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Inzercia

Mesto Banská Štiavnica je pri 

získavaní nenávratných fi nanč-

ných prostriedkov zo štruktu-

rálnych fondov EÚ úspešné. Po 

získaní viac ako 48,5 mil. Sk na 

uzavretie a rekultiváciu skládky 

tuhého komunálneho odpadu z 

Operačného programu životné 

prostredie mesto Banská Štiavni-

ca získalo ďalších 33,104 mil. Sk 

na rekonštrukciu a modernizáciu 

Základnej školy Jozefa Horáka.

Získané fi nancie sú nenávratné 
fi nančné prostriedky zo štruk-
turálnych fondov EÚ - Regio-
nálneho operačného programu, 
ktorého riadiacim orgánom je 
Ministerstvo výstavby a regionál-
neho rozvoja SR. Finančná spolu-

účasť mesta pri realizácii týchto 
projektov je 5%. 

Zrealizovaním projektu „Re-
konštrukcia Základnej školy Jozefa 
Horáka“ budú zateplené obvodové 
plášte a strechy hlavnej budovy 
školy, telocvične a objektu družiny, 
súčasťou zateplenia je výmena sta-
rých okien a dverí na týchto objek-
toch. Zateplením objektov zvýšime 
energetickú hospodárnosť týchto 
budov čím znížime prevádzkové 
náklady školy.

Na objekte hlavnej budovy 
bude realizovaná nadstavba, čím 
vzniknú nové odborné učebne so 
zameraním na fyziku, chémiu a 
prírodopis, multimediána učebňa, 
jazykové laboratórium, kabinety 
a knižnica. V novovybudovaných 

priestoroch jazykového laborató-
ria sa budú rozvíjať aktivity súvi-
siace s výučbou cudzích jazykov 

pre žiakov, ich rodičov a miestnu 
komunitu. 

(dokončenie na 4.str.)

Mesto zmodernizuje Základnú školu Jozefa Horáka s pomocou fondov Európskej únie

Na poslednom rokovaní MsZ 

poslanci schválili VZN č. 2/2008 

o zákaze požívania a predaja 

alkoholických nápojov na verejne 

prístupných miestach na území 

mesta Banská Štiavnica. 

Ako sa toto VZN ujalo v praxi a 
prečo bolo potrebné prijať ho, sme 
sa opýtali navrhovateľa, predkla-
dateľa tohto všeobecno-záväzné-
ho nariadenia náčelníka Mestskej 
polície v Banskej Štiavnici JUDr. 
Dušana Lukačku:
ŠN: P. Lukačko, čo bol hlavný dô-
vod prijatia VZN?

DL: VZN nadobudlo účinnosť 
25.9. 2008 a bolo nutné ho prijať 
preto, lebo mládež hlavne na síd-
lisku Drieňová, v okolí zábavných 
podnikov, v parkoch nám vo väčšej 
miere požívala alkoholické nápoje, 
pričom sme s tým nemohli nič ro-
biť, nedalo sa sankcionovať osoby 
požívajúce alkoholické nápoje na 
verejných miestach. Takéto osoby 
pod vplyvom alkoholu vzbudzova-
li verejné pohoršenie hlavne pod 
Hríbom, ale aj v starej časti mesta. 
Z tohto dôvodu bolo nevyhnutné 
navrhnúť a prijať toto VZN.
ŠN: Kedy je zakázané používať al-

koholické nápoje?
DL: Od 06:00 hod. rannej do 04:00 
hod. nasledujúceho dňa je zákaz 
požívania a predaja alkoholických 
nápojov na verejnosti, t.j. 22 hod. 
Ostatok denného času, teda 2 ho-
diny tento zákaz neplatí, aby sme 
neporušili ústavné občianske prá-
va a slobody.
ŠN: Čo všetko obsahuje a rieši VZN?
DL: VZN sa zaoberá základnými 
pojmami ako napr. čo sa považu-
je za alkoholický nápoj, t.j. sú to 
destiláty, víno, pivo, a iné, ktoré 
obsahujú viacej ako 0,75 obj.% al-
koholu.  (dokončenie na 4.str.)

Úspešný projekt vo výške 33,104 mil. Sk

Skúsenosti s novým VZN v praxi

VZN č. 2/2008 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejnosti

Základná škola Jozefa Kollára pred rekonštrukciou
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ŠTUDENTSKÁ PRÍLOHA VIVAT

Židovský cintorín. Pojem, ktorý v povedomí Štiavničanov pomaly upadal do zabudnutia. Málokto zo Štiavnice vám vedel povedať, kde sa vlastne tento cintorín nachádza a nie to ešte čosi o jeho histórii. Bol najvyšší čas začať konať. 

Niekto by možno povedal , že za-čala pomaly odbíjať dvanásta ho-dina. Akoby som „ju“ počula, keď som prvýkrát vstúpila na to miesto, čo kedysi bolo židovským i t

bolo treba skutky. Na to ešte vždy nebolo neskoro. Som preto rada, že aj ja som mohla prispieť svojou troškou k záchrane tejto takmer za-budnutej  pamiatky. V marci 2008 PaedDr. Beata Nemcová, profesor-ka na Gymnáziu Andreja Kmeťa, napísala projekt na Konto Orange – Podporte svoj región, pod názvom „Rekonštrukcia židovského cinto-rínu v Banskej Štiavnici“. V máji toho istého roka bol tento p j k

málna skupina študentov prevaž-ne z Gymnázia Andreja Kmeťa), z toho 36 pracovalo aktívne a tiež niekoľko občanov mesta. Vedúcu úlohu prevzala B. Nemcová . Na cintoríne sa pracovalo takmer bez prestávok, od júna do augusta . Celkovo je viac ako 400 odpracova-ných hodín. V cintoríne sa urobilo: kosenie, odstraňovanie náletovej zelene, čistenie hrobov identifiká

a menami členov židovskej nábo-ženskej obce. Profesorka Nemcová sa tiež snaží zvýšiť informovanosť o židovskej problematike aj u mla-dých ľudí. Preto zorganizovala na Gymnáziu Andreja Kmeťa v spo-lupráci s Dokumentačným stre-diskom holokaustu seminár, jeho téma bola - Príprava študentov na návštevu autentického miesta spo-jeného s holokaustom. Semináru sa zúčastnilo 20 učiteľov zo Slovenska, veľvyslanec Izraela - Zeev Boker, lektori: M.Borský, V. Špring – pa-mätník Terezín, J. Turčan - ústredie Židovskej náboženskej obce v Ban-skej Bystrici  a niekoľko študentov tohto gymnázia. 
Štiavnický židovský cintorín je uni-kátny svojou kupolou v tureckom štýle - Ciduk Hadin - dom smútku. Na jeho ploche sa nachádza 268 hrobov. V súčasnosti sú spísané všetky hroby.

Ako sa začalo pracovať na Židovskom cintoríne

ho
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Z diára primátora

Vyberáme z čiernej skrinky
Nekvalitné vysielanie záznamov MsZ
Prosím Vás, dokedy ešte budeme 
musieť trpieť ten strašný obraz a 
zvuk zo záznamov MsZ vysiela-
ných na VIO TV, nedá sa s tým 
niečo robiť a ešte zato aj platíme?

Mária
Odpoveď:
Miestnosť v ktorej sa konajú roko-
vania MsZ, bola zrekonštruovaná 
a vyhovuje pre tieto účely. Prob-
lém je v nevyhovujúcej technike zo 
strany VIO TV. Preto navrhujeme, 
aby PO-MA, s.r.o., ktorá pripravuje 
záznamy, zabezpečila viac mikro-
fónov, a tým by sa zlepšila kvalita 
zvuku. Požiadavky k vysielaniu zo 
strany spol. PO-MA, s.r.o., by mal 
konateľ spol. predložiť do konca 
októbra 2008. Tieto môžu byť ná-
sledne zapracované do návrhu no-
vej zmluvy a budú podkladom pri 
schvaľovaní rozpočtu mesta na rok 
2009, o ktorom budú rozhodovať 
poslanci MsZ.

Neprispôsobiví susedia
V mestskom dome na Nám. sv. 
Trojice 7 už veľmi dlhú dobu zne-
príjemňujú život obyvateľom - ne-
prispôsobiví susedia (byt vo dvore) 
svojím hlučným správaním a naj-
mä zápachom šíriacim sa z dvora 
(kombinácia hnijúceho nábytku, 
šatstva, mačacích výkalov,...). Je 
otázkou krátkeho času, kedy celý 
dom bude potrebovať komplet-
nú dezinsekciu. A popritom ide o 
lukratívne byty. Prosíme kompe-
tentných o urgentné riešenie tejto 
situácie.  čistotní obyvatelia mesta

Odpoveď:
Podnet bol preverený pracovníkmi 
mestského úradu a riešený poho-
vorom s užívateľom bytu. Ide o 
sociálny byt, poskytnutý v núdzi. 
Vo dvore sa nachádza nábytok, 
ktorý si užívateľ bytu nemá kam 
uložiť. V prípade, že dochádza k 
porušovaniu domového poriad-
ku, resp. rušeniu nočného pokoja, 
odporúčame toto riešiť v prvom 
rade na domovej schôdzi zvolanej 
prostredníctvom správcu domu, 
resp. konkrétnym podaním sťaž-
nosti u správcu domu. Do dnešné-
ho dňa neboli ani u vlastníka, ani 
u správcu domu evidované žiadne 
sťažnosti, ani podania v predmet-
nej veci.

Priechod pre chodcov
Rada by som sa opýtala, či sa dá 
niečo urobiť pre naše deti, ktoré 
denne cestujú autobusmi a majú 
problém prechádzať cez priechod 
pre chodcov na Križovatke!!! Mys-
lím si, že by bolo potrebné zabez-
pečiť dospelú osobu, ktorá by do-
hliadala na bezpečnosť detí hlavne 
v ranných hodinách cca 7 – 8.hod.

Mama žiačky ZŠ J.Horáka

Odpoveď:
MsPo už takýto zámer pripravuje 
v spolupráci so školou J. Horáka 
a rodičmi žiakov tejto školy. Do 2 
týždňov bude služba na priechode 
pre chodcov na Križovatke zabez-
pečená príslušníkmi MsPo alebo 
inými poučenými dospelými oso-
bami.

Dňa 19. 9. 2008 bola zabezpečená opravu mestských komunikácií – Ul. Kuku-
čína a Ul. Klinger štrkodrvou. Práce zabezpečovali Technické služby, m. p.

Zaujalo nás...
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Mestská polícia 
informuje

Dňa 2.10.2008 bola hliadka MsPo 
privolaná na Ul. Strieborná, kde 
sa nachádzala mládež, ktorá po-
žívala alkoholické nápoje. Po 
príchode hliadky na miesto bola 
mládež z uvedeného miesta vy-
kázaná a priestupky boli riešené 
v zmysle zákona SNR č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch v blokovom 
konaní. 

Dňa 4.10.2008 pri pochôdzkovej 
činnosti na sídlisku Drieňová 
prichytila mladistvých pri poží-
vaní alkoholických nápojov a pri 
vzbudzovaní verejného pohor-
šenia. Priestupky boli riešené v 
zmysle zákona SNR č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch. 

Toho istého dňa bola hliadka 
MsPo privolaná do reštauračné-
ho zariadenia TOLA na sídlisku 
Drieňová, kde partia mladých 
ľudí pod vplyvom alkoholických 
nápojov sa dopúšťala priestup-
ku proti verejnému poriadku. 
Priestupok je v riešení v zmysle 
zákona SNR č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch. 

Dňa 3.10.2008 boli na základe 
oznámení od občanov hliadkou 
MsPo odchytené 4 túlavé psy, 
ktoré boli následne umiestnené 
do Karanténnej stanice na Tech-
nických službách. 

JUDr. Dušan Lukačko
náčelník MsPo

Mestská polícia upozorňuje ob-
čanov na dodržiavanie Všeobec-
ne záväzného nariadenia mesta 
Banská Štiavnica č. 5/2005 o vo-
dení psa a pohybe psa na verej-
ných priestranstvách, nakoľko sa 
množia prípady zatúlaných a za-
behnutých psov, ktoré ohrozujú 
obyvateľov a návštevníkov mesta, 
čo predstavuje aj zvýšenie fi nanč-
ných nákladov na činnosť a sprá-
vu karanténnej stanice. 
V prípade, že MsPo zistí takéto 
porušenie, bude priestupok rie-
šený v priestupkovom konaní v 
zmysle zákona SNR č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch. 

JUDr. Dušan Lukačko
náčelník MsPo

Upozornenie 
pre občanov 

Bolo...
1.10.
Zasadnutie Valného zhromaž-
denia spoločnosti Mestské lesy 
Banská Štiavnica, spol. s r.o.
2.10.
Pracovné stretnutie členov Zdru-
ženia miest a obcí – Žiarsky re-
gión.
6.10.
Pravidelné stretnutie starostov 
obcí okresu Banská Štiavnica v 
obci Vysoká.
Zasadnutie k problematike rieše-
nia odpadového hospodárstva.
8.10.
Práca v meste, individuálne stret-
nutia s občanmi.
9.10.
Uskutočnilo sa 21. zasadnutie 
Zastupiteľstva Banskobystrické-
ho samosprávneho kraja v Zá-
vadke nad Hronom.

Bude...
10.10.
Zasadnutie Mestskej rady.
11.10. 
Uskutoční sa podujatie „Aka-
demici v Banskej Štiavnici“ pri 
príležitosti 7. výročia podpisu 
Deklarácie pokračovateľov du-
chovného dedičstva Baníckej 
akadémie v Banskej Štiavnici.
13.10.
Pracovné stretnutie primátora 
mesta s ministrom životného 
prostredia SR.
15.10.
Pracovné stretnutie k zámeru 
osadeniu sochy Nácka. 
16.10.
Prijatie japonskej delegácie na 
čele s veľvyslancom Japonska v 
SR a starostom mesta Kosaka.

Andrea Benediktyová

Rozmiestnenie VKK
ulica kus nádoba
Fándlyho  1 VKK
Kolpašská 1 VKK

Doba pristavenia VKK bude od 
10.10.2008 do 17.10.2008.

Do kontajnera patria odpady, 
ktoré nie je možné umiestniť do 
zbernej nádoby používanej na 
„klasický“ komunálny odpad. 

Peter Heiler, riaditeľ TS, m.p.

Technické služby 
informujú...
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Mesto Banská Štiavnica vyhlasu-
je konkurzné konanie - dražbu 
(ďalej len dražba) na odpredaj ne-
hnuteľnosti vedenej na Katastrál-
nom úrade Banská Bystrica, Sprá-
va katastra Banská Štiavnica na 
LV č.1 v prospech vlastníka Mesta 
Banská Štiavnica, k. ú. Banská 
Štiavnica, obec Banská Štiavnica 
na pozemok vhodný na výstavbu 
rodinného domu:
Pozemok parcela C-KN č.4783 
o výmere 1447 m2, trvalý tráv-
ny porast. Vyvolávacia cena za 
nehnuteľnosť je stanovená na 
300.000,-Sk / 9958,18 €. Dražba 
sa uskutoční dňa: 20. októbra. 
2008 o 14,oo hod. v zasadač-
ke Mestského úradu v Banskej 
Štiavnici.
Podmienky dražby:
Prihlášky do dražby sa podávajú 
písomne poštou, alebo priamo v 
podateľni Mestského úradu, Rad-
ničné nám. č.1, 969 24 Banská 
Štiavnica. Uzávierka prihlášok 
je dve hodiny pred začatím kon-
kurzu, t.j. o 12.oo hod., dňa 20. 
októbra 2008.
Prihláška musí obsahovať: 

meno kupujúceho, -
adresu trvalého pobytu, alebo  -

sídlo organizácie
v prípade fyzickej osoby – pod- -

nikateľa alebo právnickej oso-
by hodnoverný overený doklad 
usvedčujúci jej obchodné meno a 
osobu, ktorá v zmysle zriaďovacej 
listiny alebo plnej moci je spôso-
bilá uzatvárať právne úkony.
písomné prehlásenie kupujúce- -

ho, že nemá žiadne záväzky voči 
Mestu Banská Štiavnica, ani or-
ganizáciám zriadeným mestom.
vyhlásenie o tom, že kupujúci  -

bol oboznámený s podmienkami 
konkurzu a súhlasí s nimi! 

Záujemca o kúpu zloží najne-
skôr 15 min. pred začatím draž-
by, fi nančnú zábezpeku vo výške 
30.000,-Sk / 995,81 € do pokladne 
Mestského úradu, o čom predlo-
ží konkurznej komisii platný do-
klad. Neúspešným dražiteľom sa 
zábezpeka vracia ihneď po ukon-
čení konkurzu - dražby.
Účastník dražby zaplatí najne-
skôr 15 min. pred začatím dražby 
1.000,-Sk / 33,19 € poplatok za 
účasť v dražbe. V prípade, že sa 

kupujúci nemôže zúčastniť draž-
by osobne, môže ho zastupovať 
iná osoba na základe overenej pl-
nej moci. V dražbe záujemca pri-
hadzuje minimálne po 10.000,-
Sk / 331,93 €! Kupujúci doplatí 
zostávajúcu časť kúpnej ceny za 
ktorú nehnuteľnosť vydražil, (po 
odpočítaní zaplatenej zábezpe-
ky) na účet mesta pred podpisom 
kúpnej zmluvy! Ku kúpnej cene 
sa pripočítavajú správne poplat-
ky za úkony v katastri nehnuteľ-
ností. Kúpna zmluva bude uza-
tvorená najneskôr do 30 dní odo 
dňa konania konkurzu - dražby. 
V prípade odstúpenia od kúpy 
po ukončení dražby sa dražobná 
zábezpeka nevracia! Neúplné pri-
hlášky nebudú do dražby zarade-
né! 
Konkurzné konanie - dražba sa 
riadi v súlade so Zásadami hos-
podárenia s majetkom mesta a je 
verejné !
Bližšie info: 045/6949637, 
6949638, 0905413945, alebo ma-
jetok@banskastiavnica.sk, práv-
nik@banskastiavnica.sk, bara-
kova@banskastiavnica.sk.

Vyhlásenie konkurzného konania

Pozemok vhodný na individuálnu výstavbu rodinného domu na Ul. Gagarina

Ohrozovanie mravnej výchovy 
mládeže
Dňa 29.9.2008 príslušník Odboru 
skráteného vyšetrovania UJKP 
ZH začal a súčasne vzniesol obvi-
nenie G.K. z B.Štiavnici za prečin 
„Ohrozovanie mravnej výchovy 
mládeže“ podľa § 211 ods. 1 písm. 
b Tr. Zákona, nakoľko aj napriek 
tomu, že bola viackrát upozorne-
ná vedením Špeciálnej základnej 
školy v B.Štiavnici na veľký počet 
vymeškaných neospravedlnených 
vyučovacích hodín v školskom 
roku 2007/2008 jej syna J.K., kto-
rý vymeškal spolu 134 vyučova-
cích hodín, na upozornenia prí-
slušných orgánov nereagovala a 
ani nijako nespolupracovala s od-
borom sociálnych vecí a rodiny, a 
tým G.K. umožnila dieťaťu z ne-
dbanlivosti viesť záhaľčivý život. 
Za uvedený prečin hrozí G.K. trest 
odňatia slobody až na dva roky.

Krádež auta
Dňa 1.10.2008 vyšetrovateľ UJKP 
ZH začal trestné stíhanie vo veci 
pre zločin „Krádež“ podľa § 212 
ods. 1, ods. 4 písm. a Trestného 
zákona, ktorého skutku sa do-
pustil neznámy páchateľ tým, že 
v dobe od 30.9.2008 do 1.10.2008 
z parkoviska na Ul. L. Svobodu 
v B.Štiavnici odcudzil neziste-
ným spôsobom osobné moto-
rové vozidlo zn. Škoda Octavia 
evidenčného čísla 4T71970 šedej 
pastelovej metalízy, čím spôsobil 
spoločnosti Ferrit, s.r.o., Frýdlant 
nad Ostravicí ČR škodu vo výške 
1.056.940-Sk. Za uvedený skutok 
hrozí páchateľovi trest odňatia 
slobody na 3 až 10 rokov.

Krádež krytiny
Dňa 2.10.2008 poverený prísluš-
ník odboru skráteného vyšetro-
vania UJKP ZH začal trestné stí-
hanie vo veci pre prečin „Krádež“ 
podľa § 212 ods. 2 písm. a Trest-
ného zákona, ktorého sa dopus-
til neznámy páchateľ v dobe od 
29.5.2008 do 30.5.2008 tým, že sa 
vlámal do objektu v B.Štiavnici na 
Ul. A. Kmeťa č. 4, kde zo strechy 
odcudzil 10 m2 medenej strešnej 
krytiny, čím spôsobil spoločnosti 
Vencorp Slovakia, a.s. Bratislava 
celkovú škodu vo výške 30.000.-
Sk. Za uvedený skutok hrozí pá-
chateľovi trest odňatia slobody až 
na dva roky.

plk. JUDr. Gejza Volf

Polícia informuje 

Vyhodnotenie 7. ročníka Behu 

Ústavy a Malého Behu Ústavy sa 

už tradične uskutočnilo v reštau-

rácii Kami, 19.9.2008. Zišli sa tu 

ľudia, ktorí stoja nielen v popredí, 

ale aj v pozadí celého podujatia, 

ale bez pomoci ktorých si organi-

záciu týchto pretekov nemožno 

ani predstaviť.

Tento ročník bol prvýkrát Maj-
strovstvami SR v cestnom behu na 
10 km.

Preteky je možné hodnotiť ako 
úspešné, z pohľadu nielen počtu 
zúčastnených, ale aj z pozitívnych 
ohlasov bežcov, trénerov i zástup-
cov Slovenského bežeckého spol-
ku, na ich priebeh, organizačné 
a technické zabezpečenie. Ako to 
pri organizovaní takéhoto pod-
ujatia býva, vyskytli sa aj drobné 
nedostatky, ktoré sa, žiaľ, nedali 
predvídať.

V mene organizačného výboru 

úprimne ďakujem všetkým, kto-
rí akýmkoľvek spôsobom prispeli 
k zdarnému priebehu tohtoroč-
ného Behu Ústavy, osobitne Mi-
roslavovi Kyjovskému, riaditeľovi 
pretekov a „ duši“ celého poduja-
tia a tiež Miroslavovi Osvaldovi za 
technickú pomoc a cenné rady.

Rovnako úprimne, v mene or-
ganizátorov, vyslovujem poďa-
kovanie prezidentovi SR Ivanovi 
Gašparovičovi, za prevzatie záštity 
nad podujatím a venovanie pohá-
rov pre víťazov hlavných kategórií 
a sponzorom:
Mestu B.Štiavnica, primátorovi 
Mgr. P.Balžankovi, Slovenskej 
agentúre pre CR v B.Bystrici, Pod 
Sitnom, s.r.o., Súkromná škola 
v prírode (p.Harhovský), fi rme 
Combin Banská Štiavnica s.r.o. 
(Ing. Gallo), Simkor s.r.o. Banská 
Štiavnica (p.Šimek),Hotelu Topky 
(Ing. Makovínyová), fi rme Stavas-
ta, spol. s r.o., Dexia banka Slo-

vensko a.s., Prospect (p.Doletina), 
Tanád Sport, Winer (p.Kuka), 
Ransan spol.s.r.o. (Ing. Líčko), 
Hotelu Grand Matej (Ing. Darina 
Kaníková), reštaurácii Kami (Ing. 
Karabelly), Penzionu Kachelman 
(p.Kecskes ml.),penzionu OMAD 
(p.Karol Ivanič st.), Obecnému 
úradu Štiavnické Bane (Stanislav 
Neuschl), Salaš (p.Vozár), Ar-
lek (p.Kurucová), Pekárni Anton 
Antol, Allcom s.r.o., Potravinám 
(p.Ernek),Veľkoskladu nápojov 
(p.Ciglan), , Pizzérii nad Kozákom 
(p.Marian Čierny), Chate Hron 
Počúvadlianske jazero (RNDr. 
Prokeš), Slovenskému červenému 
krížu (p.Suranová), politickým 
stranám Smer a HZDS, p.Húskovi 
Jánovi a p.Dobšovičovi Lamber-
tovi a v neposlednom rade aj foto-
grafom p.Garaiovi , Ing. Lužinovi 
a Bc.Antalovi.

Ing. Juraj Čabák, predseda 
organizačného výboru

Vyhodnotenie Behu Ústavy
Poďakovanie všetkým organizátorom a účastníkom pretekov
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(pokračovanie z 1.str.)
Zároveň bude posilnená výučba 
IKT (informačných a komuni-
kačných technológií) v multi-
mediálnej učebni, ktorá bude 
slúžiť aj na výučbu hudobnej, 
výtvarnej, etickej a náboženskej 
výchovy. Nové učebne budú vy-
bavené už nakúpenou modernou 
didaktickou a PC technikou. V 
celej hlavnej budove, ktorá slúži 
od roku 1961, bude vymenená 
elektroinštalácia, budú obnovené 
omietky stien a stropov, vymene-
né podlahy a dvere. 

Modernizované objekty a 
priestory budú dostupné pre 
zdravotne postihnuté osoby, hor-
né poschodia budovy sprístupní 
zdravotne postihnutým žiakom, 
pedagógom či návšteníkom mo-
derný výťah. Budova pre I. stu-
peň bude predmetom moderni-
zácie postupne v ďalších etapách 
modernizácie školy.

Na objektoch telocvične a 
školskej družiny bude okrem za-
teplenia realizovaná rekonštruk-
cia interiérov – obnovené budú 
omietky stien a stropov, vymene-

né budú podlahy a dvere. 
Zateplením strechy nadstavby 

a družiny, zateplením obvodo-
vých plášťov fasád troch objek-
tov školy a výmenou vonkajších 
okien a dverí mesto dosiahne vý-
znamnú úsporu prevádzkových 
nákladov. 

Vybudovaním a zariadením 
odborných učební v podkroví 
hlavnej budovy sa vyrieši prob-
lém nedostatku učební v škole, 
skvalitní sa výučbový proces, 
zvýši sa odbornosť žiakov. Zre-
konštruovaná elektroinštalácia 

nebude preťažovaná, bude bez-
pečná. 

Škola sa stane vzdelávacou in-
štitúciou zavádzajúcou systém 
kvality v praxi. V meste vznikne 
prvé školské zariadenie, ktoré 
bude uspôsobené pre zdravotne 
znevýhodnených žiakov. 

Modernizáciou telocvične a 
mimoškolských priestorov sa do-
siahne podnecujúcejšie prostre-
die nielen pre žiakov, ale i učite-
ľov a zamestnancov školy.

Marek Kapusta
manažér pre rozvoj mesta

(pokračovanie z 1.str.)
Ďalej je defi novaný pojem verej-
né priestranstvá, tu sme sa snažili 
zadefi novať všetko od nemocníc, 
pietnych miest, priestory staníc, 
tunely, priechody, podchody, ulice, 
námestia, chodníky zakotvené v §1 
- Základné pojmy.
ŠN: Sú aj nejaké výnimky?
DL: Áno, ide o terasy, balkóny 
pred zariadeniami, ktoré sú súčas-
ťou podnikov, ďalej organizované 
kultúrno-spoločenské podujatia, 
tam je všeobecné povolenie dané 

mestom, alebo individuálne po-
volenia vydané primátorom mesta 
na zmenu prevádzkovej doby. Al-
koholické nápoje sa môžu požívať 
iba od 31.12. - 1.1. s príchodom 
Nového roka.
ŠN: Aký je postup Mestskej polí-
cie v praxi?
DL: Je to individuálne. Tomu, u 
koho sa zistí, že požíva alkoholic-
ký nápoj na verejnosti, pristúpi sa 
k uloženiu sankcie. Samozrejme je 
dôležité aj to, ako sa osoba správa, 
koľko má rokov, či je osoba agre-

sívna, drzá, neuposlúchne výzvu, 
preto je na individuálnom posúde-
ní policajta, či to rieši v blokovom 
konaní pokutou alebo iným zá-
konným spôsobom. Pokutu mož-
no uložiť do výšky 1 000,-Sk. Pri-
mátor mesta môže uložiť pokutu 
pri opakovanom porušovaní VZN 
až do výšky 200 000,-Sk. Najkritic-
kejšie obdobie je v čase konania sa 
diskoték od štvrtku do nedele. Pri 
kontrole dodržiavania tohto VZN 
v praxi sa stretávame s výhovorka-
mi typu: „Ja mám alkoholický ná-

poj v sáčku, nevidno, čo pijem“. Nie 
je pritom dôležité, v akom obale sa 
nápoj nachádza (sklo, plast), ale 
či ho požíva daná osoba na verej-
nosti. Využívame často pritom aj 
zákon o priestupkoch, ktorý nám 
umožňuje vyriešiť priestupok zha-
baním veci, a to vyliatím obsahu 
nápoja. VZN sa ujalo v praxi, zatiaľ 
sme spokojní a dúfame, že sa stret-
neme iba s pozitívnymi reakciami 
zo strany občanov.

Za rozhovor poďakoval Mgr. 
Michal Kríž

Mesto zmodernizuje Základnú školu Jozefa Horáka s pomocou fondov Európskej únie

Úspešný projekt vo výške 33,104 mil. Sk

7. regionálna konferencia OMSD
V dňoch 9. – 12. septembra 2008 

sa v Budapešti uskutočnila v 

poradí 7. regionálna konferencia 

Organizácie miest svetového de-

dičstva (OMSD) pre členské mestá 

zo strednej a východnej Európy. 

Tieto konferencie v dvojročných 
intervaloch v Budapešti, ktorá je 
sídlom regionálneho sekretariátu, 
sa pravidelne uskutočňujú od roku 
1996. Konferencia sa uskutočnila v 
priestoroch budapeštianskej novej 
radnice a otvoril ju primátor met-
ropoly Maďarska Gábor Demszky. 
Konferenciu viedla koordinátor-
ka Regionálneho sekretariátu pre 
strednú a východnú Európu dr. 

Katalin Kiss. V úvode konferencie 
vystúpila s príhovorom aj zastu-
pujúca generálna tajomníčka tejto 
unikátnej celosvetovej organizácie 
Lee Minaidis.

V ďalšej časti konferencie od-
znela správa o činnosti a progra-
me OMSD v podaní Lee Minaidis. 
Ďalej dr. Katalin Kiss predniesla 
správu o regionálnych aktivitách 
a programoch v rámci strednej a 
východnej Európy. Ako povedal 
jeden z účastníkov konferencie, v 
týchto správach bola Banská Štiav-
nica spomínaná „v každej tretej 
vete“. Áno, aj také malé mesto ako 
je naša Štiavnica, bez ohľadu na 
počet obyvateľov a súčasné posta-

venie, môže byť dôstojným partne-
rom aj takým metropolám, ako je 
Budapešť či Moskva. Jedine vďaka 
viacročnej systematickej a svojím 
spôsobom originálnej aktivite, v 
ktorej je snaha pokračovať aj ďalej. 
O tom svedčil aj ďalší priebeh kon-
ferencie. V priľahlých priestoroch 
radnice potom bolo slávnostné 
otvorenie reinštalovanej výsta-
vy „Svetové dedičstvo očami detí 
2008“, ktorú naše mesto v tomto 
roku zorganizovalo už po štrnásty 
raz. Tak sa Budapešť stala prvým 
mestom svetového dedičstva, kde 
táto výstava bola reinštalovaná po 
druhýkrát, prvýkrát to bolo v roku 
2005. Výstavu otvorili primátor 

mesta Banská Štiavnica a zástupca 
primátora mesta Budapešť a súčas-
ne boli odovzdané diplomy, plakety 
a vecné darčeky oceneným deťom 
z budapeštianskych škôl. Nasle-
dovali hlavné príhovory, jedným 
z ktorých bol aj príspevok Ban-
skej Štiavnice na tému „Mládež a 
svetové dedičstvo, prípad Banskej 
Štiavnice“ venovaný hlavne súťaži 
a výstave „Svetové dedičstvo očami 
detí“. Pred záverečným podpísa-
ním budapeštianskej deklarácie sa 
na základe želania predstaviteľov 
hlavného mesta Ruskej federácie 
uskutočnilo neformálne stretnutie 
s predstaviteľmi Banskej Štiavnice. 

mrn

Skúsenosti s novým VZN v praxi
Všeobecno-záväzné nariadenie č. 2/2008 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejnosti
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Počuli sme, prečítali sme si 

„Prísne bezpečnostné opatrenia 
pred a počas futbalu...“ (Markí-
za 31.5.2008, TN)
Správne: pred futbalom a počas 
neho (počas futbalu)
„Svoju ženu si vážim za to všet-
ko, čo zakúsila pred, ako i počas 
tehotenstva.“ (Život 27.6.2008, 
str. 35)
 Správne: pred tehotenstvom, 
ako i počas tehotenstva (počas 
neho)
„Mal najväčší aplauz pred aj po 
zápase. (Sme 21.7.2008) 
Správne: pred zápasom aj po zá-
pase (po ňom)
 Ak sa nám vyskytnú vo vete dve, 
prípadne tri predložky s rôznymi 
väzbami, nemôžeme ich spojiť s 
podstatným menom iba v jed-
nom páde. Pred – predložka so 
7. pádom (pred zápasom), po – 
predložka so 6. pádom (po zápa-
se, po ňom).

NB

Jazyková polícia

Všetci športovci sa snažia na 

sebe pracovať, aby boli najlepší, 

ak prestanú, tak musia mať na 

pamäti, že súperi ich nepočkajú 

(„ujde nám vlak a potom sa ťažko 

dobieha“).

Takže každý šport je vhodný 
pre deti a mládež pretože ich to 
vedie k zodpovednosti a cieľu, 
ktorý si vytýčia. Bezcieľne potu-
lovanie sa, po uliciach dnešných 
mladých ľudí ma mrzí a myslím, 
že by sme ich mali všetci spoločne 
usmerniť. 
Rodičia, škola, tréneri. 

Každý deň sa čosi deje a my sa 
akoby točíme vo víre týchto uda-
lostí. Pokiaľ tak nerobíme, veci sa 
hýbu dopredu bez nás, a to zna-
mená, že sme nepotrební...

V tanci vidí šťastie každoden-
ného života i vášeň prepletenú s 
chuťou rozdať sa. V tanci je pre 
neho spôsob, ako vychovávať 
zdravé generácie mladých ľudí. 
Tomuto umeniu naučil a učí 
mnoho párov. Choreograf, maji-
teľ tanečnej školy, učiteľ tanca a 
nositeľ tanečného titulu „ Majster 
Slovenskej republiky v latinsko-a-
merických tancoch, profesionál“, 
JURAJ FÁBER. 

Tanečný svet mu leží pri no-
hách. Odborníci mu udeľujú tituly 
za vynikajúce schopnosti, zverenci 
a žiaci ho milujú pre bezprostred-
ný prístup a kvalitné hodiny tan-

ca. Okrem spomínaného titulu na 
domácej scéne Juraj zaujal svojím 
talentom aj v zahraničí, kde na 
Majstrovstvách sveta v MADRI-
DE 2007 vybojoval 9. priečku. Za 
každou súťažou, resp. výsledkami 
možno hľadať jediné, a to každo-
dennú drinu, pot, prísny tréning. 

Profesionálny tanečník Juraj 
Fáber sa okrem vlastného tréno-
vania a bodovania na súťažiach 
venuje i trénovaniu zverencov 
zo svojej tanečnej školy, ktorú 
možno nájsť vo Zvolene, Banskej 
Bystrici, v Brezne, a teraz aj v 
Banskej Štiavnici a v priestoroch 
novootvoreného Kultúrno – spo-
ločenského centra Klások v Pod-
brezovej. Jurajovými pôsobiskami 
sú aj ďalšie obce v okolí Brezna, 
ako Pohronská Polhora, Brusno, 
Ľubietová, Valaská a pod. 

Mnohí ľudia sa snažia nájsť 
rôzne spôsoby ako pôsobiť na 
mladých ľudí a formovať ich. Ju-
raj prostredníctvom tanca našiel, 
dá sa povedať, účinný spôsob 
výchovy – násť-ročných... Ceny 
primátora Banskej Bystrice a pri-
mátora Zvolena za mládež sú snáď 
dostatočným dôkazom, že práca s 
mládežou je síce ťažká, no nie ne-
možná, či stratená. 

Pri otázke, čo pre nás v naj-
bližšej dobe Juraj chystá, sme sa 
dozvedeli o 2 základných pro-
jektoch. Stredobodom záujmu 
prvého projektu sú detičky v spo-
ločenských tancoch. Podľa Jurajo-
vých slov je najideálnejšie zachy-
tiť deti už od 1. stupňa základnej 
školy a postupne z nich vytvarovať 
úspešné tanečné generácie. Aby sa 
tak stalo, Juraj „nič nenecháva na 
potom“ a už začal podnikať prvé 
kroky, prvé rokovania s riaditeľmi 
škôl. Druhý projekt pod názvom 
„Slušná mládež“ v spoločenských 
tancoch zahŕňa žiakov 9. roční-
ka na základných školách a 1. až 
3. ročníka na stredných školách. 
Jurajova snaha o výchovu je šľa-
chetná. Fakt, že profesionálny 
tanečník pred maniermi slávy 
uprednostňuje tvrdú prácu s ma-
lými detičkami, pevné nervy s 
mládežou, nevynímajúc stredné 
či staršie generácie, je naozaj ob-
divuhodným poznaním. 

Ivana Kokavcová

Poznáte už Juraja Fábera 
a jeho tanečnú školu?

Motto profesionálneho tanečníka: „Svet sa nemôže točiť bezo mňa“(nás)

Výbor ZO SZZ v Štefultove 
oznamuje svojim členom, ako 
aj ostatným priateľom záhrad-
károm, že plánovaná výstava 
„Jablko štiavnického regiónu“ 
sa uskutoční v dňoch 25.-26.10. 
2008 v hasičskej zbrojnici na 
Štefultove. Exponáty na výstavu 
treba doručiť do 22.10.2008 na 
adresu: Jozef Psotný, J.G. Tajov-
ského 1, Štefultov. Jablká urče-
né na výstavu musia pochádzať 
zo štiavnického regiónu, musia 
byť najmenej 3 kusy, musia mať 
stopku a nesmú sa upravovať 
leštením alebo natieraním ole-
jom. Jablká v prirodzenej po-
dobe budú hodnotené v troch 
kategóriách: 1. kategória – re-
zistentné odrody, 2. kategória – 
kultivary Z LPO, 3. kategória – 
krajové. V každej skupine bude 
hodnotených päť najkrajších 
jabĺk. Hodnotiť bude každý náv-
števník výstavy, ako aj odborná 
porota. Hodnotenie bude pre-
biehať počas výstavy anonym-
ne. Bližšie informácie o výstave, 
ako aj o súťaži získate na tel. č. 
0908 905 336.

Výbor ZO SZZ Štefultov

Záhradkárske 
okienko

Celé 4 desaťročia uplynuli od-
vtedy, čo skončilo 28 maturantov 
4- ročné štúdium odboru dobý-
vania a úpravy rúd a nerudných 
surovín na vtedajšej Strednej prie-
myselnej škole baníckej v B. Štiav-
nici. O štúdium na tejto škole bol 
veľký záujem. V triede boli študen-
ti z celého Slovenska – od Kuchyne 
na Záhorí po Svidník a od Čadce 
až po Veľký Krtíš. Absolventi našli 
dobré uplatnenie všade tam, kde 
ich osud zavial. Po 40 rokoch sa 
opäť stretli, aby si zaspomínali na 

prekrásne študentské časy i život 
mimo školy. Viacerí z triedy hrali 
aj futbal za B. Štiavnicu – Oliver 
Čík, Jaroslav Urban, Pavel Varchol 
a ďalší. S nostalgiou spomínali na 
školské lavice svojej triedy, kam 
sa už nemohli dostať, pretože ško-
la zanikla. Stretli sa preto na Ná-
mestí sv.Trojice aj so svojím vte-
dajším triednym profesorom Ing. 
Antonom Kolárikom, kde popri 
spomienkach symbolicky zapáli-
li sviečky za svojich niekdajších 
spolužiakov a profesorov, ktorí 

ich už navždy opustili. Nemohli si 
pozrieť ani maturitné tablo, ktoré 
sme kvôli jeho trvalému zacho-
vaniu odovzdali do Slovenského 
banského múzea. Spomienkam ne-
bolo konca kraja. Neostávalo však 
nepovšimnuté ani všetko to, čo sa 
udialo v B. Štiavnici za uplynulých 
40 rokov. Aj na tomto mieste sa te-
šia zo všetkého dobrého a prajú do 
ďalších rokov len to najlepšie svoj-
mu milovanému mestu

Účastníci pomaturitného 
stretnutia

Absolventi spomínali
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Týmito slovami pomenovala 

Štiavničanka Eva Valachyová svoju 

umeleckú výstavu. 

Na vernisáži v piatkový podvečer 
– 3. septembra – v Mestskom kul-
túrnom centre v Žiari nad Hronom 
sa zišli početní milovníci výtvarné-
ho umenia. Na uvítanie odzneli hu-
dobné skladby v podaní husľového 
tria žiačok žiarskej ZUŠ-ky. Autorku 
predstavila a jej tvorbu zhodnotila 
riaditeľka MKC p. Valéria Ferčáko-
vá. Vystavovateľku so Žiarom spája-
jú roky detstva i pracovné pôsobenie 
v Mestskom kultúrnom stredisku. 

Absolventka kremnickej ŠUP-ky sa 
však narodila a dlhé roky žije s ro-
dinou v našom meste. Bola zamest-
naná v Štátnych reštaurátorských 
dielňach a v Pamiatkostave. Práca 
s chemikáliami sa podpísala na jej 
zdraví, a tak ju musela zanechať.

V kruhovej výstavnej sieni MKC 
predstavila vyše päťdesiatky ume-
leckých kompozícií. Časť z nich 
sme pred časom mohli obdivovať aj 
v Rubigalle. Pestrá farebná mozaika 
doplnená trblietavými minerálmi, 
vetvičkami, motúzikmi, tepanými 
zásuvkovými úchytkami, textília-
mi, slimačími ulitami, drobnými 

ľudskými postavičkami vytvára 
pôsobivý a nápaditý trojrozmerný 
celok. Súčasne s výstavou Eva Va-
lachyová vydala aj knižočku poézie 
Šťastne na kolenách... s vlastnými 
farebnými ilustráciami. Je to poézia 
pocitová, harmonicky zladená s vý-
tvarným prejavom. Svedčí o inten-
zívnom vnímaní a prežívaní impul-
zov vonkajšieho sveta.

Ak budete, milí Štiavničania, 
v Žiari, zájdite na túto zaujímavú 
výstavu, ktorá potrvá do 9. novem-
bra. Určite si z nej odnesiete prí-
jemné zážitky. 

Nora Bujnová 

My vo vesmíre, vesmír v nás

Verejná zbierka Biela pastelka 

sa už skončila, ale vy, ktorí ste 

nemali možnosť prispieť do tejto 

zbierky kúpou bielej pastelky, 

môžete poslať SMS na číslo 820, 

prispejete tak sumou 30.-Sk do 

tejto zbierky. SMS správy môžete 

posielať do konca roka v sieti 

Orange Slovensko a T-Mobile 

Slovensko. Operátori odvedú na 

zbierku celú sumu a samotné za-

sielanie SMS nespoplatňujú. Svoj 

príspevok môžete vložiť aj na účet 

zbierky 4030016212/3100.

Ani jedna zbierka, ktorá sa koná 
na pomoc ľudí s rôznym zdravot-

ným postihnutím, sa neobíde bez 
dobrovoľníkov. Nie je to inak ani 
pri našej zbierke BIELA PASTEL-
KA. V prvom rade záleží na dob-
rovoľníkoch. V Banskej Štiavnici 
sa nám do zbierky zapájajú študen-
ti zo stredných škôl. Tohto roku 
naša ZO ÚNSS robila túto zbierku 
už piaty rok. A naši študenti nám 
robia naozaj radosť, lebo svoju „ 
prácu“ si odvádzajú na viac ako 
100 %. K zbierke pristupujú zod-
povedne a nestalo sa, žeby sa vy-
skytlo nejaké manko v pokladnič-
ke, ba naopak ,je tam tých peňazí 
viacej, ako hodnota pasteliek. Tak , 
ako záleží na dobrých dobrovoľní-

koch, tak isto záleží aj na prístupe 
ľudí k tejto zbierke. Som šťastná, 
že v Banskej Štiavnici a vo Svätom 
Antone, kde sa konala zbierka po 
prvý raz, boli ľudia, ktorí neod-
mietli prispieť do zbierky kúpou 
bielej pastelky. 

Za to, že sme predali 800 ku-
sov (o 200 viac ako v r.2007) bie-
lej pastelky (v B.Štiavnici 650 a vo 
Sv.Antone 150) sa musím poďa-
kovať Gymnáziu A.Kmeťa a SPŠ 
S.Mikovíniho, ktoré nám dali svo-
jich študentov na túto zbierku.

Zúčastnili sa jej: Kružlicová 
Zuzana, Kopnická Lada,Sýkoro-
vá Henrieta – SPŠ S.Mikovíniho. 
Hájková Kristína,Luptáková Lucia, 
Juhásová Ľubica,Kubalová Viktó-
ria,Mojžišová Lucia,Siekela Daniel 
– Gymnázium A.Kmeťa.

Ďakujem Svetro, s.r.o., p. Blaš-
kovej a Ransanu, s.r.o., p. Lazarovi, 
že umožnili predaj bielej pastelky 
aj v ich fi rmách. 

Za 800 pasteliek dostali 
19.547,- Sk o 3547.- Sk viac, ako 
bola hodnota pasteliek. Za to patrí 
poďakovanie vám všetkým, ktorí 
ste aj touto cestou pomohli nevi-
diacim a slabozrakým žiť kvalit-
nejší život. 

Poďakovanie patrí aj našim spon-
zorom, a to: Pekárni Anton Antol, 
s.r.o., za chutné pečivo a p. Erne-
kovej za občerstvenie. Ďakujeme.

Alica Gajanová
preseda ZO ÚNSS BŠ

Verejná zbierka BIELA PASTELKA

Vernisáž výstavy umeleckej tvorby Štiavničanky Evy Valachyovej

ZO ÚNSS vyzbierala za 800 bielych pasteliek celkovo 19.547,-Sk
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Knižnica deťom
Celoslovenská prehliadka 

knižničných podujatí pre deti sa 
konala v dňoch 22.-23.9. 2008 
v Prešove v rámci Knižničného 
festivalu Prešov číta rád, ktoré-
ho štvrtý ročník sa uskutočnil 
v predposledný septembrový 
týždeň pod záštitou MK SR, 
OKS Slovenskej národnej kniž-
nice v Martine, Prešovského 
samosprávneho kraja a KP spol-
ku slovenských knihovníkov 
Prešov. Súťažnej prehliadky sa 
zúčastnili aj knihovníčky Mest-
skej knižnice v Banskej Štiav-
nici Viera Luptáková, Bibiana 
Stanková a Katarína Kissová, 
ktoré získali okrem množstva 
cenných inšpirácií a nápadov aj 
Cenu prehliadky knižničných 
podujatí pre deti za príkladnú 
kolektívnu spoluprácu za podu-
jatie Prvácka pasovačka. Scenár 
nášho podujatia bude súčasťou 
Zborníčka detských knižničných 
podujatí 2008. A kto je zvedavý, 
najmä z radov súčasných prvá-
čikov, môže sa prísť pozrieť do 
knižnice na konci školského 
roka, keď prvácke pasovačky v 
mestskej knižnici organizujeme 
a všetkých prváčikov ofi ciálne 
pozývame. 

kk

Čitateľské kluby
Čitateľské kluby v mestskej 

knižnici pokračujú aj v novom 
školskom roku v nezmenenom 
čase, každú stredu od 14.00- 
15.30 hod. Jedinou podmien-
kou je mať rád knihy, knižnicu 
a vlastniť platný čitateľský preu-
kaz. Reč je pravdaže o klube pre 
deti a mládež, takže všetci, ktorí 
máte túto hodinku ešte nezada-
nú, príďte sa usadiť na naše van-
kúšiky a stolčeky a započúvať sa 
do príbehov z najnovších kníh 
pre vás. (Momentálne je pripra-
vená najnovšia kniha Gabriely 
Futovej: Dokonalá Klára). Ak 
túžite po aktívnejšej činnosti, aj 
na to sme pripravení. Budeme 
riešiť súťažné úlohy z časopisu 
Fifík a vymýšľať jesennú výzdo-
bu detského oddelenia. Takže 
nech sa páči- kedykoľvek sa 
môžete pridať, členstvo je úplne 
dobrovoľné. My sa už tešíme. 

kk
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Oznamy
Živena – spolok slovenských 

žien v B. Štiavnici, Mestská kniž-
nica v B. Štiavnici vyhlasujú 14. 
ročník Literárnej súťaže z vlastnej 
tvorby „Inšpirácie spod Sitna“. 
Súťaží sa v kategórii: I. – poézia, II. 
– próza. Vekové kategórie: 1. Žiaci 
ZŠ, 2. Študenti SŠ a VŠ, 3. Dospe-
lí. 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 
stredisko Žiar nad Hronom – 
Pracovisko Banská Štiavnica, 
Múzeum vo Svätom Antone, 
Mesto Banská Štiavnica vyhlasu-
jú 11.ročník fotografi ckej súťaže 
„NAJKRAJŠIA DOVOLENKOVÁ 
FOTOGRAFIA“ Kategórie súťaže: 
1. Pamiatka UNESCO vo fotogra-
fi i, 2. Príroda a krajina, 3. MÚZEÁ 
– oživená minulosť 4. Dovolenka 
dýcha človečinou – reportážne 
zábery a momentky z dovolen-
ky, 5. Môj najkrajší prázdninový 
zážitok – 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

Slovenský zväz protifašistických 
bojovníkov oznamuje, že kancelá-
ria SZPB od 28. septembra 2008 
bola presťahovaná do budovy ha-
sičskej zbrojnici v Banskej Štiavnici 
Ul. A. Sládkoviča 15. Výbor SZPB

Predaj jabĺk na zimné usklad-
nenie a predaj čačiny. Kde? Stred-
ná odborná škola lesnícka – kan-
celária ZIS. Kedy? Od 7. 10. 2008 
do 31. 10. 2008. Pondelok – piatok 
od 9. – 11.hod. Cena: Jablká pod-

ľa kategórie 5 – 10,- Sk/kg, čačina 
(tis, jedľa) 20 – 50,-Sk/viazanica

SZTP v B.Štiavnici oznamuje 
svojim členom, že od začiatku ok-
tóbra pokračujú stretnutia v bazé-
ne mestskej plavárne v nezmene-
nom termíne – stredy od 13.-14. 
hod. Prosíme, aby sa návštevníci 
pri vstupe preukazovali platným 
členským preukazom.

Výbor SZTP v BŠ

Pozvánky
Mestská knižnica v Banskej 

Štiavnici Vás pozýva na besedu so 
slovenskou spisovateľkou Petrou 
Nagyovou – Džerengovou dňa 
13.10.2008 o 16.hod. v reštaurácii 
Divná pani (bývalá sporiteľňa).

Vážení spoluobčania, vzhľadom 
na to, že v tomto období je v nemoc-
niciach akútny nedostatok krvi, ZŠ 
J.Horáka organizuje akciu: DA-
RUJ KRV, DARUJ NÁDEJ! Odber 
sa uskutočni dňa 29.10.2008 v čase 
od 8.00 do 10.00 hod. v priestoroch 
ZŠ J.Horáka na ulici P.Dobšinského 
17. Občerstvenie, oddychová zóna 
a obed pre darcov budú zabezpeče-
né. Príďte, pomôžte! Veď nikdy ne-
viete, či tento dar už zajtra nebude 
potrebovať váš blízky...

Živena – Spolok slovenských 
žien v B.Štiavnici, Mestská kniž-
nica v B.Štiavnici, Mestský úrad 
v B.Štiavnici, Smer-SD Vás pozý-

vajú pri príležitosti „Mesiaca úcty 
k starším“ na milé posedenie s 
pohostením a občerstvením. Zaži-
jete príjemné prekvapenie (tajné). 
Príďte! Neobanujete! Posedenie sa 
uskutoční dňa 17.októbra 2008 o 
17.hod. v Rubigalle na Nám. sv. 
Trojice (v podkroví), do ktorého sa 
dostanete aj od zadného vchodu v 
smere od Mestského úradu (smer 
Vám ukážu členky Živeny). Ďaku-
jeme za Vašu milú účasť!

BB SK – POS Žiar nad Hronom 
- pracovisko Banská Štiavni-
ca, Živena – Spolok slovenských 
žien v Banskej Štiavnici a Mest-
ská knižnica v Banskej Štiavnici 
srdečne pozývajú Vás a Vašich 
priateľov na autorský večer Janky 
Bernáthovej – Lehotskej „Balada 
purpurovej ruže“, ktorý sa usku-
toční v piatok 10.októbra o 16.hod. 
v Kaviarni Libresso. Na Vašu účasť 
sa tešia spolu s organizátormi au-
torka a jej hostia Ľudmila Klimko-
vá, Pavlínka Kašiarová a Anička 
Čonková. 

Poakovanie
Základná organizácia Sloven-

ského zväzu ochrancov prírody 
a krajiny Sitno Banská Štiavnica 
ďakuje fi rme pána Bindera zo Svä-
tého Antona za materiálnu pomoc, 
ktorá bola poskytnutá na konzer-
váciu Sitnianskeho hradu. 

Jonis Štefan, predseda ZO 
SZOPK Sitno Banská Štiavnica

Inzercia

Mest o Banská Štiavnica v spolupráci s Banskoštiavnicko-hodrušským baníckym spolkom si Vás, Vašich kolegov a Vašich 
študentov dovoľujú pozvať na podujatie „Akademici v Banskej Štiavnici III“ pri príležitosti 7. výročia podpisu Deklarácie 
pokračovateľov duchovného dedičstva Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici, ktoré sa uskutoční v

sobotu 11. októbra 2008
od 17:30 v Banskej Štiavnici s nasledovným programom:

17:30 – zhromaždenie pred 
historickou radnicou pri 
plastike venovanej založeniu 
Baníckej akadémie

banícka hymna „Zdar Boh  
hore!“ 

príhovor primátora mest a  
Banská Štiavnica

prečítanie odporúčania  
J. T. Peithnera panovníčke 
Márii Terézii z porady oso-
bitnej komisie 

prečítanie rozhodnutia  
panovníčky Márie Terézie 

položenie venčekov pred- 
staviteľmi nástupníckych 
univerzít a fakúlt

Štiavnica je pekné mest o  

18:15 – zoradenie a sprievod 
od historickej radnice k areá-
lu pôvodných budov Baníckej 
a lesníckej akadémie

študenti s banskými ka- 
hancami

banícke symboly 
Banskoštiavnicko-hod- 

rušský banícky spolok

hostia a iní pozvaní 
nástupnícke univerzity a  

fakulty

18:30 – slávnosti vo vestibu-
loch Alma Mater 

študentská hymna / les- 
nícke rohy 

privítanie riaditeľom  
Strednej priemyselnej školy 
S. Mikovíniho / Strednej les-
níckej školy

príhovory predstaviteľov  
prítomných nástupníckych 

univerzít a fakúlt
stuhy k pamätným tabu- 

liam
banícka hymna „Banícky  

stav“ / lesnícke rohy 

19:00 – záver a občerstvenie 

Zdar Boh!

Mgr. Pavol Balžanka
primátor mest a

Banská Štiavnica

Pozvánka
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V dňoch 24. až 27. septembra t.r. 

sa uskutočnila v Naturhistorisches 

Museum vo Viedni medzinárodná 

konferencia pod názvom Franz 

Stephan von Lothringen und sein 

Kreis, na ktorom sa so svojimi 

odbornými príspevkami zúčastnili 

aj pracovníčky Slovenského ban-

ského múzea v Banskej Štiavnici 

- Mgr. A. Matejková, PhD. a Mgr. M. 

Čelková. 

Podujatie, ktoré pripravila Ra-
kúska spoločnosť pre výskum dejín 
18. storočia, sa uskutočnilo k 300. 
výročiu narodenia cisára Františka 
Štefana Lotrinského (1708-1765), 
pre nás známejšieho ako manžela 
Márie Terézie, významného mana-
žéra barokovej doby, ekonóma, me-
céna vedy a umenia.

Rakúska spoločnosť si stále veľmi 
cení 500-ročnú históriu Habsbur-
skej monarchie, a tak nezabudla ani 
na toto významné výročie. Hlav-
ným garantom podujatia, ktorého 
sa zúčastnilo 24 prednášateľov z 
Rakúska, Lotrinska, Toskánska, 
Česka, Maďarska, Slovenska, bola 
Dr.Renate Zedinger, autorka via-
cerých publikácií o F. Lotrinskom i 
pamätnej veľkej výstavy na zámku 
Schallaburg, ktorá sa uskutočnila v 
roku 2000. Spoločná história mo-
narchie, cisárske návštevy členov 
panovníckeho rodu a najmä cisára 
Františka Lotrinského v stredoslo-
venských banských mestách v čase 
od 3.-13. júna 1751, boli základom 
k pozvaniu na konferenciu. Aj vďa-
ka jeho návšteve a referenciám, pri-
lákalo ho sem baníctvo, záľuba v 
mineralógii, zberateľstvo, botanika, 
zažívala B. Štiavnica zlaté obdobie, 
bola tu zriadená Banícka akadé-
mia. Naše príspevky boli venované: 

Vplyvu Viedenského dvora na vedu 
a umenie v polovici 18. storočia v 
oblasti dolnouhorských banských 
miest (Čelková) ako aj profesorom 
Baníckej akadémie a šíreniu osvie-
tenských myšlienok v dolnouhor-
ských banských mestách.(Matejko-
vá). Z podujatia bude na rok vydaný 
Zborník prednášok.

Viedeň nás privítala krásnym 
počasím a množstvom obnovených 
pamiatok a výstavných podujatí, 
okrem účasti na konferencii, sme si 
prezreli Prírodovedecké múzeum s 
jeho bohatými zbierkami (lákadlom 
pre návštevníkov je prezentácia pra-
vekého umenia a vystavenie Willen-
dorfskej Venuše) ako aj jedinečnú 
výstavu Vincenta van Gogha v Al-
bertine (5.9.-5.12.2008), kde sme 
si odstáli polhodinu v rade pred 
múzeom. Každoročne múzeum 
pripraví originálnu výstavu, ktorá je 
magnetom pre tisícky návštevníkov.
(Picasso, Monet,...) Viedeň dýcha 
časmi monarchie, všade je neuveri-
teľne čisto, množstvo zelene a kve-
tov, v Albertine boli sprístupnené 
aj novozrekonštruované komnaty, 
kde pobývali obľúbená dcéra cisá-

rovnej Mária Kristína s manželom 
Albertom, sasko-tešínskym knieža-
ťom, zakladateľom grafi ckej zbierky. 
Prekvapením pre účastníkov konfe-
rencie bola prehliadka Prezidentskej 
kancelárie v Hofb urgu, v trakte cisá-
ra Leopolda. Prešli sme sa po miest-
nostiach, po červenom koberci, kde 
rakúsky prezident Dr.Heinz Fischer 
prijíma veľvyslancov a prezidentov. 
Sú to pôvodné miestnosti cisárskeho 
páru, ich pracovne, aj s pôvodným 
rokokovým mobiliárom. Nádherné 
priestory s krištálovými lustrami, 
portrétmi cisárskeho páru, vzác-
nych hodín a porcelánu. Raritou 
sú aj obrazy, vytvorené zo vzácnych 
polodrahokamov s rôznymi námet-
mi, získané z Toskánska. Získané 
vedomosti prirodzene zúročíme v 
našej ďalšej práci. Vydarené poduja-
tie tiež zaväzuje k ďalšej spolupráci 
na báze historických výskumov spo-
ločných rakúsko-slovenských dejín. 

Poznámka nakoniec, Viedeň nie 
je od nás tak ďaleko, cesta nám tr-
vala okolo 3,5 hodiny. Je to veľký 
pokrok, cisári k nám v polovici 18. 
storočia cestovali až 22 hodín.

Mária Čelková

Dve Štiavničanky vo Viedni
Medzinárodná konferencia s príspevkami Slovenského banského múzea

MÚZEÁ
starý zámok
 utorok - piatok, nedeľa
 8.00 - 16.00

nový zámok
 utorok - sobota 8.00 - 16.00

banské múzeum v prírode
 utorok - nedeľa 8.00 - 16.00

galéria J. Kollára
 utorok - sobota 8.00 - 16.00

mineralogická expozícia
 utorok - piatok, nedeľa
 8.00 - 16.00
kammerhof
 pondelok - piatok 8.00 - 16.00

štôla glanzenberg
 utorok až sobota 11.00 a 13.00
 (pre vopred nahlásené skupiny)
múzeum vo svätom antone

 utorok - piatok 8.00 - 15.00
 sobota - nedeľa 9.00 - 16.00

VÝSTAVY
drevo, sklo a kov
 26.6. - 31.12.
 Múzeum vo Sv. Antone

Múzeá otváracie hodiny
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„Kto raz baňu ťažiť mieni
hľadať zeme poklady
musí predne v Boha úfať, 
nedbať mnohé nástrahy. 
Bo len veľkým lopotením 
možno získať poklady,
zlato, striebro, drahokamy
tvrdej práce odmeny“

(Banícka pieseň; z nemeckého 
originálu preložil: J. Jancsy) 

Kontakty: 
e-mail: sbm@muzeumbs

www.muzeumbs.sk
tel.: 045 691 3431

 045 692 035 (informácie)

Slovenské banské múzeum – Galéria Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici vás srdečne pozýva na vernisáž  
výstavy BANÍCKE MOTÍVY V UMENÍ vo štvrtok 16. októbra 2008 o 14.30 hod. v Galérii Jozefa Kollára, 

Námestie sv. Trojice 12. Výstava potrvá do 30. januára 2009.

Inzercia



99. októbra 2008 KRÍŽOVKA

Vážení lúštitelia! Správne znenie Krížovky z 
č.36/2008 znie: „Niet horšieho zlodeja ako zlá 
kniha“.Výhry si výherca môže prevziať v poklad-
ni Klientskeho centra.  100,-Sk vyhráva Ján Talaj, 
Novozámocká 17, Banská Štiavnica.

V tajničke sa ukrýva výrok A. Camusa. 
A., Začiatok tajničky, B., Výrobca skla, plati-
dlo v EÚ, ozn. vozidiel Maroka a Talianska, časť 
schodov, taliansky seriál, C., Nahlas volaj, drahý 
kameň, Marienka, druh obilia, vedro, D., Časť 
noža, druh kríka, pero Evky, druh kozmetiky, 
omotaj, E., Typ ruských lietadiel, patriaci Olo-
vi, pisár naliepa, šedo naopak, oesterd, F., Nie 
špinavo, zlá, mastné zeminy, vo v ČR, čistiaci 
prostriedok, kus, G., Belgický spevák, istotne, 
zn. Trenčína, boh vojny, vydržať na mieste, 
H., Požíva jedlo, vodivé látky, mastná plodina, 
ruská rieka, stanica v kozme, trhali švíky, I., 5 
v Ríme, textová skratka, časť dňa, priateľ, kazil, 
značka kozmetiky, J., Škriatok, meno speváčky 
A. Franklin, strašíš, druh medvedíka, kryha, 
K., Druh vtáka v SR na Žitnom ostrove, častica, 
český spevák, spevák zo skupiny Šalom, oby-
vateľ ČR, dvojhláska, vnem, ktorý umožňuje 
vidieť, L., Kaplnka, polehávajte, vnára, M., Sa-
mohlásky slova laky, koniec tajničky

1., Nová scéna, 3.časť tajničky, 2., Časopis 
v Rusku, idol, slovenský spisovateľ, 3., Video 
k pesničke, japonské mesto, stred slova refor-
muj, 4., Nech sa páči, glg, nočný motýľ, pník, 
5., Plošná miera, druh liečivého kaktusu, ob-

vára, tam, 6., Ruský spisovateľ, pracuj ihlou, ženy 
naopak, samohlásky slova mama, 7., Citoslovce 
bolesti, vzdychnutie, poštová skratka, zn. samá-
rium, zatup, zn. bór, 8., Spoluhlásky slova jurta, 
žiak 5.triedy, Alino, dom., zn. urán, 9., Predložka 
2.pád, väčšia obec, kde, spoluhlásky slova mlaď, 
10., Okrasná rastlina, očarím, 11., Majorán, 
tuhé po štiavnicky, 12., Ruda obsahujúca nikel, 
stred slova marakuja, 13., Oska, pena do kúpeľa, 
vlastníš, česká jazdecká príprava, skr., 14., Orgán 
sluchu, bojová chemická látka, Peter česky, 15., 

Česká TV, trieska, machy nárečovo, aj, 16., Pat-
riace Edovi, písmeno s, žena, zn. pretaktínium, 
17., Zn. metra a emana, sóda bez dĺžňa, maďar-
ská krčma, ostravská telocvičňa, skr., 18., Meno 
Jurgensa, nepripravujú jedlo, prvá slabika slova 
znelo, 19., Druh stavebnice, psovitá šelma, pa-
novník, 20., Patriace Irovi, špina, papagáj, 21., 
Babylónska bohyňa Zeme, 2.časť tajničky, poh-
rebná hostina
Pomôcky: mai, Edera, elf, Čechov, amarant, 
yperit Pripravuje: A. Rihová

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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Krížovka

11.10.2008 sobota -18.30 hod., kino Akademik

akčný, prístupný od 12 rokov, 112 min., vstupné 60,-Sk / 1,99€
Keď sa naštve, nebudete ho mať radi. V občianskom živote je Bruce Banner sympatický vedec s krehkou dušou, v 
stave zúrivosti šialené monštrum, ktoré bezmyšlienkovito ničí všetko okolo. Po piatich rokoch sa vracia na fi lmové 
plátno a fakt, že pôjde o mimoriadny zážitok, potvrdzuje jeho prívlastok Neuveriteľný.

15.10. streda o 18.30 hod., Filmový klub OKO

dráma, 117 min, vstupné 60,-Sk / 1,99€, s preukazom FK 40,-Sk / 1,33€ 
Režisér Bohdan Sláma zachytáva vo svojom novom fi lme osudy troch hlavných hrdinov - Učiteľa, Marie a Chlapca 
– ktorých náhodné stretnutie rozpúta veľký príbeh lásky, priateľstva a odpustenia. Každá z postáv si so sebou ne-
sie tajomstvo, každá túži po ľudskej blízkosti. Učiteľ (Pavel Liška) opúšťa gymnázium a rodičov (Zuzana Kronerová 
a Miroslav Krobot) v hlavnom meste a prichádza učiť na vidiecku školu, aby tak zabudol na nevydarené milostné 
vzťahy a našiel znovu sám seba. Postupne získava dôveru miestnych ľudí. Sú medzi nimi i svojrázna statkárka Marie 
(Zuzana Bydžovská) a Chlapec, jej 17-ročný syn (Ladislav Šedivý). Marie žije po rozpade svojho manželstva zmierená 
s osamelým životom, a preto ju samotnú prekvapí, keď sa zaľúbi do Učiteľa.

NEUVERITEĽNÝ HULK

VENKOVSKÝ UČITEL
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Medzinárodný hudobný festival 

Pontes (Mosty) sa zrodil v roku 

1995 v Českej republike. Projekt 

vznikol so zámerom „vytvárať 

mosty, vedúce nielen od ľudí k 

ľuďom, ale spájajúce krajiny, 

rôzne kultúry, rôzne žánre, 

umelecké zážitky s aktívnou 

podporou uchovávania historic-

kých hodnôt.“ 

Zakladateľom festivalu, ume-
leckým vedúcim, dirigentom a 
sólistom súboru je p. Oldřich Vl-
ček. V čase vzniku festivalu bolo 
v Čechách iba päť miest zapísa-
ných do Zoznamu svetového kul-
túrneho a prírodného dedičstva 
UNESCO, dnes je ich už dvanásť. 
Nad festivalom každoročne pre-
berá záštitu manželka českého 
prezidenta p. Lívia Klausová a 
minister kultúry ČR. Koncerty sa 
t.r. uskutočnili v Českej republi-
ke, v Čiernej Hore, Chorvátsku, 
Srbsku, Rakúsku, Nemecku a na 
Slovensku. Na Slovensku sa or-
ganizuje jubilejný – X.ročník. 
Je pochopiteľné, že organizátori 
do festivalových miest zaradi-

li aj Banskú Štiavnicu. A tak v 
posledný septembrový večer v 
Kostole sv. Kataríny viceprimá-
tor mesta Ing. Juraj Čabák mo-
hol privítať komorný orchester 
Virtuosi Quintet. Pražskí umelci 
ponúkli výber tenorových árií zo 
svetoznámych opier talianskych 
skladateľov Pucciniho, Verdiho, 
Rossiniho a Boccheriniho, ktoré 
interpretoval mladý slovenský 
tenorista Ivan Rychlo, poslucháč 

Vysokej školy múzických umení 
v Bratislave. Je to veľký talent, o 
ktorom iste budeme v budúcnos-
ti počuť. Najväčší aplauz zožal 
Tarantellou Rossiniho. Koncert 
bol doplnený melodickými Ba-
chovými skladbami. 

Tento raz Štiavničania svojou 
účasťou nesklamali. Odmenou 
im bola nádherná hudba, dôstoj-
ná chrámových priestorov.

Nora Bujnová

POS – pracovisko Banská 

Štiavnica, Mestská knižnica a 

ZUŠ pripravili 30. septembra 

pre záujemcov literárno-hu-

dobné podujatie, na ktorom sa 

predstavili autorky Julianna 

Klimová-Gešková, Mária Petro-

vá a Zdenka Koreňová.

Prvá z autoriek pochádza z 
Gemera, vyštudovala učiteľstvo 
I. stupňa na Pedagogickom in-
štitúte v Košiciach, a etickú vý-
chovu. V Štiavnici sa predstavila 
už v r. 2000 svojou prvou knihou 
Nie, vojnu už nikdy nie, v kto-
rej sa vyrovnáva s celoživotnou 
traumou zo straty otca vo vojne. 
Tento raz ponúkla príbehy zo 
školskej praxe pod názvom Ne-
zábudkové oči. Úryvky z knihy 
predniesla Bibiana Stanková. 
Z knižočky vyžaruje úprimná 
láska k deťom, úsilie nielen ich 
vzdelávať, ale pomáhať riešiť aj 
ich väčšie či menšie boľačky. 
Príbehy sú napísané sviežim a 
kultivovaným jazykom.

Máriu Petrovú, bývalú profe-
sorku Baníckej školy, t.č. jednu 
z hlavných organizátoriek kul-
túrneho života v našom meste, 
nebolo treba osobitne predsta-
vovať. Predstavila sa sama pred-
nesom humorných textov zo 
svojej poslednej knihy Veselé 
príhody zo školských lavíc.

Obe autorky v besede, ktorú 
moderovala Vierka Luptáková, 
sa vyznali z lásky k učiteľskej 
profesii, ktorej sa venovali dlhé 
roky. Porozprávali aj o svojich 
ďalších autorských plánoch. 
Hudobnú zložku podujatia za-
bezpečila Zdenka Koreňová, 
autorka, skladateľka a interpre-
tka vlastných veršov i veršov 
iných básnikov, t.č. pôsobia-
ca na banskoštiavnickej ZUŠ. 
Predstavila publiku aj svojho 
talentovaného žiaka Kristiána 
Kováča. Ten na svojom hudob-
nom nástroji – keyboarde má za 
sebou prvé úspechy na žiackych 
súťažiach. Za suverénne pred-
vedené skladby získal mohutný 
potlesk.

Na záver organizátorky pod-
ujatia pripravili malé občerstve-
nie.

Nora Bujnová 

Hudba, ktorá pohladila dušu
Na Slovensku už 10. ročník Medzinárodného hudobného festivalu Panie učiteľky 

nás zaujali a 
pobavili

Otvárame kurz stredovekého šermu
Pozývame mladých ľudí, ktorým 

učarovali stredoveké súboje, do 

kolektívu, ktorý v tomto roku 

predviedol v Banskej Štiavnici na 

akcii Živý šach svoje majstrov-

stvo.

Do kurzu sa môžu prihlásiť žia-
ci a študenti vo veku od 15 do 25 
rokov.

Chlapci a dievčatá, otvore-
nie kurzu sa uskutoční v nedeľu 
12.10.2008 o 17.00 hod, v objekte 
Rubigall v podkroví na Námestí Sv. 
Trojice 3. Počas kurzu sa bude vy-
učovať historický šerm, historické 
dobové tance a choreografi e na vy-
stúpenie Živý šach. Najlepší účast-

níci budú mať možnosť absolvovať 
niekoľko vystúpení aj mimo Ban-
skej Štiavnice.

Viac info získate na Oddelení kul-
túry, cestovného ruchu a športu, 
t.č.: 045 / 694 96 51 - 50

Natálka Šomodíková po druhýkrát v celoštátnom kole
Žiačka 5.a triedy ZŠ Jozefa Horá-

ka už po druhýkrát reprezentovala 
naše mesto a školu v celosloven-
skom kole ďaľsieho ročníka súťa-
že v umeleckom prednese poézie 

a prózy Hviezdoslavov Kubín. Vo 
štvrtok 2. októbra 2008 v Dolnom 
Kubíne predviedla talentovaná 
Natália skvelý výkon v umeleckom 
prednese prozaického textu vo svo-

jej kategórii. V mene pedagógov a 
žiakov ZŠ Jozefa Horáka Natálke 
ďakujem za krásnu reprezentáciu 
našej školy a želám jej veľa takých-
to úspechov v živote.  MB
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119. októbra 2008 ŠPORT

Ťažko vydreté víťazstvo našich
IV. liga muži

B.Štiavnica – Revúca 
2:0 (1:0)

Góly: 5’ Stanko, 60’ Kminiak (11m 
kop)
Jurica – Dulaj, hanzlík A., Strapek, 
Poprac, Šima, Želiar (77’ Mališ), Či-
liak, Gašparík (71’ Machata), Stan-
ko (61’ Markievič), Kminiak
V priemernom stretnutí zostali 3 
body doma, no hra nášho mužstva 
zaostala za očakávaním. Prvé mi-
núty sme začali veľmi dobre. Už v 
3’ po dlhom aute Dulaja do malého 
vápna sa dostal k lopte Kminiak, 
no jeho bomba trhala sieť. V 15’ 
zahrával Čiliak priamy kop z 18 m, 
jeho strelu brankár len refl exívne 
vyrazil. Toto bola na dlhé minúty 
posledná šanca našich. Po tomto 
momente akoby zabudli hrať futbal. 
Záloha nepodržala loptu a k slovu 
sa na prekvapenie dostávali hostia. 
V 26’ vytiahol bravúrny záskok Ju-
rica po prudkej strele spoza 16-tky. 
V 37’ unikli hostia po pravej strane, 
no ponúknutú šancu nepremeni-
li. Aj 2. polčas začali lepšie hostia. 
Už v 46’ mali 100% šancu, no z 3 
m útočník úplne sám hlavou nedal 
len vďaka fantastickému zákro-
ku nášho gólmana. Aj prvá časť 2. 
polčasu bola z našej strany ospalá a 
stále sme sa obávali o výsledok. V 
60’ prenikol nebojácne do 16-tky 
Šima, bol nedovolene zastavený, 
nasledoval 11m kop, ktorý Kmi-
niak chladnokrvne premenil. Až po 
tomto momente sme si vydýchli a 
začali sme sa viac presadzovať, keď 

sme hostí zatlačili pred ich 16-tku. 
V 74’ vyskúšal pozornosť brankára 
delovkou Dulaj. Najkrajší moment 
stretnutia priniesla 81’. Do lopty z 
30m sa oprel Mališ, no jeho exce-
lentnú strelu do šibenice vyškria-
bal bravúrnym zákrokom gólman 
na roh. Po poslednom hvizde roz-
hodcu potešil divákov výsledok a 3 
body, no hra nie.

Dorast IV.liga: V kvalitnom stret-

nutí spravodlivá remíza

B.Štiavnica – Fiľakovo 2:2 (1:1)
Góly: 34’, 70’ Budinský D.
Budinský V. – Poprac, Barák, Hu-
dák M., Sojka (46’ Ostramok), Be-
neš (86’ Hriňák), Drexler, Hudák 
D., (86’ Ferenčík), Budinský D., Be-
ňadik (71’ Židík), Ševeček
Stretnutie prvého s tretím prinieslo 
kvalitný futbal so spravodlivou re-
mízou. Lepšie začali hostia, ktorí sa 
už v 3’ dostali do obrovskej šance, 
no brankár bravúrne zakročil. O 
3’ neskoršie pekný center z pravej 
strany do malého vápna našiel ne-
krytého Ševečeka, no ten v rozho-
dujúcej chvíli zle trafi l loptu. Ten 
istý hráč v 11’ sám z 10m nedal. 
Hostia hrali otvorený futbal, a tak 
sa stále bolo na čo pozerať. Naši 
hráči išli do vedenia v 34’. Po pria-
mom kope doťukol loptu za chrbát 
gólmana dobre postavený Budinský. 
Bola škoda, že naši chlapci nedo-
kázali udržať čisté konto do konca 
polčasu. Útočne naladení hostia v 
40’ vyrovnali po akcii z pravej stra-
ny. Aj 2. polčas začali lepšie hostia. 

V 56’ po našej zlej rozohrávke bez 
problémov išli do vedenia. V 65’ 
sa dostal do gólovky Beňadik, no 
jeho lopta skončila tesne vedľa brá-
ny. V týchto minútach sme súpera 
zatlačili pred jeho 16-tku, no bez 
gólového efektu a stále sme museli 
dávať pozor na nebezpečné kontry 
súpera. Vyrovnanie prišlo v 70’ po 
najkrajšej akcii celého stretnutia. 
Ševeček potiahol po pravej strane 
loptu skoro až k bránkovej čiare, 
na jeho prudký center nabehol Bu-
dinský, ktorý z voleja nezadržateľne 
vyrovnal na 2:2. Hostia stále hrozili 
hlavne po stranách, kde sme v ob-
rane mali okienka. V 75’ mohli ví-
ťazstvo strhnúť na svoju stranu, no 
100% šancu nepremenili, a tak sa 
stretnutie so súperom, ktorý zatiaľ 
hral u nás najlepší futbal, skončil 
spravodlivou remízou. Naši doras-
tenci ani v 9.zápase sezóny nenašli 
premožiteľa.

Ostatné výsledky

III. liga SŽ – B.Štiavnica – Sl.Ľup-
ča 7:0 (3:0), góly: Potančok 3, Kriš-
tof 2, Schrom, Pastier
MŽ – B.Štiavnica – Sl.Ľupča 7:2 
(5:1), góly: Gregáň 3, Totkovič 2, 
Židík, Šemoda
V. liga muži: Lutila – Št.Bane 2:5 
(0:2), góly: Holmík 2, Pavlík M., 
Pavlík V., vlastný
Jednoznačne lepší hostia nedali 
žiadnu šancu domácim a zaslúžene 
vysoko vyhrali.
I. trieda Rudno/Hr. – B.Belá 1:0 (1:0)
III. trieda Prenčov – Kopernica 1:6 

(0:1), gól: Ferenčík 

Kam na futbal? 

IV. liga 10.kolo 12.10. o 14,30 hod. 
B.Štiavnica – D. Strehová
V. liga 10.kolo 12.10. o 14,30 hod. 
Št.Bane – Lad. Vieska/Žiar B
I. trieda 10.kolo 12.10. o 14,30 hod. 
Vyhne – B.Belá
III. trieda 8.kolo 12.10. o 12,30 
hod. Kremnické Bane – Prenčov
IV. liga dorast 10.kolo 11.10. o 
14.hod. B.Štiavnica – Krupina
III. liga SŽ a MŽ 10.kolo 11.10. o 10 
– 12.hod. B.Štiavnica – Rakytovce

FUDO

Na základe dohody z au-
gusta minulého roku, keď 
štiavnickí futbalisti odohra-

li priateľský medzinárodný futbalový 
zápas v partnerskom meste Banskej 
Štiavnice Hünenberg (Švajčiarsko), v 
dňoch 19. – 21. septembra 2008 nav-
štívili naše mesto minuloroční hosti-
telia. Chlapci z Hünenbergu, ktorých 
priviedli do nášho historického mes-
ta člen mestskej rady Erich Wenger, 
prezident FC Hünenberg Alex Gem-
perle a „duša“ futbalu v našom part-
nerskom meste Josef Wüest, prices-
tovali do Banskej Štiavnice v piatok 
19. septembra. Po krátkej prehliadke 
mesta, ktorej, žiaľ, neprialo počasie, si 
švajčiarski futbalisti vychutnali pare-

nicu v Sklených Tepliciach. V sobotu 
20. septembra v dopoludňajších ho-
dinách navštívili Banský skanzen a 
potom boli prijatí primátorom mes-
ta B.Štiavnica. Samotný recipročný 
priateľský medzinárodný zápas FO 
Sitno Banská Štiavnica – FC Hünen-
berg sa uskutočnil v popoludňajších 
hodinách na štiavnickom futbalovom 
štadióne. Na stožiaroch viali švajčiar-
ska a slovenská vlajka ako aj vlajky 
obidvoch našich partnerských miest 
a pred výkopom zazneli švajčiarska a 
slovenská štátna hymna. Hostia odišli 
z Banskej Štiavnice skoro ráno v ne-
deľu 21. septembra. 

Podobne ako vlani (štiavnickí fut-
balisti v Hünenbergu prehrali), ani 

teraz výsledok zápasu nebol prvo-
radý (tentokrát naši chlapci vrátili 
hosťom vlaňajšiu prehru). Ako bolo 
konštatované aj pri spoločnej večeri, 
v prvom rade ide o ľudské kontakty, 
kontakty medzi obyvateľmi našich 
partnerských miest, v danom prípade 
medzi futbalistami. A že sa švajčiar-
ski chlapci u nás dobre cítili a že sa im 
páčili nielen naše dievčatá, svedčí aj 
fakt, že po návrate do Hünenbergu sa 
niektorí z nich dokonca pýtali, kedy 
znovu navštívia B.Štiavnicu. A ešte 
jedna poznámka. Ako povedal jeden 
z funkcionárov FO Sitno B.Štiavnica, 
už si ani nepamätal, kedy naposledy 
počul našich fanúšikov nie nadávať, 
ale povzbudzovať. mrn

Extraliga mužov v 

stolnom tenise

Šaľa – STKM B.Štiavnica 8:6
Body: Jahoda 3, Krajčík 2, Meluš 1
Vo vyrovnanom zápase vyhrali šťast-
nejší domáci, keď naše mužstvo pre-
hralo obidve štvorhry.
Žilina – STKM B.Štiavnica 3:8
Body: Štvorhra: Meluš – Cagáň, 
Krajčík – Jahoda
Dvojhra: Meluš 2, Krajčík 2, Jahoda 
1, Bezúr 1
V zápase v Žiline sme už viedli 0:7 
a dostal šancu talentovaný hráč Ma-
rián Šurka ml., ktorý ešte len zbiera 
skúsenosti a tak sme domácim dovo-
lili urobiť 3 body. Marián Šurka st.

1. Baník Ružiná 9 8 0 1 25:9 24
2. BB - Podlavice 9 8 0 1 25:11 24
3. FK 34 Brusno 9 5 1 3 17:13 16
4. Baník Kalinovo 9 5 1 3 14:12 16
5. Poltár 9 5 1 3 19:18 16
6. CSM Tisovec 9 5 0 4 17:9 15

7. Hliník nad 
Hronom 9 4 3 2 16:15 15

8. FC 98 Hajnačka 9 4 0 5 17:16 12

9. Sitno Banská 
Štiavnica 9 4 0 5 17:16 12

10. Veľký Blh 9 3 1 5 15:20 10
11. FK Jesenské 9 2 2 5 11:16 8
12. Dolná Strehová 9 2 1 6 8:17 7
13. Iskra Hnúšťa 9 2 0 7 13:27 6
14. Revúca 9 1 0 8 5:20 3

IV. liga

V. liga
1. Sásová 9 7 1 1 23:12 22
2. Štiavnické Bane 9 6 1 2 20:10 19
3. ŠK Badín 9 6 1 2 15:7 19
4. ŠK Selce 9 5 0 4 16:20 15
5. ŠK Hrochoť 9 4 2 3 14:13 14
6. MFK Žarnovica 9 4 1 4 19:15 13
7. Žiar nad Hron. B 8 3 3 2 11:8 12
8. Čierny Balog 9 4 0 5 18:17 12
9. Dolné Hámre 9 2 5 2 17:19 11
10. Prameň Kováčová 9 3 1 5 19:17 10
11. FC Junior Radvaň 8 3 0 5 13:17 9
12. FK Šalková 9 2 2 5 18:27 8
13. OŠK Lutila 9 2 2 5 18:30 8
14. Zvolenská Slatina 9 1 1 7 12:21 4

Štiavnickí futbalisti znovu medzinárodne Stolný tenis
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Murárske práce , 0903 271 161
Prijmeme  zamestnancov do sto-

lárskej výroby, tel. č.: 0918 518 744 
Prijmeme  do TPP čašníka/ser-

vírku, podmienky: prax v odbore, 
znalosť AJ vítaná, kontakt: 0905 
438 619

Prijmeme  do pracovného pome-
ru skladníka stavebného materiálu, 
tel.č.: 0910 962 247

Prijmeme  do zamestnania väč-
ší počet zamestnancov do stráž-
nej služby. Podmienky: Preukaz o 
OS, bezúhonný, spoľahlivý, zdravý, 
tel.č.: 0905 908 169

Predám  metrovicu, tel.č.: 0903 
624 886

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

138 988
Pílenie  metrovice do klátov, spi-

lovanie stromov v obmedzenom 
priestore a iné pilčícke práce, tel.č.: 
0904 309 264

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

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

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

Kúpim  staré autobatérie, tel.č.: 
0914 138 988

Predám  mrazničku, tel.č.: 
045/6913433

Darujem  celočalúnenú manžel-

skú posteľ, č.tel.: 0904 203 759
Kúpim  malú rezačku pre hydi-

nu, tel.č.: 0949 424 809
Predám  bordovú škodu Forman, 

rok výr. 1992, najazdené 160 000 
km, cena 25 000,-Sk, 0904 593 151

Preprava  dreva a iných vecí 
autom Liaz 4x4 HR Esel 60, tel.č.: 
0903 624 886

INZERCIA

Ponúkam prácu 

na stavbe

 kontakt:

 0915 181 410

Príležitostne i na trvalý 
pracovný pomer

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)

UROB SI SVOJU PIZZU! Toto tu ešte nebolo! V pizzerii Nad Kozákom
Ako prvý a zatiaľ jediný v Banskej Štiavnici vám ponúkame možnosť urobiť si vlastnú 

pizzu podľa svojich predstáv a dať jej meno. 
PODMIENKY: 

- od 10.10.2008 zbierajte pokladničné do-
klady od nás, na ktorých je aspoň jedna 
pizza
- uzávierka bude 15.12.2008 do 12:00 hod.. 
Do tohto termínu je potrebné do nášho 
podniku doručiť zozbierané pokladničné 
doklady, zabalené v obálke s vaším menom, 
adresou a telefonickým kontaktom.

- Ten z vás, kto v tomto období nazbiera 
doklady (len z nášho podniku...) s najväčším 
množstvom pizze získa možnosť vytvoriť 
si svoju vlastnú pizzu so svojim názvom 
(názov nesmie byť vulgárny, dehonestujú-
ci, urážajúci).
- Od 10.1. 2009 bude táto pizza súčasťou 
nášho menu! 

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

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

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

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

Kúpim  domček, tel.č.: 0915 615 
600

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

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

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

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

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

Dlhodobo  prenajmem veľký 
slnečný 1-izbový zariadený byt s 
garážou blízko centra, voľný od 
decembra 2008, cena 8 000,-Sk 
vrátane energií, tel.č.: 0908 508 
991

Dám do prenájmu  1-izbový byt 
v Banskej Štiavnici. Tel.: 0904 552 
066

Predám  4-izbový byt na Drie-
ňovej, tel.č.: 0905 280 452

Inzercia -  reality

Inzercia

Plaváreň – kúpele
Mládežnícka 10, Banská Štiavnica

Prevádzkové hodiny pre verejnosť:
Bazén:
Utorok – streda: 14,00 – 21,00
Štvrtok – piatok: 14,00 – 20,15
Sobota – nedeľa: 14,00 – 20,15

Sauna – ženy:
Streda: 14,00 – 19,00
Piatok: 14,00 – 20,15

Sauna – muži:
Utorok: 14,00 – 19,00
Štvrtok: 14,00 – 20,15
Sobota: 14,00 – 18,00

Sauna zmiešaná (mix):
Utorok: 19,00 – 21,00
Streda: 19,00 – 21,00
Sobota: 18,00 – 20,15
Nedeľa: 14,00 – 20,15

Fitnes:
Utorok – streda: 14,00 – 21,00
Štvrtok – piatok: 14,00 – 20,15
Sobota – nedeľa: 14,00 – 20,15

Bližšie info na tel.č.: 
045/6912724

Vás pozývaVás pozýva
v dňoch v dňoch 

11.10 - 2.11.2008

Husacie hodyHusacie hody


