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25 miliónov Sk pre Štiavnicu a Krupinu
Exkluzívny rozhovor s premiérom Vlády Slovenskej republiky Róbertom Ficom v Banskej Šti avnici

Dňa 3.9.2008 sa konalo v Banskej 

Štiavnici ďalšie výjazdové zasad-

nutie Vlády Slovenskej republiky. 

O 9 hod. prijal v zasadačke MsÚ 

významných hostí primátor 

mesta Mgr. Pavol Balžanka a ďalší 

predstavitelia mestskej samo-

správy. 

Predmetom rokovania bola Ana-
lýza socioekonomickej situácie 
okresu Banská Štiavnica ako aj 
konkrétne návrhy na zlepšenie 
v sociálnej a hospodárskej oblasti. 
Odtiaľ pokračovalo zasadnutie vlá-
dy v priestoroch auly bývalej SPŠ 
S.Mikovíniho v Banskej Štiavnici. 
Po vyše dvojhodinových rokova-
niach sa pre novinárov a predstavi-
teľov médií konala tlačová beseda, 
na ktorej nechýbali primátori miest 
Banská Štiavnica a Krupina p.Balž-

anka, p.Vazan, premiér SR Róbert 
Fico, ministerka práce, sociálnych 
vecí a rodiny p.Tomanová a minis-
ter životného prostredia p.Chrbet 

a hovorkyňa premiéra p.Glendová. 
Po príhovore premiéra a primáto-
rov miest nasledovali otázky od no-
vinárov. Bezprostredne po tlačovej 

besede exkluzívne pre Štiavnické 
noviny poskytol rozhovor premiér 
Róbert Fico:

(Pokračovanie na 4.str.)

Za zvukov klopačky, fanfár 

a sprievodom zástavníkov sa 

v piatok 5. septembra o 13.hod. 

v Kostole sv. Kataríny začalo 

slávnostné zasadnutie Mestské-

ho zastupiteľstva pri príležitosti 

sviatku baníkov, hutníkov, 

geológov a naftárov a 15.výročia 

zápisu nášho mesta do Zoznamu 

svetového dedičstva UNESCO. 

Na úvod zaznela banícka hymna  
Zdar Boh hore v podaní spevácke-
ho zboru Štiavničan.  Zasadnutie 
otvoril viceprimátor Ing.Juraj Ča-
bák, ktorý privítal hostí na čele 
s podpredsedom NR SR Mirosla-
vom Čížom, poslancov NR, zá-
stupcov ministerstiev, Hlavného 

banského úradu, Slovenskej ban-
skej komory, veľvyslanca Bulhar-
skej republiky, členov baníckych 
a hutníckych spoločností, zahra-
ničných účastníkov osláv, poslan-
cov a občanov Banskej Štiavnice. 

Slávnostnú reč predniesol primá-
tor mesta Mgr.Pavol Balžanka. 
Vyjadril potešenie z toho, že naše 
mesto je už tradične organizáto-
rom osláv Dňa baníkov. 

(Pokračovanie na 4.str.)

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Tlačová beseda výjazdového zasadnutia Vlády SR v zastúpení z prava: p. Glendová, p. Tomanová, p. Vazan , p. Fico, p. Balžanka
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Zaujalo nás...

Vybrali sme z čiernej skrinky
Pri príležitosti Salamandrových dní bola odhalená plastika M. Lichnera od V. Oravca

Mestská Polícia informuje Polícia informuje

Zbierka
Oznam o zbierke kníh a hračiek 
pre opustené a týrané deti bol 
uverejnený v ŠN č.31. Dobrý ná-
pad, ale boli 2 dni sviatky a na to 
vytvorený krátky časový priestor. 
Nemohla byť zbierka zverejnená 
v ŠN skôr a plánuje sa s ňou ešte 
niekedy? 

Eva
Odpoveď:
Informácie o zbierke boli uve-
rejnené už v ŠN č.30 z 21.8.2008 
v rubrike Oznamy, bol vytvorený 2 
týždňový priestor na to, aby ľudia 
pomohli. V budúcnosti sa určite 
niečo podobné bude organizovať 
napr. pred Vianocami, ŠN bude 
o takejto zbierke vopred informo-
vať.

Parkovanie v meste
Vo všeobecnom záväznom na-
riadení Mesta Banská Štiavnica 
č.6/2007 o miestnych daniach v čl. 
3 bod 7 písm. A) bod j sa píše, že 
bezplatné parkovanie majú len dr-
žitelia ZŤP/S,  prečo sa z tejto vý-
nimky vynechali držitelia preuka-
zu ZTP a držitelia preukazu ZTP 
s označením auta vozíčkom, ktorí 

majú príspevok na prepravu a nie 
je možné, aby sa prepravovali inak. 
Aj v minulosti mali takíto občania 
bezplatné parkovanie a teraz sa 
akosi na nich pozabudlo. Veď nie 
všetci zdravotne postihnutí môžu 
byť ZTP/S, dosť že sa na takýchto 
občanov pozabudlo pri poplatku 
za smeti a komunálny odpad a te-
raz, že by sa zabudlo aj pri bezplat-
nom parkovaní? Veď možno majú 
aj väčšie problémy ako občan so 
ZTP/S. Prosíme urobte nápravu.

Odpovedať:
Vzhľadom na to, že mesto už ne-
smie vyberať poplatky za parkova-
nie (zmena Zákona o miestnych 
daniach), z nariadenia mesta boli 
vypustené body, ktoré pre vybera-
nie poplatkov platili. Túto činnosť 
prevzali Technické služby, m.p. 
ako podnikateľský subjekt. V tom-
to období pripravuje Ministerstvo 
fi nancií SR opätovnú zmenu Záko-
na o miestnych daniach a v prípa-
de, že mesto bude znovu subjek-
tom, ktorý môže poplatky vyberať, 
Vašimi pripomienkami sa budeme 
zaoberať pri príprave Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta. 

Dňa 1.9.2008 hliadka MsPo spo-
ločne s OO PZ zabezpečovala 
Beh Ústavy z Banskej Štiavnice 
na Počúvadlianske jazero.

Dňa 2.9.2008 o 23.00 hod. na zá-
klade telefonického oznámenia 
bola hliadka MsPo privolaná na 
Ul. Učiteľská, kde na 7. poscho-
dí spal neznámy muž. Hliadka 
MsPo po príchode na miesto 
zistila, že ide o M.P. z Banskej 
Štiavnice. Nakoľko menovaný 
bol zranený na ruke, odviezli ho 
na ošetrenie do Regionálnej ne-
mocnice v Banskej Štiavnici.

Dňa  4.9.2008  bola hliadkou  
MsPo na Ul. Dolná  odchytená 
kuna, ktorá bola podľa vyjadrenia  
veterinára besná. Po ohliadnutí  
kunu previezol na pitvu veteri-
nárny lekár  z dôvodu zistenia, 
resp. potvrdenia besnoty.

Dňa 6.9.2008 vo večerných hodi-
nách na Ul. L. Svobodu ohrozoval 
ako chodec, teda účastník cestnej 
premávky  bezpečnosť a plynu-
losť cestnej premávky R.Š. z Ban-
skej Štiavnice.  Hliadka MsPo po 
príchode na miesto menovaného 
upozornila, aby upustil od pro-
tiprávneho konania, na čo me-
novaný  začal  hliadke vulgárne 
nadávať. Priestupok bude riešený 
v zmysle zákona SNR č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch.

V dňoch  5.9.2008 a 6.9.2008  
Mestská polícia počas Salaman-
drových dní zabezpečovala verej-
ný poriadok, bezpečnosť a ply-
nulosť cestnej premávky v centre 
mesta Banská Štiavnica.

Mestská polícia v Banskej Štiav-
nici touto cestou upozorňuje fy-
zické osoby, fyzické osoby opráv-
nené k podnikaniu a právnické 
soby, pôsobiace v meste Banská 
Štiavnica na dodržiavanie záko-
na č. 223/2001 Z.z. o odpadoch  
a vytváranie čiernych skládok na 
území mesta. V prípade zistenia 
čiernych skládok a ich  zaklada-
teľov bude mestská polícia po-
stupovať v zmysle zákona SNR 
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
a  čierne skládky budú odstrá-
nené na náklady zakladateľov  
skládok.

MsPo

Neoprávnené vyrobenie a použí-
vanie elektronických platobných 
prostriedkov
Dňa 21. augusta. 2008 doposiaľ 
neznámy páchateľ v čase od 23,30 
do 24.hod. v reštauračnom zaria-
dení „Banský dom“ na Radnič-
nom námestí využil nepozornosť 
P.O. z Banskej Štiavnice, ktorý sa 
tam nachádzal ako zákazník a zo 
zadného vrecka nohavíc mu odcu-
dzil 8 ks fotografi í, platobnú ban-
komatovú kartu, kreditnú kartu. 
Následne získal informácie o PIN 
kódoch, ktoré mal poškodený po-
značené na kúsku papiera a vlože-
né v peňaženke. Páchateľ potom 
poškodenému P.O. peňaženku ne-
pozorovane vrátil do vrecka noha-
víc a s odcudzenými platobnými 
kartami vykonal výber fi nančnej 
hotovosti prostredníctvom ban-
komatu v celkovej výške 15 000,-
Sk. Celkovým konaním spôsobil 
páchateľ poškodenému škodu vo 
výške 16 200,-Sk.  
Krádež : 
Dňa 5.Septembra.2008 poverený 
príslušník PZ Odboru skráteného 
vyšetrovania začal trestné stíhanie 
vo veci pre prečin Krádeže podľa 
§ 212 ods. 2 písm.c) Tr. Zákona, 
ktorého sa dopustila páchateľka 
dňa 5.9.2008 v čase o 10.00 hod. 
tým, že zaklopala na dvere bytu 
č. 5 nachádzajúceho sa na dru-
hom poschodí bytového domu č. 
904 vo vchode č. 31 na ul. Dolnej 
v Banskej Štiavnici majiteľa J.S., 
ktorý po otvorení vchodových 
dvier do jeho bytu držal v ruke 
mobilný telefón zn. Nokia, ktorý 
mu páchateľka vytrhla z ruka a ná-
sledne s ním utiekla na neznáme 
miesto, čím mu spôsobila škodu 
vo výške 300,-Sk. Prípad vyšetruje 
odbor skráteného vyšetrovania PZ 
v Žiari nad Hronom. Za uvedený 
skutok  hrozí páchateľovi trest od-
ňatia slobody až na dva roky.
plk. JUDr. Gejza Volf

Oznam

V dňoch 12. - 13. 9. počas kona-
nia T-Mobile Music City bude 
obmedzená doprava v centre 
mesta Banská Štiavnica. Prosíme 
vodičov motorových vozidiel, 
aby rešpektovali pokyny prísluš-
níkov Mestskej polície.
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Počas výjazdového rokovania 

vlády SR (3. septembra 2008) nav-

štívil Základnú školu Jozefa Horá-

ka podpredseda vlády a minister 

školstva Ján Mikolaj. Na úvod ho 

privítali žiaci II. stupňa školskou 

hymnou a kyticou kvetov. 

Počas svojej návštevy si pán mi-
nister prezrel školskú knižnicu 
a pamätnú izbu štiavnického spi-
sovateľa a pedagóga Jozefa Ho-
ráka, ktorý v tejto škole pôsobil 
a ktorého meno škola hrdo nesie. 
Stretol sa aj so žiakmi I. stupňa, 
porozprával sa s nimi o škole, 
o predmetoch, ktoré ich zaujíma-
jú, na ktoré sa tešia, ale aj o tých, 

ktorých sa boja a nemajú ich radi. 
Odovzdal im učebné pomôcky, 
darčeky a rôzne hry, s ktorými sa 
budú hrávať v školskom klube detí. 
Potom nasledovala autogramiáda 
a pán minister prispel svojím pod-
pisom aj do školskej kroniky. 
Po autogramiáde si pozrel priesto-
ry školy, vybavenosť učební a na-
koniec sa stretol s riaditeľom 
Jánom Maruniakom a všetký-
mi  pedagógmi. Pán riaditeľ infor-
moval o Školskom vzdelávacom 
programe školy a o výsledkoch 
projektov, ktoré škola realizovala aj 
s podporou Ministerstva školstva 
SR. Učitelia diskutovali o školskej 
reforme a novom zákone o výcho-

ve a vzdelávaní. Minister zdôraznil 
dôležitosť reformy, ktorá je posta-
vená hlavne na iniciatíve učiteľov. 
Pedagógovia aj žiaci Základnej 
školy Jozefa Horáka sú pánu mi-

nistrovi vďační nielen za návštevu, 
ale aj za rôzne darčeky, povzbudi-
vé slová a za množstvo krásnych 
kníh a encyklopédií pre školskú 
knižnicu.

Navštívil nás pán minister J. Mikolaj

Vláda SR si dňa 3. septembra 

vybrala za dejisko zasadnutia 

Banskú Štiavnicu, ktorá oslavuje 

15. výročie zápisu do Zoznamu 

svetového kultúrneho a prírodné-

ho dedičstva UNESCO.

 Ako zdôraznil premiér Robert Fico, 
základným motívom bolo prebudiť 
tento historický klenot medzi našimi 
mestami, ktorý sa do dejín svetovej 
vedy a techniky zapísal viacerými 
prvenstvami a priťahuje pozornosť 
turistov množstvom pamätihod-
ností s originálnou architektúrou, 
k novému, krajšiemu životu. „Boli 
by sme radi, keby sa Banská Štiav-
nica časom stala akýmsi pútnickým 
miestom nielen pre našich, ale i za-
hraničných turistov. Aby pre Slová-
kov znamenala niečo podobné ako 
Paríž pre Francúzov,“ zdôveril sa 
premiér po zasadnutí. Z toho rezul-
tovali viaceré úlohy. Cesta 2. triedy, 
ktorá spája mesto s Hronskou Dúb-
ravou, sa vyjme spod správy VÚC 
a štát pod gestorstvom ministerstva 
dopravy ju zrekonštruuje na cestu 
I. triedy. Výhľadovo do roku 2012. 
Banská Štiavnica (iba v centre je 
360 pamiatok!) dostane okrem jed-
norazovej dotácie 20 mil. Sk ako 
jediné mesto aj osobitnú kapitolu 
v rozpočte, z ktorého by každoroč-
ne malo plynúť 25 miliónov Sk na 
údržbu historického centra a prio-
ritných pamiatok. Na rozvoj mesta 
prispejú ešte ministerstvá fi nancií, 
hospodárstva, aj výstavby a regio-
nálneho rozvoja. 
Minister výstavby a regionálneho 

rozvoja Marian Janušek ako jeden 
z mála zostal v meste aj po skonče-
ní rokovania vlády SR a prezrel si 
v sprievode prednostky Mestského 
úradu Mgr. Nadeždy Babiakovej 
viaceré školy. Najviac ho zaujal are-
ál bývalej Baníckej akadémie, prvej 
vysokej školy technického typu na 
svete (založená 1762). Pred historic-
kou budovou Strednej priemyselnej 
školy Samuela Stankovianskeho ho 
privítal riaditeľ Ing. Ján Totkovič. 
Ukázal na múdrosť a dôvtip pô-
vodných staviteľov a potom uviedol 
ministra do unikátnej posluchárne 
a laboratória. Určite by boli pýchou 
aj Oxfordu či Sorbonny. „Pre zá-
chranu týchto jedinečných hodnôt 
potrebujeme investovať hlavne do 
zateplenia. Keďže ide o historic-
kú pamiatku, musíme rešpektovať 
prísne pravidlá pamiatkarov. Verím, 
že je v spoločnom záujme všetkých 
uchovať túto jedinečnosť,“ zdôraz-
nil riaditeľ Totkovič. Štafetu potom 
prevzal Ing. Rudolf Valovič,CSc., 
riaditeľ Strednej lesníckej školy, síd-
liacej vo vedľajšom objekte priamo 
v areáli. Škola vznikla v roku 1919, 
prví absolventi začali sa starať o naše 
bohaté lesy v roku 1923. Za takmer 
90 rokov odišlo zo školy s diplomom 
vyše tisíc expertov. Teraz sa vyu-
čujú odbory: Lesníctvo a Krajinná 
ekológia v 18 učebniach, z toho 11 
je odborných. Škola sa pýši dekré-
tom Špičková vzdelávacia inštitúcia 
s medzinárodnými skúsenosťami, 
ktorý jej udelila v roku 2000 Me-
dzinárodná vzdelávacia spoločnosť 
(IES) v Londýne. Riaditeľ takisto 

ukázal zrekonštruované nádvorie, 
ale i na chátrajúcu fasádu a poško-
denú strechu. Potom sprevádzal mi-
nistra po Botanickej záhrade, ktorá 
je sprístupnená verejnosti 24 hodín 
denne a má o.i. vyše storočné cédre 
aj sekvoje. „Žiaľ, krásu areálu ničia 
nevychovanci aj bezdomovci, preto 
investujeme do brán, aby sme areál 
v noci chránili pred nezbedníkmi. 
Bude to stáť fi nancie navyše, ale 
zachránime oveľa vyššie hodnoty,“ 
poznamenal riaditeľ Valovič. 
Potom minister si prezrel areál 
Združenej strednej školy obchodu 
a služieb na Špitálskej ulici, ktorá 
nadviazala na tradíciu Kupeckej uč-
ňovskej školy - v roku 1876 ju zalo-
žili obchodníci slobodného kráľov-
ského mesta Banská Štiavnica. Tá sa 
po päťdesiatich rokoch premenovala 

na Obecnú učňovskú školu a súčas-
ný názov platí od roku 2003. Riadi-
teľka PhDr. Viera Gregáňová infor-
movala, že sa tu školia záujemcovia 
o takmer dvadsať študijných a učeb-
ných odborov. Svoje výrobky propa-
gujú na módnych prehliadkach na 
výstaviskách, ale aj pri poľovníckych 
slávnostiach v neďalekom kaštieli vo 
Svätom Antone.
Minister Marian Janušek riaditeľov 
informoval o možnostiach, ktoré 
ponúkajú prvé výzvy v rámci Re-
gionálneho operačného programu. 
„Všetkým a všade zdôrazňujem, že 
pre úspech je rozhodujúca kvalita 
projektov. Ak budú spĺňať požado-
vané parametre, verím, že vaše školy 
budú krajšie a ešte dlho vychovávať 
odborníkov pre našu prax.“

Zdroj: Internet

Minister M. Janušek si prezrel školy v Banskej Štiavnici
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25 miliónov Sk pre Štiavnicu a Krupinu
(Pokračovanie z 1.str.)
ŠN: Pán premiér, takéto výjazdové 
zasadnutia vlády sa už stali tradí-
ciou aj preto, aby ste spoznali re-
gión, čo ste spoznali tu v Banskej 
Štiavnici?
RF: Banskú Štiavnicu som navštívil 
už ako poslanec NR niekoľkokrát 
a mňa neprekvapuje ani informácia, 
ktorú dnes vláda prerokovala o so-
ciálnoekonomickom stave tohto 
regiónu. Naozaj nachádzame tu 
doslova a do písmena klenot, ktorý 
nie je v dobrom stave, ale pragma-
tickými krokmi, ktorých sme dnes 
prijali neúrekom, chceme, aby sa 
začal tento klenot trošku blyšťať, 
aby to bolo atraktívne mesto, ktoré 
budú ľudia radi navštevovať. Mys-
lím si, že aj z reakcií primátorov, či 
už Krupiny alebo Banskej Štiavnice 
a ďalších prítomných, ktorí boli na 
rokovaní vlády, sme tento cieľ na-
plnili.
ŠN: Aký je váš názor na návrh 
primátora Banskej Štiavnice, aby 
z tohto regiónu vznikol priemysel-
ný park pre cestovný ruch?
RF: Tento názor má veľmi veľa rá-
cia, aj preto sme požiadali troch mi-
nistrov, aby v krátkom čase predlo-
žili vláde odpoveď na otázku, či je 
možné na území SR vyčleniť nejaké 
malé územia, napr. lokalitu Banskej 
Štiavnice, a povedať, že na takomto 
území budú platiť iné pravidlá ako 
napr. v daňovej oblasti, že by bola 
v cestovnom ruchu 0 % DPH pri 
poskytovaní reštauračných služieb. 
Ak táto odpoveď bude pozitívna, 
lebo musíme hľadieť aj na to, že 
sme v EÚ, tak k tomu určite pristú-

pime. Tento návrh má rácio, len ho 
musíme dostať do konkrétnej legis-
latívnej polohy.
ŠN: Medzi priority mesta patrí 
doprava, infraštruktúra, školstvo, 
priemysel s pridanou hodnotou. 
Ako vie vláda pomôcť v impul-
zoch, aby sa toto naštartovalo?
RF: Pokiaľ ide o Banskú Štiavnicu a 
mesto, tak je najväčšou perspektí-
vou pre cestovný ruch a netreba sa 
tu hrať a tváriť, že tu budú vznikať 
nové fabriky. Je to lokalita, ktorá 
je jedinečná aj vzhľadom na svoje 
kultúrne, technické, prírodné de-
dičstvo a  na toto sa treba sústrediť. 
Urobili sme niekoľko rozhodnutí 
a krokov, ktoré tomu pomáhajú. 
Ak by sa nám ešte podarilo zriadiť 
osobitné územie z hľadiska ekono-
mického, daňového, to by bola asi 
najväčšia pomoc. Rozhodli sme aj 
o niektorých otázkach infraštruk-
túry, ide najmä o preklasifi kovanie 
cesty Hronská Dúbrava – Banská 

Štiavnica z cesty 2.triedy na cestu 
1. triedy, čo znamená, že štát pre-
berá zodpovednosť za túto cestu, 
a boli prijaté aj ďalšie a ďalšie roz-
hodnutia. Chcem potvrdiť aj to, že 
vláda rozdelila na malé projekty 
dnes priamo obciam ako aj mestu 
Banská Štiavnica a Krupina 25 mil. 
Sk. Dohodli sme sa ale aj na tom, 
že každý rok do štátneho rozpočtu 
pôjde jedna kapitola, kde sa bude 
výlučne na adresu Banskej Štiavni-
ce posielať určitá suma peňazí, kto-
rá bude na verejné priestranstvá. 
Ak to má byť klenot, tak sa musí 
vláda k tomu aj tak postaviť.
ŠN: Aké je Vaše osobné želanie pre 
Banskú Štiavnicu?
RF: Banská Štiavnica určite zažila 
lepšie časy, ako zažíva dnes. Verím, 
že obdobie, keď sa opäť Banská 
Štiavnica poriadne nadýchne, už 
nie je ďaleko...

Za rozhovor poďakoval Peter Zema-
ník, tlačový tajomník primátora mesta

(Pokračovanie z 1.str.)
Pripomenul pozitívne a nádejné 
výsledky výjazdového rokovania 
Vlády SR vo vzťahu k nášmu mestu.
Prednostka MsÚ Mgr. Nadežda 
Babiaková oboznámila prítom-
ných s návrhmi na udelenie oce-
není  Za záchranu kultúrneho 
dedičstva a výročných cien mesta 
(o kandidátoch na tieto ceny sme 
informovali v minulom čísle ŠN). 
Ocenenie im odovzdal primátor 
mesta. Za ocenených sa poďa-
koval PhDr. Peter Kartous, CSc. 
Ing. Peter Čičmanec, predseda 
predstavenstva Slovenskej banskej 
komory, vo svojom príhovore vy-
zdvihol neľahkú prácu baníkov, 
hutníkov, pracovníkov ťažobného 

priemyslu, ktorí si svoj sviatok 
a uznanie naozaj zaslúžia. Stručne 
charakterizoval najvýznamnejšie 
závody a prevádzky na Slovensku, 
zabezpečujúce životné istoty stov-
kám rodín. Zdôraznil aj potrebu 
ochrany životného prostredia pri 
ťažobných činnostiach.
Po skončení slávnostného zasad-
nutia pred budovou radnice po-
zdravil prítomných podpredseda 
NR SR Miroslav Číž. Slávnostné 
vztýčenie zástavy miest združe-
ných v OMSD vykonala p. Kata-
lin Kiss, riaditeľka Regionálnej 
kancelárie UNESCO pre strednú 
a východnú Európu v Budapešti.  
Vzápätí nasledovalo odhalenie 
pamätnej tabule bývalému dlho-

ročnému primátorovi Banskej 
Štiavnice Ing. Mariánovi Lich-
nerovi, CSc., ktorú sponzoroval 
a sochársky realizoval p.Vladimír 
Oravec. Zásluhy Ing. M. Lichnera, 
CSc., o rozvoj mesta, jeho zápis 
do Zoznamu kultúrneho dedič-
stva UNESCO, o ocenenia, ktoré 
mesto získalo, pripomenul Ing. Ján 
Mihók.  Pri tejto príležitosti Vla-
dimír Oravec dotvoril ďalší panel, 
zobrazujúci technické pamiatky 
B.Štiavnice - tajchy a významných 
banských a staviteľských odbor-
níkov – Hellovcov a S. Mikovíni-
ho. Nášmu mestu pribudol ďalší 
vkusný reliéf, dokumentujúci jeho 
slávnu históriu.

NB

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Technické služby informujú

Technické služby, m. p., oznamu-
jú občanom, že  sa začína  s roz-
miestňovaním VKK na jesenné 
čistenie. VKK budú pristavené 
na nasledovných uliciach:
ulica/ kus/ nádoba
Václavekovej/ 1/ VKK
Trate mládeže/ 1/ VKK
Fándlyho, Železničiarska/ 1/ VKK
Doba pristavenia VKK bude od 
12.09.2008 do 19.09.2008.

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.
Do VKK nepatria druhotné su-
roviny ( železný šrot, papier, 
sklo, plasty ), nebezpečný odpad 
(chladničky, pračky, televízory,  
počítače, telefóny, písacie stroje, 
žehličky, žiarivky,...), biologicky 
rozložiteľný komunálny odpad ( 
zvyšky potravín, odpad vhodný 
na kompostovanie – tráva, koná-
re, lístie vo väčšom množstve ).
O ďalších rozmiestneniach VKK 
sa dočítate v budúcich číslach 
Štiavnických novín.

Peter Heiler, riaditeľ podniku

Cesta k láske
Duchovný koncert z vlastnej 
tvorby Kataríny Šebeňovej, hos-
tia: Tomáš  Chrien a Janka Ber-
náthová, Kde? : kostolík - loď 
v Kozelníku, Kedy? : Piatok, 12.9. 
2008 o 17,00 hod., Vstupné : dob-
rovoľné na opravu kostolíka

Zájazd
Dňa 18.9.2008 sa uskutoční zá-
jazd do Chalmovej. Odchod je 
o 8.hod. z  Križovatky. Poplatok: 
150,-Sk (cestovné, vstup na ba-
zén). Prihlásiť sa môžu v ponde-
lok a piatok v kancelárii ZŤP, na 
tel.č.: 045/6920875 -  p.Bačíková 

Aerobik
TJ Sitno – Rekreačný aerobik 
otvára pravidelné cvičenie každý 
pondelok a stredu v telocvični na 
ZŠ J.Kollára –Drieňová o 18,30 
hod. Bližšie info: Ing. Zuzana 
Haľamová, tel.č.: 0905 236 815 

Oznamy
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Jazyková polícia 
vypátrala...

Počuli sme, prečítali sme si
„Tým pádom sme sa mohli tváriť 
ako posh festival.“ (týždeň 7.7. 
2008, str. 64)
Správne: A tak sme sa
„Nemohla si sama spraviť slučku, 
a tým pádom spáchať samovraž-
du.“ (Markíza 13.7.2008,     
Komisár Rex)
Správne: a tak spáchať
„..tak ako v prípade základných 
škôl sa podarí zrealizovať aj re-
konštrukciu materských škôl, 
a tým pádom by sme mali v Žiari 
kapitolu školstva uzavretú.“ (MY, 
noviny Žiarskej kotliny,č.25)
Správne: a tým by sme mali 
Výraz „tým pádom“  je adekvátny 
iba vtedy, ak ide o 7.p. podstatné-
ho mena „pád.“ (Tým pádom si 
poranil koleno). Veľmi často po-
užívané tým pádom ( počujeme 
ho aj od mnohých moderátorov 
rozhlasu i televízie) je v slovenči-
ne nesprávne. Nahraďme ho slov-
nými spojeniami a tak, a tým.

NB

Dňom 16.9.2008 bude z dôvodu 
kompletnej prestavby tunelových 
pásov štiavnického tunela poza-
stavená doprava v úseku Banská 
Štiavnica – Banská Belá. Z tohto 
dôvodu bude preprava všetkých 
vlakov na trati Hronská Dúbra-
va – Banská Štiavnica, Hronská 
Dúbrava – Zvolen a späť zabez-
pečovaná náhradnou autobuso-
vou dopravou (NAD). Autobusy 
budú jazdiť podľa platného ces-
tovného poriadku 2007- 2008.
Výluka začne dňa 16.9.2008 po 
vlaku 6102 o 6.30 hod. Náhradná 
autobusová doprava začne vla-
kom 6103 s odchodom z Hronskej 
Dúbravy o 6.34 hod. Autobusy 
budú jazdiť medzi železničný-
mi stanicami Banská Štiavnica a  
Hronská Dúbrava, prípadne Zvo-
len. NAD bude jazdiť podľa plat-
ného cestovného poriadku s tým, 
že autobusy nebudú zachádzať na 
všetky železničné zastávky, ale 
budú po dohode so starostami 
obcí zastavovať na určených za-
stávkach v centrách obcí. Pred-
pokladané ukončenie výluky je 
19.11.2008 a prvý vlak prechá-
dzajúci po železničnej  trati bude 
vlak 6103 s odchodom z Hron-

skej Dúbravy o 6.34 hod.
Používané budú zastávky :
Banský Studenec – Drieňová, ako 
náhrada za železničnú stanicu 
Banský Studenec,
Banská Belá – námestie, ako 
náhrada za železničnú zastávku 
Banská Belá zastávka, 
Banská Belá zastávka – Hájovňa 
(Dinas), ako náhrada za železnič-

nú zastávku Banská Belá zastávka, 
Kozelník – križovatka ku stanici, 
ako náhrada za železničnú stanicu 
Kozelník.
Počas trvania výluky bude v auto-
busoch NAD obmedzená preprava 
bicyklov. Žiadame organizátorov 
väčších skupín cestujúcich po že-
leznici smerujúcich do a z Banskej 
Štiavnice (nad 15 cestujúcich), aby 

svoj úmysel čo najskôr oznámili 
zástupcom ZSSK,a.s. – poklad-
níkom, zamestnancom zákazníc-
kych   centier prípadne na zákaz-
nícku   tel. linku 
+421 18 188 z dôvodu zabezpeče-
nia potrebnej kapacity autobusov

Ing. Ladislav Ondrejšík v. r. 
Vedúci regionálneho zastúpenia 

Zvolen

Oznámenie o konaní výluky na železnici 

Materské centrum „Za pecou“ opäť otvorené
Vo štvrtok 4. septembra o štvrtej 
sme otvorili  tretiu  sezónu nášho 
materského centra Za Pecou. V 
záhrade Skautského domu sa zišlo 
10 mamičiek, 16 detí, 6 kočíkov 
a zopár oteckov. Využili sme pek-
né a ešte stále teplé septembrové 
počasie a spravili sme si spoločnú 
grilovačku. Pod parádnou kulisou 
Starého zámku sa deti do sýtosti 
vybehali, staršie okolo skautských 
kozičiek, menšie okolo pieskovis-
ka. Mamičky si zase príjemne „po-
kecali“ a okrem mamičkovských 
tém  prebrali všetko, čo aktuálne 
hýbe Štiavnicou. Privítali sme aj 
nových návštevníkov nášho centra, 
z ktorých rekordérkou je iba 11-d-
ňová Emília. 
Materské centrum je otvorené pre 
všetky mamičky-čakateľky a už-
mamičky s deťmi od 0 do 8 rokov. 
V Materskom centre sa budeme 
stretávať každý štvrtok. Herňa 
bude otvorená počas celého dňa, 
moderovaný program zväčša po-
obede, presný čas vždy upresníme 
na plagátikoch. 
Témy, ktoré chystáme sú: cvičenie 

s deťmi na fi tloptách, cvičenie jógy 
pre mamičky, másaže bábätiek, 
témy o zdraví, tvorivé dielne a ko-
pec iných. Informácie nájdete aj na 
www.skautskydom.sk alebo na tel. 
č. 0908 431 089. Skautský dom sa 
nachádza na ulici A. Pécha 2, opro-
ti starej nemocnice, len 100 metrov 
povyše radnice. 

Milé mamičky, tešíme sa na vás. 
Najbližší program Materského 
centra Za Pecou    
11.9.2008 – cvičenie s deťmi na 
fi tloptách
18.9.2008 – odtláčanie farebných 
ručičiek na pamiatku
25.9.2008 – výroba jesenného šar-
kana.         Mirka Machariková
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22. augusta som mala objednávku 
na sprevádzanie zahraničných tu-
ristov po meste. Nevedela som nič 
bližšieho, domnievala som sa, že 
pôjde o „klasiku“ – 1,5 - 2-hodino-
vú prehliadku mesta, akú si skupi-
ny najčastejšie želajú. Keď na pravé 
poludnie dorazila pred morový stĺp 
30-členná skupina Moskovčanov 
a jej vedúci mi povedal, že chcú 
venovať nášmu mestu 4 hodiny, 
potešila som sa. Prejavili záujem 

aj o návštevu skanzenu. Viem, že 
je to najnavštevovanejšia expozícia 
SBM. A preto som sa pobrala do 
TIK-u zistiť najvhodnejšiu hodi-
nu vstupu. Pracovníčka kancelárie 
však bezradne pokrčila plecami, že 
majú pokazené telefóny a nemôže 
ma spojiť. Nechcela som riskovať 
stratu času, a tak mi nič iné nezo-
stávalo iba vytiahnuť vlastný mobil 
a volať na pevnú linku (čo nie je 
volanie práve najlacnejšie). Vstup 

nám ponúkli na 14. hod. Dovte-
dy sme urobili prehliadku mes-
ta, v skanzene sme nestratili ani 
minútu, už nás tam čakala sprie-
vodkyňa. Ostal nám čas vybehnúť 
aj na Klinger. Moskovčanom sa 
v našom meste páčilo a odchádzali 
spokojní. Po tomto zážitku som za-
šla za vedúcim oddelenia kultúry, 
cestovného ruchu  a športu. Opý-
tala som sa ho, či by nemohla byť 
informačná kancelária vybavená 
aj služobným mobilom. Odpoveď 
znela: „Nevidím dôvod, to by mo-
hol chcieť každý.“ Ani to, že som 
musela „úradné“ veci vybavovať 
vlastným mobilom, nepresvedči-
lo. Reakcia bola: „Nemuseli ste“. Ja 
som však volať musela, lebo mi zá-
leží na spokojnosti  návštevníkov 
mesta. Predstavte si, že by sme boli 
nútení niekoľko desiatok minút ča-
kať na vstup, prípadne sa dolu ani 
nedostali. Asi by sa to turistom ne-
páčilo. Mesto vyčlenilo na propa-
gáciu 2 milióny Sk. Som presved-
čená, že kúpa a prevádzka mobilu 
by z tejto sumy veľa neodkrojila. 
Dnes už majú mobil vari už aj deti 
v predškolskom veku. Žeby bol pre 
TIK luxusom?

Nora Bujnová

Je mobil pre TIK luxusom? 

Členovia SZZ v Štefultove sa 
v mesiaci august zúčastnili let-
ného rezu jabloní u priateľa zá-
hradkára v Pukanci, kde sme 
si mohli vyskúšať letný rez na 
štíhlom vretene odroda Golden 
Delícius. Táto odroda bola na jar 
upravená jarným rezom a teraz 
sme mohli vidieť upliu jarného 
a letného rezu na úrodu. Nakoľ-
ko sa tento rok ukazuje aj v našej 
oblasti dostatok kvalitného ovo-
cia, chystáme v mesiaci októb-
er výstavu ovocia pod názvom 
„Jablko štiavnického regiónu“. 
Bližšie info o výstave poskytne-
me v ďalšom čísle ŠN a na tel.č.: 
0908 905 336 

Výbor SZZ v Štefultove

Záhradkárske
okienko

5.septembra 2008 na slávnostnom 
zasadnutí Mestského zastupiteľ-
stva v B. Štiavnici pri príležitosti 
mestských osláv SALAMAN-
DROVÉ DNI 2008 o 13.00 hod. 
v Kostole sv. Kataríny mesto B. 
Štiavnica udelilo Vladimírovi Po-
pracovi, zaslúžilému členovo DPO 
SR  Výročnú cenu mesta B. Štiav-
nica za celoživotné pôsobenie v 
Dobrovoľnom hasičskom zbore a 
aktivity v prospech mesta ako aj 
poslanec MsZ a člen mestskej rady 
v rokoch 1998 - 2006. Toľko ofi ci-
álne stanovisko. Ja osobne chcem 
vyjadriť poďakovanie terajším ko-
legom poslancom MsZ a členom 
mestskej rady na čele s primáto-
rom mesta B. Štiavnica za udelenie 
Výročnej ceny nášho mesta. Toto 
ocenenie som prijal s vedomím, že 
ocenenie patrí aj mojim 80 členom 
Dobrovoľného hasičského zboru 
pri príležitosti 135.výročia založe-
nia nášho zboru. Veď čo znamená 
generál bez vojska? Tak právom 
túto cenu som prevzal aj za kolek-
tív členov DHZ. Poďakovanie som 
chcel vyjadriť aj v Kostole sv. Kata-
ríny, ale nemohol som porušiť pro-
tokol, tak využívam túto príležitosť 
cez Štiavnické noviny a ešte raz 
srdečne ďakujeme našim poslan-
com MsZ, primátorovi mesta Mgr. 
Pavlovi Balžankovi, zástupcovi 
primátora Ing. Jurajovi Čabákovi a 
p. Mgr. Nadežde Babiakovej, pred-
nostke MsÚ. 

V. Poprac

Poďakovanie

So záujmom som si prečítal prí-
spevok pani Dr. Bujnovej o jej sta-
rostiach so sprevádzaním ruských 
turistov. Skúsim preto aj ja napísať 
pár slov na tému, ktorej sa veno-
vala.
V prvom rade – Informačné cen-
trum sprostredkováva zárobok pre 
certifi kovaných ľudí. Distribuuje 
službu, za čo berie províziu. Prá-
ve z mojej iniciatívy sa v nedáv-
nej minulosti menil podiel sumy, 
ktorú dostávajú sprievodcovia 
a mesto výraznejšie v prospech 
sprievodcov. Pani Bujnová tak za 
svoje sprevádzanie dostala riadnu 
odmenu vo výške 1360 Sk v čistej 
mzde.
Poruchy sa stávajú. Tá, ktorá sa 
udiala v uvedený deň, bola extré-
mom a bola výnimočná – na pár 
hodín onemeli pevné linky a s nimi 
spojené internetové pripojenie. Ta-
káto porucha sa stane raz do roka, 
v iných prípadoch je samozrejme 
nie problém volať na telefónne čís-
lo poskytovateľa služieb a overiť si 

údaje, či zarezervovať návštevu.
Slovenské banské múzeum sa vo 
svojej ponuke zaväzuje sprevádzať 
skupiny návštevníkov v Banskom 
múzeu v prírode každú hodinu. 
Bolo by veľmi nezodpovedné, keby 
tak nekonalo. Z tohto pohľadu bol 
telefonát zbytočný.
Sám som niekoľko rokov robil 
sprievodcu a využitie vlastného 
mobilu v nutných prípadoch som 
považoval za „riziko podnikania“ 
a nikdy som kvôli pár korunám 
nerobil siahodlhé závery.
Informačné centrum vie návštev-
níkom v prípade záujmu aj vopred 
zabezpečiť vstupy do niektorých 
pamiatok a múzeí. Ak tak skupina 
neurobí vopred, berie vedome na 
seba riziko, že sa do nich nedosta-
ne, a to už nie je problém poskyto-
vateľa sprievodcovských služieb.
Požiadavka na mobilný telefón pre 
IC je momentálne neopodstatnená 
aj kvôli tomu, že podstatnú časť 
telefonátov dokáže zamestnanec 
vybaviť z pevnej linky na pevnú 

linku. Zamestnanci IC sú svojou 
prácou viazaní na budovu, v ktorej 
IC sídli a nepohybujú sa v teréne. 
Ak by však od nich požiadavka na 
mobilný telefón vzišla a dokázali si 
ju argumentmi obhájiť pred svoji-
mi nadriadenými, pripúšťam, že 
pridelenie telefónu by bolo aktuál-
ne. Doteraz ale neexistoval žiaden 
argument (vrátane tejto príhody), 
ani priama požiadavka mojich 
podriadených.
Myslím si, že som uviedol dosta-
tok argumentov na to, prečo kvôli 
jednej príhode nevytvárať ďalšiu, 
aj keď relatívne malú záťaž na 
mestský rozpočet. Keďže pani Dr. 
Bujnová citovala moje výroky, do-
volím si citovať aj ja ju, keď som 
jej požiadavku zamietol: „Tak mi 
preplaťte 36 Sk.“ Je škoda, že z uve-
denej sumy ktosi vyrobil kauzu na 
pol novinovej strany. Ostáva sa len 
opýtať: Prečo? Odpoveď si dá kaž-
dý sám.
Ing. Rastislav Marko, vedúci odd. 

KCRaŠ

Ad: Je mobil pre TIK luxusom?
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Dňa 5.9.2008 sa konal v Banskej 

Štiavnici 2. ročník súťaže Joerges 

Junior Carving Cup 2008 pre mla-

dých gastronómov do 21 rokov 

s celoštátnou účasťou. 

Súťaž zorganizovala a.s. Joergesov 
dom a  Carving Fruit Tomáš Vida 
v spolupráci so Súkromnou hote-
lovou akadémiou Joergesov dom, 
n.o.
Sponzormi súťaže boli  podnikate-
lia z Banskej Štiavnice a jej okolia, 
ktorým je blízky rozvoj gastro-
nómie  a CR a svojím záujmom 
a fi nančným príspevkom podpo-
rili realizáciu súťaže, ktorá je je-
diná svojho druhu na Slovensku. 
Sponzormi, vďaka ktorým sa súťaž 
mohla uskutočniť, a ktorým touto 
cestou ďakujeme boli Caff é Divná 
pani, Tidly leasing, s.r.o.,  Hotel 
Topky Počúvadlo, Hotel Sitno Vy-
hne, Mesto Banská Štiavnica, a.s. 
Joergesov Dom,   Zepter Slovakia, 
Kontura Slovakia.

Súťaže sa zúčastnilo 13 študentov 
stredných škôl hotelového zamera-
nia z celého Slovenska.
Súťaž prebiehala  v 4 kategóriách:
A kat. - vyrezávanie  do zeleniny 
a ovocia v časovom limite 3,5 hod. 
pred očami divákov a poroty 
B kat. – prezentácia vopred pripra-
venej  vyrezanej  tekvice
C kat. – Halloweenske tekvice 
D kat. – bola pripravená pre divá-
kov a nadšencov, ktorí si vlastno-
ručne chceli vyskúšať vyrezávanie 
o najdlhšiu šupku zo zemiaka.
Súťaž prebiehala vo veľmi príjem-
nom prostredí a za širokej podpory 
návštevníkov, ktorým sa neuveri-
teľné kreácie vytvorené súťažiacimi  
z ovocia a zeleniny veľmi páčili.
Komisármi súťaže boli Tomáš Vida, 
Katarína Vidová a Oľga Barcíko-
vá. Do sprievodnej súťažnej akcie 
o najdlhšiu šupku zo zemiaka  sa za-
pojilo 27 súťažiacich. Všetkým pat-
rí uznanie za snahu avšak víťazom 
sa stal len jeden - p. Zuzana Hame-

lová, ktorá dokázala ošúpať 124 cm 
dlhú zemiakovú šupku. V pomere 
k ostatným súťažiacim – 40 – 76 cm 
to bol úctyhodný výkon.
Víťazom kat.A sa stal Roman Lan-
fer zo SPŠ Nitra, 2. miesto obsadil 
Tomáš Chalúpek z Púchova a 3. 
študentka SHA JD Banská Štiavni-
ca Žofi a Hájková.
Víťazi kat.B Roman Lanfer, 2. To-
máš Chalúpek, 3. Maroš Vojt  z 

ZHA Mikovíniho Bratislava.
Víťazom 3. kat. sa stal Erik Dikasz 
zo SOŠ Surany.
Všetky práce boli však krásne 
a hodnotenie laika by ich určite 
umiestnilo na 1. miesto.
Záujem to strany Štiavničanov 
a návštevníkov bol veľký, páčilo sa 
im, organizátori sa už teraz tešia na 
3. ročník tejto súťaže.

Jaroslava Marušková

Joerges Junior Carving Cup 2008 Banská Štiavnica

Veľmi dobre sa pamätám na svoje 
dojmy, keď som pred niekoľkými 
rokmi prvýkrát vstúpila do boľa-
vého kamenného ticha židovského 
cintorína v našom meste. Zmocnil 
sa ma pocit nevýslovného smútku, 
bezmocnosti a ľútosti nad tým, 
kam až môže zájsť neúcta človeka 
voči človeku. Ako tisícročia staré 
ostrie tŕňovej koruny nemých vý-
čitiek na mňa zapôsobili porozbí-
jané a porozhadzované náhrobné 
kamene medzi kopami odpadkov. 
Kládla som si otázku, čo asi vedie 
človeka k zhanobeniu miesta po-
sledného odpočinku iného člove-
ka? Predsudky? Nevedomosť? Ne-
kultúrnosť? Hlúposť? A nebola to 

vari aj naša dlhodobá ľahostajnosť, 
pochopená ako,, tiché požehnanie“ 
k takémuto vandalizmu ?
Už viem, že som  nebola sama, 
koho toto miesto zabolelo. Nedáv-
no ma potešila novinová správa 
o víťaznom projekte PaedDr. Beáty 
Nemcovej s neformálnou skupi-
nou študentov Gymnázia Andreja 
Kmeťa v Banskej Štiavnici na zá-
chranu židovského cintorína, ktorý 
fi nančne podporilo Konto Oran-
ge a zároveň mu udelilo špeciálne 
ocenenie Projekt roka. Novinová 
správa obsahovala aj výzvu pre 
dobrovoľníkov a sponzorov, ktorí 
by chceli mládež  v tomto snažení 
akokoľvek podporiť. Smela som byť 

svedkom  odhodlania a vytrvalosti 
skupiny študentov a ich obdivu-
hodnej pedagogičky a koordiná-
torky projektu PaedDr.Nemcovej, 
ktorí si takmer každý podvečer 
dobrovoľne ,,ukrajovali“ z prázd-
nin a stretávali sa na spomínanom 
mieste. Bez nároku na odmenu tu 
odpracovali 516 hodín a cintorín, 
ktorý je majetkom mesta, zmenili 
na nepoznanie. Odstránili odpad-
ky, burinu, niekoľkoročnú  nále-
tovú zeleň, povysekávali brečtan, 
ktorý narúšal obvodové murivo, 
aj samotné hroby, podvíhali a dô-
kladne očistili náhrobné kamene, 
opravili obvodové múry, natreli ko-
vové zábradlia a pri poslednej, naj-
väčšej brigáde, ktorá sa uskutočnila 
3.septembra, vykonali chemický 
postrek a jednotlivé hroby zavozili 
andezitovou kamennou drťou. Táto 
práca bola vzhľadom no strmý te-
rén veľmi náročná. Ale milí budú-
ci maturanti ju s elánom zvládali. 
Okrem toho vypracovali podrobnú 
dokumentáciu, v ktorej  popísali 
268 hrobov vrátane histórie. Plá-
nujú ešte opraviť takmer zničený 
dom smútku, ktorého brána je do-
časne zamurovaná a osadiť v ňom 
tabule o neuveriteľných a krutých 
osudoch niektorých banskoštiav-
nických Židov. Čaká ich veľa ťažkej  

práce a  prekážok, pričom tou naj-
väčšou, ako som sa na vlastné oči 
presvedčila, je myslenie poniekto-
rých ľudí. Napriek tomu verím, že 
sa študentom podarí prinavrátiť 
tomuto zabudnutému miestu krásu 
a dôstojnosť, ktorá mu prináleží. 
Veď je tiež neoddeliteľnou súčasťou 
histórie Banskej Štiavnice.
A tu sú mená najaktívnejších TOP 
študentov: Alexandra Pástorková, 
Petra Halašová, Neita Píšová, Ma-
roš Lajčiak, Marek Schrom, Martin 
Sombathy, Lukáš Labuda, Veronika 
Sásiková, Anna Surovcová, Petra 
Hocková.
Poďakovanie patrí rodine Gáliko-
vej, Halašovej, Herdovej, Bernátho-
vej, Surovcovej, Ing.Voškovej, Ing.
Lazarovi, Mirkovi z čajovne, a ešte 
jednému milému štedrému spon-
zorovi, ktorý si neprial byť meno-
vaný. Ďakujeme fi rmám Ransan, 
Banskoštiavnickej stavebnej fi rme, 
Technickým službám, najmä pánu 
Heilerovi, Židovskej náboženskej 
obci v Banskej Bystrici a pánu 
Turčanovi za fi nancovanie časti 
omietok, fi rme Klemo Zvolen za 
zhotovenie informačných tabúľ 
a SOU Hodruša –Hámre za výrobu 
Dávidovej hviezdy. Všetkým srdeč-
ná vďaka.

Janka Bernáthová

Rekonštrukcia židovského cintorína
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SBM
EXPOZÍCIE
Starý zámok
 pondelok - nedeľa 9.00 - 18.00
 streda 9.00 - 19.00

Nový zámok
 pondelok - nedeľa 9.00 - 18.00
 piatok 9.00 - 19.00

Banské múzeum v prírode
 pondelok 12.00 - 18.00
 utorok - nedeľa 9.00 - 18.00
 sobota 9.00 - 19.00
 

Galéria J. Kollára
 utorok - nedeľa 9.00 - 17.00

Mineralogická expozícia
 pondelok - nedeľa 9.00 - 18.00
 štvrtok 9.00 - 19.00

Kammerhof
 pondelok - nedeľa 9.00 - 18.00
 utorok 9.00 - 19.00

Štôla Glanzenberg
 utorok - sobota o 11.00 a 13.00 
pre vopred nahlásené skupiny

Múzeum vo sv. Antone
 utorok - nedeľa 8.30 - 16.00

Výstava
Drevo, sklo a kov 26.6. - 31.12.

Výstava
Mesto svetového dedičstva 
4. 9. do 31. 12. 2008 - Námestie 
sv. Trojice 6 – Berggericht

Rubigal
:Obrazy a kresby I. Lackoviča
:banskoštiavnický Betlehem
 utorok - nedeľa10.00 - 18.00
 Nádvorie Jašteričky

Múzeá otváracie hodiny Kultúrne podujatiaMinister J.Chrbet v Slovenskom banskom múzeu
Počas Salamandrových dní 2008 
zavítal dňa 5.9.2008 do Sloven-
ského banského múzea aj minister 
životného prostredia SR J. Chrbet. 
Po rokovaní vlády dňa 3.9.2008 to 
bola v krátkom čase jeho druhá 
návšteva v našom meste. Zaujímal 
sa o odborno-ekonomické problé-
my inštitúcie, no potešil nás svojím 
záujmom o muzeálne zbierky, kde 

si prezrel celoslovenskú expozíciu 
Baníctvo na Slovensku v Kam-
merhofe. Pri návšteve boli prero-
kované aj ďalšie témy – zriadenie 
muzeálnej pobočky v Handlovej, 
sprístupnenie verejnosti banícke-
ho skanzenu na Prachárni, či po-
kračovanie projektu Geopark Ban-
ská Štiavnica ... Bolo symbolické, 
že pán minister sa mohol obozná-

miť s baníckymi tradíciami nielen 
v expozícii múzea, ale o niekoľko 
minút aj z balkóna radnice pri pre-
hliadke salamandrového sprievo-
du. Nás múzejníkov najviac potešil 
záujem ministra o túto významnú 
inštitúciu v meste, čo signalizuje 
jej pozitívny rozvoj.

Dr. Jozef Labuda, CSc.
riaditeľ múzea 

V dňoch 4.-6.8.2008 sa konali už 
po niekoľkýkrát tradičné mestské 
slávnosti pri príležitosti Dňa baní-
kov a hutníkov. Množstvo pozva-
ných hostí sa stretlo práve v Ban-
skej Štiavnici, aby prišli vzdať hold 
baníckym tradíciám. Program 
Salamandrových dní začal od stre-
dy a trval až do nedele. V stredu 
v Kammerhofe sa konal Odborný 
medzinárodný seminár k mon-
tánnej archeológii a dejinám ba-
níctva, hutníctva a geológie. Vo 
štvrtok sa konalo v Berggerichte 
otvorenie výstavy Banská Štiav-
nica: Mesto svetového dedičstva 
pri príležitosti 15.rokov zápisu 
do Zoznamu svetového dedičstva 
UNESCO. Podvečer sa uskutočnil 
slávnostný šachtág pre pozvaných 
hostí v aule bývalej SPŠ S. Miko-
víniho. V piatok od 10.hod. začali 
na Nám. sv. Trojice tradičný Sala-
mandrový jarmok. O 13.hod. sa 
konalo v Kostole sv. Kataríny sláv-
nostné zasadnutie Mestského za-
stupiteľstva spojené s udeľovaním 
cien mesta. Po skončení prebiehal 
slávnostný akt vztyčovania zá-

stavy miest združených v OMSD 
a následne bola oproti Radnici 
odhalená nová plastika z dielne 
Vladimíra Oravca. Od 14.hod. na 
hlavnom námestí začal kultúrny 
program, ktorý trval do polnoci. 
Tento rok sa program niesol v ro-
kovom štýle a na pódiu vystúpili 
kapely ako: HS23, Dolly Boos-
ter, Appendix, Th e Swan Bride, 
z domácej dielne vystúpil Dodo 
Klimko Band, skupina Arzén, vy-
vrcholením bola košická kapela 
Backwards, tzv.novodobý beatles 
a záver patril skupine Ska2Tonics. 

V priebehu dňa vystúpili ešte na 
nádvorí Kammerhofu Sitňanka, 
Hodrušanka, Minciar, Podhorčan, 
Konopa, Vojenská dychová hudba. 
V Rubigalle sa konal 2.ročník sú-
ťaže Joerges junior carving cup vo 
vyrezávaní z ovocia pod hlavičkou 
Inštitútu pre výchovu a vzdeláva-
nie Joergwsov dom, a.s. V Amfi te-
átri vystúpili džezové kapely Coc-
tailband, 4chs, Last Minute Band, 
Junkless, EA a iní. Od 19.hod. sa 
konal Salamandrový sprievod cen-
trom mesta ako hlavný bod tradič-
ného programu. Sobota patrila na 
Starom zámku deťom, kde bol pre 
ne pripravený bohatý program: 
vystúpili Bojník z Bojník, Sitno 
roma, Sokoliari sv. Bavona, Di-
vadlo v kufri, pre najmenších 
bola pripravená výtvarná dielňa, 
minikurz animácie, burza kníh 
a hračiek, streľba zo vzduchovky, 
čítanie rozprávok, maľovanie lavíc 
a iné prekvapenia. Od 10.hod. na 
hlavnom námestí vystúpili rómske 
kapely: Terne Čhave, Romano Ilo, 
Beltaine, Cimbaliband, Proč ne 
Band a k „lahôdkam“ patrili Ci-
gánski diabli. V kine Akademik sa 
konala tradičná súťaž Grand Prix 
Salamander v pretláčaní rukou. 
Ďalší ročník tradičných mestských 
slávností je za nami a aj kultúrne 
leto 2008, verme, že na bohaté 
kultúrne leto sa môžeme tešiť opäť 
o rok...  Michal Kríž 

Salamander v rockovom štýle
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Kultúrne podujatiaKultúrne podujatia

Vážení lúštitelia!Výhru vo výške 
100,-Sk si výherca môže prevziať 
v pokladni Klientskeho centra. 
Správne znenie Krížovky z č.32/2008 
znie: „Realita môže zničiť sen, pre-
čo teda sen nemôže zničiť realitu?“ 
100,-Sk vyhráva Elena Luptáková, 
Banský Studenec 228

 redakcia ŠN

V tajničke sa ukrýva výrok F.Ches-
terfi elda: „Mladí ľudia majú 
sklon... (dokončenie v tajničke)

A., Belgický spevák, český spevák, 
sonograf, existujete, B., Začiatok 
tajničky, zn. ampér, tona, C., Čes-
ké meno Janáčka, meno Rezešovej, 
meno Tekelyovej, ťažko rob, D., Skr. 
kontrolného odd., teda, naplnená, 
pridaj E., Valuta, skr., domáce zvie-
ra, odporovacia spojka, obyvateľ Ír-
ska, koly odzadu, F., 2.časť tajničky, 
G., Rozdrobuj, už aj, 2006 v Ríme, 

nie po rusky, H., Podaroval, inter-
netová skr., obal kmeňa na strome, 
kôpor česky, I., Eduard dom., alpský 
škriatok, zapletáš, lipy s hrubicou na 
konci, J., 3.časť tajničky, likvidujte 
požiar, K., ekal, deň žien, vbi, je-
denkrát, L., Irenka dom., vrátila zo 
sumy, olejnatá rastlina, predložka, 
M., Nesali, straší čerti zriedkavo, aj,

1., Akciová spoločnosť, lovenie, 
deň detí, patriaci Emke, 2., Obme-
dzovanie jedla, úradovne, plošné 
miery, 3., Prejav šialenstva, zubná 
pasta, zbav zraku, 4., Malý hloda-
vec, spoluhlásky slova raketa, stále, 
meter,
5., Malí somári, zahaľoval, hliník, 
6., Cesta v meste, ruské mesto, 1006 
v Ríme, 7., 3.pád Lina, stred slova 
raketa, stále, meter, 8., Produkt 
včiel, podieľaj sa na plodení, kiežby, 
daruje, 9., Ako, hora, môj svatko,
10., Vezme si za manželku, Imro 

maďarsky, malá 11., Ne,vlastní, 
dlh nárečovo, pozeraj, 12., Bodavý 
hmyz, daj si tekutinu, buď na kole-
nách, bohyňa Zeme, 13., Súdenie, 
americké mesto, šarha, 14., Cudzie 

žen. meno, snop, vtáci česky, 15., 
Morálni, koniec tajničky.
Pomôcky: Tara, Linda, Ema, chaat, 
ďasy, rováš, alp, ma

Pripravuje: A. Rihová

Oznam

Základná škola J. Kollára, Ul. 
L. Svobodu č. 40 v Banskej 

Štiavnici vám oznamuje, že je 
možné zašportovať si za prijateľné 
ceny: tenis na antuke, minifutbal 
na umelom trávniku, basketbal, 
volejbal, iné. Objednať sa môžete 
na tel. č.: 0918255415. Tešíme sa 
na Vašu návštevu! 

Úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny v Banskej Štiavnici, 

odd. štátnych sociálnych dávok, 
žiada rodičov detí, ktoré študujú 
na strednej a vysokej škole, aby 
si prišli vyzdvihnúť tlačivo „Po-
tvrdenie o návšteve školy“ na 1. 
poschodie č.dv. 217, 218 a 219. 
Potvrdené tlačivo je potrebné 
vrátiť späť na ÚPSVaR v Banskej 
Štiavnici najneskôr do 15.9.2008. 

Záujmové krúžky v CVČ v B.
Štiavnici

Centrum voľného času Ul. L. 
Svobodu č.40 v Banskej Štiavnici 
v šk.r.2008/09 otvára nasledovné 
záujmové krúžky, do ktorých sa 
deti môžu prihlásiť: Mladý rybár, 
Mladý sokoliar, Ochranca príro-
dy, Strelecký ZK, Krúžok mladých 
priateľov poľovníctva, Futbal, Sá-
lový futbal, Karate, Sebaobrana, 
Počítačový klub, Tanečný súbor 
Galaktik, Súbor ľudových tradícií 
Červenô jabĺčko, Anglický jazyk 
pre deti predškolského veku, Dra-

matický krúžok, Texasky – prí-
pravka, staršia prípravka. Prihlá-
siť sa môžete v CVČ na sídlisku 
Drieňová do 15.9.2008. 

Pracovníci CVČ

Živena – spolok slovenských 
žien v B. Štiavnici, Mestská 

knižnica v B. Štiavnici vyhlasu-
jú 14. ročník Literárnej súťaže 
z vlastnej tvorby „Inšpirácie 
spod Sitna“. Súťaží sa v kategórii: 
I. – poézia, II. – próza. Vekové ka-
tegórie: 1. Žiaci ZŠ, 2. Študenti SŠ 
a VŠ, 3. Dospelí
Uzávierka súťaže: 20. október 
2008. Vyhodnotenie súťaže bude 
v mesiaci november 2008 v Ban-
skej Štiavnici. Súťažné práce zasie-
lajte na adresu alebo osobne: Mest-
ská knižnica, Nám. sv. Trojice č.3, 
969 01 Banská Štiavnica. Bližšie 
informácie na č. tel.:045/6949652, 
alebo Jolana Šamová, Križovatka 
7, 969 01 Banská Štiavnica (č. tel.: 
045/6911502).

Spomienka

Dňa 10. septembra uplynul 
rok, čo nás po ťažkej cho-

robe opustila  milovaná manžel-
ka, mama a stará mama Kamila 
Červenáková. Všetci, ktorí ste 
ju poznali, venujte jej tichú spo-
mienku. Spomínať na ňu bude-
me aj v kostolíku na Jergištôlni 
5.októbra 2008. Smútiaci manžel 
a deti s rodinami.

Vystúpenie detských folklórnych 
súborov: Na baňu klopajú...
Vystúpenie detských folklórnych 
súborov zo Srbska, Slovinska, Ma-
ďarska, Českej republiky a Sloven-
ska, ktoré sa uskutoční v Banskej 
Štiavnici v rámci Medzinárodného 
detského folklórneho festivalu Na 
baňu klopajú...Vystúpenie orga-
nizuje OKCRaŠ v spolupráci so 
Stredoslovenským múzeom v B. 
Bystrici.
Amfi teáter, Štvrtok 11.9.2008  
o 17.00 hod., vstupné: 20,-Sk 
(0,66€)

Koncert: Girton College Chapel 
Choir
Dňa 13.09.2008 sa v Evanjelickom 
kostole o 17.00 hodine uskutoční je-
den z koncertov, ktoré v tomto roku 
budú istotne patriť k záverečným 
lahôdkam v oblasti umenia v Ban-
skej Štiavnici. Univerzitný spevácky 
zbor z Girton College má jeden z 
najambicióznejších medzinárod-
ných programov zo všetkých zborov 
na univerzite v Cambridge. Získal 
niekoľko medzinárodných cien, 
napr. Zlatú medailu medzi zmieša-
nými zbormi či Grossmanovu cenu, 
ktorou sa oceňuje zbor s najlepším 
zvukom. V roku 2001, počas turné 
po Th ajsku a Malajzii, spievali na 
koncerte pre OSN, ktorý sa konal 

pod záštitou generálneho tajomníka 
Kofi ho Annana. Reportoár zboru je 
veľmi rozmanitý, zahŕňa duchovnú 
aj svetskú hudbu, skladby talianske-
ho baroka a z alžbetínskej éry, mo-
dernú európsku a anglickú hudbu.
Evanjelický kostol, Sobota 
13.9.2008 o 17.00 hod., vstupné na 
akciu: 20,-Sk (0,66€)

12.09.2008 - 13.09.2008 T-Mobile 
Music City Banská Štiavnica
Banská Štiavnica na rôznych 
miestach
Spoločnosť T - Mobile premení na 
24 hodín Banskú Štiavnicu na mesto 
plné dobrej hudby a kvalitnej zábavy 
na verejných priestranstvách, ako aj 
v podnikoch. Vystúpia: Marian Če-
kovský, Lavagance, Polemic, Hex, 
Zdenka Predná, DJ´s: DJ 1, Fl@sh, 
Kamil Polner, Panky, Pago, Deex, 
Anfree, BREETH, Tomáš Haverlík, 
Milan Lieskovský.

KINO AKADEMIK 20. - 21.9.2008 
BATHORY o 18,30 hod., vstupné: 
60,-Sk
Jurajov Jakubiskov fi lm, hit tejto 
jesene, ktorý by ste si určite nemali 
nechať ujsť...

Bližšie info: Odd.kultúry, cestovného 
ruchu a športu, tel.č.:045/6949650-51, 
e-mail: kultura2@banskastiavnica.sk 
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Vo štvrtok 4. septembra v Trámo-
vej miestnosti Rubigallu sa konala 
vernisáž obrazovej výstavy amatér-
skeho výtvarníka Igora Lackoviča. 
Výstava je monotematická: Banská 
Štiavnica a roztomilé postavičky jej 
obyvateľov. Nechýba medzi nimi ani 
Nácko
P. Igor Lackovič, žijúci v Prievidzi, 
má k nášmu mestu vrelý vzťah. 
V rokoch 1960-1964 tu študoval na 
Strednej priemyselnej škole baníc-
kej. Do tajov výtvarného umenia ho 
zasväcoval strýko – Ing. Jozef Lac-
kovič. Počas štúdií v Banskej Štiav-
nici Igor Lackovič navštevoval kurzy 
kreslenia u akademického maliara 
Jaroslava Augustu. Po celý život 

pracoval ako baník a propagačný 
výtvarník v prievidzských baniach. 
Najčastejšími témami jeho obrazov 
boli baníci a ich práca. Galéria J. 
Kollára vlastní 50 obrazov a kresieb 
tohto talentovaného  umelca.  .Pre-
sadil sa aj ako vtipný ilustrátor kníh 
Náckove špásy, Štiavnické divy a Piv-
ný zákon.  Navrhol podobu štiav-
nického Nácka a jeho ženy Lény. Je 
autorom viacerých plagátov k Sala-
mandrovým dňom.
Výstava, na ktorú vás pozývame, 
predstavuje výber z jeho obrazov 
a kresieb, na ktorých zachytil domi-
nanty Banskej Štiavnice, jej roman-
tické uličky a zákutia, podaktoré 
spestrené  milými ľudskými fi gúrka-

mi. Túžbou umelca je, aby táto výsta-
va komorných obrázkov (potrvá do 
konca septembra) predstavila Ban-

skú Štiavnicu aj v jej partnerských 
mestách. Veríme, že sa tak stane. 

Nora Bujnová

Výstava I. Lackoviča, ktorú sa oplatí pozrieť

B.Štiavnica – Poltár 4:2 (2:2)
Góly: 37’ Šima, 45’ Čiliak, 60’ Kmi-
niak, 79’ Želiar
Jurica – Strapek, Hanzlík A., Han-
zlík P., Poprac, Želiar, Gašparík (83’ 
Halát), Čiliak, Šima (83’ Mališ), Du-
laj, Kminiak (76’ Rusnák)
Stretnutie so súperom, ktorý ešte 
v súťaži neprehral, priniesol dobrý 
futbal. Hostia už v 10’ z nevinnej 
akcii dali po dorážke gól. V 13’ 
lob útočníka hostí len s námahou 
vyškriabal spod brvna Jurica, čím 
hostia potvrdzovali, že si prišli k no-
váčikom pre body. Naši hráči, aj keď 
mali viac z hry, končili pred 16-t-
kou. V 28’ prišiel šok pre hráčov, 
ale aj fanúšikov, krížna strela spo-
za 16-tky skončila po 2.raz v sieti 
bezmocného gólmana. Zdalo sa, že 
stratíme na domácej pôde neporazi-
teľnosť, no gól v 37’ priniesol obrat 
v stretnutí a naštartoval celé muž-
stvo k víťazstvu. Gól strelil Šima, 
po centri z pravej strany preloboval 
hlavou brankára hostí. V 43’ bombu 
Čiliaka z 18 m bravúrne chytil. Jeho 

chvíľa prišla v nadstavenom čase, 
Strapek zahrával priamy kop, Han-
zlík A. hlavou predĺžil loptu, ktorú 
nekompromisne dopravil do brány. 
V 46’ mohli ísť hostia do vedenia, 
no proti bol Poprac, ktorý prudkú 
strelu vyhlavičkoval z prázdnej brá-
ny. V tej istej min. len nemohúcnosť 
našich hráčov zachránila hostí od 
pohromy. Po prvý raz sme išli do 
vedenia v 60’ po góle Kminiaka. O 
7’ neskoršie mohli hostia vyrovnať 
po obrovskej šanci, Strapek vykopol 
loptu z prázdnej brány a odrazenú 
loptu od brvna vyrazil doliehajúci 
Jurica na roh. Hostia mali poslednú 
šancu na zvrat v 74’ po priamom 
kope zo 16 m, no náš gólman prud-
kú strelu bravúrne vyrazil. Posledný 
úder sme zasadili súperovi v 79’. Po 
kope z rohu sme obstrelovali brá-
nu, no nakoniec až Želiar prestre-
lil všetko, čo mu stálo v ceste. Boli 
sme lepším mužstvom počas celého 
stretnutia, aj keď súper potvrdil svo-
je kvality, naši hráči ukázali svoje 
futbalové umenie, aj za nepriazni-

vého stavu dokázali otočiť výsledok 
stretnutia. 
Dorast: B.Štiavnica- Poltár  3:1 
(1:0)
Góly: 1’, 46’ Ševeček, 90’ Židík
Budinský V. Barák, Hudák, Lupták, 
Ostramok (56’ Beneš), Beňadik, 
Poprac (70’ Hriňák), Číž, Drexler, 
Budinský D., Ševeček
Zápas o 1.miesto vyšiel našim hrá-
čom nad očakávanie. Už v 1’ Ševe-
ček po prihrávke Baráka otvoril účet 
stretnutia. Celý 1.polčas bol v réžii 
našich chlapcov, hostia zaostali za 
očakávaním, keď len raz ohrozili 
našu bránu. Aj 2.polčas začali naši 
excelentne. Už v 1’ Ševeček strelou 
k tyči zvýšil na 2:0. V 71’ potresta-
li nepozornosť našej obrany hostia 
ich 1. gólom. Po tomto momente 
hostia zvýšili obrátky a snažili sa 
o vyrovnanie. Nášmu trénerovi vy-
šlo striedanie, keď v 87’ poslal na 
ihrisko Židíka, ktorý sa mu odvďačil 
pekným gólom v závere stretnutia. Je 
potešiteľné, že naši dorastenci si aj po 
5.kole udržali neporaziteľnosť a svo-

jou hrou bavia divákov, ale aj seba.
Žiaci: SŽ – B.Štiavnica – Sliač 1:3 
(0:1), gól: Krištof
MŽ – B.Štiavnica – Sliač 3:1 ( 1:0), 
góly: Gregáň, Totkovič, Šemoda
V. liga: Radvaň – Š. Bane 0:1, gól: 
Pavlík
I.trieda: Bzenica – B.Belá 2:1 (1:1), 
gól: Lacko
III.trieda: Hronská Dúbrava – Pre-
nčov 1:5 (0:3), góly: Molnár 2, Fe-
renčík, Žikla, Potančok
Kam na futbal?
IV. liga 6.kolo 14.9. o 15,30 hod. Ti-
sovec – B.Štiavnica – odchod auto-
busu zo štadióna o 12,15 hod.
V.liga 6.kolo 14.9. o 15,30 hod. Št. 
Bane – Sásová
I.trieda 6.kolo 14.9. o 15,30 hod. 
B.Belá – H.Hámre
III.trieda 4.kolo 14.9. o 13,30 hod. 
Prenčov – Šáš. Podhradie
IV. liga dorast 6.kolo 13.9. o 14.hod. 
Sliač – B.Štiavnica
III.liga SŽ a MŽ 14.9. o 12.hod. Ba-
dín – B.Štiavnica

FUDO  

Obrovský zvrat v stretnutí našich

IV.ligaV. liga
1. ŠK MONTA PLUS Sásová 5 5 0 0 14:4 15
2. Baník Štiavnické Bane 5 4 1 0 10:2 13
3. ŠK Badín 5 4 0 1 9:5 12
4. Prameň Kováčová 5 3 0 2 13:8 9
5. FK Šalková 5 2 2 1 14:11 8
6. ŠK Hrochoť 5 2 2 1 7:6 8
7. FK Žiar nad Hronom B 4 2 0 2 6:4 6
8. MFK Žarnovica 5 2 0 3 8:10 6
9. ŠK Selce 5 2 0 3 11:16 6

10. Sandrik Dolné Hámre 5 1 2 2 9:12 5
11. OŠK Lutila 5 1 1 3 7:15 4
12. ŠK PARTIZÁN Čierny Balog 5 1 0 4 4:8 3
13. FC Junior Radvaň 4 1 0 3 2:6 3
14. FK Zvolenská Slatina 5 0 0 5 4:11 0

1. Baník Ružiná 5 5 0 0 19:6 15
2. JUPIE Banská Bystrica - Podlavice 5 4 0 1 11:7 12
3. Sklo Tatran Poltár 5 3 1 1 13:8 10
4. Baník Kalinovo 5 3 1 1 7:4 10
5. Sitno Banská Štiavnica 5 3 0 2 11:7 9
6. CSM Tisovec 5 3 0 2 8:4 9
7. FK 34 Brusno 5 2 1 2 7:9 7
8. FC 98 Hajnačka 5 2 0 3 12:11 6
9. Poľnohospodár Veľký Blh 5 2 0 3 8:12 6

10. FK Jesenské 5 1 2 2 6:6 5
11. PS Hliník nad Hronom 5 1 2 2 9:13 5
12. Prameň Dolná Strehová 5 1 1 3 4:9 4
13. Iskra Hnúšťa 5 1 0 4 7:17 3
14. MFK Slovmag Revúca 5 0 0 5 1:10 0
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21 súťažiach nášho regiónu sa zú-
častnilo 8. ročníka streleckej súťaže 
pod názvom „Cena KLM Žarno-
vica“. Uskutočnila sa 6. septembra 
na strelnici v Rudne nad Hronom 
a jej usporiadateľom bola ZO SZTŠ 
Žarnovica a s.p. KLM Žarnovica. 
Zúčastnila sa jej aj šestica členov ZO 
SZTŠ LIBA Banská Štiavnica a opäť 
úspešne.
V disciplíne športová malokalibrov-
ka 30 rán dorast, kadetky, ženy a se-
niorky opäť suverénne zvíťazil 16-
ročný Peter Lupták (ZO SZTŠ LIBA 
Banská Štiavnica). Tento talentova-
ný strelec nastrieľal 280 kruhov, čo 
je splnený limit I. výkonnostnej trie-
dy, a obhájil minuloročné víťazstvo. 
Druhá bola Slávka Pročková (ZO 
SZTŠ Slovalco Žiar nad Hronom) 
s 250 a tretia Elena Šinkovičová st. 
(ZO SZTŠ Rudno n. Hronom) s 242 
kruhmi.
V disciplíne ľubovoľná maloka-
librovka 30 rán v kategórii kadeti, 
juniori a muži bola najúspešnejšia 
trojica reprezentantov ZO SZTŠ 
LIBA Banská Štiavnica v poradí : 1. 
Igor Lipták 283 (III.VT), 2. Richard 
Šimek 282 (II.VT kadetov), 3. Peter 
Lupták st. 278 (III.VT).
V tej istej disciplíne, v kategórii seni-

oriA, minuloročné víťazstvo obhájil 
Ivan Bublák z Lutily (ZO SZTŠ Slo-
valco Žiar n. Hronom) s 293 kruhmi 
(I.VT), čo bol aj najlepší výkon v sú-
ťaži. Druhý bol jeho klubový kolega 
Jozef Gocník s 284 kruhmi (II.VT) 

a tretí Ľubomír Budinský (ZO SZTŠ 
Žarnovica) s 260 kruhmi. Ľubomír 
Drbohlav (ZO SZTŠ LIBA Ban. 
Štiavnica) skončil s 248 kruhmi na 
5. mieste.
V kategórii senioriB zvíťazil a mi-

nuloročné víťazstvo obhájil Anton 
Kukla (ZO SZTŠ Žarnovica) výsled-
kom 259 kruhov (III.VT). Druhý 
bol Miroslav Sabaka st. z Tekovskej 
Breznice (člen ZO SZTŠ Rudno n. 
Hronom) s 226 a tretí František Lip-
ták (ZO SZTŠ LIBA Banská Štiavni-
ca) so 184 kruhmi.
  Všetky štyri najúspešnejšie trojice 
usporiadatelia odmenili športovými 
pohármi. Cenou útechy, vo forme 
fľašky šampusu, bol odmenený naj-
starší účastník súťaže Milan Rakov-
ský zo Žiaru nad Hronom (člen ZO 
SZTŠ Žarnovica), ktorému pri záko-
nom určenej tlakovej skúške zbrane 
tak „naštelovali“ pušku, že mal s ňou 
značné problémy, čo sa prejavilo aj 
na výsledku.
Súťaž bola v celom rozsahu rea-
lizovaná z fi nančného príspevku 
s.p. KLM Žarnovica. Za jej bez-
problémový priebeh si tentoraz 
pochvalu zaslúžia predovšetkým 
všetci prítomní členovia ZO SZTŠ 
Žarnovica.
Na fotografi i pätica v súťaži ocene-
ných členov ZO SZTŠ LIBA Banská 
Štiavnica (stojaci zľava) P. Lupták st., 
I. Lipták, F. Lipták, (v podrepe zľava) 
P. Lupták ml. a R. Šimek.

Jozef Piecka

Strelecká súťaž „Cena KLM Žarnovica“

Dňa 1.9.2008 sa konal 7.ročník 
Behu ústavy SR, ktorý bol súčas-
ne aj majstrovstvami Slovenska 
v cestnom behu na 10 km. Preteky 
sa konali pod záštitou prezidenta 
SR Ivana Gašparoviča, za ktoré-
ho sa na pretekoch zúčastnil jeho 
hovorca Dárius Rusnák. Za ideál-
neho bežeckého počasia pretekalo 
82 pretekárov. Vďaka sponzorom 
a organizátorom mali preteky vy-
nikajúcu úroveň a všetci pretekári 
vyslovili vrelé poďakovanie orga-
nizátorom za vzorné pripravenie 
pretekov, ako i za ich priebeh. Po-
ďakovanie patrí všetkým, ktorí sa 

akýmkoľvek spôsobom pričinili 
o zabezpečenie a zároveň o veľmi 
vydarené športové podujatie, a tak 
dokázali, že v našom meste vieme 
usporiadať a zabezpečiť aj náročné 
podujatia. 
Výsledky: Muži: Do 39r.: 1. Imrich 
Magyar Nové Zámky 32,23, 2. Ro-
man Arbet Bardejov 33,02, 3. Bra-
nislav Benedek Dudince 35,17, 4. 
Martin Prokein B.Štiavnica 36,03, 
8. Jaroslav Beňo Št. Bane 38,57, 
9. Pavol Ondrík Št. Bane 38,58, 
40-44r.: 1. Milan Ivan Sliač 36,34, 
2. Ľuboš Cesnek Žilina 37,01, 3. 
Peter Barčik Sliač 38,09, 45-49r.: 
1. Pavol Faško Bardejov 36,04, 2. 
Ondrej Hanzlík Prievidza 36,35, 3. 
Ľubomír Madaj Ráztočno 38,05 8. 
Daniel Matis B. Štiavnica 42,19, 11. 
Peter Vinarčík B.Štiavnica 51,34, 
50-54r.: 1. Róbert Berky Nové 
Zámky 39,37, 2. Milan Staňo Nová 
Baňa 39,51, 3. Ján Mesároš Prievi-
dza 41,18 55-59r.: 1. Jozef Majerík 
Čadca 40,14, 2. Jozef Spiška Re-
mata 43,39, 3. Dušan Šotka Levi-
ce 46,27, 60-64r.: 1. Ján Vladár T. 

Teplice 39,48, 2. Milan Samec Par-
tizánske 43,37, 3. Ľudovít Béreš 
Levice 46,27, 5. Štefan Jokl B.Štiav-
nica 48,03, 65-69r.: 1. Vincent Ba-
šista Dubnica 41,24, 2. Jozef Bapka 
Jaseník 48,21 nad 70r.: 1. František 
Číž Prievidza 52,46, 2. Juraj Cengel 
B.Štiavnica 55,20, 3. Karol Turoň 
B.Štiavnica 1.01,32, Ženy: Do 39r.: 
1. Martina Merková Skalica 36,23, 
2. Renata Barčíková Sliač 41,11, 
3. Martina Bábelová Čadca 42,25 
35-39r.: 1. Dana Janečková Nové 
Zámky 39,21, 2. Andrea Walte-
rová Bratislava 45,50, 40-44r.: 1. 
Renata Barčíková Sliač 46,55, 2. 
Jana Podhradská J.Lehota 47,30, 
3. Jarmila Slobodová Poh.Polhora 
48,00, nad 50r.: 1. Eva Budinská 
Poluvsie 45,20, 2. Eva Seidlová 
Tlmače 52,56, 3. Mária Spišková 
Remata 54,16, Juniori: 1. Bence 
Kiss Nové Zámky 40,49, 2. Ivan 
Šilík Sliač 40,55, 3. Martin Majláth 
B.Bystrica 41,54.
V 7.ročníku Malého behu ústavy 
SR štartovalo 52 pretekárov a pre-
tekárok. Najviac pretekárov štar-

tovalo v kategórii detí do 6 rokov. 
Bola radosť pozerať sa na týchto 
najmenších, ako urputne bojujú 
o víťazstvo. Usporiadatelia vyna-
kladajú veľké úsilie na to, aby na 
pretekoch detí a mládeže štartova-
lo čo najviac pretekárov, no nedarí 
sa im to. 
Výsledky: Chlapci: Do 6.r.: 1. 
Stanislav Neuschl 0.18, 2. Patrik 
Marcinek 0.21, 3. Tomáš Sandtner 
0,23, 6-8r.: 1. Ondrej Pavlíny 8.16, 
9-10 r.: 1. Matej Lepeň 8.32, 11-12 
r.: 1. Roland Mojžiš 7.53, 13-15r.: 
1. Dominik Palášthy 6.50, 16-18r.: 
René Bevelaqua 15.09, Dievčatá: 
Do 6r.: 1. Tereza Porošinová 0.21, 
2. Alexandra Gargoláková 0.26, 
3. Petra Pavlínyiová 0.29, 6-8r.: 1. 
Jana Walterová 9.59, 9-10r.: 1. Pat-
rícia Sandterová 12.43, 13-15r.: 1. 
Martina Madajová 7.29, 16-18r.: 1. 
Denisa Čunderlíková 17.31.
Deti do 6 rokov pretekali na 100m, 
ostatné kategórie bežali 1.kolo 
a 16-18 roční 2.kolá okolo jazera 
Počúvadlo.

Karol Melcer

Majstrovstvá Slovenska – Beh ústavy SR
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INZERCIA

InzerciaByty, domy, priestory
FEFERRO – ZBER – KOVOV
(výkup farebných kovov a

železa pri Tabačke)

Meď: 110,-Sk
AL kus: 25,-Sk

AL plech: 20,-Sk
AL drôt: 35,-Sk

Ant. (nerez): 30,-Sk
Železo: Fe upr.: 7,-Sk
(do 1,50cm x 50cm)

Fe neupr.: 6,-Sk
(od 1,60cm x 60cm)

Fe plech: 6,-Sk
BBližšie info:0918 102 561, 091000 

314 131

PPren jajmeme variiabibillnééé 
obchodné a kancelárskee 
priestory v centre mestaa
na Hlavnej ulici od 18 m222 
do 300 m2. Tel. č.: 0903

518 316

SSBS prijme ddo TPPP
pracovníka strážnej 

služby v Banskej
Šti avnici. Kontakt:

048/4145591

AA J JEE TOTO V V S SUCUCHUHU A A V V T TEPEPLEELELE

JEDINEČNÁ PONUKA PRED

PRÍCHODOM CHLADNÝCH DNÍ:

KU KAŽDÉMU ZAKÚPENÉMU 

BALÍKU MINERÁLNEJ 

IZOLÁCIE DOSTANETE DRUHÝÝÝ

BALÍK ZDARMABALÍK ZDARMA

A ĎALEJ:

ZÁKLADNÁ ŠKRIDLA KM BETAA

S 20% ZĽAVOU
DO KONCA SEPTEMBRA
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0905 – 397 123 
045 / 691 35 15555

K M  B E T A
S T R E Š N Á  K R Y T I N A

Murárske práce, tel. č.: 0903 271 161
Vykonávam murárske práce, ma-
liarske práce, stierkovanie bytov, 
tel. č.: 0902 207 698
Info B.S. Dnes: www.stiavnicko.
estranky.sk. 
Prijmeme do zamestnania stolá-
rov, vyučených aj nevyučených, tel. 
č.: 0918 518 744 
Firma M+H ponúka výkopové 
a búracie práce bagrom DH 112, 
tel.č.: 0903 624 886, 0908 459 829
Pílenie metrovice do klátov, spi-
lovanie stromov v obmedzenom 
priestore a iné pilčícke práce, tel.č.: 
0904 309 264
Hľadám spoľahlivú, pracovitú pa-
niu na výpomoc pri upratovaní 
domácnosti. Tel. 0903 518 316
Hľadám 6 ľudí na zber jabĺk do Ta-
lianska, ubytovanie a strava zabez-
pečené, info: 0910 972 482
Predám lacno športový kočík 
(trojkolka, Quinny), používaný 1 
rok, farba refl exná modrá, tel.č. 
0910 972 482 
Rýchla pôžička! Bez ručiteľa, 
rýchlo a na čokoľvek bez poplat-
kov! Tel.č.: 0910 987 542, www.
profi credit.sk 
Prijmeme do pracovného pomeru 
skladníka stavebného materiálu. 
Info na tel.č.0910 962 247
Predám konzumné zemiaky (B.S).
Tel. č. 0903 758 469

Dám do prenájmu kancelársky 
priestor na Ul. Dolná 6/A v novo-
stavbe, oproti starej bryndziarni, 
tel.č.: 0915 655 790
Vezmem do prenájmu byt, tel.č.: 
0908 459 829
Kúpim pozemok, tel.č.: 0914 
138 988
Prenajmem 1-izb. byt so samostat-
ným vchodom v RD na Štiavnic-
kých Baniach, tel.č.: 0918 142 474
Predám dom so záhradou po čias-
točnej rekonštrukcii, 300 m od 
centra mesta, tel.č.: 0915 339 946
Predám 3-izbový byt na sídlisku 
Drieňová – prerobený, č.tel.: 0905 
512 789
Prenajmem prerobený 1-izbový 
byt pod Kalváriou, cena: 7 000,-
Sk aj s energiami, kontakt: 0905 
412 280
Predám 4-izbový byt na Drieňo-
vej, tel.č.: 0905 280 452
Predám 2-izbový byt na Ul. Dolná, 
cena dohodou, tel.č.: 0908 287 683
Ponúkame priestory na prená-
jom:Výrobné 1.200,- Sk m2/rok 
(+energie) 250 m2
Skladové1.000,- SK m2/rok 
(+energie) 500 m2
Predajné 1.900,- Sk m2/rok (+ener-
gie) 55 m2
Tabaková ulica, Malé trhovisko, 
tel.č: 0910 932 710
Ponúkam bytové priestory na pre-
nájom (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 (pre-
vádzku penziónu, kaviareň, kader-
níctvo, kozmetika, salón, a pod.)
Tabaková ulica, t el.č: 0910 932 710
Predám 3-izbový byt v OV na síd-
lisku Drieňová v BŠ + garáž. Cena 
dohodou, tel.č.: 0910 619 387, 0908 
664 524
Kúpim 2 až 3 izbový byt v Banskej 
Štiavnici do 1 milióna Sk, platba 
v hotovosti. Tel. č. 0907 318 295, 
0905 589 625


