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cena 10,-Sk / 0,33 €
Konverzný kurz: 30,1260 Sk = 1 €

Pri príležitosti 7. výročia podpisu 

Deklarácie pokračovateľov 

duchovného dedičstva Baníckej 

akadémie v Banskej Štiavni-

ci mesto Banská Štiavnica v 

spolupráci s Banskoštiavnicko-

hodrušským baníckym spolkom 

zorganizovali podujatie „Aka-

demici v Banskej Štiavnici III“, 

ktoré sa uskutočnilo v sobotu 11. 

októbra 2008. 

Ide o pokračovanie prvej etapy 
podujatia, keď banský hunt a klát 
dreva študenti Univerzity z Mi-
školca a Západomaďarskej univer-
zity zo Šoprone úspešne dotlačili v 

auguste 2006 do Banskej Štiavnice 
a ktoré v októbri 2006 boli umiest-

nené v historických budovách 
Akadémie. (dokončenie na 5.str.)
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Inzercia

Bytová správa v Banskej Štiavnici 

prešla od 1.októbra 2008 ďalšou 

zmenou. V mesiacoch júl, august 

bolo vyhlásené výberové konanie 

na post nového konateľa Bytovej 

správy. Na toto miesto po Ing. 

Marianovi Jakuboviem zasadol 

poslanec Mestského zastupiteľ-

stva v Banskej Štiavnici RNDr. 

Pavel Bačík. V tejto súvislosti sme 

položili konateľovi Bytovej správy 

p. Pavlovi Bačíkovi pre čitateľov 

Štiavnických novín pár otázok, 

týkajúcich sa ďalšieho smerovania 

tejto spoločnosti.

Pán Bačík, prečo ste sa rozhodli 
prijať túto funkciu?

„Od 1. októbra 2007 som po 
odvolaní z funkcie riaditeľa školy 

pracoval v ZSŠ ako vychovávateľ. 
V máji 2008 som sa stal pre orga-
nizáciu nadbytočný. Mesto Banská 
Štiavnica vypísalo výberové kona-
nie na konateľa Bytovej správy spol. 
s r.o., kde som sa prihlásil. Vo vý-
berovom konaní som bol úspešný a 
na návrh primátora mesta som bol 
zvolený Valným zhromaždením 
tejto spoločnosti do funkcie kona-
teľa spoločnosti.“

Aké zmeny čaká Bytovú správu 
pod Vaším vedením (vízie a plány 
do budúcnosti)?

„Bytová správa sa zaoberá hlavne 
výkonom správy bytov, obhospoda-
rovaním tepelného hospodárstva, 
prenájmom nájomných bytov a ne-
bytových priestorov vo vlastníctve 
mesta. (dokončenie na 4.str.)

Prinášame rozhovor s novým konateľom Bytovej správy, spol. s r.o., RNDr. Pavlom Bačíkom

Bytová správa pod novým vedením

Novým konateľom Bytovej správy sa 1. októbra stal RNDr. Pavol Bačík.

Panovníčka Mária Terézia (Biba Stanková) so svojím sprievodom.
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Akademici opäť v Štiavnici
7. výročie podpisu Deklarácie pokračovateľov dedičstva Baníckej akadémie
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HĽADÁME DOMOVÚtulok v Banskej Štiavnici

BOBEŠ - 8 r.

ARKA - 3 r.

LINDA - 3 r. DŽESSIE - 5 r.

LAURA 6 mesiacov
- .

NELA 8 r- .

LILI - 2,5 r.

SÁRA - 3 r. KIRA - 3 r

AJDA - 8 r.

TARA - 7 r.

RIKI
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Tesco
Počula som, že do konca roka 2009 
by malo v BŠ konečne vyrásť Tesco 
je to pravda? Eva
Odpoveď: Spoločnosť TESCO 
prostredníctvom ďalších spoloč-
ností, ktoré pre nich vykonávajú 
inžiniersku činnosť, podala návrh 
na územné konanie pre umiest-
nenie predmetnej stavby. V súčas-
nosti prebieha územné konanie, 
po ktorom by malo byť vydané 
územné rozhodnutie. Následne na 
to musia vypracovať projektovú 
dokumentáciu pre stavebné povo-
lenie a požiadať Mesto B. Š. o vy-
danie stavebného povolenia, čo by 
sa mohlo uskutočniť na rozhraní 
roka 2008 - 2009. V roku 2009 by 
sa teda mohla uskutočniť samot-
ná výstavba Supermarketu, ktoré-
ho dokončenie je v kompetencii 
investora. Stavebný úrad zatiaľ 
nepozná predpokladaný termín 
ukončenia výstavby a otvorenia 
Supermarketu.

Cenzúra v čiernej skrinke
Načo existuje čierna skrinka, keď 
podané príspevky cenzurujete? 
Dňa 6.10.2008 sme úspešne posla-
li príspevok Mesto macocha. Do 
dnešného dňa zmizol a namiesto 
neho sa objavil iný s podobným ob-
sahom, avšak bez jemnej kritiky na 
prácu vedúceho oddelenia kultúry. 
Príspevok bol k veci, neobsahoval 
žiadne vulgárnosti. Napriek tomu 
neprešiel vašou cenzúrou. Tak 
Vám občania - veci znalí - ďakujú 

za nový poznatok, že vypisovať do 
čiernej skrinky je plytvaním ener-
gie. A keď už, tak len vtedy, keď by 
sa udeľovali chválospevy. Bohužiaľ 
- nie je dôvod.  Občania mesta 
Odpoveď: Dobrý deň „Občania 
mesta“, neviem, o akej cenzúre ho-
voríte, ale radi na Vašu pripomien-
ku zareagujeme: 
a) samospráva si vyhradzuje právo 
reagovať písomne len na vybrané 
príspevky, ako je to napísané vyš-
šie. Úlohou čiernej skrinky nie je 
byť diskusným fórom ani info cen-
trom, ale prijímať podnety a v prí-
pade oprávnenosti urobiť nápravu, 
aj bez písomnej odpovede; 
b) príspevok, na ktorý bolo odpove-
dané, prišiel do čiernej skrinky dva 
týždne pred vaším, a preto je logic-
ké, že odpoveď smerovala k nemu; 
c) ak máte záujem kritizovať prácu 
konkrétnych ľudí, máte na to plné 
právo. Na druhej strane iste uznáte 
právo nereagovať na anonymné a 
ničím nepodložené útoky na kon-
krétnych ľudí, najmä v prípade, 
že v danej problematike máte len 
čiastočne správne informácie; 
d) ak máte záujem riešiť konkrétne 
problémy a máte aj iné námety na 
zlepšenie stránky, prípadne kul-
túry a cestovného ruchu v meste, 
som vám počas pracovnej doby k 
dispozícii na telefónnom čísle 045 
694 96 51, e-mailovej adrese tu-
rizmus@banskastiavnica.sk, kde si 
môžete dohodnúť aj osobné stret-
nutie. S pozdravom a želaním pek-
ného dňa R. Marko.

Vyberáme z čiernej skrinky

Zaujalo nás...

Úprava verejnej zelene na Ul. Energetikov príslušníkmi malých obecných 
služieb mesta Banská Štiavnica.

Dňa 5.10.2008 bolo na útvar 
MsPo nahlásené, že niekto roz-
kopáva smetné koše na Ul. L. 
Svobodu. Po príchode hliadky na 
miesto bolo zistené, že ide o T.Š. 
z Banskej Štiavnice. priestupok je 
v riešení v zmysle zákona SNR č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch. 

Dňa 10.10.2008 mestská polí-
cia zabezpečovala na Námestí sv. 
Trojice bezpečnosť a plynulosť 
cestnej premávky počas prezen-
tačnej akcie usporiadanej Tech-
nickými službami.

Následne dňa 11.10.2008 
mestská polícia zabezpečovala v 
centre mesta verejný poriadok, 
bezpečnosť a plynulosť cestnej 
premávky počas podujatia „ Aka-
demici v Banskej Štiavnici“. 

Dňa 12.10.2008 bolo na útvar 
MsPo oznámené rušenie nočné-
ho pokoja partiou mladých ľudí 
na Ul. Bratská. Hliadka MsPo po 
príchode na miesto zistila totož-
nosť mladých ľudí a priestupky 
riešila v zmysle zákona SNR č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch. 

Dňa 13.10.2008 bolo na útvar 
MsPo nahlásené, že v objekte na 
Ul. Novozámocká sa neopráv-
nene zdržiava V. L. z Banskej 
Štiavnice. Po príchode hliadky 
na miesto bola menovaná z uve-
deného objektu vykázaná.
JUDr. D.Lukačko, náčelník MsPo 

Mestská polícia 
informuje

Bolo...
10.10. 
Zasadnutie Mestskej rady.
11.10. 
Uskutočnilo sa podujatie „Aka-
demici v Banskej Štiavnici III“ 
pri príležitosti 7. výročia pod-
pisu Deklarácie pokračovateľov 
duchovného dedičstva Baníckej 
akadémie v Banskej Štiavnici.
13.10.
Pracovné stretnutie primátora 
mesta s ministrom životného 
prostredia SR.
14.10.
Pracovné stretnutie zástupcov sa-
mosprávy na čele s primátorom 
mesta s ministrom školstva SR.
15.10.
Pracovné stretnutie k zámeru 
osadeniu sochy Nácka. 
Vernisáž výstavy „Epocha cára 
Ferdinanda I. – Návrat z Bulhar-
ska do Európy“ v Múzeu vo Svä-
tom Antone. Výstava je organizo-
vaná pri príležitosti 100. výročia 
nezávislosti Bulharska. 
16.10.
Prijatie japonskej delegácie na 
čele s veľvyslancom Japonska v 
SR a starostom mesta Kosaka. 
Po celodennom programe v mes-
te večer nasledovalo slávnostné 
podpísanie Dohody o spolupráci 
medzi mestami Banská Štiavnica 
a Kosaka. 

Bude...
18.10.
Slávnostné prijatie jubilantov 
primátorom mesta.
22.10.
Pracovné stretnutie s primáto-
rom mesta Trnava. 
23.10.
Pracovné stretnutie k téme „Ban-
ské mestá a miesta“ na Úrade 
BBSK v Banskej Bystrici.
24.10.
Recepcia na Veľvyslanectve Ja-
ponska v Bratislave. 

Andrea Benediktyová

Z diára primátora

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. 

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

Upozornenie 
občanov
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Krádež vlámaním do rekreač-
nej chalupy
Neznámy páchateľ sa v dobe od 
16.00 hod. 10..8. 2008 do 06.30 
hod. dňa 8.10.2008 vlámal do 
rekreačnej chalupy č.p. 9 na Ul. 
Úvoznej v Banskej Štiavnici, z 
ktorej odcudzil sadu tanierov, 
1ks nabíjací lampáš, 1ks mon-
térky, 1ks sekeru, 4ks plastových 
nádob 50 litrových, 1ks práčku 
Miniromo nezisteného výrobné-
ho čísla, 2ks hliníkové nádoby 
25 litrové, následne z dvora od-
cudzil 3ks kovové bráničky, 11ks 
dielov kovového oplotenia, 1ks 
fúrik, 2 lopaty, 1 liatinovú vaňu, 
1ks kovové sito na preosievanie 
piesku, 8ks pozinkovaných su-
dov 200 litrových a 110 metrov 
pletiva, čím spôsobil A.M. škodu 
na odcudzených veciach vo výš-
ke 19.500,-Sk. Za uvedený prečin 
hrozí páchateľovi trest odňatia 
slobody až na dva roky.

Krádež prívesného vozíka
Neznámy páchateľ sa v dobe od 
11.00 hod. 1.10. 2008 do 19.00 
hod. dňa 12.10.2008 odcudzil z 
pozemku pri chate č.30 pri Po-
čúvadlianskom jazere neziste-
ným spôsobom prívesný vozík 
AKZ 1ND evidenčného čísla ZV-
620YD. Za uvedený skutok hrozí 
páchateľovi trest odňatia slobody 
až na dva roky.

plk. JUDr. Gejza Volf

Polícia informuje 

Prerušená
dodávka EE

20.10.2008 v čase od 7,30 – 
16.hod. bude prerušená dodávka 
elektrickej energie. Bez el. energie 
bude obec Ilija, PD Nikolaj, v BŠ 
N.I.K.Slovakia, časť Podsitnian-
ska, Ul. Ilijská, Partizánska, 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. bude preruše-
ná dodávka el. energie. Bez el. 
energie budú Ul. Hviezdoslavova, 
Vajanského, Pod Kalváriou, Les-
nícka, Mládežnícka, Jilemnické-
ho, Banícka, Gagarina, Poľnohos-
podárska, Výskumnícka, Hájik, 
časť SNP, Ul. Mierová, Na Michal 
šachtu, (aj sklad piva) a Imricha 
Tótha.  SSE, a.s.

Je zaujímavé, ako sa v Banskej 
Štiavnici riešia problémy. V Bota-
nickej záhrade sa združujú feťáci a 
narkomani? Tak ju zavrieme. Ale 
nenapadlo kompetentných, že te-
raz za zamknutými bránami majú 
ešte väčšiu možnosť tam byť nikým 
rušení? Polícia už nebude chodiť do 
uzamknutéto priestoru. A ani turis-
ti, ktorí po odporúčaní recepčných 
v hoteloch cez víkend idú na pre-
chádzku po Štiavnici, prídu pred 
zamknuté brány. Botanika bývala 
zamknutá, ale len na noc. Cez deň 
tam bol správca alebo strážnik, kto-
rý kontroloval – prechádzal Bota-

niku a nespratníkov vykázal. Nie je 
to ako v tom vtipe o Lehoťanoch? 
Postavíme kostol, ale ani Boha doň 
nepustíme? Zuzka
Odpoveď:

Dňa 13.10.2008 sa uskutočnilo 
rokovanie k možnosti otvorenia Bo-
tanickej záhrady v sobotu, nedeľu a 
počas prázdnin. Botanická záhra-
da je majetkom Banskobystrické-
ho samosprávneho kraja v správe 
Strednej odbornej školy lesníckej 
v Banskej Štiavnici. K zatváraniu 
Botanickej záhrady na noc a počas 
víkendov došlo z dôvodu ochrany 
majetku škôl a samotnej Botanickej 

záhrady. Snahou mestskej samo-
správy bolo vyriešiť otváranie Bota-
nickej záhrady. Vzhľadom na to sa 
uskutočnilo spoločné stretnutie za 
účasti riaditeľa Strednej odbornej 
školy lesníckej, riaditeľa Obvodné-
ho úradu práce, sociálnych vecí a 
rodiny, náčelníka Mestskej polície a 
prednostky Mestského úradu Ban-
ská Štiavnica, kde došlo k dohode, 
že Botanická záhrada bude od 3. 
novembra 2008 otvorená aj cez ví-
kend a počas prázdnin od 8.00 do 
20.00 hod. Kontrolu dodržiavania 
verejného poriadku bude vykoná-
vať naďalej Mestská polícia.  MsÚ

Ad: Botanika – Ako ďalej?

SSE sa stará o svoj región a ľudí 

žijúcich v ňom. Preto chce byť na-

blízku všetkým zákazníkom rov-

nako, ponúkať služby a produkty 

tak, aby sa k nim dostal pohodlne 

naozaj každý. 

Už od januára tohto roku preto 
fungujú v 17-tich mestách stred-
ného Slovenska (Banská Štiavnica, 
Čadca, Detva, Ilava, Krupina, Lip-
tovský Mikuláš, Martin, Námesto-
vo, Poltár, Púchov, Ružomberok, 
Turčianske Teplice, Tvrdošín, Veľký 
Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad 
Hronom) v priestoroch mestských 
úradov Komunikačné linky, ktoré 
zabezpečujú bezplatné telefonické 
spojenie občanov so svojím dodá-
vateľom elektriny.

Prostredníctvom nich môžete 
vybaviť všetky požiadavky týkajúce 
sa dodávky elektriny. Komunikač-
ná linka ponúka riešenia ako pre 
domácnosti, tak i pre podnikate-
ľov a organizácie. Prostredníctvom 
linky môžete komunikovať priamo 
s pracovníkom Telefónneho zákaz-
níckeho centra SSE a informovať sa 
ohľadne platieb a faktúr, o zmlu-
vách, sadzbách a cenách elektriny 
spoločnosti SSE, ako aj nahlásiť 
vzniknuté poruchy v dodávke 
elektriny alebo stav elektromotora. 
Okrem toho sú vám k dispozícii 
tiež potrebné tlačivá a informačné 
materiály o produktoch  a službách 

SSE.
Táto nová služba prináša nielen 

jednoduchšiu komunikáciu pre zá-
kazníkov, ale uľahčuje aj vybavova-
nie všetkých ich požiadaviek.

Komunikačnú linku pre zákazní-
kov SSE v Banskej Štiavnici nájdete 
na adrese:

Klientske centrum - MsÚ B. 
Štiavnica, Radničné námestie 1, 
969 24 Banská Štiavnica

Služby, ktoré vybavíte prostred-
níctvom linky:

informácie o postupe pri po-• 
žiadavke zavedenia odberného 
miesta
informácie o cenách a sadzbách • 
za elektrinu
informácie o odbernom mieste, • 
zmluvách, faktúrach a vysielacích 
časoch HDO
informácie o podmienkach pri-• 
pojenie odberného miesta odbe-
rateľa
informácie o zaslaní opisu faktúr, • 

dohody o platbách za odobra-
tú, alebo zatiaľ nevyfakturovanú 
elektrinu
zmena odberateľa na už existujú-• 
com odbernom mieste
zmena sadzby na odbernom • 
mieste a racionalizácia sadzby
zmena výšky preddavkových pla-• 
tieb (zvýšenie alebo zníženia)
zmena adresy pre zasielanie fak-• 
túr
nahlásenie stavu číselníka elek-• 
tromotora
nahlásenie poruchy elektromoto-• 
ra a pomocných prístrojov
konzultácia a zmena spôsobu • 
úhrady za spotrebu elektriny
ukončenie zmluvy• 
reklamácie vyúčtovania spotreby • 
elektriny

Stredoslovenská energetika, a.s., 
Ulica republiky 5, 010 47 Žilina, 
tel.: 0850 111 468, fax.: 041/519 25 
95, tzc@sse.sk, www.sse.sk 

Stredoslovenská energetika, a.s., 
je bližšie k svojim zákazníkom

SSE vybudovala v sedemnástich mestách svoje „Komunikačné linky“

Od novembra Botanická záhrada opäť otvorená aj cez víkend
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(pokračovanie z 1.str.)
Vykonávame aj údržbu bytov a 
opravy, odstraňovanie porúch, zá-
vad a havárií. Spravujeme aj neby-
tové priestory, ktoré sú pre mesto 
momentálne prebytočné. Zmenou 
konateľa sa obchodné a zmluvné 
vzťahy nemenia, dlhy voči byto-
vej správe zostávajú nezmene-
né. Dôjde k určitým zmenám vo 
vzťahu k zákazníkom. Zlepšíme 
informovanosť zákazníkov a ve-
rejnosti prostredníctvom vlastnej 
internetovej stránky, kde budú 
užitočné informácie o cenách, 
službách, potrebné tlačivá, stránka 
bude aj prostriedkom komuniká-
cie so zákazníkmi a s verejnosťou. 
Na úseku tepelného hospodárstva 
budeme postupovať v modernizá-
cii a rekonštrukcii kotolní, ale aj 
hľadať možnosti lacnejšej výroby 
tepla alternatívnymi palivami.“

Koľko bytov (bytových jedno-
tiek) v súčasnosti spravujete, čo 
všetko patrí pod Vašu správu? 

„Bytová správa k dnešnému vy-
konáva pre 795 bytov ich správu a 
165 bytov je nájomných, čo pred-
stavuje spolu 960 bytov. Bytová 
správa na základe rozhodnutia 
Mesta byty len prenajíma, neroz-
hoduje o ich pridelení. Zabezpeču-
jeme výrobu tepla a teplej úžitkovej 
vody v 13 kotolniach na základe 
povolenia Úradu pre reguláciu sie-
ťových odvetví a v troch pre mesto 
Banská Štiavnica.“

Aké je hospodárenie spoloč-
nosti k 30.9.2008?

„Hospodárenie spoločnosti je 
vyrovnané. Každoročne platí mes-
tu 2,2 mil. Sk za prenájom nehnu-
teľného majetku. Celkové dlžoby 
voči našej organizácii sú 8,639.375 
Sk z toho približne 5,6 mil. sú po-
hľadávky na nájomnom a službách 
v nájomných bytoch a 3 mil. sú dl-
žoby za dodávku tepla a teplej úžit-
kovej vody. Spoločnosť má uhrade-
né všetky záväzky okrem prenájmu 
voči mestu, ktorý sa spláca do kon-
ca kalendárneho roka.“

Ako chcete riešiť situáciu s ne-
platičmi, hlavne na Šobove?

„Je to beh na dlhé trate. Neplatiči 
nie sú len na Šobove a sú hlavným 
problémom Bytovej správy. Bytová 
správa tento problém sama nevy-
rieši. Mesto je povinné postarať 
sa o svojich občanov, ktorí bývajú 
v nájomných bytoch. Ak neplatia, 
malo by im nájsť náhradné ubyto-

vanie. Okrem rutinného postupu 
vymáhania dlhov Mesto nemá v 
súčasnosti kde neplatičov vysťa-
hovať, na tento účel je potrebné 
vybudovať nízkonákladové domy 
- prístrešia, kde by sa títo občania 
mohli umiestniť. Na tento účel by 
som chcel využiť fondy EÚ. Nepla-
tiči majú často príjmy, z ktorých by 
svoje dlžoby splatili, avšak zneuží-
vajú súčasný stav. Hľadám možnosť 
pre neplatičov, ako by si mohli tieto 
dlžoby odpracovať.“ 

Veľa obyvateľov sa sťažuje pri 
ročných vyúčtovaniach na nad-
merné zvyšovanie cien energií a 
neprehľadný, nejasný spôsob vy-
účtovania. Ako chcete túto situá-
ciu riešiť?

„Cena tepla je každý rok schva-
ľovaná Úradom pre reguláciu sie-
ťových odvetví, ktorý určí cenu za 
giga joul. V tejto cene sú zahrnuté 
ceny plynu, mzdy kuričov, ceny za 
revízie kotolní, časť nákladov spo-
ločnosti. Účinnosť kotolní, teda ich 
racionálna prevádzka, býva pred-
metom kontrol Štátnej energetickej 
inšpekcie a v súčasnosti je vyho-
vujúca. Väčšinu týchto vstupných 
cien nevieme ovplyvniť, vieme však 
ovplyvňovať spotrebu, a to už spo-
mínanou modernizáciou kotolní, 
zákazníci ju môžu ovplyvniť zatep-
ľovaním domov. Pokúsim sa urobiť 
vyúčtovanie pre našich zákazníkov 
jasnejšie a prehľadnejšie a popísa-
né vyúčtovanie zverejniť na našej 
stránke, ktorá by mala fungovať 
zhruba do konca decembra.“

Budú sa zvyšovať poplatky za 
správu bytov, čo tieto mesačné 
poplatky zahŕňajú?

„Každý bytový dom musí mať 
svojho správcu, ktorý zabezpečuje 
prevádzku, údržbu, opravu, udr-
žiavanie spoločných častí domu, 
zariadení, príslušenstva, služby 
spojené s užívaním bytu, dodáv-
ku tepla, teplej úžitkovej vody, 
studenej vody, plynu, osvetlenie 
spoločných priestorov, prevádzku 
výťahov, požiarnu ochranu, vede-
nie účtu domu v banke, vymáhanie 
škody, nedoplatkov vo fonde opráv 
a iné činnosti súvisiace s užívaním 
domu ako celku. Napríklad pri čer-
paní prostriedkov z fondu opráv 
koná bytová správa za vlastníkov 
- podpisuje zmluvy o dielo, prebe-
rá za nich zodpovednosť a pod. V 
súčasnosti budeme svojim zákaz-
níkom distribuovať nové zmluvy o 

správe bytov, ktoré schvaľuje nad-
polovičná väčšina vlastníkov bytov 
v dome. Schválením sa táto zmluva 
stáva záväzná pre všetkých. Dôvo-
dom uzatvárania nových zmlúv je 
zmenená legislatíva, zmluvu musí 
mať uzavretú každý vlastník bytu. 
Poplatky za výkon správy bytov sa 
zvyšovať nebudú.“

Ako je to s tzv. stratami, faktu-
račnými rozdielmi pri vyúčtovaní 
vody (VaS, TÚV), prečo vznikajú a 
ako sa dajú eliminovať tieto straty?

„Vznik a výška fakturačného 
rozdielu môže mať veľa dôvodov. 
Vzniká čerpaním vody zo spoloč-
ných priestorov, triedou presnosti 
vodomerov v bytoch, ale aj fak-
turačného vodomeru. Významný 
rozdiel vytvorí časová následnosť 
odpočítania stavov bytových vo-
domerov a fakturačných vodome-
rov, podľa ktorých dodávateľ vody 
vystavuje faktúry. Osobe, ktorá 
vykonáva odpočet pomerových 
meračov v bytoch, trvá niekedy aj 
týždeň, kým tento odpočet vykoná, 
ale počas tejto doby sa voda ďalej 
spotrebúva. Fakturačný rozdiel 
sa dá znížiť len inštaláciou vodo-
merov, ktoré sa nedajú ovplyvniť 
ľuďmi, súhrou medzi odpočtom 
dodávateľa vody a odpočtom by-
tových - pomerových meračov. 
Fakturačný rozdiel sa v súčasnosti 
odstrániť úplne nedá. Byty by mali 
mať presné vodomery, ktoré sa ne-
dajú ovplyvniť zásahmi človeka.“

Prevažne pre starších ľudí, 
ktorí platia poplatky súvisiace s 
užívaním bytov cez SIPO, je táto 
služba nevyhnutná. Budú ju môcť 
využívať aj naďalej, ak áno, za 
akých podmienok?

„Tí, ktorí platia poplatky cez 
SIPO, môžu túto službu využívať 
naďalej. Pre našu organizáciu však 
tento spôsob platby spôsobuje ča-
sový sklz pri sledovaní platieb a 
sledovaní nákladov spoločnosti.“

Čo by ste chceli odkázať obyva-
teľom Banskej Štiavnice a čitate-
ľom Štiavnických novín? 

„Úradné hodiny sú zatiaľ v pon-
delok od 8.00 do 13.00, v stredu od 
8.00 do 16.00 a v piatok od 8.00 do 
12.00, poruchová služba má čís-
lo 6911971, tepelné hospodárstvo 
-0903696207, správa bytov, fond 
údržby a opráv – 6922062. Moje 
telefónne čísla sú 0903 696 183 a 
6922061.“

Mgr. Michal Kríž

Bytová správa pod novým vedením
Banská Štiavnica – moje rodisko
24.8. Juraj Ihring, 25.8. Matea 
Mikulová, 28.8. Šimon Ďurian, 
28.8. Martin Zrebený,  2.9. Patrik 
Popálený, 3.9. Nina Bukňová, 4.9. 
Natália Gembešová, 4.9. Vladi-
mír Peták, 4.9. Samuel Vantech, 
6.9. Nela Slančíková, 11.9. Natá-
lia Kartíková, 15.9. Saskia Hruš-
čová, 18.9.Barbora Nela Somba-
tyová 20.9. Mariana Blašková, 
21.9. Ema Balogová, 22.9. Jakub 
Peťko, 27.9. Tereza Rosípková, 
27.9. Filip Hanzlík.

Na spoločnú cestu životom
sa vydali 
22.8. Juraj Mališ a Bc.Miroslava 
Melicherčíková, 23.8. Miloš Zá-
budlý a Alexandra Perutková, 
23.8. Vladimír Stračina a Jarmila 
Walnerová, 23.8. Drahoslav Biel-
čik a Bc. Lucia Timárová, 30.8. 
Ing. Matúš Štreit, Ing. Eva Šmon-
drková, 30.8. Radoslav Debnár a 
Ing. Mgr. Silvia Lôrenczová, 6.9. 
Mgr. Martin Kaššay a Daniela 
Luprichová, 20.9. Mgr. Vladimír 
Markech a Ing. Dana Chaláso-
vá,22.8. Ľubomír Totkovič a Iveta 
Konopková, 27.9. Henrich Maru-
niak a Alena Husinová,  27.9. Ján 
Ihring a Aneta Vrábeľová, 3.10. 
Ján Sekereš a Jaroslava Medve-
ďová, 4.10. Mgr. Branislav Séleš 
a Bc. Júlia Korimová, 10.10.Ing. 
Čamaj Ján a Zdenka Káčerová,  
10.10. Ing. Zoltán Vágó a Miro-
slava Švehlíková. 

Odišli z našich radov 
16.8. Robert Kada vo veku 67 
rokov,  23.8. Zuzana Gibalová 
vo veku 74 rokov, 26.8. Valéria 
Jakubíková vo veku 81 rokov,  
8.9. Mária Slosiariková vo veku 
82 rokov,  7.9. František Stančík 
vo veku 88 rokov,  13.9. Mária 
Beňovicová vo veku 76 rokov, 
11.9. Oľga Líškayová vo veku 54 
rokov,  18.9. Emil Sopko vo veku 
85 rokov, 26.9. Róbert Záhradník 
vo veku 79 rokov,  1.10. Zita  Bu-
zalková vo veku 76 rokov,  30.9. 
Mária Ujlakyová vo veku 85 ro-
kov,  2.10. Zdenka Hoff reitero-
vá vo veku 20 rokov,  5.10. Oľga 
Kališeková vo veku 71 rokov,  
5.10. Marta Arvayová vo veku 
68 rokov, 8.10. Jarmila Dobišová 
vo veku 66 rokov,  8.10. Alžbeta 
Škodová vo veku 98 rokov.

J. Simonidesová

Spoločenská 
kronika

Zlepšenie informovanosti prostredníctvom internetovej stránky
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Počuli sme, prečítali sme si 

„Jaroslav Spišiak nám mimo ka-
meru povedal....(JOJ 25.3.2008, 
ranné správy)
Správne: mimo kamery
„Kamión skončil mimo vozov-
ku. (Slov. rozhlas 2.5.2008, ranné 
správy) 
Správne: mimo vozovky
„Kamión premiestnili mimo 
železničnú stanicu.“ (Markíza, 
17.6.2008 TN) 
Správne: mimo železničnej sta-
nice.
Predložka mimo sa vždy spája s 
2.pádom (mimo koho-čoho). NB

Jazyková polícia

Nerobte si už zásoby známok ani 

kolkov. Tarify poštových služieb 

ostanú aj po prechode na euro 

rovnaké!

Pre poštové známky povinnosť 
duálneho zobrazovania cien nepla-
tí, preto sú do konca roka v obehu 
len dva druhy známok – poštové 
známky s nominálnou hodnotou 
v slovenských korunách a znám-
ky bez nominálnej hodnoty. Od 
januára 2009 pribudnú známky s 
nominálnou hodnotou uvedenou 
v eurách. Staré korunové známky 
môžete používať do konca roku 
2009, potom sa ich platnosť kon-
čí a od januára 2010 ich pošty už 
nebudú akceptovať a ani ich neza-
menia za známky s nominálnou 
hodnotou v eurách.

Mali by ste ich preto minúť čím 
skôr. Slovenská pošta by mala za-
chovať pôvodné tarify na svoje pro-
dukty a služby aj po zmene meny. 
Platí to aj pre známky. Ich hodnota 
sa nezmení, len sa konverzným 
kurzom prepočíta na eurá. Prvá 
známka s nominálnou hodnotou 
v eurách sa objaví 1. januára 2009 
a 2. januára vydá Slovenská pošta 
12 emisií známok s nominálnou 
hodnotou 0,01 €, 0,02 €, 0,05 €, 
0,10 €, 0,20 €, 0,50 €, 1 €, 2 €, 3 € 
a známky s najčastejšie používaný-
mi tarifnými hodnotami. Kolky v 

slovenských korunách, ktoré pou-
žívame teraz, budú platiť len do 16. 
januára. Ak ich dovtedy neminiete, 
môžete ich odpredať späť Sloven-
skej pošte, ktorá ich bude vykupo-
vať od 17. januára do konca roka 
2009. Ich výkupná cena bude rov-
naká, aká je hodnota kolku. Kolky 
v eurách sa majú objaviť v obehu 
od 1. januára 2009. Do konca roka 
sa sociálne dávky vyplácajú v slo-
venských korunách a suma dávky 
sa na výplatnom doklade zobra-
zuje duálne. Výplatné obdobie za 
december bude posunuté od 15. 
12. 2008 do 23. 12. 2008. Dávky sa 
budú v eurách vyplácať od januára 
tak, že sa prepočítajú na eurá a za-
okrúhlia v súlade s príslušnou vy-

hláškou Ministerstva práce, sociál-
nych vecí a rodiny SR. „Za správny 
prepočet dávky z korún na eurá 
nezodpovedá pošta, ale Sociálna 
poisťovňa alebo Ústredie práce, 
sociálnych vecí a rodiny.“ Dôchod-
com sa začnú vyplácať dôchodky v 
eurách od januára 2009. Výplatné 
dni dôchodkov vyplácaných v ho-
tovosti sa v súvislosti s prechodom 
na euro nezmenia. Neprevzaté dô-
chodky z roku 2008 budú v roku 
2009 vyplatené v eurách, pričom 
každá neprevzatá mesačná suma 
dôchodku v korunách sa prepočíta 
konverzným kurzom a zaokrúhli 
na najbližší eurocent nahor.

Ing. Ivan Gregáň
riaditeľ ESF ÚPSVaR B.Štiavnica

Slovenská pošta a euro

Prechádzka
prírodou

Dňa 25.septembra na záver let-
nej sezóny usporiadal výbor Zvä-
zu telesne postihnutých v Banskej 
Štiavnici pre svojich členov a 
priaznivcov prechádzku príro-
dou. Tentokrát účastníci  vybrali 
na štiavnickú Kalváriu. Asi jeden 
a pol hodinová prehliadku Kalvá-
rie zaujala každého účastníka. Za 
podobný a obsiahly výklad ďakujú 
účastníci sprievodcovi – p. Jozefo-
vi Osvaldovi, ktorý veľmi obrazne 
priblížil dejiny tejto dominanty 
Banskej Štiavnice. Odtiaľ cesta 
viedla k Belianskemu tajchu, kde 
bola hodinová zástavka a potom 
sa prítomní odobrali do svojich 
domovov. O rok  na jar dovidenia 
na ďalšej prevádzke.  Ivan Madara

Sk / €
Sk / €

(pokračovanie z 1.str.)
Cieľom tlačenia hunta a klátu bolo 
pripomenúť si založenie baníckej 
školy v roku 1735, založenie Aka-
démie Máriou Terézou v roku 1762 
a 5. výročie „Deklarácie“ právnych 
nástupcov Baníckej a lesníckej aka-
démie 6 fakúlt/univerzít z Miškolca, 
Šoprone, Košíc, Zvolena, Ostravy a 
Leobenu. Iniciatíva vyšla z maďar-
skej strany, boli to študenti Univer-
zity v Miškolci a Západomaďarskej 
univerzity v Šoproni. 

Tohoročné podujatie začalo pred 
historickou radnicou pri plastike 
venovanej založeniu Baníckej aka-
démie, kde sa uskutočnila malá 
slávnosť pripomínajúca rozhod-
nutia panovníčky Márie Terézie z 
roku 1762 a predstavitelia nástup-
nických a ďalších zúčastnených 

univerzít/fakúlt zavesili k plastike 
venčeky. Potom sa sprievod, pripo-
mínajúci malý salamander vrátane 
baníckych kahancov a faklí, vydal k 
historickým budovám Alma Mater 
(teraz Stredná priemyselná škola 
S. Mikovíniho a Stredná lesnícka 
škola), kde vo vestibuloch obidvoch 
budov po krátkych príhovoroch 
boli k pamätným tabuliam pri hun-
te a kláte pripnuté stuhy.

Z pozvaných hostí sa podujatia v 
tomto roku zúčastnili okrem iných 
aj vedúci Inštitutu hornického in-
ženýrstvi Hornicko-geologicke fa-
kulty VŠB – TU Ostrava prof. Ing. 
Pavel Prokop, CSc. s dvoma ďalšími 
kolegami, prorektor Univerzity v 
Miškolci Dr. Mihály Dobróka, pro-
dekan bývalej Baníckej fakulty Uni-
verzity v Miškolci dr. Tamás Ormos, 

vedúci katedry bývalej Hutníckej 
fakulty Univerzity v Miškolci Dr. 
Jenő Dúl, rektor Západomaďarskej 
univerzity v Šoproni Dr. Sándor 
Faragó, dekan Lesníckej fakulty Zá-
padomaďarskej univezity v Šoproni 
prof.dr. András Náhlik, prodeka-
ni vysokej školy v Székesfehérvári 
Dr. Peter Engler a Dr. Tamas Jan-
cso, prorektor TU v Košiciach prof. 
Ing. Pavel Raschman, CSc., dekan 
BERG fakulty TU v Košiciach prof. 
Ing. Gabriel Weiss, PhD., prodekan 
Hutníckej fakulty TU v Košiciach 
doc. Ing. Štefan Nižník, CSc., pro-
dekan Lesníckej fakulty TU vo Zvo-
lene doc. Dr. Ing. Jaroslav Šálka.

Predbežne bolo dohodnuté, že 
podujatie „Akademici v Banskej 
Štiavnici IV“ sa uskutoční 10. ok-
tóbra 2009.  mrn

Akademici znovu v Štiavnici
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Kremnická
barlička

Pani Zdenka Turáneková, naša 
členka a obyvateľka jedného z naj-
krajších kútov Štiavnického regió-
nu – Hornej Rovne sa zúčastnila 
v minulých dňoch celoslovenskej 
súťaže v prednese poézie, prózy a 
v speve. Akciu zorganizoval Slo-
venský zväz telesne postihnutých 
Bratislava v Kremnici pod názvom 
„Kremnická barlička“. Zdenka 
našu organizáciu výborne repre-
zentovala, keď v prednese poézie 
z vlastnej tvorby sa umiestnila na 
1.mieste a získala zlatú medailu. K 
úspechu blahoželáme.

Ivan Madara
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Pivovar STEIGER, a.s., Vyhne 

ceny svojich pív v najbližšej 

dobe nezmení. Nepridá sa tak 

k medializovaného novembro-

vému zvýšeniu cien plzeňského 

Prazdroja, vedúcej spoločnosti 

na českom trhu piva. Portfólio 

značiek pivovaru STEIGER tak 

naďalej ostane medzi cenovo 

najprijateľnejšími pivami na 

trhu. Informoval o tom predseda 

predstavenstva spoločnosti a ge-

nerálny riaditeľ pivovaru STEIGER 

Jaroslav Vysloužil.

,,Zdražovanie piva nie je pred-
metom aktuálnych krátkodobých 
a strednodobých plánov. Napriek 
tomu, že aj vyhniansky pivovar 
pocítil za posledné dva roky pri-
bližne zdvojnásobenie cien sla-
dovníckeho jačmeňa a chmeľu, ce-
nami hýbať nemienime. Slovenský 

trh je na takéto zmeny veľmi citli-
vý. Prejavilo sa to tým, že od roku 
2003, keď vláda zvýšila dane na 
pivo, sa jeho predaj na Slovensku 
znížil. Paradoxne sa tak deje pri 
neustálom raste výdavkov domác-
ností za potraviny a zvyšujúcich sa 
nominálnych platoch“, konštatoval 
J.Vysloužil.

Poukázal na to, že konečné ceny 
pív STEIGER v reštauráciách a 
krčmách sa podobne ako u ostat-
ných pív odvíjajú od jednotlivých 
stupňovitostí, regiónov a kvality 
poskytovaných služieb v prevádz-

kach, kde sa pivo podáva. Čapo-
vaný Steiger 12° sa v súčasnosti 
predáva v rozpätí 20 - 25 korún. 
Samozrejme sú výnimky smerom 
dole aj hore. Spolu sa vo Vyhniach 
varí 6 druhov fľaškového, 2 druhy 
v plechovkách a 5 druhov sudové-
ho piva. 

J.Vysloužil nevylúčil, že koneč-
nú predajnú cenu v prevádzkach 
môžu mierne ovplyvniť očakávané 
cenové pohyby cien plynu, tepla, 
či pohonných hmôt. To je však 
už v kompetencii prevádzkovate-
ľov reštauračných zariadení. Pre 
vývoj tržieb a ekonomiku spoloč-
nosti STEIGER je dôležitý fakt, že 
pivovar STEGER predáva na slo-
venskom trhu české importované 
značky Zubr a Budvar, v celkovom 
obrate 2,5 milióna eur (75,315 mi-
lióna Sk) ročne. Ceny týchto pív 
budú závisieť od ich výrobcov.

STEIGER ako jediný spomedzi 
slovenských pivovarov zvýšil au-
gustový medziročný výstav piva 
(predanú produkciu), a to o 3 per-
centá. Na celoročnej báze zazna-
menal až o 26 percent vyšší výstav. 
Kým za prvých 8 mesiacov roku 
2007 v STEIGRI predali 115 257 
hektolitrov piva, za rovnaké obdo-
bie tohto roka je to až 145 546 hek-
tolitrov. STEIGER si od začiatku 
tohto roka drží najvyšší medziroč-
ný nárast výstavu piva a celkovo je 
jasnou trojkou na trhu za veľkými 
pivovarníckymi skupinami Hei-
neken Slovensko, a.s. a Pivovary 
Topvar, a.s. STEIGER poskočil aj 
v celkovom podiele na slovenskom 
trhu vystaveného piva, keď zo 4,25 
percenta za 8 mesiacov roku 2007, 
sa jeho podiel zvýšil na tohtoroč-
ných 5,7 percenta.

Ing. Štefan Kuča 

Spaľovanie odpadu bez získava-

nia energie sa dnes už väčšinou 

ako spôsob likvidácie komunál-

neho odpadu nezavádza. Existujú 

však spaľovne vystavané v minu-

losti, kde sa takýmto spôsobom 

stále zneškodňuje odpad. 

Nové technológie sa dnes klasi-
fi kujú ako zariadenia na energetic-
ké zhodnotenie odpadu. Pravdou 
je, že v komunálnom odpade sa 
nachádzajú veci, ktoré sa nedajú 
znova využiť a ani materiálovo re-
cyklovať, ale je možné ich energe-
ticky zhodnotiť – spáliť. Ide najmä 
o kombinované materiály (plast 
+ papier a pod.), matrace, staré 
koberce, obnosené topánky, isté 
druhy plastov – napr. špinavé PET 
(od olejov) a pod. Väčšinou takýto 
materiál odoberajú špecializované 
fi rmy, kde sa melie, mieša a vyrá-
ba sa z neho palivo do cementární. 
Prínos je v tom, že sa pri výrobe 
cementu nemusia spaľovať fosílne 
palivá, využije sa energia v odpade.

Spaľovanie však prináša niektoré 
problémy, preto je v hierarchii na-
kladania s odpadom až na 4. mies-
te po predchádzaní tvorby odpadu, 
opätovnom používaní a recyklácii:

keďže spaľovňa je veľmi náklad-• 
ná investícia, stavia sa na veľkú 
kapacitu (aby bola zaujímavejšia 
návratnosť). Preto, aby mala do-
statok materiálu, môžu v spaľovni 
veľmi ľahko skončiť aj suroviny, 
ktoré je možné recyklovať (napr. 
PET fľaše, papier, plastové fólie a 
pod.).

ak sa v spaľovanom materiá-• 
li nachádza PVC – napr. káble, 
elektroinštalačné lišty, niektoré 

obaly z kozmetiky, niektoré časti 
obuvi, koženka, podlahová kry-
tina, obaly zošitov, zdravotnícke 
vybavenie a pod., a taktiež aký-
koľvek materiál obsahujúci chlór, 
v spaľovacom procese vznikajú 
veľmi toxické dioxíny. Väčšina 
dioxínov ostáva v popolčeku a 
popole, menšia časť uniká komí-
nom spaľovne. 

popolček a popol zo spaľovní sa • 
kvôli vysokým množstvám ťaž-

kých kovov, dioxínov a ostatných 
jedov musí skládkovať ako nebez-
pečný odpad. 
Škodlivosť dioxínov spočíva v 

tom, že sa takmer neodbúravajú, 
hromadia sa v prírode a sú veľmi 
jedovaté pre živé organizmy. Cez 
potraviny sa dostávajú do tela člo-
veka, kde sa ukladajú v tukoch. 

Oveľa nebezpečnejšie ako spa-
ľovanie odpadu v spaľovniach je 
spaľovanie doma. Na rozdiel od 
moderných spaľovacích technoló-
gií, v domácich peciach a kúrenis-
kách je nižšia teplota, spaľovanie 
nie je riadené a taktiež chýbajú za-
riadenia na čistenie spalín. Vzniká 
podstatne viac jedov, ktoré sa hro-
madia v záhradke a blízkom okolí. 
Žiaľ, spaľovanie odpadu je v nás 
hlboko zakorenené, čo je vidieť, či 
skôr cítiť, najmä na jar a na jeseň. 
Štipľavý dym z tlejúcich ohnísk za-
haľuje celé doliny. Mnohí ľudia si 
myslia, že keď hodia plastové fľaše, 
staré gumové čižmy, tégliky či iné 
odpadky do pece, problém je vyrie-
šený a žiadny odpad nie je. Neve-
dia však (alebo len nechcú vedieť), 
že takýmto spôsobom otravujú 
vzduch, záhradku nielen sebe, ale 
aj svojmu okoliu. Miloš Veverka

Pivovar STEIGER zdražovať nebude

Zasype nás komunálny odpad?
Likvidácia komunálneho odpadu spaľovaním a niektoré problémy s ním spojené

„Slovenský trh je na zmeny cien veľmi citlivý“ - riaditeľ pivovaru Steiger Jaroslav Vysloužil
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V piatok 24. októbra 2008 sa 
o 13.00 hod. uskutoční v Múzeu 
vo Svätom Antone celoobecné 
stretnutie dôchodcov pri príle-
žitosti Mesiaca úcty k starším. 
Podujatie organizačne zabezpe-
čuje Múzeum vo Sv. Antone a 
Obecný úrad vo Svätom Anto-
ne. Ako hostia sú pozvané deti 
zo Základnej umeleckej školy v 
Banskej Štiavnici. V priestoroch 
kaštieľa sa zároveň slávnostne 
otvorí výstava ručných remesel-
ných umeleckých prác pod ná-
zvom „Mladí duchom“, ktorými 
sa odprezentujú svätoantonskí 
seniori. Výstavu budú dopĺňať aj 
výtvarné práce detí z výtvarného 
odboru ZUŠ. Srdečne pozývame 
čitateľov Štiavnických novín pre-
svedčiť sa o nadaní a šikovnosti 
dvoch rozdielnych generácií.

M. Arvajová

D o c . 
Ing. Miro-
slav Čapek 
DrSc., hoci 
bol Čech, 
prežil celý 
svoj aktív-
ny život na 
Slovensku, 

a to v B.Štiavnici. Po ukončení 
Vysokej školy v Brne a po zá-
kladnej vojenskej službe nastúpil 
pracovať na Výskumný ústav les-
ného hospodárstva v B.Štiavnici, 
kde pracoval plných 38 rokov 
až do odchodu do dôchodku. 
Dlhé roky pracoval ako vedúci 
výskumnej stanice v B.Štiavnici 
a tiež ako vedúci odd. ochrany 
lesov vo Zvolene. Počas svojho 
života odviedol kus poctivej prá-
ce a reprezentoval Slovensko na 
rôznych zahraničných vedeckých 
kongresoch. Jeho prácu oceni-
lo i terajšie Národné lesnícke 
centrum vo Zvolene striebor-
nou medailou, ktorú mu udelilo 
2.9.2008. Štiavnicu miloval a rád 
sa sem vracal. Ťažká choroba mu 
však nedovolila opäť ju navštíviť 
a dňa 8.10.2008 nás navždy opus-
til vo veku 81 rokov. Tí, ktorí ste 
ho poznali, venujte mu, tichú 
spomienku.  Smútiaca rodina

Spomienka
na Miroslava 
Čapeka

Mladí duchom

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).

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. Podmien-
ky súťaže: Súťaž sa vyhlasuje pre 
vekové kategórie : I. - žiaci MŠ 
II. - žiaci 1. - 3. ročníka ZŠ III. 
- žiaci 4. - 6. ročníka IV. - žia-
ci 7. - 9. ročníka 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: minimál-
ne A4 - maximálne A2. Na zadnú 
stranu každej práce treba uviesť: 
Názov práce, meno a priezvisko 
autora, adresu, u žiakov a študen-

tov adresu školy a ročník (nie rok 
narodenia) meno vyuč. výtvarnej 
výchovy, príp. číslo telefónu. Sú-
ťažné práce sa nevracajú, len na 
požiadanie. Zaslaním prác autor 
súhlasí s ich zverejnením. UZÁ-
VIERKA SÚŤAŽE: 30. november 
2008. Súťažné práce posielajte na 
adresu: BBSK – Pohronské osve-
tové 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 

Predaj jabĺk na zimné usklad-
nenie a predaj čačiny. Kde? 
Stredná odborná škola lesnícka 
– kancelária ZIS. Kedy? Od 7. 
10. 2008 do 31. 10. 2008. Ponde-
lok – piatok od 9. – 11.hod. Cena: 
Jablká podľa 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
Vážení spoluobčania, vzhľa-

dom na to, že v tomto období je 
v nemocniciach akútny nedosta-
tok krvi, ZŠ J.Horáka organizu-
je akciu: DARUJ 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. Občerstve-
nie, oddychová zóna a obed pre 
darcov budú zabezpečené. Príďte, 
pomôžte! Veď nikdy neviete, či 
tento dar už zajtra nebude potre-
bovať 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 po-
hostením a občerstvením. Zažije-
te 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!

18.10. o 18.hod. pozývame Vás 
do podkrovia Rubigallu na pred-
stavenie „OBLUDÁRIUM alebo 
Adelka ešte nevečerala“ v po-
daní PARADÁJZ PIKČR. Príďte 
sa (pravdepodobne poslednýkrát) 
zasmiať a „vybáť“ na štyavnyc-
kých dyvadelných obludách v to-
tálne neakčnom thrillery. Vstupné 
dobrovoľné. Objednávky na č.tel.: 
045/6949650.

ZO Zväzu záhradkárov v Šte-
fultove Vás srdečne pozýva na vý-
stavu „Jablko Štiavnického regi-
ónu“, ktorá sa uskutoční v dňoch 
25.-26.októbra 2008 v miestnosti 
Požiarnej zbrojnice na Štefultove. 
Začiatok výstavy je 25.októbra 
2008 o 10.hod. (sobota). Tešíme sa 
na Vás!

Inzercia

Slovenské banské múzeum znovu 

otvára priestory remeselnej dielnič-

ky v Kammerhofe pre verejnosť bez 

obmedzenia veku.

22.10. - tvarovanie z hliny
24.10. - tvarovanie z hliny
12.11. - plstenie ovčej vlny
14.11. - pradenie ovčej vlny, pletenie 
ponožiek
19.11. - maľba na hodváb, „šibori“
21.11. - maľba na hodváb, „šibori“
22.11. - maľba na hodváb, „šibori“
26.11. - košíky z pedigu
28.11. - košíky z pedigu
29.11. - košíky z pedigu
3.12. - zápästkové techniky
5.12. - ozdoby zo slamy, kukuričné-
ho šúpolia

17.12. - ozdoby zo slamy, kukuričné-
ho 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
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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
Banícke motívy v umení
 16.10. - 31.1.09
 Galéria J.Kollára

Múzeá otváracie hodiny

Nový Zborník príspevkov z 

reštaurovania a diela rakúskeho 

domestikovaného maliara Antona 

Schmidta (1708 Viedeň-1773 

Banská Štiavnica).

Slovenské banské múzeum v 
spolupráci s VŠVU - katedrou 
reštaurovania v Bratislave a s fi -
nančnou podporou Obce Reštau-
rátorov v Bratislave vydalo v tých-
to dňoch Zborník príspevkov zo 
seminára, venovaný problematike 
reštaurovania barokových zbierok 
a pamiatok, ktorý sa uskutočnil v 
minulom roku. V zborníku sa na-
chádza 10 odborných príspevkov, 
venovaných novým metódam reš-
taurovania ako aj osobnosti tohto 
významného rokokového malia-
ra, jediného absolventa Akadémie 

umení vo Viedni, usadeného v 
Banskej Štiavnici, bohatý fotodo-
kumentačný materiál, zábery zo 
seminára, zoznam literatúry a pod.

Po prvý raz aj zoznam všetkých 
jeho diel v Banskej Štiavnici a 
zbierkach múzea. Anton Schmidt 
rozhodujúcim spôsobom ovplyv-
nil barokové umenie stredosloven-
ských banských miest, bol freská-
rom, maliarom oltárnych obrazov, 
návrhov a realizácií slávobrán k 
cisárskym návštevám, portrétov 
komorských grófov, streleckých 
terčov, paravánov a pod. Do B.Štia-
vnice pricestoval z Viedne v roku 
1745 na pozvanie jezuitov, v súvis-
losti s freskami na Kalvárii, podieľal 
sa na realizácii oltárov na Štiavnic-
kých Baniach, ako aj v B.Štiavnici, 
Kremnici, B.Bystrici a pod. Známe 

sú jeho fresky v kaplnke múzea vo 
Svätom Antone. Od roku 1752 zís-
kal meštianske práva B.Štiavnice. 
Počas vyše 20-ročnej činnosti bol 
mimoriadne plodným umelcom, 
ovplyvnil podobu našich miest, s 
ktorou súvisí ich baroková krása. 
Príspevky v zborníku pochádzajú 
od významných odborníkov, ktorí 
sa venujú danej problematike ba-
rokového umenia. Nemal by chý-
bať v knižniciach pracovníkov Pa-
miatkových úradov, archívov, škôl, 
galérií, ale i obyvateľov banských 
miest, ktorí majú záujem o históriu.

Zborník je možné si zakúpiť 
priamo v predajniach múzea, In-
formačnom centre Geoparku alebo 
objednať na e-mailovej adrese kniz-
nica@muzeumbs.sk. Cena zborníka 
je 350,-Sk (11,62€). Mária Čelková

Nový zborník SBM v predaji

V priestoroch Galérie Jozefa Kollára dnes otvárajú novú výstavu

Banícke motívy v umení
Vo výstavných priestoroch Galérie 

Jozefa Kollára Slovenského ban-

ského múzea v Banskej Štiavnici 

sa dnes (16.10. 2008) o 14.30 

hod. uskutoční vernisáž výstavy 

Banícke motívy v umení. Vybrané 

zbierky z odborov umelecká 

história a národopis opustili svoje 

miesto v depozite a na viac ako 

tri mesiace sa premiestnili do 

výstavných priestorov galérie.

Základná idea výstavy vychá-
dza z myšlienky prezentovania 
motívov baníckej práce v rôznych 
žánroch výtvarného umenia, a to 
tak v profesionálnej, ako aj nepro-
fesionálnej výtvarnej tvorbe, ale i v 
prejavoch ľudovej tvorivosti. 

Prečo banícka práca? Pretože 
táto činnosť položila základy vývo-
ja B.Štiavnice. Mesto sa práve vďa-
ka baníctvu dostalo na piedestál, 
ktorý mu patrí a zaslúži si ho; od 
roku 1993 fi guruje v Zozname sve-
tového dedičstva UNESCO. Celá 
história mesta je spojená s baníc-
tvom, ktoré, bohužiaľ, v súčasnosti 
už neexistuje. Zostáva však za-
chytené v bohatom a originálnom 
zbierkovom fonde galérie, ako aj v 
ďalších expozíciách SBM. 

V prvej výstavnej miestnosti 
upútajú návštevníka knižné ilustrá-

cie s motívom práce baníka v die-
lach Eduarda Browna – Dobývanie 
drahých kovov v banskoštiavnic-
kom rudnom revíri; T. Ch. Deliusa 
– Úvod do baníctva z roku 1773; 
Lexikón baníctva - veduta B.Štiav-
nice v Maximiliánovom banskom 
poriadku z roku 1760. Súčasťou sú 
aj litografi e od rakúskeho grafi ka 
E. Häuchlera (vytlačené u Bässle-
ra), ktoré zachytávajú baníkov pri 
práci, alebo diplomy s výjavmi ba-
níckej práce od Františka Kollarža. 
Miestnosť dopĺňajú i trojrozmerné 
zbierkové predmety – liatinové 
banícke pokále, ťažidla, fokoše či 
bane vo fľašiach od Terézie Šimo-
novej a Jozefa Červeňa. Igor Lac-
kovič vo svojich akvareloch zachy-
til baníkov z Handlovej a Prievidze 
v dobovom pracovnom odeve, ale 
aj pri ich pracovnej činnosti.

V druhej výstavnej miestnosti sa 
prezentujú autori ľudového ume-
nia so svojimi dielami. Je to naprí-
klad Jozef Červeň so svojím po-
hyblivým modelom bane, rezbári 
Alexander Ladziansky, František 
Trubač alebo Ján Procner s reliéf-
mi. Pozornosti neujde ani banícky 
papierový betlehem a pukanský 
hlinený džbán z roku 1842 s mo-
tívmi pracujúcich baníkov.

Baníctvu a pracovným motí-

vom sa venovali a venujú viacerí 
výtvarní umelci, ktorých tvorba 
je predstavená v tretej výstavnej 
miestnosti. Návštevníci uvidia 
akvarely a gvaše od Jozefa Vikto-
riána Pituka. Spomínaný motív vo 
svojich štúdiách zachytil aj Anton 
Drexler. Svojou kresbou stvárnil 
banícke pracovné motívy aj Eu-
gen Lehotský. Grafi ku s baníckym 
pracovným motívom 20. storočia 
zastupujú výtvarní umelci Ernest 
Zmeták, Július Szabó a Pavol Pet-
ráš, no a plastiku Karol Dúbravský 
a Anton Čutek.

Pozoruhodné na výstave je však 
i to, že návštevník počas prehliad-
ky zachytí aj vývoj pracovných po-
stupov ako aj baníckeho náradia a 
odevu prostredníctvom vystavova-
ných zbierok.

Výstavou sme chceli vzdať hold 
ťažkej baníckej práci, ktorá síce už 
v našom meste zanikla, ale baní-
ci ešte nie. Nebyť ich a ich práce, 
nebolo by tej krásy a pôvabu, čo 
obklopuje mesto, ale ani kultúry, 
umenia a vzdelania, ktoré preslávi-
li B.Štiavnicu.

Výstava v Galérii Jozefa Kollá-
ra, ktorá potrvá do konca januára 
2009, bude verejnosti prístupná od 
utorka do soboty v čase od 8.00 – 
16.00 hod.  Mgr. Marta Kováčová

Príspevky venované problematike reštaurovania barokových zbierok
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18.10.2008 sobota -18.30 hod., kino Akademik

dobrodružný, prístupný od 12 rokov, 100 min., vstupné 60,-Sk / 1,99€
Múmia sa vracia. Už zase. Tento raz ale opustila vyhriate piesočné duny a spoločne s olympionikmi sa vynorila v 
Číne. O to strašlivejšia by mala byť. Dobrodružný veľkofi lm Múmia: Hrob Dračieho cisára je pokračovaním úspešných 
snímok Múmia a Múmia sa vracia. 

21.10. streda o 18.30 hod., Filmový klub OKO

muzikál, dokumentárny, 105 min, vstupné 60,-Sk / 1,99€, s preukazom FK 40,-Sk / 1,33€ 
Nie je to lákadlo pre turistov, ani výmysel fi lmárov – je to skutočnosť! Niekedy bláznivá a len ťažko uveriteľná ako 
osudy autentických predstaviteľov, členov mužského vokálneho súboru z mestečka Berlevag. Minimálne jedno ich 
však spája – obdivuhodná vitalita a vôľa postaviť sa nepriazňam každého druhu. Medzi mužmi, ktorí vystupujú v 
motýlikoch a svojráznych čiapkach, nájdeme nadšeného marxistu, pre ktorého bol Lenin najväčšou postavou minu-
lého storočia. Nechýba ani takmer storočný kmeť, neodolateľný milovník, opustený manžel, ktorý bojuje s drogovou 
závislosťou. Všetko riadi z invalidného vozíka dirigent Frantzen. Ten svojich zverencov „vyvezie“ až do Murmanska. 
Film bol ocenený ako najlepší dokument na MFF Chicago 2001.

MÚMIA:

COOL & CRAZY

HROB DRAČIEHO CISÁRA

Vážení lúštitelia! Správne znenie 
Krížovky z č.37/2008 znie: „Ne-
kráčaj predo mnou nemusím 
nasledovať, nekráčaj za mnou 
nemusím viesť, iba kráčaj vedľa 
mňa a buď môj priateľ“. 100,-Sk 
vyhráva Jozefína Burianová, Hut-
nícka 2, B.Štiavnica.

V tajničke sa ukrýva výrok 
A.Andrejeva. 

A., Začiatok tajničky, B., stred 
slova poťukal, pracovník v lese, 
samohlásky slova kujeme, sno-
rí, C., Daniel dom., štíhla stavba, 
druh opice, tlačenica, oska, D., 
obec pri Komárne, výstrel, Valika 
dom., rastliny na výrobu kokaínu, 
odlišní, E., francúzska predložka, 
liečivá, napísaná myšlienka, žen. 
cudzie meno, niečo živé, F., Pokra-
čovanie tajničky, zn. vanádu a 
uránu, G., Boh lásky, malé písmeno 
s, určovanie výstavby regulované 
Eurofondom, skr., lom, Nový Jičín, 
skr., H., krúžok v geometrii, červe-

né kvety, stenanie, Daniela dom., 
muž, I., oska, Renata dom., prcha-
vá tekutina, európske platidlá, že-
rie, J., lebo, jednotka chôdze, deve 
naopak, časť parožia, K., Koniec 
tajničky, červené ovocie. 

1., nestál, obloha, plurál skr., 2., 
časť postroja koňa, 
Boh lásky, kartársky 
výraz, 3., doluje sa v 
bani, časť schodiska, 
otrok, 4., časť zraku, 
rébus bez strednej 
spoluhlásky, hádže, 
5., áno, začiatok 
slova vartovať, Boh 
mesta Eridu, poná-
raj, 6., ženské meno, 
prehŕňa vlasy, kolek-
tívna zmluva, 7., jež-
ko, ruksaky, doba, 8., 
esá bez prízvuku, dar 
nevesty, stekanie, 9., 
sálať básnicky, beží, 
10., pracoval na 
krosnách, vytváraj, 

ozn. áut Španielska a Zambie, 11., 
vyžarovanie, český spevák, druž-
ka Adama, 12., dedina, kočiare, 
súboj, 13., ozn. áut Košíc, čistiaci 
prostriedok, keltský básnik, jód, 
14., epické diela, vynadá, ozn. áut 
Panamy, 15., čerti, Tatiana, zaží-
nanie exp., 16., spoluhlásky slova 

nitka, štvorka, v Ríme, bohyňa 
Zeme, potreba na písanie, 17., pat-
riaci Áronovi, ľud, 18., rob masáž, 
Milota, dom.

Pomôcky: oťaže, Kora, ďasy, Bard, 
Eros, Iža, aura

Pripravuje: A. Rihová

Krížovka

Bližšie informácie: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, tel.č.: 045/6949650 - 51
e-mail: kultura2@banskastiavnica.sk
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Dňa 7.10.2008 sa uskutočnilo v 

kaviarni Jašteričky slávnostné 

banícke podujatie, na začiatku 

ktorého odovzdal Ing. Peter 

Chovan („alias“ Majster Peter z 

Banskej Štiavnice) drevenú plasti-

ku patrónky baníkov Sv. Barbory 

Ing. Richardovi Kaňovi, riaditeľovi 

Slovenskej banskej, s.r.o., Hodruša 

– Hámre. 

Plastika bola vyhotovená 
17.4.2008 a jej súčasťou je aj štiav-
nický motív so znázornením veže 

Starého zámku. Následne sa usku-
točnil aj slávnostný šachtág so sko-
kom cez kožu, počas ktorého bol 
prijatý do baníckeho stavu RNDr. 
Demetrios Constantinides, riaditeľ 
spoločnosti EMED Slovakia, s.r.o., 
B.Štiavnica, ktorá vykonáva na Slo-
vensku geologický prieskum na zla-
to-strieborné rudy, s právom nosiť 
banícke meno „Demetrios mede-
ný“. Hlavnými funkcionármi šach-
tágu boli Ing. Urbánek – prezídium, 
Ing. Durbák – kontrárium, Ing. 
Karabelly – fuchsmajor, Ján Jakubík 

– kantor a J. Osvald a Ing. Fajbík – 
držitelia ošliadra. Majster Peter pri-
sľúbil na podujatí odovzdanie ďalšej 
časti baníckeho betlehemu koncom 
roka 2008 a Ing. Kaňa sa zaviazal, že 
nepretržitú vyše tisícročnú históriu 
aktívneho baníctva na banskoštiav-
nickom rudnom ložisku bude na 
jeho hodrušskej strane držať ešte 
minimálne jedno desaťročie. K uve-
deným ušľachtilým zámerom želá-
me obidvom osobnostiam veľa šťas-
tia a sv. Barbora nech im pomáha v 
ich snažení. Ing. Milan Durbák

Nový výtvor Majstra Petra

Významnej pocty sa dostalo 
najnovšiemu Zborníku Múzea vo 
Sv. Antone (ročník XVIII.). Do ži-
vota ho uviedol prezident SR Ivan 
Gašparovič (na fotografi i), ktorý 
ho „pokrstil“ ihličím. V zborníku 
má príspevok aj prezident SR, ale 
aj erudovaní autori zo SR, ČR, Ma-
ďarska, Poľska a Nemecka. Zborník 
má nasledovné rubriky: Múzeum 
a jeho aktivity, Rod Koháry a Co-
burg, Výtvarné umenie, Obec Svä-
tý Anton, Lesníctvo a poľovníctvo, 
Poľovnícke tradície, Poľovnícke 
médiá, Rozhľady, Predstavujeme, 
Recenzie, Personálie. Zborník má 
314 strán, články majú anglické a 
nemecké resumé. Môžete si ho za-
kúpiť v Múzeu vo Sv. Antone

Ján Novák

Veľká pocta pre muzeálny zborník

Stretnutie s populárnou sloven-

skou spisovateľkou Petrou Nagyo-

vou - Džerengovou sa uskutočnilo 

13.10. v popoludňajších hodinách 

v príjemnom prostredí kaviarne 

Divná pani. 

Pre svojich čitateľov ho pripravila 
Mestská knižnica v Banskej Štiavni-
ci. Príjemná mladá dáma, rodáčka 
z východného Slovenska, t. č. žijú-
ca v Bratislave, mamička troch detí 
(štvrté čoskoro uzrie svetlo sveta) 
neváhala a napriek rôznym peripe-
tiám prišla v sprievode tatka - ako 
ho sama nazýva, pozdraviť svoje 
čitateľky v Banskej Štiavnici. Mo-
derovanú besedu s touto známou 
ženskou autorkou viedla p.Viera 

Luptáková. Všetky prítomné čita-
teľky si istotne prišli na svoje. Veď 
prostredníctvom čítaných ukážok 
z tvorby Petry Nagyovej ústami 
výbornej interpretky Bibiany Stan-
kovej si mohli sprítomniť príjemné 
chvíle strávené s knihou v ruke, 
ktorá má ženám vždy čo povedať. 
Petra Nagyová - Ďžerengová sa 
nevyhýba chúlostivým témam ná-
silia, no predkladá čitateľkám aj tie 
najbežnejšie životné situácie s rôz-
nymi možnosťami riešenia, v kto-
rých sa čitateľky takmer vždy urči-
tým spôsobom nájdu. Na diskusiu 
nebolo treba vyzývať. Vyvinula sa 
celkom prirodzene a spontánne a 
úprimné odpovede našej hostky 
nemíňali cieľ. Dve hodinky ubehli 

ako voda, no rezonovať budú ešte 
dlho. Okrem milých spomienok a 
fotografi í zostanú našim čitateľkám 
knihy Petry Nagyovej - Džeren-
govej, (momentálne nedostatkový 
tovar), ktoré obohatila svojim cti-
teľkám originálnym venovaním. 

Na záver patrí poďakovanie jed-
nak p. Petre, jednak všetkým čita-
teľkám, ktoré ju prišli podporiť v 
ďalšej, dúfame že rovnako dobrej 
tvorbe, ZUŠ - za spestrenie nášho 
posedenia príjemnou muzikou a v 
neposlednom rade p. Celderovi za 
ústretovosť a maximálnu podporu 
pre podujatie mestskej knižnice. 
Ešte raz všetkým srdečná vďaka a 
dovidenia pri ďalších príjemných 
posedeniach a podujatiach!  kk

...človek 

nezabúda byť 

človekom... 

Podobné 

pocity si mohli 

odniesť účastníci 

jedného pekného 

poetického podujatia, 

ktoré sa uskutočnilo 10. 

októbra v B. Štiavnici. 

Lupeňmi purpurových ruží 
bolo prevoňané piatkové popo-
ludnie v kaviarni Libresso, zapl-
nenej do posledného miestečka. 
Intímne svetlo blikajúcich pla-
mienkov sviec a teplého kozuba 
dávalo prítomným tušiť čarovnú 
chvíľku v náručí kráľovnej poé-
zie. Jej veľká vyznávačka, autor-
ka a interpretka zároveň- Janka 
Bernáthová- Lehotská, bola do-
statočnou zárukou takýchto krá-
ľovských okamihov. S podporou 
Pohronského osvetového stredis-
ka, Živeny a Mestskej knižnice v 
Banskej Štiavnici pripravila Jan-
ka pre milovníkov poézie autor-
ský večer, na ktorom predstavila 
svoju debutovú zbierku básní 
Balada purpurovej ruže. Vypra-
viť do života ju prišli bývalé spo-
lužiačky a záplavou purpurových 
lupienkov knihe pripravila voňa-
vý štart medzi čitateľov bývalá 
triedna profesorka , p. Darinka 
Ambróžová. Naozaj čarovné boli 
okamihy jemnej interpretácie 
láskavých veršov v podaní autor-
ky, striedané umeleckým pred-
nesom Mgr. Ľudky Klimkovej, 
pedagogičky LDO ZUŠ, dopĺňa-
né sugestívnym spevom Pavlínky 
Kašiarovej a citlivými tónmi fl au-
ty v podaní Aničky Čonkovej. A 
keď zaznelo „Ako mladé dievča, 
už je to za nami....“ slová známej 
piesne Hany Hegerovej, spievali 
hádam všetci. Nebolo páru očí, 
ktoré by sa ten večer nezaligotali 
slzou radosti, šťastia, smútku, či 
nostalgie. No hanbiť sa nemusel 
nikto, veď aj slzou je človek člo-
vekom. Preto ďakujeme ešte raz 
Janke Bernáthovej, účinkujúcim, 
organizátorom a v neposlednom 
rade p. Doletinovej za poskytnu-
té priestory, aj keď sme sa už po-
ďakovali úprimným potleskom. 
Vďaka za voňavé chvíle v prítom-
nosti purpurovej ruže a dúfame, 
že sa dočkáme aj ďalších...

kk
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Beseda o tvorbe pre čitateľky

Nový zborník Múzea vo Sv. Antone uviedol do života prezident Slovenskej 
republiky Ivan Gašparovič.
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V dňoch 18. a 19. 
októbra (sobota, ne-
deľa) sa budú konať 

plavecké preteky „Štiavnic-
ký kahanec“ v krytej mestskej 
plavárni v Banskej Štiavnici. Z 
tohto dôvodu bude plaváreň v 
sobotu pre verejnosť zatvorená. 
Otvorená bude opäť v nedeľu od 
14.hod.

PO BŠ

Už túto nedeľu začína 

opäť IV. liga v stolnom 

tenise. 

Naše mesto v nej bude za-
stupovať tradičný zástupca, ale 
už pod novým názvom fi rmy 
LN TRADE (bývalý RANSAN), 
ktorá sa sponzorsky podieľa na 
chode družstva. Tak ako po mi-
nulé roky oddiel dáva príležitosť 
mladým talentovaným hráčom, 
z ktorých mnohí neskôr pokra-
čujú v iných družstvách, mno-
hokrát vo vyšších súťažiach. 
Družstvo LN TRADE nastúpi na 
svoj prvý zápas na stoloch Žiaru 
„B“.

Chceli by sme súčasne poďa-
kovať nasledovným sponzorom 
okrem fi rmy LN TRADE, ktorí 
sa tiež pričinili, že tento tradičný 
účastník IV. ligy môže aj v sezó-
ne 2008/2009 hrať v tejto súťaži: 
Penzión Kachelman-Ing. Imrich 
Kecskés, Andrej Gašpar, Viktor 
Kováč, Marian Lichner, Peter 
Pecník a mnohí ďalší nadšenci 
stolného tenisu.

Ing. Ján Sedílek

Stolný tenis

Plávanie

Volejbal

Banskoštiavnickí šachisti 

uskutočnili v sobotu 27.9. 

2008 v priestoroch Katolíc-

keho gymnázia šachový turnaj v 

zrýchlenom šachu.

Hral sa 7-kolovým systémom 
- 2 x 25 min. Turnaj bol venovaný 
exprimátorovi B.Štiavnice Maria-
novi Lichnerovi, ktorý bol veľkým 
priaznivcom tohto zaujímavého 
športu. Celá akcia sa uskutočnila 

pri príležitosti jeho nedožitých 59. na-
rodenín. Putovný víťazný pohár si od-
niesol Tony Zicho, na druhom mieste 

sa umiestnil Norbert Píš a tretiu 
priečku obsadil Peter Jancsy.

Organizátori chcú poďakovať 
za pomoc prednostke Mestské-
ho úradu N. Babiakovej, riadi-
teľovi Katolíckeho gymnázia K. 
Palášthymu, ale aj Karolovi Ren-
dlovi, Jánovi Pačesovi, Norberto-

vi Píšovi a Tomášovi Ciglanovi.  dop

Nový šachový turnaj vyhral Tony Zicho

B.Štiavnica – D.Strehová 
4:0 (1:0) Góly: 32’, 57’, 65’, 
69’ Kminiak

Jurica – Dulaj, Hanzlík A., Strapek, 
Poprac (72’ Kuruc), Želiar, Čiliak, 
Šima (64’ Mališ), Gašparík (46’ Mar-
kievič), Kminiak, Stanko
Aj keď sme v tomto stretnutí vyhrali 
rozdielom triedy, 1.polčas bol z našej 
strany nevýrazný, záloha hrala možno 
na pol plynu, čo vyhovovalo hosťom, 
ktorí bez väčších problémov zbierali 
nepresné prihrávky. Ešte dobre, že 
Kminiak vyfasoval z muničáku kopač-
ky a sám rozstrieľal súpera. Už v 9’ sa 
súper strelec dostal do šance, no jeho 
strelu brankár vyrazil. V 22’ založil 
peknú akciu Kminiak, ideálne našiel 
prihrávkou Gašparíka, ten pred brán-
kou z 2 m zahodil gólovú šancu, ktorá 
sa vari ani nedá zahodiť. Z trápenia z 
prvých 45’ nás vyslobodil Kminiak, 
ktorý z otočky prudkou strelou preko-
nal gólmana. Až v 34’ sa dostali hostia 
pred našu bránu do akej takej šance. 
V 41’ zazvonila pravá tyč brankára 
hostí po strele Šimu z ostrého uhla. 
V 49’ sa dostal do gólovky Stanko, 
ktorý napálil prudkú strelu zo 16 m 
len do brankára. Po tomto momente 
prišli chvíle ostrostrelca. V 57’ dostal 
ideálnu prihrávku do behu od Šimu a 
krížnou strelou z hranice 16-tky roz-
vlnil sieť. V 65’ Čiliak našiel strelca, 
ktorý jeho prihrávku perfektne spra-
coval a po trikrát rozjasal fanúšikov. 
Ďalšiu šancu mu vypracoval Poprac, 
no strelu hlavou z 10 m gólman vy-
stihol. Účet celého stretnutia bombar-
dér uzavrel v 69’ hlavou po prihrávke 
Čiliaka. Hostia druhý krát pohrozili v 
74’, no Jurica ich šancu zmaril. Z ich 
strany to bolo za 90’ všetko. Je dobre, 
že máme v mužstve kanoniera, kto-
rý za 10 kôl strelil viac ako polovicu 
všetkých gólov mužstva (11 gólov), 
čím posúva mužstvo na vyššie priečky. 

Dorastenecký valec valcuje ďalej 

Dorast IV liga: B.Štiavnica – Krupi-
na 5:2 (1:1)
Góly: 19’, 52’ Budinský D., 61’, 76’ Še-
veček, 49’ Hudák M.
Budinský V. – Sojka (46’ Poprac), 
Barák, Hudák M., Hriňák (65’ Ostra-
mok), Beňadik, Drexler (80’ Židík), 
Lupták, Hudák D., (37’ Beneš), Budin-
ský D., Ševeček
V priemernom stretnutí splnili naši 
dorastenci rolu favorita a bez prob-
lémov zvíťazili. Aj keď 1.polčas ne-
bol podľa predstáv nášho trénera, 
v druhom zapli na väčšie obrátky a 
4 gólmi prevalcovali súpera. Skóre 
stretnutia otvoril v 19’ Budinský D., 
keď hlavou preloboval bezmocného 
brankára hostí. Po tomto góle sa naše 
mužstvo uspokojilo, začala viaznuť 
kombinácia, menej sme sa pohybova-
li, čo využili rýchlonohí útočníci a v 
31’ po našej chybe v zadných radoch 
vyrovnali stav stretnutia. Za zmienku 
z 1.polčasu stojí šanca Ševečeka, keď 
v 44’ dravo vnikol do 16-tky, no loptu 
napálil len do vybiehajúceho gólma-
na. 2. polčas vyšiel našim dorasten-
com ako z veľkej učebnice futbalu, 
keď za 12’ dali 3 góly. V 49’ Hudák M. 
zvnútra 16-tky poslal naše mužstvo 
do vedenia. V 52’ ukázal Budinský D., 
v čom je čaro futbalu. Na hranici 16-
tky sa kľučkou zbavil obrancu a prud-
kou strelou bez prípravy rozvlnil sieť 
hosťujúceho brankára. V 61’ predvie-
dol oku lahodiacu akciu Beňadik, po 
ľavej strane  potiahol loptu, prešiel cez 
všetko, čo mu stálo v ceste a nezištne 
prihral do malého vápna Ševečekovi, 
ktorému už nerobilo problém dopra-
viť loptu do brány. V 70’ hostia zníži-
li skóre stretnutia po dorážke. V 76’ 
sme zahrávali roh, po ktorom Ševe-
ček hlavou stanovil konečný výsledok 
stretnutia. A tak ani v 10.kole naši do-
rastenci neokúsili trpkosť prehry.

Ostatné výsledky

III. liga SŽ – B.Štiavnica – Rakytov-
ce 8:0 (5:0), Góly: Pastier 2, Krištof 2, 
Schrom, Zupka, Ďurovič, Potančok 
MŽ – nehrali, nakoľko súper na stret-
nutie nenastúpil
V. liga Št.Bane – Lad. Vieska/Žiar B 
1:0 (1:0), gól: 2’ Pažák
I.trieda Vyhne – B.Belá 0:1 (0:0)
III. trieda Kr.Bane – Prenčov 3:3 
(0:3), góly: Ferenčík 2, Potančok
Kam na futbal?

IV. liga 11.kolo 19.10. o 14.hod. V. 
Blh – B.Štiavnica
V. liga 11.kolo 19.10. o D. Hámre – 
Št. Bane
I. trieda 11.kolo 19.10. o 14.hod. 
B.Belá – Lovča
III. trieda 9.kolo 19.10. o 12.hod. 
Prenčov – Krahule
IV. liga dorast 11.kolo 19.10. o 11,30 
hod. Šalková – B.Štiavnica
III. liga SŽ a MŽ 11.kolo 18.10. o 10-
12.hod. Kováčová – B.Štiavnica

FUDO

Strelecký koncert nášho Kminiaka

1. JUPIE BB 10 9 0 1 28:13 27
2. Baník Ružiná 10 8 0 2 26:12 24
3. FK 34 Brusno 10 6 1 3 21:13 19
4. Sklo Tatran Poltár 10 6 1 3 22:18 19
5. Hl. nad Hronom 10 5 3 2 19:16 18
6. Baník Kalinovo 10 5 2 3 15:13 17
7. CSM Tisovec 10 5 1 4 18:10 16
8. Banská Štiavnica 10 5 0 5 21:16 15
9. FC 98 Hajnačka 10 4 0 6 19:19 12

10. Veľký Blh 10 3 1 6 15:24 10
11. FK Jesenské 10 2 2 6 11:20 8
12. Dolná Strehová 10 2 1 7 8:21 7
13. Slovmag Revúca 10 2 0 8 9:20 6
14. Iskra Hnúšťa 10 2 0 8 13:30 6

1. Sásová 10 8 1 1 27:13 25
2. ŠK Badín 10 7 1 2 22:7 22
3. Štiavnické Bane 10 7 1 2 21:10 22
4. MFK Žarnovica 10 5 1 4 21:15 16
5. Čierny Balog 10 5 0 5 19:17 15
6. ŠK Selce 10 5 0 5 16:21 15
7. ŠK Hrochoť 10 4 2 4 16:16 14
8. Kováčová 10 4 1 5 22:18 13
9. ZH B 9 3 3 3 11:9 12

10. Dolné Hámre 10 2 5 3 17:21 11
11. FK Šalková 10 3 2 5 21:29 11
12. Radvaň 9 3 0 6 14:21 9
13. OŠK Lutila 10 2 2 6 18:37 8
14. Zvolenská Slatina 10 1 1 8 13:24 4

IV. liga

V. liga

Volejbalový klub STJ 

Drieňová Banská 

Štiavnica.

Pozývame všetkých volejba-
lových fanúškov a športových 
priaznivcov na prvý zápas v I. 
lige - Východ proti Slávii VK PU 
Prešov, ktorý sa uskutoční dňa 
19.10.2008 (v nedeľu) na ZŠ Jo-
zefa Kollára o 13:00. Príďte nás 
povzbudiť!

Mgr. Martin Kaššay 
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 Murárske práce, tel. č.: 0903 
271 161  Predám metrovicu, 
tel.č.: 0903 624 886  Predám 
štiepaný kameň, bridlicu na ob-
klad, dlažbu, tel.č.: 0914 138 988 
 Pílenie metrovice do klátov, 

spilovanie stromov v obmedze-
nom priestore a iné pilčícke práce, 
tel.č.: 0904 309 264  Doučím 
francúzštinu, info na tel.č.: 0904 
822 531  Kúpim staré autobaté-
rie, tel.č.: 0914 138 988  Predám 

mrazničku, tel.č.: 045/6913433  
Prijmeme do zamestnania väčší 
počet zamestnancov do strážnej 
služby. Podmienky: Preukaz o 
OS, bezúhonný, spoľahlivý, zdra-
vý, tel.č.: 0905 908 169  Prepra-
va dreva a iných vecí autom Liaz 
4x4 HR ESEL 60, tel.č.: 0903 624 
886  Predám jablká Jonathán 
– zimná odroda, tel.č.: 045/691 
26 92  Prekladám z Ruštiny do 
Slovenčiny a naopak. Doučím ale-
bo naučím Ruský jazyk. Garantu-
jem kvalitu, rýchlosť a primeranú 
cenu. Kontakt: 045/6921153, 0918 
409 964, 0903 121 903  Predám 
7-týždňové teľa - býčka a dojenie 
na kravu. Tel.č.: 0902 524 310, 
0904 241 621, cena dohodou.  
Dve študentky hľadajú brigádu, 
tel.č.: 0911 641 483  Kúpim met-
rovicu, tel.č.: 0908 531 348

INZERCIA

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!

Ponúkam prácu 

na stavbe

 kontakt:

 0915 181 410

Príležitostne i na trvalý 
pracovný pomer

Vás pozýva
v dňoch 

11.10 - 2.11.2008

Husacie hody

Záujemcovia môžu navštíviť predajňu Taliansky metrový textil na Ul. A. 
Kmeťa, kde je časť modelov spoločenských, letných šiat a kabátov. Niektoré 
modely si môžete pozrieť na firemnej stránke www.bejaneve.sk. Taktiež 
je možnosť zapožičania na slávnostné príležitosti. 

Akékoľvek otázky a dotazy na tel. č. 0903 517493, 0907578982. 
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Veľký výpredaj kolekcie firmy

Bejanéve

Slovenský Bandog club vás pozýva 
na stretnutie chovateľov

 plemena BANDOG

19.10.2008 V AREÁLY KYNOLOGICKÉHO KLUBU 
HORNÁ ROVEŇ V ČASE OD 11.HOD. 

Vedúci strediska: Mgr. Ivan Koreň, kontakt: 0908 914 950

Ponúkame  priestory na prenájom:
 • 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, kozmeti-
ka, salón, a pod.) Tabaková ulica, 
tel.č: 0910 932 710  Kúpim dom 
do 1,5 mil. Sk, tel.č.: 0905 733 711 
 Kúpim rekreačný pozemok v 

okolí B. Štiavnice, tel.č. 0905 733 
711  Predám 4-izbový byt na 
Drieňovej, tel.č.: 0905 280 452  
Predám 1+2 izbový byt v OV v 
Banskej Štiavnici, platba v hoto-
vosti, tel.č.: +421 737 373 219  
Predám 3-izbový byt v OV na síd-
lisku Drieňová v BŠ + garáž, cena 
dohodou, tel.č.: 0910 619 387, 
0908 664 524

Inzercia - reality

Inzercia

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

Prevádzkové hodiny pre verejnosť:

Plaváreň – kúpele
Mládežnícka 10, Banská Štiavnica

Bazén:
dospelí: 50,-Sk (1,66€)/1hod.
študenti: 30,-Sk (0,99€)/1hod.

Permanentka:
dospelí: 300,-Sk (9,96€)/10 vstupov
študenti: 200,-Sk (6,64€)/10 vstupov

Sauna:
dospelí: 100,-Sk (3,32€)/1hod., študen-
ti: 60,-Sk (1,99€)/1hod.

Permanentka:
dospelí: 800,-Sk (26,56€)/10 vstupov
študenti: 400,-Sk (13,28€)/10 vstupov

Fitnes:
dospelí: 40,-Sk (1,33€)/1hod.
študenti: 30,-Sk (0,99€)/1 hod.

Permanentka:
dospelí: 300,-Sk (9,96€)/10 vstupov,
študenti: 200,-Sk (6,64€)/10 vstupov

Vstupné:

Bližšie info na tel.č.: 045/6912724


