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Múzeá

Úspešná pre-
zentácia v 
Montreale str. 7

Inzercia

Vo štvrtok, 16.10.2008, podpísali 

primátori miest Kosaka (Japon-

sko) a Banská Štiavnica dohodu 

o spolupráci medzi svojimi dvoma 

mestami. 

Mesto Kosaka leží v japonskej 
provincii Akita a je známe predo-
všetkým vďaka zachovávaniu tradič-
ných hodnôt japonskej histórie a ob-
nove historických pamiatok. Kosaka 
je malé mesto obklopené pahorkami 
s počtom obyvateľov tesne pod 7000 
obyvateľov a plochu 178 štvorcových 
kilometrov. Je situované vo vnútro-
zemí severovýchodnej časti pre-
fektúry Akita a Aomori hraničiace 
s prefektúrou Iwate. Je pol hodiny 
jazdy autom na juh od jazera To-
wada, ktoré je súčasťou spoločnosti 

Hachimantai - Towada národného 
parku. Kosaka zažila svoju slávu ako 
banícke mestečko počas obdobia 
Meidži (1868-1912) a bolo jedným z 
prvých miest v Japonsku, kde sa roz-
víjali moderné banícke a hutnícke 
technológie. 

Primátori miest Kosaka, Hiroshi 
Kawaguchi a Banská Štiavnica, Pa-
vol Balžanka, podpísali dohodu o 
spolupráci a výmene skúseností v 
oblasti ochrany svetového dedičstva, 
baníctva, cestovného ruchu, recyk-
lovania zdrojov a odpadového hos-
podárstva. V dohode sa uvádza, že 
rozhodnutie je založené na presved-
čení, že podpora spolupráce a výme-
ny skúseností oboch miest prispeje 
k ochrane historických a kultúrnych 
tradícií.  (pokračovanie na 4.str.)

Dohoda o spolupráci podpísaná

Slávnostné podpísanie Dohody o spolupráci primátormi miest Kosaka a 
B.Štiavnica (zľava Hiroshi Kawaguchi a Pavol Balžanka).

Výmena skúseností v oblasti ochrany svetového dedičstva, cestovného ruchu a odp. hospodárstva

Začiatkom októbra sa na pôde 

Gymnázia A.Kmeťa v B.Štiavnici 

uskutočnilo stretnutie predstavi-

teľov Pridružených škôl UNESCO. 

Organizátorom podujatia bolo 

Stredisko UNESCO pri Univer-

zitnej knižnici v Bratislave v 

spolupráci s Kanceláriou UNESCO 

na MZV SR a Gymnáziom Andreja 

Kmeťa v B.Štiavnici. 

Stredisko UNESCO v Univerzit-
nej knižnici v Bratislave je jediným 
informačným a dokumentačným 
strediskom Organizácie spojených 
národov pre vedu, kultúru a vzde-
lávanie v SR a jedným z jeho cieľov 

je koordinácia projektu pridruže-
ných škôl UNESCO. Program Pri-
družených škôl UNESCO združu-
je 7.000 školských inštitúcií v 171 

krajinách. Sieť pridružených škôl 
patrí k najúspešnejším dlhodobým 
projektom UNESCO. Za vznikom 
siete ASP bol zámer UNESCO 
podporiť účasť škôl v projektoch v 
snahe posilňovať ľudskú, etickú a 
kultúrnu dimenziu vzdelávania. V 
súčasnosti je do projektu Pridru-
žených škôl zapojených 26 škôl zo 
Slovenska. 

Pravidelné stretnutie zástupcov 
škôl UNESCO sa tentoraz konalo 
mimo Bratislavy, a to v B.Štiavnici, 
prvom slovenskom meste zapí-
sanom na Listine svetového kul-
túrneho a prírodného dedičstva 
UNESCO.  (pokračovanie na 4.str.)

Gymnázium A.Kmeťa – škola UNENCO

Stretnutie predstaviteľov Pridružených škôl UNESCO v Banskej Štiavnici

Lyžiarske 

stredisko

už túto zimu!
str. 3
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Infraštruktúra

Výstavba cesty 
1.triedy
 str. 3
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Dňa 18.10.2008 o 17.30 hod. 
hliadka MsPo zistila, že na ulici 
Dolná ružová poškodil vodič H.F. 
liatinovú lampu verejného osvet-
lenia, čím spôsobil Mestu Banská 
Štiavnica škodu na majetku. H.F. 
po dohode s Technickými služba-
mi, m.p., nahradí všetky náklady 
vynaložené na opravu pouličnej 
lampy.

Počas uplynulého týždňa 
MsPo zabezpečovala bezpečnosť 
a plynulosť cestnej premávky na 
Ul. Dolná a na Ul. Energetikov, 
kde sa vykonávala oprava cestnej 
komunikácie.

V období od 1.10.2008, odkedy 
platí VZN mesta Banská Štiavni-
ca č.2/2008, ktorým sa zakazuje 
požívanie a predaj alkoholických 
nápojov na verejne prístupných 
miestach na území mesta Ban-
ská Štiavnica, zistila MsPo 30 
prípadov porušenia tohto naria-
denia. Za porušenie VZN bolo v 
zmysle zákona SNR č.372/1990 
Zb. o priestupkoch riešených 10 
priestupkov dohováraním a 21 
priestupkov bolo riešených v blo-
kovom konaní. 

Mestská polícia žiada moto-
ristickú verejnosť, aby aj v prie-
behu nasledujúceho týždňa v 
maximálnej miere rešpektovala 
dopravné značenie na Ul. Mlá-
dežníckej, kde prebieha oprava 
miestnej komunikácie.

JUDr. Dušan Lukačko 
náčelník MsPo

Mestská polícia 
informuje

Vyberáme z čiernej skrinky
Výpredaje na ZŠ – áno, či nie a 
prečo?

Zdravím vás som malý podnika-
teľ a obyvateľka z Banskej Štiavnice. 
Chcem sa nás vás obrátiť s prob-
lémom, ktorý ma už nejakú dobu 
trápi. Pán primátor nášho mesta 
ešte pred voľbami lepil bilboardy, 
na ktorých sľuboval nám malým 
podnikateľom pomoc pri rozvoji, 
ale dodnes sa nič také nedeje. Trá-
pi ma najmä to, že ja ako podnika-
teľ Banskej Štiavnice musím platiť 
nenormálne nájmy, vybavovať 
kde čo po úradoch, hygiena atď., 
no poviem vám, nie je to sranda. 
A všetky výdavky s tým spojené, 
ďalej musím platiť za komunálny 
odpad, koncesie. Proste, dalo by sa 
o tom písať hodiny. K veci: dôjde 
z cudzieho mesta iný podnikateľ, 
zaplatí mestu malý poplatok za 
prenájom ZŠ, urobí cez víkend tzv. 
„výpredaj“ so zamestnancami, kto-
rých má určite na čierno a za jeden 
víkend má zarobené na mesiac. 
My, malí podnikatelia, prichádza-
me o tržby a takýmto činom sme 
za nejakú dobu ďalší kandidáti 
medzi nezamestnanými na Úra-
de práce. Preto sa chcem opýtať, 
či týmto spôsobom pomáha naše 
mesto k zvýšeniu nezamestnanos-
ti? Je to veľmi smutné, že rozvoj 
mesta Banská Štiavnica takto ubíja 
svojich vlastných.

Odpoveď:
Je pravda, že výpredaje na ZŠ 

fungujú dodnes. Ale položme si 
otázku: prečo? Odpoveď znie, že 
sú stále pre ľudí zaujímavé, či po 

stránke fi nančnej alebo s množ-
stvom rozličného tovaru. Tu ide 
v prvom rade o trh, keby nebolo 
kupujúcich, tak by nebolo ani pre-
dávajúcich. Inými slovami, kde je 
dopyt, tam je aj ponuka. Verte, že 
ak by sa im to neoplatilo, už dávno 
by nikto z nich do Štiavnice ne-
prišiel. Čo sa týka zamestnancov 
týchto fi riem, v prípade ak máte 
podozrenie z nelegálnej práce, 
obráťte sa na Úrad práce, sociál-
nych vecí a rodiny v B. Štiavnici, 
odd. kontroly, príp. Inšpektorát 
práce, ktorí sú oprávnení na Váš 
podnet vykonať kontrolu na ne-
legálnu prácu a nelegálne zamest-
návanie. V prípade poplatkov za 
prenájom priestorov. Všetky školy 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mes-
ta v zmysle zásad hospodárenia s 
majetkom Mesta Banská Štiavnica 
č.109/2004 dostali splnomocnenie 
uzatvárať krátkodobé nájomné 
zmluvy (do 3 dní) na prenájom 
nebytových priestorov bez súhla-
su mesta. Takto získané fi nanč-
né prostriedky (nájomné/m2 + 
energie) odvádzajú mestu, ktoré 
im ich spätne vráti na vykrytie 
svojich bežných nákladov (bežnú 
prevádzku). A k výške nájomné-
ho. V prípade, že budova, v ktorej 
máte prevádzku, nie je majetkom 
mesta, mesto v takomto prípade 
nemôže určovať výšku nájmu. Je 
to na dohode medzi vami a majite-
ľom nehnuteľnosti. Mesto nemôže 
nijakým spôsobom určovať podni-
kateľom výšku nájomného. Preto 
obviňovať mesto v tomto prípade 
nie je na mieste. 

Bolo...
17.10. Účasť na pracovnom stret-
nutí k problematike cestovného 
ruchu. 

Vernisáž výstavy v kaviarni 
Libresso.

Posedenie pri príležitosti „Me-
siaca úcty k starším“.
20.10. Prezentácia projektu Ze-
lená energia pre Slovenské Ru-
dohorie spojená s otvorením 
novej kotolne na biomasu, ktorá 
sa uskutočnila za účasti predsedu 
vlády SR Róberta Fica v Hnúšti. 
22.10. Pracovné stretnutie s pri-
mátorom mesta Trnava. 
23.10. Pracovné stretnutie k téme 
„Banské mestá a miesta“ na Úra-
de BBSK v Banskej Bystrici.

Bude...
24.10. Recepcia na Veľvyslanec-
tve Japonska v Bratislave. 
27. – 29.10. Uskutočnia sa stret-
nutia so staršími občanmi pri 
príležitosti „Mesiaca úcty k star-
ším“.
29.10. Zasadnutie Mestského za-
stupiteľstva.

Prijatie novinárov a zástupcov 
maďarských cestovných kancelá-
rií, ktorí budú na študijnej ceste 
v regióne.
30.10. Mimoriadne valné zhro-
maždenie spoločnosti Bytová 
správa s.r.o.

Andrea Benediktyová

Z diára primátora

Pozvánka
Primátor mesta Banská 

Štiavnica Mgr. Pavol Balžanka 
zvolal riadne mestské zastupi-
teľstvo, ktoré sa uskutoční dňa 
29.10.2008 (streda) o 13 hod. 
v zasadačke Mestského úradu, 
č. dv. 4. Do programu sa pra-
videlne zaraďujú aj interpelá-
cie občanov. 

Ste srdečne vítaní! 

Rozmiestňovanie VKK na je-
senné čistenie na uliciach:
SNP (časť Hlboká)
Obrancov mieru (Horný mlyn)

Doba pristavenia VKK bude 
od 24.10.2008 do 31.10.2008.

Do kontajnera patria odpady, 
ktoré nie je možné umiestniť do 
zbernej nádoby používanej na 
„klasický“ komunálny odpad – 
napr. kusy nábytku, staré matra-
ce, odpadové stavebné materiály 
z drobných stavieb a iné.

O ďalších rozmiestneniach 
VKK sa dočítate v budúcich čís-
lach Štiavnických novín.

Peter Heiler
riaditeľ TS, m.p.

Technické služby 
informujú... 

Zaujalo nás...

Rekonštrukcia verejných komunikácii v meste B.Štiavnica na Ul. Dolná
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Dňa 15.10.2008 sa študenti 

Gymnázia A.Kmeťa stretli s pri-

mátorom Banskej Štiavnice Mgr. 

Pavlom Balžankom.

Každý nemá tú možnosť hocike-
dy stretnúť sa s primátorom. Toto 
stretnutie vzniklo počas Európske-
ho týždňa miestnej demokracie v 
Banskobystrickom samospráv-
nom kraji z iniciatívy podpísa-
nia Európskej charty miestnych 
samospráv z roku 1985. Slúži na 
zvýšenie povedomenia občanov o 
práci miestnych orgánov. Hlavnou 
úlohou tohto stretnutia bolo aj na 
základe komunikácie s občanmi 
prispieť k lepšiemu riešeniu miest-
nych problémov a rozvoju obcí a 
miest. Pán primátor svojím opti-
mizmom a dobrou náladou navna-
dil študentov k lepšej komunikácii 
s ním. Vysvetlil študentom, ako 
to funguje každý deň na radnici, 

čo sa všetko v takom úrade robí a 
ako vyzerá samotný deň. Nakoniec 
mohli si to na vlastnej koži overiť 
aj samotní dvaja „vyvolení“ štu-
denti Maroš Lajčiak a Alexandra 
Pastorková, ktorí mu boli celý deň 
neustále v pätách. Študenti mali 

možnosť zistiť, že taký obyčajný 
deň primátora nie je taký jedno-
duchý, ako vyzerá. Okrem toho, že 
zastáva dôležitú funkciu v meste, 
musí si splniť aj veľa rôznych po-
vinností, ako sú konferencie, pra-
covné stretnutia, prijať zahraničné 
návštevy a pritom však nezabudne 
dať si raňajky so svojím synom a 
sem-tam ho vziať na nejaké pred-
stavenie pre deti. V diskusii sa na-
črtlo aj riešenie problému zo stra-
ny študentov ohľadom mestského 
kina a hodnotenie kultúrnych ak-
cií počas Štiavnického kultúrneho 
leta. Študentom priblížil taktiež 
najbližšie plány do budúcnosti, 
akými sú rekonštrukcia Rubigallu, 
oprava miestnych ciest alebo nové 
osvetlenie sídliska Drieňová. Celé 
stretnutie začalo potleskom štu-
dentov a podpísaním sa primátora 
do kroniky školy.

Martina Štefanková

Primátor diskutoval so študentmi

Primátor s podnikateľmi
V piatok 17.októbra sa uskutočnilo 

neformálne stretnutie podnikate-

ľov združených v organizácii Zdru-

ženie turizmu, zástupcov kúpeľov 

v Sklených Tepliciach a Salamandra 

resort s primátorom Mesta Banská 

Štiavnica P.Balžankom.

Na stretnutí sa hodnotila letná 
turistická sezóna a odznelo viacero 
názorov a pripomienok k rozvoju 
cestovného ruchu v B.Štiavnici. Čle-
novia Združenia turizmu opätovne 

zdôraznili tému potreby riešenia 
dopravy v centre mesta, kde neza-
znamenali žiadne zásadné zmeny 
k lepšiemu. Rovnako by privítali 
ďalšie skrášľovanie centra, čistotu a 
postupnú systematickú tvorbu ori-
entačného systému. Podnikatelia 
ocenili marketingové snahy mesta 
a požiadali primátora, aby sa suma 
prostriedkov na podporu propagácie 
mesta a ďalších aktivít s tým spoje-
ných nezmenšovala. Pozitívny ohlas 
malo aj prijaté a kontrolované naria-

denie mesta o zákaze pitia alkoholu 
na verejných priestranstvách, ako aj 
zlepšený výkon Mestskej polície. Me-
dzi najpozitívnejšie správy stretnutia 
patrila informácia, že v tomto roku 
nakoniec predsa len v obmedzenom 
režime začne prevádzka lyžiarskeho 
strediska Salamandra resort. 

Združenie turizmu je občianskym 
združením, ktoré má 20 členov – 
právnických osôb. Členmi sú podni-
katelia v cestovnom ruchu a múzeá 
celého štiavnického regiónu.  rm
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Primátor počas Európskeho týždňa 
miestnej demokracie v BBSK.

Dňa 9.10. sa uskutočnilo 21. zasad-

nutie zastupiteľstva BBSK. 

Prijaté bolo na ňom aj významné 
uznesenie, ktoré bude mať po jeho 
realizácii veľký význam pre ďalší 
rozvoj Banskej Štiavnice a celého 
nášho regiónu. Na zasadnutí sa 
zúčastnil aj poslanec tohto zastu-
piteľstva za náš okres Ing. Marián 
Zimmermann. Konkrétnejšie vy-
svetlenie k tomuto uzneseniu od 

neho je nasledovné: 
„Uznesenie sa dotýkalo a priamo 
nadväzovalo na jeden z bodov uzne-
senia vlády SR, ktorá 3.9. zasadala 
v B. Štiavnici. Vláda na ňom prijala 
aj uznesenie B.12 o delimitácii cesty 
II/525 v úseku B. Štiavnica – Hron-
ská Breznica z BBSK na Slovenskú 
správu ciest, príprave projektovej 
dokumentácie predmetnej cesty, 
vrátane územného rozhodnutia a 
stavebného povolenia do 31.12.2010 

a výstavbe predmetnej cesty do 
31.12.2012. Zastupiteľstvo BBSK 
preklasifi kovalo cestu II/525 Hron-
ská Dúbrava – Banská Štiavnica – 
Hontianske Nemce do siete I. triedy 
a jej delimitáciu z Banskobystrické-
ho samostatného kraja na Slovenskú 
správu ciest. Oproti uzneseniu vlády 
SR sa teda vytvorili predpoklady aj 
pre výstavbu cesty z B. Štiavnice aj 
do Hontianskych Nemiec.“

Ján Novák

Banskobystrický samosprávny kraj rozšíril uznesenie vlády SR

Pred výstavbou cesty I. triedy

Komisia kultúry pri MsZ v 
B. Štiavnici sa na svojom ok-
tóbrovom zasadnutí zaoberala 
zmluvou MsÚ so spol. POMA, 
s.r.o., na rok 2009 za prítomnos-
ti konateľa spol. p. S. Marunia-
ka, vyhodnotila Salamandrové 
dni 2008, ako aj celé kultúrne 
leto 2008, konštatovala úspeš-
nosť podujatí. Všetci prítomní 
členovia vyjadrili spokojnosť s 
ich priebehom, ako aj so sku-
točnosťou vyberania vstupné-
ho počas Salamandrových dní, 
ale zaoberali sa aj problémami, 
ktorým by sa v budúcnosti dalo 
vyhnúť. Ved. OKCRaŠ predsta-
vil prítomným predbežnú víziu 
kultúrneho leta a jeho podujatí 
na budúci rok, ktorých koncep-
cia by mala zostať zachovaná, 
pribudnúť by mohlo jedno pod-
ujatie ako aj niekoľko noviniek v 
rámci tradičných podujatí. Ko-
misia kultúry v ďalšom bode po-
žiadala MsÚ o zvýšenie čiastky 
rozpočtu na rok 2009 pre žiada-
teľov o príspevky, ved. súborov, 
rôznych umel. zoskupení, ako aj 
jednotlivcov, ktorí sa angažujú 
v oblasti kultúry, pretože výška 
požadovaných fi nancií býva už 
niekoľko rokov mnohonásobne 
vyššia, než mesto týmto inicia-
tívnym ľuďom poskytuje. 

V 2.kole prideľovania fi nancií 
žiadateľom, rozdelila komisia 
kultúry príspevky nasledovne: 

Impresia - vybavenie aparatú- 
ry- 5.000,-Sk
Cardium M. Mikuš - vybave- 
nie kapely- 3.000,-Sk
Janka Bernáthová - tlač a vy- 
danie knihy- 2.500,-Sk
Divadelný súbor Paradajz Pik- 
čr - zvuková aparatúra- 0,-Sk
SBM- Banskoštiavnický via- 
nočný jarmok - 8.000,-Sk
OZ Salamandra - Tradičná za- 
bíjačka – 0,-Sk
OZ Salamandra - Mikulášsky  
večierok - 5.000,-Sk
Mgr. Svätopluk Mikyta - Štiav- 
nické veduty 08 - 6.500,-Sk 

Bližšie informácie:
www.banskastiavnica.sk
(Občan - Mestský úrad - komi-
sie - kultúrna komisia)

kk

Októbrové za-

sadnutie kultúr-

nej komisie

Lyžiarske stredisko Salamandra resort bude už v tomto roku v prevádzke
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Dohoda o spolupráci podpísaná
Veľká vzdialenosť medzi našimi mestami nezabráni ďalšej spolupráci

(dokončenie z 1.str.)
Súčasťou spolupráce bude aj na-
pomáhať a podporovať vytváranie 
kontaktov medzi vzdelávacími, kul-
túrnymi a osvetovými inštitúcia-
mi a ich činnosť v oblasti ochrany 
tradícií. „Je nám jasné, že vzdiale-
nosť medzi našimi mestami je síce 
geografi cky veľká, no v čase globa-
lizovaného sveta a internetovej ko-
munikácie nám nemôže zabrániť vo 
výmene skúseností a informácií,“ 
povedal Pavol Balžanka a uviedol: 
„Sme veľmi radi, že táto zmluva a 
kontakt vznikol aj vďaka aktívnej 
pomoci a podpory veľvyslanectva 
Japonskeho cisarstva na Slovensku, 
o ktorú sa zaslúžil veľvyslanec, J.E. 
Makoto Washizu.“

Vzácni hostia (traja z veľvysla-
nectva a siedmi z mesta Kosaka) 
po prijatí na historickej štiavnickej 
radnici si pozreli historické cen-
trum mesta, krátko navštívili vý-
stavu „Banská Štiavnica – mesto 

svetového dedičstva“ k 15.výročiu 
zápisu historického mesta Banská 
Štiavnica a technických pamiatok 
v jej okolí do Zoznamu svetového 
dedičstva, prezreli si Múzeum vo 

Svätom Antone, navštívili Banské 
múzeum v prírode a pozreli si aj 
štiavnické tajchy. 

PhDr. Peter Zemaník, mrn
tlačový tajomník primátora

Vo štvrtok 16.10. navštívila 
B.Štiavnicu 10-členná delegá-
cia japonského mesta Kosaka, 
ktorú sprevádzal aj japonský 
veľvyslanec na Slovensku Jeho 
Excelencia Makoto Washizu. V 
rámci programu navštívili aj dve 
expozície SBM. Prvou zastáv-
kou bola informačná kancelária 
banskoštiavnického Geoparku v 
budove Berggerichtu, kde svojich 
japonských partnerov privítal 
aj primátor mesta P.Balžanka a 
stručne ich oboznámil s histó-
riou B.Štiavnice a jej jedinečnos-
ťami a zvláštnosťami. Potom si p. 
Makoto Washizu a jeho japonskí 
rodáci vo výstavných priestoroch 
Berggerichtu s veľkým záujmom 
prezreli výstavu B.Štiavnica - 
mesto svetového dedičstva, kto-
rú pripravilo SBM, v spolupráci 
s mestom, k 15. výročiu zápisu 
B.Štiavnice a jej technických pa-
miatok do Zoznamu svetového 
dedičstva a k 1. výročiu zápisu 
banských máp a plánov Hlav-
ného komorskogrófskeho úradu 
na Listinu svetového dokumen-
tárneho dedičstva Pamäť sveta. 
Pozornosti japonskej delegácie 
neušla ani cenná trofej, ktorú 
získala B.Štiavnica v japonskom 
meste Hammamatsu v celosve-
tovej súťaži Národy v rozkvete v 
roku 2000. 

Krátko popoludní nasledovala 
prehliadka najnavštevovanejšej 
expozície SBM –Banského mú-
zea v prírode. Na pôde baníckeho 
skanzenu na Ondrej šachte pod 
Klingerom japonskú delegáciu s 
veľvyslancom ich krajiny priví-
tal zástupca riaditeľa múzea Ing. 
Peter Zorvan, PhD. Vzácnych 
hostí poinformoval o všetkých 7 
expozíciách SBM a v súvislosti s 
expozíciou Baníckeho skanzenu 
upozornil na jeho výnimočnosť, 
pretože je to prakticky jediná 
baňa v celej stredoslovenskej 
banskej oblasti, kde sa ešte môžu 
návštevníci na vlastné oči pre-
svedčiť, ako vyzerali dobývacie 
priestory v minulosti, ale aj v 
posledných rokoch, až do zániku 
banskej činnosti. Jeho Excelencia 
Makoto Washizu, ako aj celá de-
legácia sa v ciachovni preobliekli 
do úplne nových fáracích plášťov 
a vyzbrojení akumulátorovými 
svietidlami sa vydali na poldru-
hakilometrovú podzemnú trasu 
štôlne Bartolomej. 

Mgr. Ľuboš Krno, SBM

Veľvyslanec v SBM

(dokončenie z 1.str.)
Gymnázium A.Kmeťa v B.Štia-
vnici patrí medzi najaktívnejších 
členov združenia ASPnet. Okrem 
tradičných aktivít spojených s 
hodnotami a myšlienkami UNE-
SCO žiaci a zamestnanci školy 
pripravili a zrealizovali dva veľké 
medzinárodné participačné pro-
jekty, finančne podporené orga-
nizáciou UNESCO v hodnote 1,5 
milióna korún. Tieto prostriedky 
škola použila na doplnenie ma-
teriálno-technického vybavenia 
a na vyučovacie a mimoškolské 
aktivity. Počas nich banskoštiav-
nickí študenti bývali v rodinách a 
spoznávali kultúru nielen svojho 
regiónu a Slovenska, ale aj part-
nerských krajín Talianska, Ru-
munska, Turecka, Fínska , Litvy, 
Poľska a Čiech. Stretnutia sa 
zúčastnili učitelia z 12-tich škôl 
z celého Slovenska a počas viac 
ako dvoch dní ich čakal bohatý 
program. Vo štvrtok doobeda po 
príchode účastníkov začalo stret-
nutie otváracím príhovorom ná-
rodnej koordinátorky UNESCO 
Mgr.A.Polievkovej a prednáškou 

Ing.M.Dudáša, CSc. z PÚ v Žili-
ne o novej skupine slovenských 
pamiatok na Listine kultúrneho 
a svetového dedičstva UNESCO, 
o drevených kostolíkoch. Ne-
smierne zaujímavú prednášku o 
kostolíkoch a o procese ich zápi-
su ocenili účastníci, ako aj ban-
skoštiavnickí študenti. Poobede 
bolo venované návšteve SBM, 
kde ŠÚBA a MsÚ B. Štiavnica 
pripravili výstavu materiálov k 
zápisu banských máp do archí-
vu UNESCO Pamäť sveta a k 
15.výročiu zápisu B.Štiavnice na 
Listinu svetového a kultúrneho 
dedičstva UNESCO. Program 
Pamäť sveta je medzinárodným 
programom UNESCO v oblasti 
evidencie, ochrany, spracováva-
nia a sprístupňovania svetového 
dokumentárneho dedičstva v 
podmienkach svetovej informač-
nej a dokumentačnej výmeny 
informácií. Bol schválený Gene-
rálnou konferenciou UNESCO v 
roku 1993. 

Program začal opäť na Gym-
náziu Andreja Kmeťa prezen-
táciami jednotlivých škôl o ich 

aktivitách a účasti na projektoch 
pod záštitou UNESCO. Toto bolo 
mimoriadne prospešné a učitelia 
si intenzívne vymieňali poznatky 
a skúsenosti a výsledkom bude 
nepochybne aj spolupráca medzi 
školami aj na národnej úrovni. 
Poobede bolo venované pre-
hliadke unikátnych technických 
pamiatok UNESCO v okolí, ban-
skoštiavnických tajchov. Napriek 
nepriaznivému počasiu boli uči-
telia spokojní a mnohí vyjadrili 
záujem o ďalšiu návštevu B.Štia-
vnice. 

Záverečnú programovú bodku 
pripravila PaedDr. B.Nemcová, 
ktorá prezentovala veľmi úspešný 
projekt záchrany židovského cin-
torína v B.Štiavnici „Po stopách 
židovských predkov“. Stretnutie 
bolo veľmi inšpiratívne a pod-
netné. Podnietilo nové nápady 
na projekty a spoluprácu medzi 
školami na národnej a medziná-
rodnej úrovni. 

Mgr. Miron Breznoščák
Koordinátor projektu Škola 

UNESCO, Gymnázium Andreja 
Kmeťa

Gymnázium A.Kmeťa – škola UNENCO

Zaujímavé stretnutie Pridružených škôl UNESCO v Banskej Štiavnici
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Dar na pamiatku od primátora nášho mesta.
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Počuli sme, prečítali sme si 

„...odborník, ktorý sa vyzná do 
takých vecí.“ (Markíza 5.8.2008, 
Teleráno)
Správne: vyzná v takých veciach
„Máme tu pána Pribylinca, ktorý 
sa vyzná do chodenia.“ (Markíza 
5.8.2008, Teleráno)
Správne: vyzná v chodení
„Nevyznám sa veľmi do zeleniny.“
Správne: Nevyznám sa v zelenine

Sloveso vyznať sa má jedinú 
väzbu, a to so 6. pádom ( v kom, 
čom). Ako synonymické môže-
me použiť slovesá rozumieť sa 
(3. pád – čomu, 2. pád – do čoho, 
rozumieť sa politike, do politiky), 
orientovať sa (6. pád – v čom, o. 
sa v meste) ovládať (4. pád – čo 
ovládať cudzie jazyky)

NB

Jazyková polícia

Od 8.11. 2008 začína školenie 
vodnej a hasičskej záchrannej 
služby v zasadačke Dobrovoľné-
ho hasičského zboru v B.Štiavnici 
Ul. Andreja Sládkoviča 15.
Čo robiť keď...
...horí elektrické zariadenie – 
televízor, práčka, chladnička...

vytiahnite prívodnú šnúru zo 1. 
zástrčky
po vytiahnutí zo zástrčky mô-2. 
žete požiť na hasenie vodu

...horí fritéza
zatvorte veko1. 
vytiahnite prívodnú šnúru zo 2. 
zástrčky
vyneste ju na voľné priestran-3. 
stvo, veko otvorte až po 
ochladnutí oleja

...zhorela vám večera
ak je jedlo spálené, ale neho-1. 
rí, zalejte nádobu a vyvetrajte 
byt (ak je možné, vetrajte cez 
okná, nie cez dvere - zabráni-
te tak vzniku paniky vo vašom 
vchode)
keď ste prehnali ešte viac a je-2. 
dlo už horí plameňom, prikry-
te hrniec pokrievkou, plechom, 
alebo to zalejte vodou (pozor 
horiaci olej nehaste vodou)
nehanbite sa otvoriť dvere ha-3. 
sičom, ušetríte im námahu a 
čas, nie ste prvý ani posledný, 
komu sa to stalo.

Vladimír Poprac

Hasičské
spravodajstvo

V Dome kultúry v Skalici sa 16. – 

17. októbra uskutočnil IX. Ročník 

konferencie KOMUNAL 2008, pod 

názvom „Využime úžasný poten-

ciál študentov a vysokých škôl 

v prospech rozvoja našich obcí, 

miest a regiónov „. Záštitu nad 

konferenciou prevzal minister 

školstva Ján Mikolaj.

Konferenciu organizovala Dexia 
banka Slovensko, a.s., Združenie 
miest a obcí Slovenska (ZMOS), 
Municipalia a.s. a mesto Skalica.

V priebehu konferencie bola 
zhodnotená spolupráca miest a 
obcí s vysokými školami, možnosti 
a perspektívy jej rozvoja v nastáva-
júcom období, postavenie a úloha 
Dexia banky.

Počas konferencie bol predsta-
vený a do živej prevádzky spustený 
Register tém pre diplomové práce. 
Účelom tejto stránky je upevnenie 
spolupráce regiónov, miest, obcí a 
podnikateľov s vysokými školami 
a ich študentmi pri rozvoji regi-
ónov na Slovensku. Je to príleži-

tosť pre mesto, obec, región alebo 
podnikateľov zadať do Registra 
témy – problémy, ktoré potrebujú 
prostredníctvom študentov vyrie-
šiť. Vysoká škola môže z Registra 
vybrať pre svojich študentov aktu-
álne témy podľa svojho uváženia, 
ale môže témy aj zadať. Podobne 
aj študent po dohode so školou a 
následne so zadávateľom si môže 
tému, ktorá ho zaujme, vybrať, 
prípadne ponúknuť svoju vlastnú 
myšlienku ako námet pre jej reali-
záciu v obci. Dexia banka bude Re-
gister spravovať, v prípade potreby 
koordinovať spoluprácu účastní-
kov Registra.

Predseda ZMOS – u Michal Sý-
kora charakterizoval Register tém 
pre diplomové práce ako dobrý 
nástroj spolupráce miestnej samo-
správy s vysokými školami, ktorý 
prispeje k presadeniu nových myš-
lienok a pohľadov pri vylepšovaní 
vzhľadu našich miest a obcí, ale aj 
ich rozvoja. 

Dexia banka, a.s., vyhlásila v r. 
2008 už 3. ročník celoslovenskej 

„Súťaže o cenu Dexia banky“ za 
najlepšiu diplomovú prácu pre 
rozvoj regiónov, miest a obcí na 
Slovensku. 

Do súťaže sa zapojilo 10 vyso-
kých škôl a prijatých bolo 47 dip-
lomových prác.

Hodnotiaca komisia konštatova-
la, že diplomové práce pre ich zau-
jímavé myšlienky, podnetné návr-
hy, kvalitné odborné spracovanie, 
by mali byť spolu s diplomantmi 
k dispozícii regiónom, mestám a 
obciam. Spolu bolo odmenených 
7 diplomových prác a mimoriadne 
ocenenia získali 2 diplomové práce.

Podľa rozhodnutia komisie zís-
kala 1. miesto – 50 000,- Sk – udelila 
Dexia banka a.s. + zájazd na pôdu 
európskeho parlamentu venoval 
europoslanec Vladimír Maňka: 
Diplomová práca č.15 – Prírodné a 
kultúrne dominanty, ako orientač-
ná pomôcka návštevníkov Banskej 
Štiavnice, diplomant Zdenka Pred-
ná z TU Zvolen, Fakulta ekológie a 
environmentalistiky. 

Juraj Čabák

Konferencia Komunal 2008

V dňoch 8. – 10. 10. 2008 sa vo 

veľkej posluchárni SPŠ Stan-

kovianskeho konal 10. ročník 

konferencie Banskoštiavnické dni. 

V I. sekcii zameranej na mierové 

využitie atómovej energie odzneli 

veľmi zaujímavé prednášky o 

vplyve radiácie na zdravie človeka, 

vplyve jadrovej energetiky na 

životné prostredie, či prednášky 

o stave atómových elektrární na 

Slovensku a priebeh likvidácie 

vyradených jadrových zariadení v 

Jaslovských Bohuniciach. 

Druhá sekcia bola zameraná 
na problematiku komunálneho 
odpadu – separáciu a recykláciu. 
Zazneli prednášky o význame Re-
cyklačného fondu pre separáciu a 
recykláciu na Slovensku, o tom, aké 
zmeny v odpadovom hospodárstve 
sa pripravujú v Banskej Štiavnici, 
čo všetko treba zvážiť pri návrhu 
systému separácie odpadu a bio-
odpadu v obci. Boli prezentované 
skúsenosti z obce Palárikovo, lídra 
na poli separácie na Slovensku. Za-

ujímavá bola aj prezentácia odstrá-
nenia a zhodnotenia chlórovaných 
nebezpečných látok technológiou 
plazmatického rozkladu. Táto 
technológia môže zhodnocovať aj 
komunálne odpady na báze uhlíka 
(plasty, drevo a pod.).

V piatok doobeda sa na námestí 
sv. Trojice konala výstava komunál-
nej techniky. 

II. sekcie sa zúčastnili aj študenti 
SPŠ Stankovianskeho, ktorí svojimi 
otázkami prejavili živý záujem o 
témy z oblastí separácie, recyklácie 
a životného prostredia.

Napriek zmene miesta konania 

konferencie bol priebeh úspešný, čo 
potvrdila aj vysoká účasť domácich 
i zahraničných odborníkov.

Chceme sa poďakovať primáto-
rovi a Mestu Banská Štiavnica za 
otvorenie konferencie, ústretovosť a 
celkovú podporu konferencie. Ďa-
kujeme tiež riaditeľstvu SPŠ Stan-
kovianskeho za poskytnutie pred-
náškovej sály a pozitívny prístup. 
Veríme, že na XI. ročník prilákame 
ešte viac zástupcov samospráv a re-
cyklačného priemyslu, aby mohlo 
prebiehať vzájomné odovzdávanie 
si informácií, poznatkov a skúse-
ností.  Miloš Veverka, TS, m. p. BŠ

Konferencia X. Banskoštiavnické dni 2008

Záštitu nad konferenciou prevzal minister školstva Ján Mikolaj

Prednáška o vplyve jadrovej energetiky na životné prostredie

fo
to

 M
.K

rí
ž

fo
to

 M
.K

rí
ž



6 23. októbra 2008ZAUJÍMAVOSTI

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším Živena – spolok 

slovenských žien, Mestská knižnica v B. Štiavnici, 

Mestský úrad a Smer – SD pripravili pre seniorov 17. 

októbra v podvečerných hodinách v podkroví Rubi-

gallu posedenie s pohostením. 

Zaplnené podkrovie na úvod pozdravil 
Kraskovou básňou zo zbierky Nox et 
solitudo Peter Danáš. Medzi prítom-
nými privítal aj primátora mesta 
Mgr. Pavla Balžanku. Sľubované 
prekvapenie ponúkli členovia he-
reckého súboru Paradajz pikčr v 
podobe divadelného predstavenia 
„Obludárium alebo Adélka ešte ne-
večerala“. Bola to vyše hodinová zábava 
v ôsmich dejstvách s vtipnými textami, 
založenými na dômyselných slovných 

hračkách a absurdných situáciách. Dominovali he-
recké výkony hlavných protagonistov, ostrieľaných 
„stálic“ tohto súboru – Bibiany Stankovej, Moniky 

Hricovej a Ivana Lukáča. Za nimi v ničom 
nezaostali ani ďalšie epizodické postavy. 
Prítomné publikum sa výborne bavilo, spre-

vádzalo predstavenie salvami smiechu a na 
záver odmenilo účinkujúcich dlhotrvajúcim 
potleskom. Dobre padlo i občerstvenie, po-
hárik vínka, slané i sladké koláčiky. Mnohí 

ocenili aj možnosť vzájomne sa porozprá-
vať a pobaviť. Organizátorom za dobrý 
nápad a účinkujúcim za príjemne prežité 
chvíle patrí vrelé poďakovanie. N B

Milé prekvapenie pre seniorov

i pre seniorov 17. 
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V piatok 26.septembra bola za prí-

tomnosti vzácnych hostí slávnost-

ne odovzdaná do užívania zelená 

oddychová zóna v blízkosti areálu 

Školského internátu Strednej 

odbornej školy lesníckej v Banskej 

Štiavnici, vybudovaná vďaka 

fi nančnej podpore Nadácie Eko-

polis a spoločnosti Slovnaft, a.s., v 

rámci programu Zelené oázy.

Slávnostného otvorenia sa zú-
častnil zástupca Nadácie Ekopolis 
pán Hronec, prednostka MsÚ Ing. 
Nadežda Babjaková, vedúca od-
boru školstva Paedr.Viera Ebert, 
riaditeľ SOŠL Ing. Rudolf Valovič, 
CSc., koordinátor zodpovedný za 
realizáciu projektu Ing. Roman 
Lauko a mnohí iní sympatizanti 
tejto, do konečnej podoby dove-
denej skvelej myšlienky. Autorom 
tohto projektu je Ing. Vladimír 
Gálik.

Hlavným cieľom realizácie pro-
jektu bolo upravenie takmer nevyu-
žitej, neesteticky pôsobiacej plochy 
bývalej skládky a vytvorenie zelenej 
zóny predovšetkým pre možnosti 
oddychu študentov ubytovaných v 
Školskom internáte, ale aj pre ši-
rokú verejnosť. Išlo sa o plochu s 
celkovou výmerou 2656m2,z čoho 
existujúca asfaltová časť ihriska za-
berala 460m2. Na ostatnej ploche 
bola vybudovaná zelená oáza, po-
zostávajúca z trávnatej časti, vkus-
ne, citlivo a účelne vysadených dre-
vín, siete upravených chodníkov, 

so zaujímavo riešeným dreveným 
altánkom, ohniskom, aj priesto-
rom pre hľadisko. Veľmi originálne 
tu pôsobí najmä veľká otvorená 
šachovnica, poskytujúca priestor 
nielen priaznivcom tejto kráľovskej 
hry, ale dotvára krásnu kulisu pre 
sokoliarske vystúpenia, kultúrne 
podujatia, besedy, či prednášky v 
prírode. Asfaltová časť oplotenej 
oddychovej zóny s hádzanárskymi 
bránami a basketbalovými košmi 
umožňuje široké športové využite. 
Spĺňa aj náročné kritériá pre orga-
nizovanie športových turnajov väč-
šieho rozsahu. Nezabudlo sa tu ani 
na vyznavačov záhradných kolkov, 
alebo také dôležité detaily, ako sú 
napríklad stojany pre dravce.

Celkový rozpočet vyčlenený na 
realizáciu projektu bol 250tisíc Sk. 

Nadácia Ekopolis poskytla grant 
vo výške 200tisíc Sk so spoluúčas-
ťou SOŠL, ktorá prispela sumou 
50tisíc Sk. Odbornú garanciu nad 
projektom prevzala SOLŠ v Ban-
skej Štiavnici a štatutárny zástupca 
Ing. Valovič, CSc. Pod odborným 
dohľadom Ing. Gálika (autora pro-
jektu) a Ing. Lauku, tu vo svojom 
voľnom čase spolupracovali mnohí 
dobrovoľníci z radov študentov, čo 
malo určite aj nezanedbateľný vý-
chovný aspekt. Dnes už chlapci a 
dievčatá tieto priestory s obľubou 
využívajú pre príjemné spoločné 
posedenia a sami sa o ne aj starajú. 
Veríme, ži si do tejto krásnej zele-
nej oázy nájdu cestu aj obyvatelia 
Banskej Štiavnice a príjemne si tu 
odpočinú.

J.B.

Zelená oddychová zóna pre verejnosť
O tom, že nie je voňavka ako 

voňavka, by sa dalo dlho a urči-
te aj vtipne polemizovať. To však 
momentálne nie je mojím zá-
merom. Chcem len touto cestou 
upozorniť občanov, že dotieravé 
,,dámy“, ktoré sa pohybujú na 
parkovisku pred Billou a ponú-
kajú na predaj zaručene ,,znač-
kové vône v pôvodnom balení za 
výhodné ceny“, sú obyčajné pod-
vodníčky. Presne vedia, ako majú 
,,zaútočiť“ na dobromyseľnosť a 
dôverčivosť svojich obetí. S na-
podobeninou značkovej voňavky 
im ponúkajú klamlivý pocit, že 
kupujú ten najkvalitnejší vianoč-
ný darček pre svojich milovaných 
a ešte aj ušetria. Verte mi, viem o 
tom svoje. Pred niekoľkými rok-
mi som dostala takýto vianočný 
darček od svojich detí a aj keď 
som sa tvárila nadšene v snahe 
nepokaziť im radosť z obdarova-
nia, v skutočnosti mi bolo ľúto, 
keď som si privoňala k lacnotou 
a podvodom zapáchajúcej vode. 
Rovnakú ľútosť cítim, keď vidím 
dôverčivých občanov odratúvať 
svoje poctivo zarobené peniaze 
na dlaň ilúzii, ktorá sa pod via-
nočným stromčekom rozplynie 
ako falošná voňavka. 

Janka Bernáthová

Voňavé ilúzie 

Členovia hereckého súboru Paradajz pikčr opäť divákov nadchli

„Demencia v akcií“ - Monika Hricová v diva-
delnom predstavení „Obludárium alebo Adelka 
ešte nevečerala“fo
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Čitateľské kluby pokračujú aj 
v novom školskom roku v ne-
zmenenom čase, každú stredu od 
14.00- 15.30 hod. Jedinou pod-
mienkou je mať rád knihy, kniž-
nicu a vlastniť platný čitateľský 
preukaz. Reč je pravdaže o klube 
pre deti a mládež, takže všetci, 
ktorí máte túto hodinku ešte ne-
zadanú, príďte sa usadiť na naše 
vankúšiky a stolčeky a započúvať 
sa do príbehov z najnovších kníh 
pre vás. (Momentálne je pripra-
vená najnovšia kniha Gabriely 
Futovej: Dokonalá Klára). Ak tú-
žite po aktívnejšej činnosti, aj na 
to sme pripravení. Budeme riešiť 
súťažné úlohy z časopisu Fifík a 
vymýšľať jesennú výzdobu det-
ského oddelenia. Takže nech sa 
páči- kedykoľvek sa môžete pri-
dať, členstvo je úplne dobrovoľ-
né. My sa už tešíme. 

kk

Čitateľské kluby 

v mestskej knižnici
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Oznamy
Pohronské osvetové stredisko 

Žiar nad Hronom – Pracovisko 
Banská Štiavnica, Mesto Banská 
Štiavnica vyhlasujú 11. ročník vý-
tvarnej súťaže SALAMANDER 
2008 OČAMI DETÍ A MLÁDE-
ŽE s tematikou Salamandrového 
sprievodu a sprievodných podujatí 
Salamandrových dní. Podmienky 
súťaže: Súťaž sa vyhlasuje pre ve-
kové kategórie : I. - žiaci MŠ II. - 
žiaci 1. - 3. ročníka ZŠ III. - žiaci 4. 
- 6. ročníka IV. - žiaci 7. - 9. roční-
ka ZŠ V. - žiaci 1. stupňa ZUŠ VI. - 
žiaci 2. stupňa ZUŠ VII. - študenti 
SŠ, VŠ VIII. - dospelí (nie študenti 
SŠ a VŠ). Jeden autor môže poslať 
do súťaže najviac 3 súťažné práce. 
Technika prác: ľubovoľná Formát: 
minimálne A4 - maximálne A2. 
Na zadnú stranu každej práce 
treba uviesť: Názov práce, meno a 
priezvisko autora, adresu, u žiakov 
a študentov adresu školy a ročník 
(nie rok narodenia) meno vyuč. 
výtvarnej výchovy, príp. číslo tele-
fónu. Súťažné práce sa nevracajú, 
len na požiadanie. Zaslaním prác 
autor súhlasí s ich zverejnením. 
UZÁVIERKA SÚŤAŽE: 30. no-
vember 2008. Súťažné práce posie-
lajte na adresu: BBSK – Pohronské 
osvetové stredisko, Kammerhofská 
2, 969 01 Banská Štiavnica. Bliž-
šie informácie: POS, Kammerhof-
ská 2, B. Štiavnica, č. t. : 045/ 692 

13 87, mobil: 0915 819 989, e-mail 
: petrova@osvetaziar.sk

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...

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

Pozvánky
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!

Joga v dennom živote. Prianím 
každého človeka je žiť v harmónii 
sám so sebou a so svojím okolím. 
V dnešnej dobe sa kladú na nás v 
mnohých oblastiach života väčšie 
fyzické a psychické požiadavky. 
Následkom toho stále viac ľudí 
trpí zdravotnými problémami, 
napätím, nervozitou, porucha-
mi spánku, stresom, prejavujú sa 
nepriaznivé dôsledky jednostran-
ného telesného zaťaženia a nedo-
statku pohybu. Práve preto majú 
v súčasnosti veľký význam metódy 
a techniky, ktoré pomáhajú upev-
ňovať a zlepšovať zdravie, ktoré 
nastoľujú telesnú, psychickú a 
duševnú harmóniu. Systém Joga 
v dennom živote ponúka práve v 
tejto oblasti alternatívnu možnosť 
ako pomôcť sám sebe. Pozývame 
vás každý pondelok o 16.45 hod 
do Trámovej miestnosti Rubigal-
lu, na Námestí sv. Trojice, kde sa 
s nami naučíte zvládať uvedené 
problémy.

Sahadža joga - prednáška a 
meditácia. Praktické metódy pre 
celkové fyzické, psychické a emo-
cionálne zdravie človeka. Prebu-
denie energie kundalini, čistenie 
čakier a energetických kanálov. 
Každý piatok od 24.10.2008, od 
17,30 hod. v čajovni v Klopačke 
v Banskej Štiavnici, vstup voľný, 
informácie na tel.č.: 0908 588 974. 

Naučíte sa zvládať ťažké životné 
situácie, spoznáte a pochopíte seba 
samého, začnete rozlišovať Pravdu 
a Nepravdy, naučíte sa prekonávať 
stres, zbavíte sa všetkých závislostí 
– drogy, alkohol, fajčenie, pocho-
píte vaše problémy aj problémy 
okolia, vráti sa vám stratené se-
bavedomie, stanete sa pokojnejší, 
vyrovnanejší a zdravší. 

Dňa 31.10.2008 (piatok) o 
15.hod. sa bude konať v baníckej 
krčme KAMI u p. Ing. Karabellyho 
pravidelné stretnutie bývalých 
baníkov a ich sympatizantov. 

Organizátori podujatia

V bratislavskom rádiu Regina v 
sobotu 25.10. o 16.hod. v relácii 
„Kapela hraj“ bude predstave-
né CD ako aj samotná dychová 
hudba Sitňanka. Kapelu predsta-
ví p. Adam Hudec. Prajeme vám 
príjemné počúvanie!

Poakovanie
Srdečná vďaka patrí p. primá-

rovi Streškovi, p. doktorke Ada-
movicovej, ošetrujúcej lekárke p. 
Žemberovej a sestričkám za vzor-
nú starostlivosť počas mojej hospi-
talizácie v nemocnici na Internom 
oddelení v Banskej Štiavnici od 
vďačnej pacientky p. Výbochovej z 
Prenčova. 

OZNAMY

V dňoch 29. septembra až 

4. októbra 2008 sa konala v 

kanadskom Montreale výročná 

konferencia Kultúrnovzdelávacej 

komisie Medzinárodnej rady 

múzeí – ICOM/CECA. 

Na konferencii, ktorej nosná 
téma bola „Kultúrny turizmus: 
Trendy a stratégie“, sa zúčastni-
lo cca 190 účastníkov z 31 krajín 
všetkých kontinentov. Slovensko 
na konferencii reprezentovali pra-
covníci Múzea vo Sv. Antone Ing. 
Marian Číž a Mgr. Ivan Lukáč. Ing. 
Číž sa predstavil s prezentáciou o 
skúsenostiach z kultúrneho turiz-
mu nielen v Múzeu vo Sv, Antone, 
no i v ďalších cca 20 vybraných 
slovenských múzeách (vrátane 

Slovenského banského múzea v 
Banskej Štiavnici). Prednáška dopl-
nená DVD prezentáciou sa stretla 
so značným ohlasom a ako otázku 
prestíže vnímame, že bola zahrnu-
tá v programe spoločne s prezentá-
ciami riaditeľa Múzea moderného 

umenia v New Yorku, riaditeľky 
PR z parížskeho Louvru i s mú-
zejnými odborníkmi z brazílskeho 
Sao Paula, belgického Bruselu, či 
kanadského Montrealu. Mgr. Ivan 
Lukáč predstavil v rámci „Trhu ná-
padov“ projekt Múzea vo Sv. An-

tone pre žiakov nižších ročníkov 
ZŠ „Coburgov poklad“. Súčasťou 
programu konferencie boli i zau-
jímavé exkurzie do montrealského 
Biodómu, do Múzea moderného 
umenia, do Múzea krásnych ume-
ní s aktuálnou výstavou Andyho 
Warhola i do národného pamätní-
ka – pevnosti Chambly. Veľmi nás 
potešilo, že ešte i po troch rokoch 
si všetci členovia ICOM/CECA 
radi spomínali na konferenciu, 
ktorú sme v roku 2005 realizovali 
v Banskej Štiavnici, a označovali ju 
ako doteraz najlepšie zorganizova-
nú. Radi konštatujeme, že múzeá v 
banskoštiavnickom regióne majú v 
múzejnom odbornom svete dobré 
meno.

Marian Číž

Úspešná prezentácia Múzea vo Sv. Antone v Montreale

Výročná konferencia Kultúrnovzdelávacej komisie Medzinárodnej rady múzeí - ICOM

Inzercia
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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

Pri príležitosti 100.výročia vy-

hlásenia nezávislosti Bulharska, 

pripravilo Ministerstvo kultúry 

Bulharskej republiky, Národná 

knižnica sv. Cyrila a Metoda v Sofi i, 

ministerstvo zahraničných vecí 

Bulharskej republiky a mnohé so-

fi jské múzeá výstavu „Epocha cára 

Ferdinanda I. Návrat Bulharska do 

Európy“.

Výstava bola pripravená ako pu-
tovná a najprv bola inšalovaná v 
Národnej knižnici sv. Cyrila a Me-
toda v Sofi i. Keďže najväčší podiel 
na vyhlásení nezávislosti Bulharska 
mal Ferdinand Coburg Sachse-
Coburg-Gotha, posledný užívateľ 
svätoantonského kaštieľa, rozhodli 
sa tvorcovia výstavy nainštalovať ju 
po bulharskej Sofi i práve vo sväto-
antonskom kaštieli. Výstava bude 
pokračovať začiatkm roku 2009 vo 
Viedni, kde sa Ferdinand Coburg 
v roku 1861 narodil a v nemeckom 
Coburgu, odkiaľ rod Coburg po-
chádza a kde Ferdinand Coburg v 
roku 1948 umrel. 

Vernisáž výstavy v Múzeu vo Sv. 
Antone sa konala 15. októbra 2008 
a nechýbali na nej významní hos-
tia: mimoriadny a splnomocnený 
veľvyslanec Bulharska v Sloven-
skej republike J.E. Ognian Garkov, 
námestník ministra kultúry Bul-
harskej republiky p. Javor Milu-
šev, ďalej za ministerstvo kultúry 
Bulharskej republiky p. Tanja Ata-
nasová, poslanci bulharského par-
lamentu p. Anélia Atanasová, prof. 
Andrej Pantev, radca – vyslanec 
Načko Pechlivanov, riaditeľka Bul-
harského kultúrneho inštitútu p. 
Elena Arnaudová, autori výstavy p. 
Svetla Mondeška a p. Cviatko Osto-
jič, vedúci kancelárie prezidenta 
Slovenskej republiky – pracovisko 

B.Bystrica p. Ing. Miroslav Bancík, 
primátor B.Štiavnice Mgr. Pavol 
Balžanka, primátorka Novej Bane 
Mgr. Anna Miháliková, primátorka 
Zlatých Moraviec p. Serafína Ostri-
hoňová, zástupca primátora B.Byst-
rice p. Robert Kazík, starostka obce 
Sv. Anton Ing. Janka Koreňová, 
vzácny priateľ nášho múzea spiso-
vateľ Anton Hykisch a mnohí ďalší. 
Na vernisáži sa nemohol zúčastniť 
vnuk Ferdinanda Coburga J.V. Si-
meon Sachse-Coburg-Gotha, no 
poslal na vernisáž pozdravný list. 
Náš kaštieľ už navštívil v roku 2002 
a v roku 2003 nás prijal na audien-
cii ako premiér Bulharska v Sofi i.

Rokmi sa pohľad občanov Bul-
harska na účinkovanie Ferdinanda 
Coburga – ako panovníka v Bul-
harsku – menil. Dnes si čoraz viac 
uvedomujú jeho veľký prínos pre 
krajinu. Na vernisáži výstavy od-
zneli hodnotné odborné príspevky 
o cárovi Ferdinandovi, z ktorých je 
jasné, že nebyť diplomacie a pre-
myslenej zahraničnej politiky cára 

Ferdinanda, nedosiahlo by Bulhar-
sko postupne svoje významné po-
stavenie v Európe. Na vernisáži mal 
hlavný príhovor p. Javor Milušev 
– námestník ministra kultúry Bul-
harskej republiky, no hodnotnými 
príspevkami prispel i J.E. Ognian 
Garkov a profesor Andrej Pantev, 
ktorý vyzdvihol i vedomosti spi-
sovateľa Antona Hykischa o cárovi 
Ferdinandovi Coburgovi a histórii 
Bulharska. V roku 2007 sme uvá-
dzali do života román Antona Hy-
kischa Spomeň si na cára práve v 
miestnostiach, kde bulharský cár 
žil. Sprievodnou výstavou je výsta-
va Záhrady cára Ferdinanda, ktorá 
bola sprístupnená v Bulharskom 
kultúrnom inštitúte v Bratislave 16. 
októbra 2008. 

Úprimne nás teší, že náš kaštieľ 
sa i cez osobu cára Ferdinanda Co-
burga stáva miestom priateľstva 
medzi Bulharskom a Slovenskom. 
Srdečne vás pozývame na výstavu, 
ktorá v našom kaštieli potrvá do 10. 
novembra 2008.  msa

Kaštieľ vo Sv. Antone – miesto priateľstva medzi Bulharskom a Slovenskom

Epocha cára Ferdinanda I.

Z vernisáže výstavy – zľava: námestník ministra kultúry Bulharskej republi-
ky p.Javor Milušev, poslankyňa bulharského parlamentu p.Anélia Atanasová, 
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Bulharska v SR J.E. Ognian Garkov, 
poslanec bulharského parlamentu prof. Andrej Pantev.
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Ak ste ešte úplne nevytriezveli z 
omamných horúčav leta a nechcete 
sa vzdať spomienok na chvíle pre-
žité pod letnou oblohou, ponúka-
me vám možnosť vychutnať si jeho 
atmosféru na výstave “Najkrajšia 
dovolenková fotografi a 2008”.

Vo výstavných priestoroch oča-
rujúceho kaštieľa vo Svätom Anto-

ne si môžete prezrieť čiernobiele i 
farebné fotografi e venované tema-
tike človeka, prírody, pamiatkam 
UNESCO či dovolenkové fotogra-
fi e detských fotografov.

11. ročník súťaže organizuje už 
tradične Pohronské osvetové stre-
disko, pracovisko Banská Štiavni-
ca, Múzeum vo Svätom Antone a 

Mesto Banská Štiavnica. Pozýva-
me Vás aj na vernisáž výstavy dňa 
14. novembra 2008 o 15:00 hod. v 
kaštieli vo Svätom Antone. 

Nemusíte byť fotografom, aby 
ste sa potešili z dobrej fotografi e. 
Stačí mať otvorené srdce a citlivú 
dušu. Tešíme sa na vás.

Ivan Lukáč

Leto skončilo, nech žijú spomienky!
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Krížovka

Vážení lúštitelia! 
Výhry vo výške 100,-Sk si vý-

herca môže prevziať v pokladni 
Klientskeho centra. Správne zne-
nie Krížovky z č.38/2008 znie: 
„Choroba je stav, keď nám ne-
chutí ani to, čo nám lekár zaká-
zal.“ 

100,-Sk vyhráva Ján Petrík, 
Dolná 23, Banská Štiavnica.

V tajničke sa ukrýva výrok Cicera. 

A., nula, Začiatok tajničky, B., 

vlna vo vlasoch, stabilita, niekoľ-
ko, C., patriaci Bonovi, obiehal, 
časť svalstva, bór, D., pracuj plu-
hom, Dita odzadu, nahý človek, 
švajčiarske mesto, úder v boxe, E., 
samice jeleňa, dupoc, trs, ozn. áut 
Žiliny, 2.pád slova aker, F., ampér, 
3.časť tajničky, kyslík, G., previ-
nenie, lekárska komisia, morské 
oko, ozn. ruských lietadiel, bona 
naopak, H., tona, oblak, štát v 
USA, zostávala poeticky, I., texto-
vá skratka, nápis na kríži, infekč-

né ochorenia, omotal, J., mladý 
porast, obyvatelia Írska, všetko 
chcú vedieť, K., žula, má meniny 
s Petrom, vrch v Turecku, L., stred 
slova lejak, koniec tajničky, od-
porovacia spojka

1., v poriadku, 2.časť 

tajničky, 2., obyvateľ 
Nového Zélandu, rob 
asimiláciu, 3., končatina, 
patriaci Nane, dravá voda 
v rieke, 4., doprava elek-
trických obvodov skr., 
meno Eleft eriadu, stred 
slova randal, tona, 5., 

spoluhlásky slova rúra, 
badal, krylo s hrubicou, 
6., Okresná správa ko-
munikácií, skr., pomalá 
ruská pieseň, inak, 7., 
stenanie, robí niečo po-
maly exp., otec zriedkavo, 
8., sekala, zoslabí, ozn. 
ruských lietadiel, 9., 100, 
spoluhlásky slova hus, 
preto, trhá, 10., mesto v 

Japonsku, kresali, okresný výbor, 
11., draslík, hlas kačky, prevraty, 
nie dobre, 12., zn. röngen, am-
pér, liter, túžia, veľká mucha, 13., 
ozn. áut Rakúska a Zambie, nestál, 
vchod do bytu, 14., toto, hovor, 
líbal bez dĺžňa, 15., opica, patria-

ci Anke, Arane naopak, 16., vial, 
miešanec, naval, 17., zn. argónu, 
veľký had, dáte do obalu
Pomôcky: Tena, pyple, dumka, 
Oita, Bern, INRI, kreol, bažia, rue

Pripravuje: A. Rihová

dráma, komédia, 92 min., vstupné: 60,-Sk / 1,99€, s preukazom FK 40,-Sk / 1,33€
Andersson i v najnovšom fi lme ostáva verný svojmu typickému autorskému rukopisu: dekompozícia, ironický suchý humor, statické, výtvarne 
pôsobivé zábery, minimum dialógov, dôraz na (ne)herecký prejav. Andersson zasadzuje banalitu do štylizovaného prostredia – každá posta-
va, ktorá sa objaví na plátne, je automaticky zaujímavá, je vystavená ako v nejakej bláznivej ľudskej galérii.

25.10.2008 sobota -18.30 hod., kino Akademik

akčný, 120 min., prístupný od 12 rokov, vstupné: 60,-Sk / 1,99€
Do kín sa vracia červený chlapík z pekla, pripravte sa že bude vystrkovať rožky, no aj 

tak sa vám to bude páčiť. Pekelnou vyhňou dočervena rozpálený, dobré cigary a ohnivú 
krásku Liz zbožňujúci Hellboy, bude znova drviť záporákov a k tomu trúsiť jednu drsnú hlášku 

za druhou.

28.10. 2008 utorok, Filmový klub OKO

d á k édi 92 i t é 60 Sk / 1 99€ k FK 40 Sk / 1 33€

, ý

Bližšie info: Odd. kultúry, cestovného ruchu a športu, tel.č.:045/6949650-51, e-mail: kultura2@banskastiavnica.sk 
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Už veľa ľudí hľadalo odpo-

vede na otázku, čím to je, 

že v Banskej Štiavnici 

a v okolí žije toľko 

nadaných ľudí. Týka 

sa to aj literárnych a 

hudobných talentov. 

Aj keď by diskusia 

na túto tému bola 

istotne zaujímavá 

a podnetná, tento 

článok sa od témy 

talentov iba odráža 

a bude skôr informa-

tívnym príspevkom o 

tom, že v júli t.r. sme 

v Štiavnici založili 

A(utorský) klub.

Viem, že pri založili sme 
chýba podmet. Kto? No 
predsa my. My – to je pár nad-
šencov, ktorým sa zapáčila 
myšlienka občas (raz do 
mesiaca) sa stretnúť, úplne 
v pohode (prvý návrh pre 
názov klubu bol Pohoda), 
porozprávať sa, predniesť 
niečo zo svojej tvorby, poradiť sa, 
pre niektorých (doteraz nezvyklých 
vystupovať na verejnosti) aj osmeliť 
sa, ale napríklad aj upozorniť ostat-
ných členov klubu na niečo zaují-
mavé z oblasti literatúry a umenia, 
čo nás zaujalo, čo sme postrehli, 
videli, čítali, počuli...

A(utorský) klub - v zátvorke sme 
ukryli aj to, že sa schádzame vždy 
v utorok – organizačne zastreši-

lo BBSK - Pohronské 
osvetové stredisko ZH 
– Pracovisko B.Štia-

vnica, a tú skutoč-
nú strechu nad 
hlavou, čiže 
priestory, kde 
sa schádza-
me, nám dal 
vďaka MsÚ 
Banská Štiav-
nica Klub 
dôchodcov v 

modrom dome 
na Námestí sv. 
Trojice. Aj vďa-
ka ústretovosti 
p. predsedníč-
ky klubu dô-
chodcov Mar-
ty Boroškovej 

sa naše stretnutia 
stali príjem-
ne a užitočne 
s t r á v e n ý m i 
chvíľami nielen 
pri kávičke / 
čajíku, ale aj pri 

duchovnej potrave – poézii, próze, 
hudbe, čítaní úryvkov z tvorby čle-
nov klubu aj z diel iných autorov a 
pri vzájomných rozhovoroch. Za-
tiaľ nás je trinásť, ale sme otvorený 
klub, budeme radi, keď medzi nás 
prídu aj ďalší záujemcovia, stačí 
zavolať na číslo telefónu 045 / 692 
13 87, mobil: 0915 819 989, príp. 
e-mail: petrova@osvetaziar.sk, kde 
vám oznámime najbližší termín 

stretnutia členov klubu.
Verejne sa členovia klubu už 

prezentovali dňa 10. 9. 2008 v ZUŠ 
– prezentácia tvorby novozalože-
ného A(utorského) klubu, tiež sa 
spolupodieľali na príprave poduja-
tia Panie učiteľky vás pozývajú (30. 
9. 2008 v ZUŠ, kde sa predstavili 
svojou tvorbou Zdenka Koreňová, 
Mária Petrová – členky klubu a 
Julianna Klimová – Gešková z au-
torského klubu Žiarelka pri POS v 
ZH) a sólo autorský večer, s rados-
ťou podotýkam, že s veľkým úspe-
chom, pod názvom Balada purpu-
rovej ruže mala dňa 10. 10. 2008 v 
Libresse ďalšia členka klubu Janka 
Bernáthová – Lehotská. Hlavným 
usporiadateľom všetkých troch 
podujatí bolo BBSK – POS ZH – 
Pracovisko B.Štiavnica v spolupráci 
s Mestskou knižnicou, ZUŠ a au-
torský večer Janky Bernáthovej aj 
spolu so Spolkom slov. žien Živena.

Pokiaľ sa to bude dať časovo zla-
diť, budú členovia klubu pozývať 
na stretnutia osobnosti z rôznych 
oblastí umenia (účasť už prisľúbil 
prof. PhDr. Karol Horák, CSC., o 
ktorom nedávno, pri príležitosti 
jeho životného jubilea, vyšla kni-
ha Dagmar Inštitorisovej Čítanie 
v duši dramatika), ako aj členov 
iných autorských klubov. 

Na októbrovom a novembrovom 
stretnutí A(utorského) klubu sú 
plánované (voľne) témy jesene a 
zimy a v decembri predvianočná a 
vianočná tematika.  M. Petrová
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Dňa 15.10.2008 o 15,30 hod. 
sme sa my rodičia, či starí rodi-
čia spolu s našimi deťmi stretli 
na Tekvicovej „párty“. P.učiteľky 
Slávka Podobná, Marika Kotillo-
vá a p.riaditeľka Janka Trilcová 
nás privítali a uviedli do priesto-
rov jedálne MŠ. Tekvicu a pra-
covné náradie si priniesol každý 
z domu (kto nemal, tak p.učiteľky 
mali pripravené náhradné). Pus-
tili sme sa do vyrezávania. Kaž-
dý mal vlastnú techniku, vlastný 
nápad. My rodičia sme mali za 
úlohu vyrezať otvory, naše deti 
zas lyžicami vydlabať dužinu. 
Pomaly vznikali veľmi zaujíma-
vé dielka, z ktorých sa vytvorila 
výstavka. Z hotových výtvorov sa 
vybrala najkrajšia tekvica, ktorá 
bola ocenená. Tekvice so zapá-
lenými sviečkami potom dlho 
do tmy svietili na balkóne MŠ – 
Mierová. Bolo to pekne prežité 
popoludnie s našimi deťmi. Ďa-
kujeme p.učiteľkám. Rodičia

Tekvicová party 
v Materskej škole 
na Mierovej Ulici

KOLÁŽ s podtitulom Pocta Do-

minkovi Tatarkovi – takýto názov 

nesie korešpondenčný román 

spisovateľky Eriky Podlipnej. Pod 

rovnakým názvom sa vo štvrtok 

16.10.2008 v kaviarni Divná pani 

uskutočnil autorský večer Eriky 

Podlipnej.

Autorka žije a tvorí v Banskej 
Bystrici. Do literatúry vstúpila na 
rozhraní rokov 1993-94 spomína-
ným románom Koláž. Píše prózu, 
eseje, literárne, fi lmové a výtvarné 
kritiky. Od polovice 90. rokov až do 
roku 2006 bola stálou recenzentkou 
literárnej revue HRONKA, ktorú 
pre rádio DEVÍN pripravovalo štú-

dio Slovenského rozhlasu v B.Byst-
rici. Slovenský rozhlas jej doteraz 
odvysielal 15 stereokompozícií pre-
važne životopisného charakteru. 
Spolupracuje s Múzeom židovskej 
kultúry v Bratislave. Je autorkou 
námetu a tiež spoluautorkou scená-
ra hraného fi lmového dokumentu 
o živote a diele Ľudovíta Wintera, 
zakladateľa Piešťanských kúpeľov, 
ktorý nakrútil známy fi lmový reži-
sér Dušan Trančík. Erika Podlipná 
publikuje na Slovensku, v Maďar-
sku a v Českej republike.

 Ale vráťme sa k štvrtkovému 
večeru v kaviarni Divná pani. Pri-
pomínal skôr rodinné literárne 
stretnutie. Pozvanie prijali spisova-

teľ Ivan Kadlečík s manželkou Ivou 
i spisovateľka Rút Lichnerová. V 
intímnejšom svetle lucerien vo vý-
bornej interpretácii Moniky Hrico-
vej a Ivana Lukáča odzneli nemenej 
intímne texty z knihy E. Podlipnej 
Koláž. Meditatívnu atmosféru na-
vodzovala gitarová hudba dvojice 
študentov banskobystrického kon-
zervatória Karolíny Rumanovej a 
Jozefa Siváka. Autorský večer mo-
deroval a besedu s autorkou vie-
dol redaktor Slovenského rozhlasu 
Egon Tomajko.

Z toho, čo v priestoroch kaviarne 
zaznelo, azda najviac zarezonovali 
autorkine myšlienky, že podstatou 
lásky nie je iba racionalistická či 

materialistická kauzalita, ale exis-
tuje aj jej protipól, kauzalita čisto 
metafyzická alebo magická. A mož-
no práve preto je schopná odolávať 
akejkoľvek diktatúre, slepej mašiné-
rii systému.

Hoci literatúra nemá schopnosť 
riešiť problémy spoločnosti alebo 
človeka, spisovateľ je vždy zodpo-
vedný za etický rozmer svojej tvor-
by. Sloboda, tvorba, etos. Hodnoty, 
ktoré vyznával i Dominik Tatarka, 
významná osobnosť slovenskej i 
európskej kultúry. Paradoxne, tieto 
myšlienky 40 rokov od Pražskej jari 
nachádzajú stále aktuálne miesto aj 
v súčasnom spoločenskom kontexte.

Andrea Kočalková

Projekt Čudná pani v kaviarni Divná pani

Autorka Janka Bernátho-
vá - Lehotská (zľava) a reži-
sérka a interpretka Luďmila 
Klimková pred jesenným 
Libressom.

Talenty, ktoré žijú medzi nami a úspešne nás reprezentujú
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V. Blh – B.Štiavnica 2:2 
(0:2)

Góly: 9’ Želiar, 27’ Gašparík

Jurica - Dulaj, Hanzlík 
A., Kuruc, Poprac, Že-
liar, Čiliak, Šlosár, 
Šima, Gašparík, 
Kminiak
S t r e t n u t i e 
dvoch roz-
dielnych polčasov prinieslo 
spravodlivú remízu nováči-
kov. 1.polčas po počiatočnom 
tlaku domácich, ktorý však 
končil pred 16-tkou, bol celý v 
našej réžii, čo sme vyjadrili aj 
gólovo. V 2.polčase dominova-
li jednoznačne domáci. Z našej 
strany je nepochopiteľné, že po 
prestávke sme zabudli hrať fut-
bal, boli sme ustráchaní, báli sme 
sa vyhrať, veď stačilo len rozum-
ne držať loptu a podnikať rýchle 
kontry do otvorenej obrany a 3 
body mohli byť naše, alebo lep-
šie povedané, mali byť naše. V 9’ 
potiahol loptu Kminiak po pravej 
strane nezištne prihrávkou našiel 
Želiara, ktorý otvoril skóre stret-
nutia. V 25’ sa Kminiak dostal za 
obranu, spätnou prihrávkou na-
šiel na veľkom vápne Šimu, ktorý 
v dobrej pozícii neprestrelil klbko 
hráčov. V 27’ Gašparík hlavou po 
prihrávke Čiliaka zvýšil na 2:0. 
Domácim sme mohli zasadiť roz-
hodujúce KO. V 35’ Šlosár našiel 
kolmicou Kminiaka, ktorý sa sám 
rútil na gólmana, no ten mu šan-
cu zmaril. Domáci hráči pohrozi-
li v 53’, keď obrovskú šancu ešte 
zahodili. V 57’ Gašparík v dobrej 
šanci miesto strely volil prihráv-
ku so zlým zakončením. V 65’ 
znížili domáci stav stretnutia na 
1:2 po vyšachovaní celej obrany. 
V 75’ sa vyznamenal Jurica, keď 
zlikvidoval krížnu bombu zo 14 
m. Obrovský tlak sme neustáli v 
80’, domáci zaslúžene vyrovnali. 
V 84’ mohli domáci ísť do vede-
nia, no Jurica vytiahol jeden zo 
svojich zázračných zákrokov a 
zachránil aspoň bod. 

IV. liga dorast – Prvá prehra po 

slabej hre

Šalková – B.Štiavnica 4:2 (2:0)
Góly: 61’ Budinský D., 89’ Barák
Budinský V., Barák, Hudák M., 
Ostramok (32’ červená karta), Po-
prac (58’ Sojka), Lupták, Beňadik 

(84’ Ferenčík), Drexler, Beneš M. 
(58’ Hudák D.), Budinský D., 
Ševeček (84’ Židík L.)
Zápas na ihrisku mužstva z 

dolnej polovice tabuľky sme 
začali dobre, to však trva-

lo, len do 10’. V tomto 
čase bolo vyvrchole-
ním našej hry brv-
no Luptáka po akcii 

s Barákom. Postupne 
naši hráči prestali hrať, 
dali tak možnosť do-
mácim prevziať vývoj 
zápasu do svojich rúk 
a možnosť dostať sa 
do šancí. Prvá prišla 

v 11’, keď strieľanú pri-
hrávku z pravej 

strany Hudák 
M., v snahe za-

brániť nešťast-
ne tečoval pod 

brvno našej brány. Náš brankár 
však skvelým zákrokom zachrá-
nil. V 15’ po strate lopty na našej 
pravej strane a úniku domáceho 
útočníka bolo 1:0. Priebeh zápasu 
výrazne ovplyvnila 32’, keď Lup-
ták na súperovej polovici spadol, 
rozhodca nezapískal. Domáci sa 
dostali do rýchleho protiútoku, 
útočník obišiel nášho brankára, 
vystrelil, lopta skončila na tyči, od 
ktorej sa odrazila na ruku Ostra-
moka. Rozhodca to posúdil ako 
úmysel, nasledovalo vylúčenie a 
pokutový kop, ktorý domáci pre-
menili na 2:0. Do konca polčasu 
sme pokračovali v slabom výko-
ne. Do 2.polčasu sme nastúpili 
so snahou o zvrátenie výsledku 
avšak ďalšie individuálne chyby 
boli príčinou, že sa to nepodarilo. 
V 61’ prišla naša najkrajšia akcia 
Baráka, Ševečka a Budinský D., 
znížil na 2:1. V 78’ prišla ďalšia 
individuálna chyba našich, keď 
sme sa snažili vyrovnať a domáci 
zvýšili na 3:1 a posledný gól do 
našej siete padol v 89’, keď Bará-
kovu strelu si vrazil do brány do-
máci obranca. Naši hráči podali 
slabý a nezodpovedný výkon a 
zaslúžene prehrali. Náš tréner po 
zápase povedal, že výsledky a po-
stavenie v tabuľke nezodpovedajú 
našej hre, čo sa dnes potvrdilo, že 
niektorí naši hráči si myslia, že sú 
majstri, avšak treba im ešte veľa 
na sebe pracovať a odovzdať v zá-
pase všetko, čo majú natrénova-
né. Treba k zápasom pristupovať 
zodpovedne a nie si myslieť, že 

víťazstvá prídu samé. O tom, že 
keď sa dá do zápasu bojovnosť a 
snaha, tak sa dá poraziť i silnejšie 
mužstvo, nám dnes ukázali futba-
listi Šalkovej. Dúfame, že v ďal-
ších zápasoch nám naši chlapci 
dokážu, že takýto prístup k zápasu 
bol ojedinelý a budú pristupovať 
k ďalším zápasom zodpovedne, 
lebo prehrať môže každý, rozdiel 
je len, po akom prístupe k zápasu 
a hre.

Ďalšie výsledky:

III. liga SŽ – Kováčová – B.Štia-
vnica 6:1 (3:0), gól: Krištof
MŽ - Kováčová – B.Štiavnica 2:5 
(0:4), góly: Meňuš, Gregáň, Lac-
ko, Šemoda, Totkovič 
III. liga Prenčov – Krahule 3:0 
(3:0), góly: Majerský, Kružlic, 
Boroška
V. liga Dolné Hámre – Štiavnic-
ké Bane 4:2 (2:1), góly: 17’ vlast-
ný, 88’ Holmík
I. trieda Banská Belá – Lovča 5:1 
(2:1), góly: Durbák 3, Lacko, Ja-
vorský A. 

Kam na futbal? 

IV. liga 12.kolo 26.10. o 14.hod. 
B.Štiavnica – Ružiná
V. liga 12.kolo 26.10. o 14.hod. 
Št. Bane – Zv. Slatina
I. trieda 12.kolo 26.10. o 14.hod. 
Repište – B. Belá
IV. liga dorast 12.kolo 25.10. o 
14.hod. B.Štiavnica – Hriňová
III. liga SŽ a MŽ 12.kolo 25.10. o 
10 – 12.hod. B.Štiavnica – Selce

FUDO 

Deľba bodov medzi nováčikov

1. Banská Bystrica 11 10 0 1 32:14 30
2. Baník Ružiná 11 9 0 2 29:12 27
3. Baník Kalinovo 11 6 2 3 18:15 20
4. FK 34 Brusno 11 6 1 4 21:16 19
5. Poltár 11 6 1 4 23:22 19
6. Hl.nad Hronom 11 5 3 3 21:19 18
7. CSM Tisovec 11 5 2 4 18:10 17
8. B.Štiavnica 11 5 1 5 23:18 16
9. FC 98 Hajnačka 11 5 0 6 22:21 15

10. Veľký Blh 11 3 2 6 17:26 11
11. Dolná Strehová 11 3 1 7 15:22 10
12. FK Jesenské 11 2 2 7 13:23 8
13. Iskra Hnúšťa 11 2 1 8 13:30 7
14. Slovmag Revúca 11 2 0 9 10:27 6

1. Sásová 11 9 1 1 30:14 28
2. ŠK Badín 11 7 1 3 24:11 22
3. Štiavnické Bane 11 7 1 3 23:14 22
4. MFK Žarnovica 11 6 1 4 25:16 19
5. Čierny Balog 11 6 0 5 23:18 18
6. ŠK Hrochoť 11 5 2 4 18:17 17
7. ZH B 10 4 3 3 15:11 15
8. ŠK Selce 11 5 0 6 17:23 15
9. Dolné Hámre 11 3 5 3 21:23 14

10. FK Šalková 11 4 2 5 23:30 14
11. Kováčová 11 4 1 6 23:21 13
12. Radvaň 10 3 0 7 15:23 9
13. OŠK Lutila 11 2 2 7 19:41 8
14. Zvolenská Slatina 11 1 1 9 14:28 4

IV.liga

V.liga

Prehra na stoloch 

favorita

Prehrou vstúpilo do 
nového ročníka IV. ligy družstvo 
LN TRADE Banská Štiavnica. Na 
stoloch favorita, družstva Žiar 
„B“, za ktoré nastúpili traja hrá-
či, ktorí hrávajú 3. ligu, čo svedčí 
o tom, akú dôležitosť pripisovali 
vstupu do sezóny, podľahlo po 
bojovnom výkone v pomere 5:13. 

Na nepriaznivom výsledku 
sa podpísala aj neúčasť hráča 
J. Dobroviča, jedného z lídrov 
tímu. Výborný výkon podal ešte 
len 13-ročný talentovaný Martin 
Dobrovič.

Žiar „B“ - LN TRADE Ban-
ská Štiavnica 13:5, body za LN 
TRADE: Sedilek a Prokaj po 2, 
M.Dobrovič 1 JS

Stolný tenis

Vážení čitatelia Štiavnických 
novín! Určite ste si všimli, 
že p. Melcer, člen redakčnej 
rady, už dlhšiu dobu nepri-
spieva do ŠN (šport), a to z 
dôvodu ťažkej operácie. Tou-
to cestou redakčná rada praje 
nášmu členovi Karolovi skoré 
uzdravenie a skorý návrat do 
redakcie športu! šn

Prvý zápas v I. lige

Dňa 19.10.2008 naši 
volejbalisti odohra-

li prvý zápas zimnej sezóny v I. 
lige - Východnej časti. Do Ban-
skej Štiavnice pricestoval veľký 
favorit tejto skupiny Slávia VK 
Prešov, ktorý má ambíciu vrátiť 
sa do extraligy.

I napriek značnému úsiliu 
nášho kolektívu (ktorý bol osla-
bený i zraneniami a pracovnými 
povinnosťami niektorých hráčov) 
sa nepodarilo zdolať hostí, ktorí 
boli lepšie zohratí a kompaktnej-
ší. Naše družstvo síce prehralo 
obidva zápasy s pomerom setov 
1: 3, ale rozdiely lôpt v jednotli-
vých setoch dávali šancu pre obe 
strany. Hráči sa chcú poďakovať 
svojim volejbalovým fanúšikom 
a priaznivcom športu, ktorí ich 
prišli povzbudiť.

Ďalší zápas náš volejbalový 
klub odohrá dňa: 25.10. na palu-
bovke vo Vranove nad Topľou.

Mgr. Martin Kaššay

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

Kúpim   metrovicu, tel.č.: 0908 
531 348

Predám   jablká Jonathán – zim-
ná odroda, tel.č.: 045/691 26 92

Predám   postele, 2 ks, cena 1 
000,-Sk, tel.č.: 0907 763 011

Predám   4 ks zimné pneumatiky 
na diskoch Škoda Octávia, tel.č.: 
0948 501 310 

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

Kúpim   alebo vezmem do prená-
jmu garáž v BŠ na sídlisku Drieňo-
vá, príp. pod Kalváriou, tel.č.: 0908 
910 372

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

Ponúkame   priestory na pre-
nájom: 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 m2 - stredne vybavený, 
18.000,-Sk/mesiac; rodinný dom 
300 m2 - vybavený, 25.000,- Sk/
mesiac; trojizbový byt - vybavený, 
12.000,- Sk/mesiac; trojizbový byt 
- stredne vybavený, 10.000,- Sk/
mesiac. Vhodné aj na podnikanie 
v oblasti služieb (prevádzku pen-
ziónu, kaviareň, kaderníctvo, koz-
metika, salón, a pod.). Tabaková 
ulica, tel.č: 0910 932 710

Predám   4-izbový byt na Drie-
ňovej, 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 
sídlisku Drieňová v BŠ + garáž, 
cena dohodou, tel.č.: 0910 619 387, 
0908 664 524

Dám   do prenájmu veľký me-
zometový byt, vlastný dvor, no-
vostavba, blízko centra BŠ, tel.č.: 
0905 658 224

Dividend   Manufacturing, a.s., 
Tabaková 1, Banská Štiavnica, 
príjme do pracovného pomeru s 
nástupom ihneď - asistent (-ka) 
výroby. Požadujeme: min. stredo-
školské vzdelanie, aktívna znalosť 
NJ slovom aj písmom, technické 
myslenie, organizačné schopnosti, 
ovládanie práce s PC (Word, Ex-
cel, Internet...), prax vítaná. Ponú-
kame: stabilná práca v mladom a 
dynam. kolektíve, dobré platové 
ohodnotenie. Bližšie informácie na 
t.č.: 045/6921 132, 0903 775 996

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

Dve   študentky hľadajú brigá-
du, tel.č.: 0911 641 483 

Murárske   práce, tel. č.: 0903 
271 161

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

Preprava   dreva a iných vecí au-
tom Liaz 4x4 HR ESEL 60, tel.č.: 
0903 624 886

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

Inzercia

Služby

Kariéra

Reality

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

26. 6. 2008
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Ako už pravidelní čitatelia Štiav-

nických novín vedia, Mesto Ban-

ská Štiavnica má v Slovinsku 

spriatelené mesto Ptuj. Spoluprá-

ca trvá od roku 2000. V máji tohto 

roku sa naši folkloristi zúčastnili 

festivalu Folkfest v Ptuji. 

Vo štvrtok 19.júna 2008 Banská 

Štiavnica privítala cyklistov z tejto 

krajiny, ktorú si ešte stále mnohí 

v zahraničí mýlia so Slovenskom. 

Cyklistický klub Mestinje už tretí 

rok organizuje cyklistický mara-

tón v rámci projektu „Európa na 

dvoch kolesách“, ktorého vedúcim 

je Janez Colnerič. V roku 2006 

absolvovali cyklomaratón po kra-

jinách bývalej Juhoslávie a v Al-

bánsku – tzv. balkánsky okruh. V 

roku 2007 to bol maratón do Bru-

selu ako sídla Európskej únie. V 

tomto roku sa rozhodli pre stred-

nú Európu. Vyštartovali v poľ-

skom Gdansku a cez Slovensko a 

Maďarsko sa vrátili naspäť do Slo-

vinska. 1 600 km trasa maratónu 

bola rozdelená do 8 etáp s cieľový-

mi mestami Toruň, Varšava, Skar-

zysko Kamienna a Krakov (Poľ-

sko), Banská Bystrica, Budapešť a 

Nagykanizsa (Maďarsko) s cieľom 

v Rogašskej Slatine (Slovinsko). 

6. etapa Banská Bystrica –

pešť viedla aj cez Banskú 

cu. 8. etapa Nagykanizsa –

ská Slatina viedla aj cez P

(pokračovanie

Anketa

Mestský rozhlas - 

áno, či nie? str. 9
Služby

Plaváreň - ako ďalej?

 str. 4

Nádherné sobotné poč

rilo kulisu nového festi

podujatia v B. Štiavnic

Spectaculum Ignis - Di

Prvýkrát v novodo

mesta bolo jeho c

akúkoľvek dopravu 

nie uzavreté takme

Vznikol tak od 10.0
hi tor

Inzercia

Futbal

Na záver rekordné 

víťazstvo str. 11

Štiavnický letný slnovraSpectaculum Ignis – divadlo ohňa v centre Banskej Štiavnice

Cyklisti z partnerského mesta Ptuj u nás
3. ročník maratónu klubu Mestinje v rámci projektu „Európa na dvoch kolesách”
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Prijatie cyklistov z Ptuja. (zľava: M.Breznočšák, M. Kužner, V. Božič, I. Nikolajová, T.Gobec, D.Prieberová, J.Colnerič, M. Fajs a K.Kováč).
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V utorok 26. júna 2008 vzdala 

Banská Štiavnica poctu význam-

nému slovenskému národovcovi, 

kňazovi, bádateľovi, botanikovi, 

archeológovi, etnografovi a zakla-

dateľovi slovenského múzejníctva 

Andrejovi Kmeťovi. Oslavy, ktoré 

sa uskutočnili pod záštitou pod-

predsedu vlády Slovenskej repub-

liky Dušana Čaploviča, sa niesli 

nielen v znamení spomienky na 

100-ročnicu Kmeťovho úmrtia, ale 

aj pripomenuli 145. výročie vzniku 

matičného múzea a 115. výročie 

založenia Muzeálnej slovenskej 

spoločnosti. Pri jej zrode stál práve 

Andrej Kmeť. 

Celodenné spomienkové oslavy 

sa začali sv. omšou v rímskokato-

líckom kostole Nanebovzatia Pan-

ny Márie, kde význam osobnosti 

Andreja Kmeťa, ako katolíckeho 

kňaza, vysoko vyzdvihol bansko-

bystrický diecézny biskup mons. 

Rudolf Baláž. V tejto súvislosti 

zvýraznil potrebu upevňovania 

Kmeťovho duchovného odkazu i 

v súčasnom živote všetkých veria-

cich.
Po skončení sv. omše sa pred po-

mníkom A. Kmeťa uskutočnil 

pietny akt, kde si položením kytíc 

kvetov pamiatku tejto vynikajú-

cej osobnosti slovenského národa 

uctili predstavitelia mesta Banská 

Štiavnica, Matice slovenskej, obcí 

Bzenica a Prenčov ako aj Sloven-

ského banského múzea. 

(pokračovanie na 4.str.)

Parkovanie 

Spoplatnenie parkovísk v centre 

mesta  str. 3Služby

Výstavba obchodného centra

v Banskej Štiavnici 
str. 3

V minulom roku sa podarilo vede-

niu mesta úspešne začať spolu-

prácu s pivovarom Steiger, ktorá 

priniesla sponzoring kultúrneho 

leta a jeho propagáciu. Po ukon-

čení vlaňajších letných podujatí 

vládla spokojnosť na oboch stra-

nách, a preto nič nebránilo tomu, 

aby sa začali a bezproblémovo aj 

ukončili rozhovory o pokračovaní 

vzájomnej spolupráce aj v tomto 

nančných prostriedkov a ďalšiu 

podporu vo forme produktov fi r-

my. Tie budú použité na najmä 

podporu propagácie kultúrneho 

leta a vybraných akcií. „Zmluva, 

ktorú podpísali primátor Pavol 

Balžanka a riaditeľ pivovaru Ste-

iger Jaroslav Vysloužil, je pre nás 

potešiteľná najmä z toho hľadis-

ka, že v Pivovare sme našli spo-

ľahlivého priateľa, ktorý si stojí 

za svojím slovom, chápe naše 

plány rozvoja a je ochotný ich aj 

iť Osobne ma teší aj to, 

ri našich 

prejaví počas Salamandrových 

dní. Veľmi by nám pomohla aj 

ústretovosť a podpora od ďalších 

regionálnych veľkých fi riem, tu 

sa však stretávame len so strieda-

vými úspechmi,“ prezradil nám 

Rastislav Marko, vedúci odde-

lenia kultúry, cestovného ruchu 

a športu. Kultúrne leto podpo-

rujú aj ďalší partneri. „Mediál-

ne partnerstvo sa nám podarilo

dohodnúť s portálom tlačove

agentúry SITA webnoviny.sk 

rozširovanie plagátov zabezpe

aj Slovenská autobusová dopra

len a.s.. nie na 4.

Inzercia

Festival 

Jazznica
 str.  11

Štiavnické „Kultúrne leto 2008“
Pivovar Steiger a Europa Shopping Centre partnermi kultúrneho leta

Významná pocta Andrejovi Kmeťovi

Oslavy k 100. výročiu úmrtia pod záštitou podpredsedu vlády SR Dušana Čaploviča

Počas pietného aktu pri pomníku A.Kmeťa všetkých účastníkov spomienkového zhromaždenia privítal primátor mesta Mgr. Pavol Balžanka
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V dňoch 27.6.-29.6.2008 prijal 

primátor mesta Šoproň Dr. Tamás 

Fodor delegáciu Banskej Štiavnice 

v zložení: primátor mesta Banská 

Štiavnica Mgr. Pavol Balžanka, 

poslanec Mestského zastupiteľ-

stva Ľubomír Barák, tlmočník 

Andrej Ebert a Ján Petrík. Zástup-

covia samosprávy slávnostne 

podpísali dlho pripravovanú 

Dohodu o partnerstve medzi 

mestami Šoproň a Banská Štiavni-

ca pri príležitosti Kultúrneho leta 

Šoprone. 

Podpísanie dohody sa konalo za 

účasti významných pozvaných hos-

tí. Dohoda o partnerstve bola sláv-

nostne podpísaná dňa 28.6.2008 o 

11. hod. na radnici mesta Šoproň. 

Vzájomná dohoda bola uzatvorená 

medzi Samosprávou mesta Šoproň 

so župnými právami, zastúpená 

primátorom mesta Šoproň Dr. Ta-

másom Fodorom, a Samosprávou 

mesta Banská Štiavnica, zastúpená 

primátorom mesta Mgr. Pavlom 

Balžankom. Samosprávy oboch 

partnerských miest týmto, vzhľa-

dom na spoločnú minulosť, ktorá 

pramení v tradíciách starej Alma 

Mater, považujú zachovanie sta-

rých tradícií za dôležité aj v súčas-

nosti.  
(pokračovanie na 4.str.)

Knižná novinka

Andrej Kmeť 

- Sitniansky rytier
 str. 8

Školstvo

Racionalizácia 

základného školstva 

ukončená  
str. 3

V Štiavnických novinách č.1 a 

2/2008 sme čitateľov informova-

li o nejasnom osude Ski centra v 

Hodrušskej doline. 

Predpoklady otvorenia lyžiarske-

ho strediska boli naplánované 

na február tohto roku. Situácia 

sa však vyvinula úplne inak, ako 

sa predpokladalo. Nevyjasne-

nícke vzťahy a rozdielne 

áciu projektu 
a

či mimosúdnych sporov zúčast-

nených strán. Žaloby na súd, 

žiadosti o predbežné opatrenia 

celú vec s výstavbou Ski Centra 

značne skomplikovali a oddialili 

na neurčito. Po vzájomnom ob-

jasnení dôvodov vzniku týchto 

sporov dospeli obe strany k do-

hode o ich ukončení, nakoľko 

ich pokračovanie by negatívne 

vplývalo na samotnú realizáciu 

samotného projektu Ski Centra. 

O súčasnom stave projektu nás 

moval Štefan Stanko, kona-

JSP s.r.o., a pred-

ndra 

Resort, a.s. 

„Dňa 24. júna 2008 podpísali 

konatelia spoločností Paradais, 

s.r.o., Ing. Darina Kaníková a 

Norbert Kaník, JSP, s.r.o., Štefan 

Stanko a SKI Centrum – Banská 

Štiavnica, s.r.o., Štefan Stanko a 

Marian Čičmanec v Bratislave 

„Deklaráciu o usporiadaní spo-

rov“ týkajúcich sa spoločnosti 

SKI Centrum – Banská Štiavni-

ca, s.r.o., ktorá realizuje výstavbu 

nového lyžiarskeho strediska v 

Hodrušskej doline v Štiavnických 

vrchoch. 
(pokračovanie na 4.str.)

Inzerc
ia

Pozvánka 

Rozprávkový bál 

pre deti  str. 10

SKI centrum – Ako ďalej?

Deklarácia o vzájomnej spolupráci pri výstavbe lyžiarskeho strediska

Dohoda o partnerstve podpísaná

Banská Štiavnica udržiava s partnerským mestom Šoproň nadštandardné vzťahy

Delegácia pri podpisovaní Dohody o partnerstve. (zľava: Dr. Tamás Fedor, Mgr. Pavol Balžanka, Andrej Ebert a Ľubomír Barák)
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cena 10,-Sk / 0,33 €

Konverzný kurz: 30,1260 Sk = 1 €

Doprava

Prečo bola zru-

šená zastávka 

OPP? 
str. 3

Pozvánka

Tanečná škola v 

Banskej Štiavnici
str. 5

Geopark

Nové poznatky 

a skúsenosti
str. 10

V poslednej dobe rezonuje čoraz 

častejšie vo verejnosti otázka 

ďalšieho prevádzkovania a fun-

govania mestského rozhlasu. Je 

mnoho názorov na to, či mest-

ský rozhlas ako jedna z foriem 

komunikácie má v dnešnej dobe 

opodstatnenie. 

V ŠN na túto tému bola pri-

pravená anketa, ako si obyvatelia 

predstavujú fungovanie tohto mé-

dia a čo treba v budúcnosti s 
ním 

robiť: ponechať, rozširovať alebo 

úplne zrušiť. O
dpovedí prišlo na-

ozaj málo, čo nás mrzí, ale obyva-

telia, ktorí vyjadrili svoj názor sa 

viac priklonili k myšlienke ďalšie-

ho rozširovania a zachovania tohto 

informačného média v meste.

Problém

Hlavným problémom ostáva 

jeho úplná nefunkčnosť. Systém je 

opotrebovaný, nosné konštrukcie 

sú miestami skorodované, prehni-

té. Z tohto dôvodu treba vynakladať 

do systému stále viac fi nančných 

prostriedkov na opravu a údržbu, 

ktoré sa každým rokom neúmer-

ne zvyšujú. Na druhej strane od-

stránenie chýb na jednom mieste 

nerieši úplne situáciu, nakoľko na 

inom mieste sa objaví ďalší prob-

lém. Dôležitá je aj dostupnosť ší-

renia zvuku v hornatom teréne, k 

akému Banská Štiavnica patrí. V 

dnešnom systéme nemáme pokry-

té signálom mnohé časti v meste a 

okolí. O
byvatelia týchto lokalít sa

 

už niekoľko rokov domáhajú jeho 

ďalšieho rozširovania. Otázka je 

na mieste, kde na to vziať fi nančné 

prostriedky. 
(dokončenie na 4.str.)

Mestský rozhlas a jeho budúcnosť

Alternatívy šírenia signálu prostredníctvom mestského rozhlasu v Banskej Štiavnici a okolí 

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

22.septembra o 13. hodine sa ko-

nalo riadne zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva.

Otvoril ho a viedol zástupca 

primátora Ing. Juraj Čabák, ktorý 

ospravedlnil neprítomných – pri-

mátora mesta Mgr.Pavla Balžanku 

žobne v Skalici) a poslanca Petra 

asadnutí bolo prítom-

podnikateľmi.

MsZ schválilo

- predloženie žiadosti o NFP na re-

alizáciu projektu – zateplenie 3. ZŠ 

(ZŠ J. Kollára), zabezpečenie realizá-

cie tohto projektu a jeho fi nancovanie 

vo výške 5 % z celkových výdavkov, 

t.j. 1.046.810,13,-Sk (34.736, 81 €)

- návrh zápisu do kroniky za roky 

2000, 2001

- Poriadok odmeňovania zamest-

nancov a volených funkcionárov 

mesta B. Štiavnica s účinnosťou od 

8 pri ZŠ J.Kollára 

k – Pavla 
l

1.mája – J.Mojičku, MŠ Ul. Bratská – 

O. Michnu.

- priamy odpredaj rodinného domu 

súp.č. 751, postaveného na pozemku 

CKN p.č. 4807 s príslušenstvom Du-

šanovi Macekovi, bytom B.Štiavnica, 

Pod Kalváriou 6

- odpredaj nehnuteľnosti bytu č.877 

na Ul. Lesnícka 6 v B. Štiavnici draž-

bou s výkričnou cenou 440.000,-Sk 

(14.605, 32 €) a vymenovalo kon-

kurznú komisiu v zložení: predseda 

– Milan Klauz, členovia – Juraj Ča-

bák, Peter Ivaška, licitátorka – Emí-

lia Jaďuďová, zapisovateľka – Oľga 

Nigríniová (dokončenie na 5.str.)

Inze
rcia

Rokovanie Mestského zastupiteľstva
Rozhlas v meste a okolí je na mnohých miestach v havarijnom stave

fo
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BANSK Á 
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Štiavnici str. 7

Kurz

stredovekého 

šermu str. 10

Príloha

„Vivat“

Inze
rcia

Mesto Banská Štiavnica je pri 

získavaní nenávratných fi n
anč-

ných prostriedkov zo štruktu-

rálnych fondov EÚ úspešné. Po 

získaní viac ako 48,5 mil. S
k na 

uzavretie a rekultiváciu skládky 

tuhého komunálneho odpadu z 

Operačného programu životné 

prostredie mesto Banská Štiavni-

ca získalo ďalších 33,104 mil. S
k 

na rekonštrukciu a modernizáciu 

Základnej školy Jozefa Horáka.

Získané fi nancie sú nenávratné 

fi nančné prostrie
dky zo štruk-

turálnych fondov EÚ - Regio-

nálneho operačného programu, 

ktorého riadiacim orgánom je 

Ministerstv
o výstavby a regionál-

neho rozvoja SR. Finančná spolu-

účasť mesta pri realizácii týchto 

projektov je 5%. 

Zrealizovaním projektu „Re-

konštru
kcia Základnej školy Jozefa 

Horáka“ budú zateplené obvodové 

plášte a strechy hlavnej budovy 

školy, te
locvične 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 

príro
dopis, m

ultim
ediána 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 M
sZ 

poslanci schválili 
VZN č. 2/2008 

o zákaze požívania a predaja 

alkoholických nápojov na verejne 

prístupných miestach na území 

ta Banská Štiavnica. 

ZN ujalo v praxi a 

ať ho, sm
e 

kla-

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 tý
m nemohli nič ro-

biť, n
edalo sa sankcionovať osoby 

požívajúce alkoholické nápoje na 

verejných miestach. Takéto osoby 

pod vplyvom alkoholu vzbudzova-

jné pohoršenie hlavne pod 

j v starej časti m
esta. 

lo nevyhnutné 

N l

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. 2

2 hod. 

Ostatok denného času, teda 2 ho-

diny tento zákaz neplatí, a
by sm

e 

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 

destilá
ty, víno, pivo, a iné, ktoré 

obsahujú viacej ako 0,75 obj.% al-

koholu.  
(dokončenie na 4.str.)

Úspešný projekt vo výške 33,104 mil. S
k

Skúsenosti s novým VZN v praxi

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

Základná škola Jozefa Kollára pred rekonštrukciou

fo
to
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ročník I.

číslo 3

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 in
formovanosť 

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

str. 10
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stredovekéh
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„Vivat“
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Mesto Banská Štiavnica je pri 

získavaní nenávratných finanč-
fi

ných prostriedkov zo štruktu-

rálnych fondov EÚ úspešné. Po 

získaní viac ako 48,5 mil. S
k na 

uzavretie a rekultiváciu skládky 

tuhého komunálneho odpadu z 

Operačného programu životné 

prostredie mesto Banská Štiavni-

ca získalo ďalších 33,104 mil. S
k 

na rekonštrukciu a modernizáciu 

Základnej školy Jozefa Horáka.

Získané financie sú nenávratné 

fi

fi nančné prostrie
dky zo štruk-

fi
turálnych fondov EÚ - Regio-

nálneho operačného programu, 

ktorého riadiacim orgánom je 

Ministerstv
o výstavby a regionál-

neho rozvoja SR. Finančná spolu-

účasť mesta pri realizácii týchto 

projektov je 5%. 

Zrealizovaním projektu „Re-

konštru
kcia Základnej školy Jozefa 

Horáka“ budú zateplené obvodové 

plášte a strechy hlavnej budovy 

školy, te
locvične 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 

príro
dopis, m

ultim
ediána 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 M
sZ 

poslanci schválili 
VZN č. 2/2008 

o zákaze požívania a predaja 

alkoholických nápojov na verejne 

prístupných miestach na území 

ta Banská Štiavnica. 

ZN ujalo v praxi a 

ať ho, sm
e 

kla-

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 tý
m nemohli nič ro-

biť, n
edalo sa sankcionovať osoby 

požívajúce alkoholické nápoje na 

verejných miestach. Takéto osoby 

pod vplyvom alkoholu vzbudzova-

jné pohoršenie hlavne pod 

j v starej časti m
esta. 

lo nevyhnutné 

N l

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. 2

2 hod. 

Ostatok denného času, teda 2 ho-

diny tento zákaz neplatí, a
by sm

e 

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 

destilá
ty, víno, pivo, a iné, ktoré

obsahujú viacej ako 0,75 obj.% al

koholu.  
(dokončenie na 4.st

Úspešný projekt vo výške 33,104 mil. S
k

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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to
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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 in
formovanosť 

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

str. 10
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Príloha

Útulok v Banskej 

Štiavnici

Bytová správa v Banskej Š
tiavnici 

prešla od 1.októbra 2008 ďalšou 

zmenou. V
 m

esiacoch jú
l, a

ugust 

bolo vyhlásené výberové konanie 

na post nového konateľa Bytovej 

správy. N
a toto m

iesto po In
g. 

Marianovi Jakuboviem zasadol 

poslanec M
estského zastupiteľ-

stva v Banskej Š
tiavnici R

NDr. 

Pavel B
ačík. V

 tejto súvislosti sme 

položili 
konateľovi B

ytovej správy 

p. P
avlovi B

ačíkovi p
re čitateľov 

Štiavnických novín pár otázok, 

týkajúcich sa ďalšieho smerovania 

tejto spoločnosti.

Pán Bačík, prečo ste
 sa rozhodli 

prijať tú
to funkciu?

Od 1. októbra 2007 som po 

í z funkcie riaditeľa školy 

pracoval v ZSŠ ako vychovávateľ. 

V máji 2
008 som sa sta

l pre orga-

nizáciu nadbytočný. M
esto Banská 

Štiavnica vypísalo výberové kona-

nie na konateľa Bytovej sp
rávy spol. 

s r.o
., kde som sa prihlásil. 

Vo vý-

berovom konaní so
m bol úspešný a 

na návrh prim
átora mesta som bol 

zvolený Valným zhromaždením 

tejto spoločnosti d
o 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, o
bhospoda-

rovaním tepelného hospodárstv
a, 

prenájmom nájomných bytov a ne-

bytových priestorov vo vlastníctve 

mesta. 
(dokončen

ie n
a 4.str.

)

Prinášame rozhovor s novým konateľom Bytovej správy, spol. s r.o
., R

NDr. P
avlom Bačíkom

Bytová správa pod novým vedením

Novým konateľom Bytovej správy sa 1. októbra stal RNDr. P
avol Bačík.

jím
sprievodom.

fo
to

 M
.K

rí
ž

Akademici opäť v Štiavnici

7. výročie podpisu Deklarácie pokračovateľov dedičstva Baníckej akadémie

fo
to

 M
.K

rí
ž

fo
to

 M
.K

rí
ž

HĽADÁME DOMOV

Útulo
k v Bans

kej
Štiavn

ici

BOBEŠ
- 8 r.

ARKA
- 3 r.

LIN
DA - 3 r.

DŽESSIE - 5 r.

LAURA
6 mesia

cov

- .

NELA
8 r-

.

LILI
- 2,5

r.

SÁRA - 3 r.

KIR
A - 3 r

AJDA - 8 r.

TARA - 7 r.

RIK
I

Inzerujte v Štiavnických novinách

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


