kollára
drevo, sklo a kov
 26.6. - 31.12
 Múzeum vo Sv. Antone

Múzeá otváracie hodiny

Ad: Argenti Fodina 2008
Chcem zareagovať na článok 

PhDr. Jozefa Labudu Csc „Argenti 
Fodina 2008“ uverejnený v Štiav-
nických novinách dňa 25.9., kde 
okrem iného zmieňuje sa o mimo-
riadnej pozornosti, ktoré vyvolal re-
ferát Francisa Prierra z Francúzska 
o technike dobývania vo Vogezach. 
Tento spochybnil prvenstvo B.Štia-
vnice v použití pušného prachu v 
baníctve z roku 1627, pričom cito-
val archívne údaje z francúzskeho 
prostredia viažúce sa na rok 1617. 
Toľko citát. Na tento údajný fakt by 
som mohol poukázať, aj na podobné 
pokusy realizované dávno predtým: 
napr. už v roku 1572 sa mal uskutoč-
niť takýto pokus na Sicílii. O 2 roky 
neskôr v Schio v severnom Taliansku 
a v roku 1588 sa skúšala táto mož-
nosť v Talfe v strednom Taliansku. 
Ostalo však podobne ako pravdepo-
dobne vo Vogezach iba pri pokusoch 
neúspešných. V tejto súvislosti je iste 
zaujímavé, že myšlienka vyskúšať 
strelný prach na rozpojovanie hor-
niny v banskoštiavnických baniach 
sa zrodila tiež v Taliansku. Jej pô-
vodcom bol Gašpar Weindl, ktorý 
sa zúčastnil s vojskom generála Rei-
munda Montecuccioliho výpravy do 
severného Talianska ako dôstojník, 
znalec účinnosti streleckého prachu 
používaného v armáde. Keďže We-
indl pochádzal z tirolského banského 
strediska Rottenberg, je predpoklad, 
že s baníckou prácou bol dôkladne 
oboznámený. Pri rozhovore s ge-
nerálom Montecucciulim predložil 

návrh vyskúšať rozpojovať horniny v 
baniach pomocou strelného prachu v 
B.Štiavnici, kde generálov brat Hie-
ronym Montecucciolini vlastnil po-
četné banské podiely v Brennerovom 
ťažiarstve (1570-1640). Prvý verejný 
a zároveň úspešný pokus vo veľmi 
tvrdej hornine v dedičnej Bieberovej 
štôlni v Štiavnických Baniach bol 
vykonaný 8. februára 1627. Keďže 
pokusu sa zúčastnili zástupcovia 
ťažiarstva a banského súdu, ktorí o 
ňom vydali aj písomné svedectvo a 
zapísali to aj do protokolu banského 
súdu. O pravdivosti a pôvodnosti 
tohto záznamu nemožno pochybo-
vať, najmä keď naň nadväzujú aj 
početné ďalšie dokumenty ale aj na-
priek tomu boli v minulosti pokusy 
priznať prvenstvo strelného prachu 
v baníctve, najprv v Freibergu v 
Sasku, potom v Clausthalu v Harzi, 
Krasliciam v Čechách a Taliansku. 
Príčinou týchto rozdielnych názo-
rov bola na jednej strane úmyselná 
alebo neúmyselná neznalosť doku-
mentov o banskoštiavnickom pokuse 
a ďalšom používaní strelného pra-
chu v banských revíroch Slovenska 
a na strane druhej úsilie privlastniť 
si túto mimoriadne epochálnu, ba 
priam revolučnú metódu. Ako prí-
klad uvediem, že ešte v tomto roku 
(1627) okrem Gašpara Weindla v 
Štiavnických Baniach úspešne vyko-
nával strelné práce aj Augustín Špin-
del v španiadolinových baniach, kde 
ani nie do konca roku 1630 bolo vy-
konaných vyše tisíc odstrelov. Nová 

metóda prinášala so sebou spravidla 
ako každá revolučná aj obete. Už 11. 
januára r.1631 sa pri odstrele ťažko 
zranil na tvári a na celom tele baník 
Vavrínec z B.Belej, ale ani to neza-
stavilo víťaznú cestu tejto vyslovene 
revolučnej metódy. Už v roku 1627 
sa dostáva do Kraslíc v severných 
Čechách bezprostredne hneď po od-
skúšaní prvého odstrelu v Štiavnic-
kých Baniach, odtiaľ do Harzu, kde 
sa začala používať v roku 1632 atď. 
Teda ako je možné, že podľa fran-
cúzskych údajov bola táto metóda 
údajne úspešne odskúšaná už v roku 
1617 a až o desať rokov neskoršie v 
Štiavnických Baniach? Myslím si, že 
desať rokov bolo dostatočne na to, 
aby sa táto mimoriadne produktív-
na, revolučná, ba priam epochálna 
metóda nerozšírila do celej Európy, 
ako to bolo v prípade úspešného 
odskúšania v Štiavnických Baniach, 
kde bezprostredne potom na základe 
veľkého množstva záznamov a správ 
bola okamžite rozšírená nielen na 
Slovensku, ale aj v zahraničí! Záve-
rom chcem vyzvať SBM v B.Štiavn-
ici aby v dohľadnej dobe usporiadala 
odborný seminár s medzinárodnou 
účasťou o vývoji trhacích prác v ba-
níctve, kde okrem iného by sa potvr-
dilo prvenstvo úspešného vykonania 
strelných prác v B.Štiavnici, aby sa 
zároveň pripomenula táto význam-
ná udalosť svetového významu, kto-
rá len potvrdí historický význam a 
významné postavenie B.Štiavnice vo 
svetovom baníctve. Ján Novotný 

Slovenské banské múzeum znovu 

otvára priestory remeselnej dielnič-

ky v Kammerhofe pre verejnosť bez 

obmedzenia veku.

V ponuke je nasledovný program:
3.10. - batikovanie / pletenie šnúrok 
10.10. - batikovanie / zápästkové 
techniky
15.10. - handrové hračky
22., 24. 10. - tvarovanie z hliny
12.11. - plstenie ovčej vlny
14.11. - pradenie ovčej vlny, pletenie 
ponožiek
19., 21.,22. 11. - maľba na hodváb, 
„šibori“
26., 28., 29. 11. - košíky z pedigu
3.12. - zápästkové techniky

5., 17. 12. - ozdoby zo slamy, kuku-
ričného šúpolia

V uvedených termínoch otvorené 
v stredu a v piatok od 14.00 do 16.00 
hod., v sobotu od 10.00 do 16.00 
hod., v prípade potreby aj dlhšie 
(termíny a čas sa netýkajú školských 
skupín). Bližšie info: Anna Ďurico-
vá, SBM, odbor marketingu, envi-
ronmentálnej výchovy a Geoparku, 
tel. 045/6949451, e-mail: enviro@
muzeumbs.sk

Mgr. Anna Ďuricová

Tvorivé dielne pre všetkých
Slovenské banské múzeum znovu otvorené pre „tvorivostichtivú“ verejnosť

„Bolo úspešné použitie strelného prachu v baníctve prvé na svete v Štiav-
nických Baniach?“ Na túto otázku chcem jednoznačne odpovedať áno
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Vážení lúštitelia! Výhry vo výš-
ke 100,-Sk si výherca môže pre-
vziať v pokladni Klientskeho cen-
tra. Správne znenie Krížovky z 
č.35/2008 znie: „Hovor len to, čo 
je potrebné a povedz len polovicu 
svojich myšlienok“.
100,-Sk vyhráva Stanislav TO
MAŠOVIČ, Križovatka 23, B.Štia-
vnica.

V tajničke sa talianske príslovie. 

A., Začiatok tajničky, B., Osob-
né zámeno, biologický skr., český 
spevák, pohlo, ruská rieka, tvrdo 
pracuj, ŠPZ Dolného Kubína, C., 
Zoznam adries, fl irtovanie, miesto 
v Rusku, kde sa odohrali veľké boje 
v II. Sv. vojne, D., Automobilka pri 
Žiline, man naopak, prosili, spo-
luhlásky slova Lanza, tamto, E., 
Kyslík, fi rma predávajúca záclony, 
európsky štát, rigolik bez prvého a 
posledného písmena, F., Poznášaj, 
úhor nem., francúzsky revoluci-
onár, obidve, Boh Moslimov, G., 

Nohy zvierat, budovy, zn. niklu a 
fosforu, diná naopak, Lýdia, H., 
Jedovatá rastlina, umy, kopnem, 
krídlo odb., mam, I., Nakupovala, 
pomoc, okul ma, J., Ohlasoval, 
samohlásky slova leni, obrazáreň 
v Španielsku, choroby brucha, K., 
Výrobok z mlieka, mastná tekuti-
na, natískala som. 

1., Áno, stred 

tajničky, jed-
na vec, 2., Štát 
v USA, ťažia 
sa v bani, 3., 2. 
pád slova ebro, 
preto, dvojica, 
4., Tône, pat-
riaca synovi, 5., 
Sláva latinsky, 
dokotúľaj, 6., 
Očar, japonské 
meno, malé bez 
dĺžňa, 7., Ro-
mán K.Čapka, 
smútočné spevy, 
lievaj, 8., Škol-

ský klub, premietajúca sa v kine, 
brat Ábela, 9., Nástroj na šitie, 
dvojhláska, liek na žlčník, 10., Zn. 
kozmetiky, novinársky príspevok, 
11., Les, predložka, pracoval pe-
rom, 12., Predpona, tučná, časopis 
o móde, 13., Zobaj, obraz svätých, 
hintov, 14., Bol prítulný, obúchaj, 
loky s chybou, 15., Zaznie, povoľ, 

16., Ničil nár., druh kvetu, 17., 
Stred slova meily, zbavoval fúzov, 
preš, 18., Zn. jódu, súboj, malý 
Adam, 19., Podmienková spojka, 
koniec tajničky, autor Winetua, 
zn.metra.
Pomôcky: Indiana, RUR, kala, 
Nospa, hosana, May, tao

Pripravuje: A. Rihová
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
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4.10.2008 sobota – 18.30 hod., kino Akademik

komédia pre deti, slovenský dabing, 90 min., vstupné 60,-Sk/1,99€
V liahni animovaných talentov štúdia DreamWorks sa zrodil nový hrdina, ktorý dokáže skvele konkurovať jeho 
doterajšiemu ťahúňovi Shrekovi. Zatiaľ čo zelený zlobor sa konečne usadil, na scénu nastupuje mladý, nepokojný, 
roztomilý a totálne nešikovný pandí chlapík Po. Ten musí v akciou a vtipom nabitom príbehu prejsť neuveriteľnú 
cestu, počas ktorej sa z pohodlného predavača rezancových polievok stane legendárny Dračí bojovník.

8.10. streda o 18.30 hod., Filmový klub OKO

dráma, 135 min, vstupné 60,-Sk / 1,99€, s preukazom FK 40,-Sk / 1,33€ 
Import: Oľga, mladá zdravotná sestra z Ukrajiny, hľadá lepší život na Západe. Emigruje do Rakúska a zamestná sa 
ako upratovačka na jednej geriatrickej klinike, kde ju jeden 82-ročný pacient požiada o ruku.
Export: Paul, mladý Rakúšan, bývalý pracovník bezpečnostnej služby, musí každé ráno hľadať nejaký vážny dôvod 
na to, aby vôbec vstal. Vydáva sa so svojím otčimom skúsiť šťastie na Východe. Skončia na Ukrajine, kde nie je 
núdza ani o alkohol, ani o pekné dievčatá.
Dvaja mladí ľudia v pohybe, túžiaci začať nový život, sú konfrontovaní tvrdou realitou. Dva príbehy o hľadaní šťas-
tia a materiálnych výhod prinášajú pravdivú výpoveď o súčasných sociálnych pomeroch na Východe i Západe.

Bližšie info: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, tel.č.:045/6949650-51,
 e-mail: kultura2@banskastiavnica.sk 

Krížovka

KUNG FU PANDA

IMPORT  EXPORT
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Inšpirácie pre banskoštiavnický Geopark
V druhohorách, v dobe dinosaurov 

sa v oblasti subtropického mora 

usadzovali piesky. V priestore 

dnešného Českého raja vznikol z 

nich pieskovec a jeho eróziou sa 

postupom miliónov rokov vytvorili 

skalné mestá – Hruboskalsko, Pra-

chovské skaly, Příhrazské skaly a 

mnohé ďalšie. 

A len pred niekoľkými stovkami 
rokov, tentoraz už po zásahu člo-
veka, na niektorých strategických 
miestach vyrástli aj majestátne a 
tajomné hrady, akým je napríklad 
Kost, Hrubá Skála či Trosky. V 
skalných mestách je možné vidieť 
fragmenty prírodných lesov – re-
liktné borovice. V oblasti prielomu 
rieky Jizery sa zachovali aj pôvodné 
bukové a suťové lesy. A tak sa ne-
možno čudovať, že táto neuveriteľ-
ne čarovná a romantická oblasť sa 
už v roku 1955 stala prvou chráne-
nou krajinnou oblasťou v Čechách. 
Český raj je však aj jedinečnou ge-
ologickou učebnicou. Na rozlohe 
takmer 700 km2 sa nachádza širo-
ká spleť geologických fenoménov 
– paleontologické, mineralogické 
i archeologické vzácnosti. A tak sa 
vďaka svojej jedinečnosti zase „Ge-
opark Český ráj“ dostal v roku 2005 
i do prestížneho zoznamu siete eu-
rópskych geoparkov.

Nuž a práve skúsenosti a poznat-
ky českých kolegov pri budovaní 
Geoparku Český raj a posilnení 
jeho inštitucionálneho významu 
v sieti európskych geoparkov boli 
hlavným motívom študijnej cesty, 
ktorú v dňoch 22.-24. septembra 
zorganizovalo občianske združe-
nie Región Sitno v spolupráci so 
Slovenskou agentúrou životného 
prostredia.

Starostovia väčšiny obcí Ban-
skoštiavnického okresu, ale aj 
zástupcovia mesta, Slovenského 
banského múzea, SAŽP a podni-
kateľskej sféry navštívili najskôr 
Múzeum Českého raja v adminis-
tratívnom srdci geoparku, v mes-
te Turnov. Múzeum, svojou vyše 
140-ročnou existenciou, patrí k 
najstarším regionálnym múzeám 
v Česku a okrem historických, ar-
cheologických a národopisných 
zbierok v súčasnosti dokumentuje 
a prezentuje predovšetkým nále-
ziská drahých kameňov a históriu 
turnovského kamenárstva a šper-

kárstva. Geologické a mineralogic-
ké zbierky, ale aj kamenárske tech-
nológie, ktoré múzeum prezentuje, 
patria medzi múzejné fondy európ-
skeho významu.

Súčasťou geoparku, respektíve 
jeho dominantou, sú však pre-
dovšetkým náučné chodníky. V 
Maliarovej záhrade, ktorá je vý-
chodiskovým miestom náučného 
chodníka maliara Jána Dedinu, 
mala slovenská výprava možnosť 
obdivovať geologickú expozíciu. 

Prechádzka po ďalšom 3,5 km 
náučnom chodníku – „Riegrovej 
stezke“, tiahnúcom sa pozdĺž rieky 
Jizery, však okrem nádhernej prí-
rody v prielome Jizery, zanechala 
aj hlboké dojmy z tamojšej vyše 
100-ročnej vodnej elektrárne a ďal-
ších technických pamiatok. 

Nasledujúce besedy na turnov-
skej radnici, či na Správe CHKO 
Český raj, len potvrdili, že pri ďal-
šom budovaní banskoštiavnického 
geoparku sa naskytajú ohromné 
možnosti. Ako to však skonštato-
vala predsedníčka OZ Región Sitno 
Alena Ciglanová, potrebné bude 
predovšetkým posilniť inštitucio-
nálne postavenie nášho geoparku 
a to vytvorením samostatného ob-
čianskeho združenia a dosiahnuť 
jeho začlenenie do siete európskych 
geoparkov. 

Starostov čaká v tejto súvislosti 
dôležitá úloha pripraviť do spoloč-
ného projektu originálne nápady na 
zviditeľnenie územia svojich obcí a 
priložiť tak kamienok do mozaiky 

spoločného cieľa, ktorým by malo 
byť pritiahnutie čo najväčšieho 
počtu návštevníkov do celej oblasti 
CHKO Štiavnické vrchy a Geopar-
ku Banská Štiavnica. Dôležitá úloha 
však stojí v tomto smere aj pred Slo-
venským banským múzeom, ktoré 
je v súčasnosti nositeľom ťažiskovej 
podstaty geoparku, aby prijalo ďal-

šie efektívne opatrenia na zvýšenie 
návštevnosti, pretože ak už v Ban-
skej Štiavnici priemysel prakticky 
zanikol, tak turizmus je tým najlep-
ším prostriedkom ďalšieho rozvoja 
nášho historického mesta i celej 
oblasti. 

Mgr. Ľuboš Krno
Slovenské banské múzeum

Inzercia

„Riegrova stezka“ – je 3,5 km dlhý náučný chodník, tiahnuci sa pozdĺž rieky Jizery, z ktorého vidieť aj pozoruhodné 
technické pamiatky, akou je napríklad vyše 100-ročná vodná elektráreň.
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Skúsenosti a poznatky českých kolegov z mesta Turnov pri budovaní Geoparku Český raj
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Brusno - B.Štiavnica 4:2 
(1:0)
Góly: 65’ Kminiak, 85’ Želiar

Jurica – Dulaj, Strapek, Hanzlík P., Po-
prac, Markievič (31’ Kuruc), Šima (60’ 
Machata), Čiliak, Želiar, Gašprík, Kmi-
niak (80’ Rusnák)
Zlom v priemernom stretnutí nastal v 
29’. Aj keď mali domáci do tejto min. 
viac z hry, ich útoky končili pred 16-
tkou, keď naši hráči im viac nedovo-
lili. V tejto min. prebral perfektnú pri-
hrávku Kminiak pred 16-tkou, zbavil 
sa obrancu, no z 8m sám strelil len do 
vybiehajúceho brankára. Z protiútoku 
sa domáci dostali pred 16-tku, tu zatia-
hol záchrannú brzdu Poprac, začo vi-
del červenú kartu a z následného pria-
meho kopu domáci po dorážke, keď 
Jurica ešte stačil reagovať, nikto z nich 
však nešiel s dorážajúcim hráčom 1:0. 
Po góle sme prebrali iniciatívu, no do 
konca 1. polčasu sme sa do šance ne-
dostali. 2. polčas začali lepšie domáci. 
V 51’ delovka z 25 m len opečiatkovala 
brvno našej brány. V 52’ išiel center z 
pravej strany do našej 16-tky, kde sme 
mali deň otvorených dverí a útočník 
bez akejkoľvek námahy hlavou zvýšil 
na 2:0. O 3’ neskoršie len excelentný 
zákrok Juricu nás zachránil od po-
hromy. V 65’ znížil Kminiak po strele 
z 18 m k tyči, brankár bol prikrátky. 
Znovu sme začali preberať iniciatívu, 
keď sa zdalo, že môžeme získať aspoň 
bod prišla obrovská chyba a domáci 
ponúknutú šancu v 75’ premenili na 
strelenie tretieho gólu. V 80’ unikol z 
vlastnej polovice do našej otvorenej 

obrany útočník hostí a nedal žiadnu šan-
cu nášmu gólmanovi 4:1. V 85’ už len 
kozmeticky upravil skóre po kope z rohu 
hlavou Želiar, a tak ani v 4. zápase vonku 
sme nedokázali bodovať. Treba len dú-
fať, že z nasledujúcich dvoch domácich 
stretnutí získame plný bodový zisk.

IV liga dorast: Dorastenci už 8 kôl 

valcujú súperov

Dolné Hámre – B.Štiavnica 2:3 (0:2)
Góly: 16’ Ševeček, 22’ Budinský D., 55’ 
Drexler pokutový kop
Budinský V., Barák, Hudák, Lupták, 
Ostramok, Beňadik (63’ Hriňák), Číž, 
Drexler, Poprac (60’ Ferenčík), Ševeček 
(80’ Židík), Budinský D.
Regionálne derby stretnutie sme zača-
li šancou už v 1’, keď skvelá prihrávka 
Drexlera našla Budinského, ktorý z ľa-
vej strany prudko vystrelil, jeho strela 
tesne minula brvno domácej brány. Z 
protiútoku domácich v dobrej šanci 
zastavil Hudák. V 7’ po rohovom kope 
Beňadik hlavou tesne minul domácu 
bránu. Naša prevaha bola korunovaná 
gólom v 14’, keď priamy kop Číža našiel 
hlavu Ševečeka a ten otvoril skóre 0:1. 
V 20’ dobre hrajúci Lupták našiel hla-
vu znovu Ševečeka, jeho hlavičku do-
máci brankár s námahou vytlačil nad 
brvno. V 22’ Ševeček ideálne uvoľnil 
Budinského, ktorý s prehľadom upra-
vil na 0:2 v náš prospech. Upraviť skó-
re mohol v 36’ Hudák, ktorý po centri 
Číža minul domácu bránku. 1. polčas 
sa skončil už nezmeneným skóre a so 
zaslúženým vedením sme odchádzali 
do kabín. 2. polčas bol nervózny zo 

strany domácich, naši sa zbytočne sa 
prispôsobili domácej hre a zápas sa 
zdramatizoval. V 52’ domáci náhod-
nou strelou znížili na 1:2, keď po strele 
z pravej strany pozdĺž celej brány po-
nad nášho brankára sa lopta odrazila 
od žrde a skončila na prekvapenie v na-
šej bráne. V 55’ po individuálnej akcii 
Lupták vnikol do domácej 16-tky, kde 
bol faulovaný a Drexler z 11 m upravil 
na 1:3. V tej istej min. bol vylúčený pre 
urážku rozhodcu domáci hráč. Roz-
hodca nám v 57’ po faule vylúčil Číža. 
Hra bola v tom čase veľmi rozháraná 
a nervózna hlavne z domácej strany. 
Zápas sme si zbytočne zdramatizovali 
v 65’, keď najskôr Barák vyhlavičkoval 
loptu z bránkovej čiary a následne po 
závare v našej 16-tke domáci znížili na 
2:3. Zápas mohol defi nitívne rozhod-
núť v 80’ Budinský, jeho prienik však 
zachránili na bránkovej čiare domáci 
brankár s obrancom. Do konca zápasu 
sme výsledok udržali a zaslúžene sme 
si z horúcej pôdy odniesli 3 body.

Ostatné výsledky

V.liga: Štiavnické Bane – Selce 0:1 (0:1)
I.trieda: B.Belá – Horná Ves 4:1 (2:0), 
góly: 45’, 90’ Lukáč, 46’ Lacko, 67’ Da-
mon
III. liga SŽ: Kremnica – B.Štiavnica 
0:4 (0:2), gól: Hudák 2x, Potančok, 
Pastier
MŽ: Kremnica – B.Štiavnica 0:3 (0:2), 
gól: Totkovič, Schemoda, Petro

Kam na futbal?

IV.liga 9.kolo 5.10. o 14,30 hod. 

B.Štiavnica – Revúca
V.liga 9.kolo 5.10. o 14,30 hod. Lutila 
– Št. Bane
I.trieda 9.kolo 5.10. o 14,30 hod. Rud-
no – B. Belá
III.trieda 7.kolo 5.10. o 12,30 hod. 
Prenčov – Kopernica
IV.liga dorast 9.kolo 4.10. o 14.hod. 
B.Štiavnica – Fiľakovo
III.liga SŽ a MŽ 9.kolo 4.10. o 10 – 12 
hod. B.Štiavnica – Sl. Ľupča

FUDO

Nedávno uplynulo už 15 
rokov od založenia KMT a 
to je myslím si aj dostatočný 

dôvod zhodnotenia našej činnosti v 
podobe konkrétnych výsledkov, tých 
najzaujímavejších. Začínali sme pô-
vodne v plaveckom oddiele Sitno. Zís-
kali sme v nedávnej minulosti na MSR: 
6x1, 2x2 a 3x3.miesto. Založil som 
KMT, ktorý som viedol a vediem po 
všetkých stránkach, tak aby sme boli 
úspešní. Výsledky prišli už čoskoro. 
SP jednotlivci: 4x1, 2x2 a 1x3.miesto. 
MSR: 2x1, 3x2 a 3x3.miesto. Do našej 
reprezentácie sa dostali: Z.Klaučová, 
I.Roch, R.Nemčok, ktorí obliekali aj 
dres Dukly BB. Pravidelne sme po-
riadali preteky o Pohár primátora 
mesta, ktoré boli súčasťou SP. V roku 

1996 sme usporiadali MSR pre žiakov 
a dorastencov. Z. Klaučová, I.Roch sa 
zúčastnili na ME, EP v modernom 
trojboji, R.Nemčok vrátane MS. Keď-
že moderný trojboj sa súťažne robí do 
16 rokov pretekára, chcel som, chcel, 
aby skupinka aj naďalej perspektívne 
pracovala, tak som v roku 1994 požia-
dal o registráciu v STÚ. Poctivá tré-
ningová robota mojich zverencov bola 
vždy samozrejmá, a tak aj cyklistické 
tréningy boli efektívne a výsledky tiež 
museli prísť. SP v triatlone:1x1, 1x2 a 
1x3.miesto. Medzinárodné majstrov-
stvá SR v triatlone: 1x1, 3x2 a 5x3.
miesto. Doplnkové disciplíny: MSR v 
duatlone: 1x2.miesto. Akvatlon: Me-
dzinárodné a akademické MSR: 2x2.
miesto, 3x3.miesto. Biathlé: SP-1x1.

miesto. Reprezentácia SR v triatlone: 
L.Trcková, T.Nemčok, R.Nemčok, 
preteky Olympijských nádejí, ME a 
MS. Medzinárodné majstrovstvá Ang-
licka v akvatlone- 1x1.miesto. MSR vo 
viacboji všestrannosti: 4x1, 2x2, 4x2.
miesto. Pre mňa bolo tiež ocenením, 
že som bol na majstrovstvách sveta 
juniorov ako jeden z hlavných roz-
hodcov v modernom trojboji. Uzna-
ním dobrej práce Klubu bolo, že som 
bol nominovaný ako asistent trénera 
reprezentácie na ME v modernom 
trojboji vo Francúzsku a na EP v Ma-
ďarsku na pretekoch Olympijských 
nádejí a Dunajskom pohári v triat-
lone. Horeuvedené výsledky stručne 
vyjadrujú úspešnosť klubu. Láska k 
športu, nadšenie, chuť byť stále lepší, 

veľa driny, potu, odriekania, k tomu 
aj kus športového šťastia, potom prí-
du aj podobné odmeny - víťazstvá. 
Bolo a je mi cťou a radosťou zároveň, 
že som roky mohol pracovať s týmito 
športovcami. Som hrdý na to, čo sme 
poctivo dosiahli, taký široký a úspeš-
ný športový záber je ojedinelý. Poďa-
kovanie za dobrú reprezentáciu klubu, 
mesta a Slovenska si najviac podľa vý-
sledkov zaslúžia: R. a T.Nemčokovci, 
L.Trcková, Z.Klaučová, I.Roch, dobrí 
boli V.Čuková, K.Ujčeková, V.Benč-
aj, R.,M.,L. Prokeinovci, Z.Šimáček, 
L.Peničková, T.Rückschloss, D.Nemč-
ok, ďalej poďakovanie patrí rodičom, 
ktorí v rámci možností a schopností 
mali podiel na týchto výsledkoch.

Vlado Nemčok, predseda KTM

Ani v 4. stretnutí vonku sme nebodovali

1. Baník Ružiná 8 7 0 1 24:9 21

2. JUPIE Banská 
Bystrica - Podlavice 8 7 0 1 21:10 21

3. Sklo Tatran Poltár 8 5 1 2 18:16 16
4. CSM Tisovec 8 5 0 3 17:8 15

5. PS Hliník nad 
Hronom 8 4 2 2 15:14 14

6. FK 34 Brusno 8 4 1 3 15:13 13
7. Baník Kalinovo 8 4 1 3 12:11 13
8. FC 98 Hajnačka 8 4 0 4 16:14 12

9. Sitno Banská 
Štiavnica 8 3 0 5 15:16 9

10. Poľnohospodár 
Veľký Blh 8 3 0 5 14:19 9

11. FK Jesenské 8 2 2 4 10:12 8

12. Prameň Dolná 
Strehová 8 2 1 5 8:15 7

13. MFK Slovmag 
Revúca 8 1 0 7 5:18 3

14. Iskra Hnúšťa 8 1 0 7 11:26 3

1. ŠK Badín 8 6 1 1 15:6 19

2. ŠK MONTA PLUS 
Sásová 8 6 1 1 19:11 19

3. Baník Štiavnické Bane 8 5 1 2 15:8 16
4. ŠK Hrochoť 8 4 2 2 13:9 14
5. MFK Žarnovica 8 4 0 4 18:14 12
6. ŠK Selce 8 4 0 4 15:20 12
7. FK Žiar nad Hronom B 7 3 2 2 10:7 11
8. Prameň Kováčová 8 3 1 4 17:14 10
9. Sandrik Dolné Hámre 8 2 4 2 16:18 10

10. ŠK PARTIZÁN Čierny 
Balog 8 3 0 5 13:16 9

11. FK Šalková 8 2 2 4 17:22 8
12. OŠK Lutila 8 2 2 4 16:25 8
13. FC Junior Radvaň 7 2 0 5 10:15 6
14. FK Zvolenská Slatina 8 1 0 7 11:20 3

V. liga

IV. liga

Tabuľky

15 rokov Klubu moderného trojboja
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Murárske práce , 0903 271 161

Prijmeme zamestnancov  do sto-
lárskej výroby, tel. č.: 0918 518 744 

Predáme  jablká z ovocného sadu 
vo Svätom Antone, cena od 10,-Sk/
kg, tel.č.: 0907 800 700, 0905 554 
433, 0911 462 498, 0910 820 947 

Predám  štiepaný kameň, brid-
licu na obklad, dlažbu, tel.č.: 0914 
138 988

Prijmeme  do TPP čašníka/ser-
vírku, podmienky: prax v odbore, 
znalosť AJ vítaná, kontakt: 0905 
438 619

Pílenie  metrovice do klátov, spi-
lovanie stromov v obmedzenom 
priestore a iné pilčícke práce, tel.č.: 
0904 309 264

Hľadám  doučovateľku mate-
matiky pre 9.roč.ZŠ (študentka), 
tel.č.: 0903 017 336

Predám  metrovicu - dub, tel.č.: 
0902 040 788

Doučím  francúzštinu, info na 
tel.č.: 0904 822 531

Predám  metrovicu, tel.č.: 0903 
624 886

Dám do prenájmu  kancelársky 
priestor na Ul. Dolná 6/A v novo-
stavbe, oproti starej bryndziarni, 
tel.č.: 0915 655 790

Prenajmeme  izbu v 4-izbovom 
študentskom byte pre 1-2 ľudí, naj-
lepšie študentov. Volajte na tel.č.: 
0905 360 307

Predám  2-izbový byt na Ul. 
Dolná, cena dohodou, tel.č.: 0908 
287 683

Predám  3-izbový byt v OV na 
sídlisku Drieňová v BŠ + garáž. 
Cena dohodou, tel.č.: 0910 619 
387, 0908 664 524 

Predám  prerobený 3-izbový byt 
na Drieňovej, tel.č.: 0915 875 921

Predám  3-izbový byt v OV na 
sídlisku Drieňová. Cena dohodou, 
tel.č.: 0905 512 789

Kúpime  domček v BŠ a okolí, 
max. 10 km, tel.č.: 0904 822 531

Kúpim  domček, tel.č.: 0915 615 
600

Ponúkame  priestory na prená-
jom:
 • Výrobné 1.200,-Sk m2/rok
   (+energie) 250 m2

 • Skladové 1.000,-Sk m2/rok 
   (+energie) 500 m2

 • Predajné 1.900,-Sk m2/rok 
   (+energie) 55 m2

Tabaková ulica, Malé trhovisko, 
tel.č: 0910 932 710

Ponúkam  bytové priestory na 
prenájom (bez energií):

Rodinný dom 300 m• 2, stredne 
vybavený, 18.000,-Sk/mesiac

Rodinný dom 300 m• 2, vybavený 
25.000,- Sk/mesiac

Trojizbový byt, vybavený, • 
12.000,- Sk/mesiac

Trojizbový byt, stredne vybave-• 
ný, 10.000,- Sk/mesiac

vhodné aj na podnikanie v oblas-
ti služieb (prevádzku penziónu, 

kaviareň, kaderníctvo, kozmetika, 
salón, a pod.)
Tabaková ulica, tel.č: 0910 932 710

Prenajmem  2-izbový zariadený 
byt. Cena 10.000,- Sk + energie. 
Tel.č. 0910 932 710

Poskytnem  podnájom 2-štu-
dentkám, študentom, č.tel.: 
0456911684

Kúpim  dom do 1,5 mil. Sk, 
tel.č.: 0905 733 711 im rekreačný 
pozemok

Predám  1-izbový prerobený byt 
v OV na Križovatke, cena doho-
dou, tel.č.: 0908 828 015

Kúpim  rekreačný pozemok v 
okolí B. Štiavnice, tel.č. 0905 733 
711

Kúpim  prerobený 3-izbový byt, 
cena 1 200 000,-Sk, tel.č.: 0907 578 
967

1 slovo = 5,-Sk (0,17 €)
1cm2 = 15,-Sk (0,50 €)

Inzerujte v Štiavnických
novinách

Inzercia -  reality

Inzercia

RODOZNALECKÉ 
SLUŽBY

PÁTRANIE PO PREDKOCH, 
VÝSKUM RODU, RODOKMEŇ 

A RODOSTROM

MOBIL: 0905 916 238
E-MAIL: ROMANKVANKA@AZET.SK

Ponúkam prácu 

na stavbe

 kontakt:

 0915 181 410

Príležitostne i na trvalý 
pracovný pomer

PRVÁ STAVEBNÁ SPORITEĽŇA 
JEDNOTKA V STAVEBNOM SPORENÍ

OBCHODNÝ ZÁSTUPCA

JOZEF BEŇO
Dolná 18

(oproti bývalej Tabačke)
969 01 Banská Štiavnica

0905 418 616, 0918 716 729
jbeno@fo.pss.sk

Otváranie hodiny:
Pondelok a štvrtok
10,30 – 16,00 hod.

Zhodnocovanie vkladov, výhodné 
úvery. Príďte sa poradiť alebo na 

požiadanie prídeme za Vami!
Bližšie info:

0918 102 561, 0910 314 131

Meď: 120,-Sk
• AL kus: 25,-Sk
• AL plech: 20,-Sk
• AL drôt: 35,-Sk
• Ant. (nerez): 30,-Sk

Železo:
• Fe upr.: 5,-Sk 
(do 1,50cm x 50cm)

• Fe neupr.: 4,-Sk
(od 1,60cm x 

60cm)
• Fe plech: 

4,-Sk

Bližšie inf

• Fe neupr.: 4
(od 1,60cm

60cm)
• Fe p

4

FERRO - ZBER - KOV
(výkup farebných kovov 

a železa pri Tabačke)

Kúpele - plaváreň
oznamujú širokej verej-
nosti, že od 7.10.2008 
(utorok) v čase od 
14.hod. opäť poskytu-
jú svoje služby (bazén, 
sauna) podľa doteraz 
platného harmonogra-
mu. Bližšie informá-
cie získate na tel.č: 

045/6912724.
Ste srdečne vítaní!


