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Slávnostný šachtág v bývalej Strednej priemyselnej škole Samuela Mikovíniho v Banskej Šti avnici 

Tohtoročné banícke dni v Banskej 

Štiavnici sa začali 4.9. slávnost-

ným šachtágom v aule bývalej 

budovy Strednej priemyselnej 

školy Samuela Mikovíniho na 

počesť Salamandra 2008 za účasti 

významných baníckych osobností 

z celej SR a zo zahraničia.

Medzi vyše 200 účastníkmi bol aj: 
Ing. Ján Petrovič, generálny riaditeľ 
sekcie energetiky MH SR, JUDr. 
Ing. Peter Kúkelčík, predseda Hlav-
ného banského úradu v Banskej 
Štiavnici, predsedovia Obvodných 
banských úradov SR, PhDr. Jozef 
Labuda, CSc, riaditeľ Slovenské-
ho banského múzea, Ing. Stani-
slav Rákoš, predseda Slovenského 
združenia výrobcov kameniva, 
delegácia Poľského združenia vý-
robcov kameniva pod vedením Ing. 

Alexandra Kapszinského, delegácia 
Poľskej baníckej spoločnosti pod 
vedením Mgr. Ing. Andrzeja Stos-
zeka, delegácia Maďarskej baníckej 
a hutníckej spoločnosti z Tapolca 
pod vedením Bodu Ervina, delegá-
cia z Baníckeho spolku PROKOP 
pri VŠB Ostrava pod vedením prof. 
Vlastimila Hudečka, účastníci me-
dzinárodného seminára Montania 
fodina, primátori Banskej Štiavnice, 
Handlovej a Novej Bane, delegácia 
Fakulty BERG TU v Košiciach pod 
vedením JUDr. Daniely Cvancinge-
rovej, tajomníčky fakulty, riaditelia 
banských podnikov: Ing. Jozef Širi-
la – Rudné bane, š.p. Banská Bystri-
ca a Ing. Richard Kaňa – Slovenská 
banská, s.r.o. Hodruša – Hámre, 
ako aj zástupcovia baníckych spol-
kov z Pezinka, Handlovej, Španej 
Doliny a Banskej Bystrice a bývalá 

riaditeľka SPŠ S. Mikovíniho RNDr. 
Mária Gubrianska. 
Hlavnými funkcionármi šachtágu 
boli: prezídium – Ing. Urbánek, 
kontrárium – Ing. Rada, adlátus – 
Ing. Durbák, kantor – Ing. Kolárik, 
fuchsmajor – Ing. Ferenc, pivný 

dispečer – A. Greguss, podkurovač-
mi boli Ing. Karabelly, Ing. Sýkora, 
ošliador držali slávna fi rma Jozef 
Osvald a slávny semester Ľudovít 
Kaník, produkciu baníckych piesní 
zabezpečil spevokol Štiavničan. 

(Pokračovanie na 4.str.)

Banícke dni 2008 v Banskej Štiavnici

Banskobystrický diecézny biskup 
Rudolf Baláž celebroval v nedeľu 14. 
septembra 2008 svätú omšu na ban-
skoštiavnickej Kalvárii, pri príležitos-
ti sviatku Povýšenia Svätého Kríža. 
Na tomto historicky známom pútnic-
kom mieste sa zišla asi tisícka pútni-
kov. Mons. Rudolf Baláž v úvodnom 
príhovore prejavil radosť z návštevy 
miesta, ktoré sám považuje za sväté 
a  vo svojom detstve ho navštevoval. 
Zároveň pripomenul národný pút-
nický a historický význam Kalvárie 
nad Banskou Štiavnicou. 
„Nie my nesieme kríž, ale kríž nesie 
nás v našom živote,“ uviedol biskup 
Rudolf Baláž homíliu myšlienkou te-
ológa Raniera Cantalamessu. 

(Pokračovanie na 4.str.)

Štiavnická Kalvária ožila pútnikmi

Púť na Kalvárii celebroval banskobystrický diecézny biskup Rudolf Baláž
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Zaujalo nás...

Vybrali sme z čiernej skrinky

V ruinách budovy na Ul. Kammerhofská sa nekontrolovateľne hromadí odpad

Z diára primátora Mestská polícia informuje

Rekreačný šport
Chýbajú mi na internetovej strán-
ke informácie o športových podu-
jatiach, pravidelných rekreačných 
športových akciách napr. aerobik, 
turistika, iné ... veď kalendár akcií 
odovzdáva každý športový klub. 
Aj náš rekreačný aerobik - ZRTV 
opäť po prázdninách začal s pravi-
delným cvičením, ale v zmenenom 
termíne, info sme zaslali mailom, 
ale nenašla som zmienku o tom 
ani v ŠN. Možno aj pre rodičov 
by bolo zaujímavé zorientovať sa 
v športových kluboch, kde by deti 
našli možnosť rekreačného športo-
vania, ale aj možnosti športovania 
pre dospelých. Ďakujem.

Zuzana
Odpoveď:
Dobrý deň, v prípade, že vám v ka-
lendári chýbajú informácie o špor-
tových aktivitách, budeme radi, 
ak nám pošlete termíny vašich 
stretnutí (mimo odovzdaného ka-
lendára na začiatku roka). Ostatné 
akcie v krátkej dobe doplníme. 

Info o aerobiku boli uverejnené 
v ŠN č.33

Zloženie a zápisnice komisií pri 
MsZ
Prečo nie sú zverejnené zápisnice 
4 komisií pri MsZ a ich zloženie na 
internete ? Jednajú niečo tajné?

Odpoveď:
Uverejnenie zloženia komisií MsZ 
a uverejňovanie zápisnice z ich ro-
kovaní je na rozhodnutí príslušnej 
komisie, rokovania komisií nie sú 
tajné. Komisiám bude odporúčané 
využívať webovú stránku mesta na 
uverejňovanie zápisov zo svojich 
zasadnutí.

Štiavnické noviny
Kedy doplníte archív ŠN o 
č.31,32?

Odpoveď:
Archív ŠN sa dopĺňa priebežne po 
týždni, ako vyšli ŠN, obe čísla sú 
už na webe.

Bolo...
9. – 12.9.
V Budapešti sa uskutočnila v po-
radí siedma Regionálna konfe-
rencia členských miest Organizá-
cie miest svetového dedičstva zo 
strednej a východnej Európy.
12. – 13.9.
Návšteva maďarského mesta Mi-
školc a účasť na podujatí, ktoré 
zorganizovala Maďarská banícka 
a metalurgická spoločnosť.  
16.9.
Zasadnutie Mestskej rady.
Mimoriadne zasadnutie Valného 
zhromaždenia Bytovej správy, 
s.r.o., Banská Štiavnica.
Zasadnutie  Valného zhromažde-
nia Regionálnej nemocnice, n.o., 
Banská Štiavnica.
17.9.
Rokovanie s veľvyslancom Japon-
ska v SR.
18.9.
Pracovné stretnutie s ministrom 
kultúry SR p. Marekom Maďari-
čom. 

Bude...
19.9.
Pracovné rokovanie s ministrom 
zdravotníctva SR p. Richardom 
Rašim k problematike Regionál-
nej nemocnice, n. o., v Banskej 
Štiavnici. 
V popoludňajších hodinách 
seminár venovaný problematike 
transparentnosti v regionálnej 
politike.
20.9.
Prijatie futbalového družstva 
z partnerského mesta  Hűnene-
berg vo Švajčiarsku.
22.9.
Slávnostné otvorenie Akademic-
kého roka 2008/2009 na Stredo-
európskej vysokej škole v Skalici.
25. – 26.9.
V meste Ptuj ( Slovinsko ) sa 
uskutoční Stretnutie primátorov 
európskych historických miest.
27.- 28.9.
Uskutoční sa prvé stretnutie ba-
níckych miest Slovenska v Pezin-
ku.   Andrea Benediktyová

Dňa 11.9.2008 MsPo zabezpečo-
vala spoločne so štátnou políciou 
oslavy 200. výročia  začatia výuč-
by lesníctva v Banskej Štiavnici – 
spomienkový pochod študentov 
Západomaďarskej univerzity zo 
Šoprone.
V ten istý deň vo večerných ho-
dinách matka oznámila na útvar 
MsPo A.P. nezvestnosť svojej  14 
ročnej dcéry, ktorá sa nevrátila 
domov. Hliadka MsPo maloletú 
vypátrala a odovzdala zákonným 
zástupcom.
V dňoch 12.9.2008 a 13.9.2008 
počas akcie „T- Mobile Music 
City“ MsPo zabezpečovala verejný 
poriadok, bezpečnosť a plynulosť 
cestnej premávky na Námestí sv. 
Trojice a pred reštauračnými za-
riadeniami v centre mesta.
Dňa 13.9.2008 o 15.50 hod. sa na 
Ul. Drieňová pokúšal naštarto-
vať motorku J.L., ktorý bol znač-
ne pod vplyvom alkoholu (alebo 
omamných látok). Nakoľko po 
príchode hliadky MsPo nevedel 
preukázať pôvod terénnej motor-
ky, na miesto bola privolaná hliad-
ka OO PZ, ktorá si menovaného 
prevzala s cieľom vykonania ďal-
ších úkonov.
Obmedzenia v cestnej premávke
Mestská polícia oznamuje všetkým 
občanom mesta Banská Štiavni-
ca, že dňa 17.9.2008 sa uzatvára 
miestna komunikácia Ul. D. Li-
charda z dôvodu opravy havarijné-
ho stavu komunikácie.  Uzávierka  
potrvá do 31.10.2008.          MsPo

Primátor mesta Mgr. Pavol 
Balžanka zvolal riadne mestské 
zastupiteľstvo, ktoré sa usku-
toční dňa 22.9.2008 (pondelok) 
o 13.hod. v zasadačke Mestské-
ho úradu, č. dv. 4. Do programu 
sa pravidelne zaraďujú aj inter-
pelácie občanov. Ste srdečne 
vítaní!
Riaditeľ pretekov Behu ústavy 
SR 2008 Miroslav Kyjovský Vás 
srdečne pozýva na vyhodno-
tenie 7. ročníka BEHU ÚSTA-
VY SR, ktoré sa uskutoční dňa 
19.septembra 2008 o 17.hod. 
v reštaurácii KAMI. Organizá-
tori podujatia ďakujú všetkým, 
ktorí toto podujatie podporili.

Pozvánky

Upozornenie
Dňa 20. 9. 2008 (sobota) bude si-
rénami vyhlásený cvičný požiar-
ny poplach. Námetové cvičenie 
sa vykoná na Nám. sv. Trojice
(budova Žemberáku)
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Stredná odborná škola lesnícka, 
Akademická 16 v B. Štiavnici, ako 
správca NKP Botanická záhrada, 
upozorňuje občanov, že dňom 
1.10.2008 sa upravuje režim náv-
števnosti Botanickej záhrady na-
sledovne :
Počas dní školského vyučovania 
bude záhrada sprístupnená verej-
nosti v čase od 6.00 hod. do 18.00 
hod. V čase od 18.00 hod do 6.00 
hod bude BZ uzatvorená. 
Počas dní mimo školského vyučo-
vania bude BZ pre verejnosť uza-
tvorená.
V prípade záujmu Mesta Banská 
Štiavnica o sprístupnenie areálu BZ 
v čase mimo školského vyučovania 
pre občanov a návštevníkov mesta 
je potrebné so správcom BZ vyriešiť 
organizačné a fi nančné zabezpeče-
nie sprístupnenia BZ pri zachovaní 
a rešpektovaní jej ochrany.
Uvedené opatrenie bolo prijaté 
a schválené účastníkmi rokovania, 
zvolaného Krajským pamiatkovým 
úradom Banská Bystrica dňa 19. 
augusta 2008. Na rokovanie boli 
prizvaní zástupcovia nasledovných 
inštitúcií :

Mestský úrad Banská Štiavnica
Mestská polícia Banská Štiavnica
Obvodný úrad Životného prostre-
dia B.Štiavnica, Štátna ochrana 
prírody – Správa CHKO Štiavnic-
ké vrchy, Banská Štiavnica, BBSK 
– Odbor školstva Banská Bystri-
ca, Stredná lesnícka škola Banská 
Štiavnica, SPŠ Samuela Mikovíni-
ho Banská Štiavnica
Krajský pamiatkový úrad Banská 
Bystrica, Krajský pamiatkový úrad 
B. Bystrica – pracovisko B. Štiav-
nica
Dôvodom pre zvolanie tohto jed-
nania a prijatie príslušných opatre-
ní boli opakované a pretrvávajúce 
prejavy vandalizmu, narúšanie 
pokoja, poškodzovanie, ničenie 
a odcudzovanie zelene a majetku 
Botanickej záhrady, SOŠ lesníckej 
a SPŠ S. Mikovíniho a tiež kultúr-
neho a historického dedičstva Ban-
skej Štiavnice.
Veríme, že občania i návštevníci 
Banskej Štiavnice pochopia našu 
úprimnú snahu o záchranu a za-
chovanie týchto kultúrnych a his-
torických skvostov, zamedzovaním 
ich ďalšej devastácie.

Polícia Informuje

Vo vstupnej, nazývanej tiež baro-
kovej, zvonovej, hodinovej veži 
Starého zámku sa nachádzajú 
vežové hodiny, ktoré dal do cho-
du v roku 1893 Alajos Piccin. Po 
dlhšom čase sú už zase funkčné, 
v septembri sme spustili ich skú-
šobný chod. Opravárom hodín 
bol p. Štefan Lacko, ktorému aj 
touto cestou ďakujeme. 
Hodinové ručičky, podobne ako 
na ciferníku radničných hodín, sú 
opačne nainštalované, bitie hodín 
prostredníctvom dvoch zvonov 
(renesančného, barokového) je 
každú štvrťhodinu. 

Mgr. Eva Lovásová

Vežové hodiny sú opravené!!!

Mestský úrad Banská Štiavnica 
oddelenie výstavby RM, ÚP a ŽP 
oznamuje obyvateľom Banskej 
Štiavnice, že zabezpečuje opra-
vu havarijného stavu oporného 
múru a komunikácie na Uli-
ci Daniela Licharda v Banskej 
Štiavnici. S prácami sa začne dňa 
17.9.2008 (streda) od ranných 
hodín. Neodkladným opatre-
ním musí byť uzatvorenie ulice 
a odstavenie komunikácie pre 
akúkoľvek dopravu. Rozsah prác 
a technologický postup, ktorým 
sa bude havarijný stav odstraňo-
vať, si bude vyžadovať úplnú uzá-
vierku komunikácie s predpokla-
daným termínom do 31.10.2008. 
Uzávierka bude vyznačená prí-
slušným dopravným značením. 
Za porozumenie ďakujeme.

Mgr. Nadežda Babiaková
Prednostka MsÚ

SLŠ upozorňuje...

Počuli sme, prečítali sme si...
„Vtedy tu bol tak malý výber.“ 
(Markíza 17.3.2008, Teleráno)
Správne: taký malý

„Vy ste tak príjemný.“ (Markíza 
17.3., Teleráno)
Správne. taký príjemný

„Myslím, že o tak zásadnej zá-
ležitosti, ako je...“ (MY, noviny 
Žiarskej kotliny 5.2.-12.2.2008)
Správne. o takej zásadnej

Zámenná ukazovacia príslovka 
tak sa používa pred príslovkami 
– tak dobre, tak milo, tak príjemne, 
vyjadruje prirovnanie - tak ako 
v prvom prípade, súhlas – tak, to 
je ono! Pred prídavnými menami 
musíme použiť ukazovacie záme-
ná taký, taká, také.  NB

Nález munície z II. svetovej vojny:
Dňa 8.9.2008 o 13.40 hod. ozná-
mil na Obvodnom oddelení PZ 
Banská Štiavnica J.K. z Podhoria, 
že počas ťažby dreva v lesnom po-
raste v katastri obce Kozelník na 
mieste zvanom „Mlyn“ našiel mu-
níciu z obdobia II. svetovej vojny, 
a to celkom 11 ks mínometných 
striel a 2 ks ručných granátov.
Vyslaná hliadka OO PZ Banská 
Štiavnica miesto nálezu zabez-
pečila do príchodu pyrotechnika 
z Krajského riaditeľstva PZ Ban-
ská Bystrica, ktorý na mieste mu-
níciu zabezpečil a taktiež vykonal 
aj dodatočnú previerku miesta 
nálezu. 
Vykradnuté auto:
Dňa 9.9.2008 poverený príslušník 
Odboru skráteného vyšetrovania 
PZ v Žiari nad Hronom vzniesol 
obvinenie voči osobe I.U. z Ban-
skej Štiavnici za prečin „Krádež“ 
podľa § 212 ods. 2 písm. a Tr. Zá-
kona, ktorého sa dopustil tým, že 
v presne nezistenom čase od dňa 
2.8.2008 do 4.8.2008 dlažobnou 
kockou rozbil sklo na ľavých zad-
ných dverách osobného motoro-
vého vozidla zn. Citroen Berlingo 
ev. čísla BS 589 AF odparkované-
ho na Ul. Dolná ružová v Banskej 
Štiavnici, následne cez vniknutý 
otvor si odistil dvere a z batožino-
vého priestoru odcudzil motoro-
vú pílu zn. Sthil, akumulátorový 
skrutkovač zn. Herman s príruč-
ným kufríkom a batériou, čím 
majiteľovi R.Š. z Banskej Štiav-
nici spôsobil škodu na odcudze-
ných veciach vo výške 27.000.-Sk 
a škodu poškodením vozidla vo 
výške 3.000.-Sk.
Za uvedený skutok  hrozí pácha-
teľovi  trest odňatia slobody až na 
dva roky.    plk. JUDr. Gejza Volf

Joga v dennom živote
Pozývame vás na kurz jogy každý 
pondelok o 17.hod. v Trámovej 
miestnosti Rubigallu. 

Dňa 27.9. sa uskutoční v Banskej 
Štiavnici „Šachový turnaj“ od 18-
22. hod. všetkých generácií k uc-
teniu si pamiatky bývalého pri-
mátora Mariana Lichnera. Bližšie 
info na tel.č.: 0915 794 303. 

Oznamy

Pozvánka

Jazyková polícia 
vypátrala...

Oznam

Pozývame Vás na odvetný pria-
teľský futbalový zápas medzi FC 
Hünenberg z nášho partnerské-
ho mesta zo Švajčiarska a FK 
Sitno Banská Štiavnica, ktorý sa 
uskutoční 
v sobotu 20. septembra 2008 
o 15:30 hod. na futbalovom šta-
dióne v Banskej Štiavnici. 
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(Pokračovanie z 1.str.)
V programe boli všetky základ-
né bloky, svätenie dupláku, skok 
cez kožu, počas ktorého boli do 
baníckeho stavu prijaté nasledov-
né osoby: Mgr. Anna Miháliková, 
primátorka Novej Bane, MUDr. 
Mária Molnárová, primárka očnej 
kliniky Roosveltovej nemocnice 
v Banskej Bystrici a Ing. Gerhard 
Sperl, profesor Montanuniversität 
Leoben. Nechýbal ani pivný súboj, 
v ktorého „šesťfi nále“ zvíťazil Jirko 
Vitáloš, zástupca malokarpatského 
baníckeho spolku z Pezinka.
Počas šachtágu sa vykonal aj sláv-
nostný krst Pivného zákona v slo-
vensko-poľskej verzii, ktorého 
vydanie zabezpečilo Slovenské 
združenie výrobcov kameniva. Ba-
nícky spolok milo prekvapil primá-
tor Banskej Štiavnice Mgr. Pavol 
Balžanka, ktorý odovzdal členom 
Banskoštiavnicko-hodrušského ba-
níckeho spolku dar Mesta Banskej 
Štiavnice – 50 nových baníckych 
kravát. Celý priebeh šachtágu sa 
niesol v dobrej nálade, podporo-
vanej kvalitným pivným mokom 
z najstaršieho slovenského pivova-
ru Steiger vo Vyhniach.
Nakoľko išlo pravdepodobne o po-
sledný slávnostný šachtág v aule 
bývalej budovy SPŠ S. Mikovíniho, 
keďže táto bola Banskobystrickým 
samosprávnym krajom predaná 
ako nadbytočný majetok novému 
majiteľovi, nechýbala ani určitá 
nostalgia za priestormi, ktoré vede-
nie školy 15 rokov nezištne posky-
tovalo baníckemu spolku na účely 
konania slávnostných šachtágov, za 

čo patrí poďakovanie všetkým jej 
bývalým riaditeľom, Ing. Viliamovi 
Fleischhackerovi, PaedDr. Jozefovi 
Matošovi a RNDr. Márii Gubrian-
skej, ako aj terajšiemu riaditeľovi 
Ing. Jánovi Totkovičovi. Sponzormi 
podujatia boli: Pivovar Steiger Vy-
hne, Combin Banská Štiavnica, s.r.o. 
Banská Štiavnica, Slovenská banská, 
s.r.o. Hodruša – Hámre, Slovenská 
banícka spoločnosč, Slovenská spo-
ločnosť pre trhacie a vŕtacie práce, 
Rudné bane, š.p. Banská Bystrica 
ďalšími sponzormi boli SVP, š.p. 
Banská Štiavnica, Slovenská ban-
ská, s.r.o., Hodruša-Hámre a SPŠ 
S. Mikovíniho, za čo im, ako aj prí-
pravnému výboru, patrí úprimné 
banícke poďakovanie. 
V rámci programu Salamander 
2008 sa uskutočnili v Banskej Štiav-
nici v aule bývalej FEE TU Zvolen 
ešte ďalšie dve podujatia celoslo-
venského charakteru. Dňa 5.9. 
v dopoludňajších hodinách to bolo 

Valné zhromaždenie Slovenskej 
banskej komory a popoludní to boli 
celoštátne oslavy Dňa baníkov, geo-
lógov, hutníkov a naft árov za účasti 
vládnej delegácie na čele s pred-
sedom NR SR Pavlom Paškom, 
ministrom životného prostredia 
Jánom Chrbetom a štátnym tajom-
níkom Ministerstva hospodárstva 
SR Ing. Ivanom Rybárikom. Medzi 
vyše štyridsiatimi vyznamenanými 
boli aj PhDr. Jozef Labuda
a Ing. Milan Durbák, ktorým 
minister hospodárstva SR ude-
lil vyznamenanie „Za pracovnú 
vernosť“. Vyznamenanie ministra 
hospodárstva SR „Za udržiavanie 
tradícií“ bolo tohto roku udelené 
aj dvom členom baníckeho spolku, 
PhDr. Milanovi Augustínovi a Ing. 
Petrovi Motravitzovi, vyznamena-
nia im budú odovzdané v Pezinku 
dňa 27.9.2008 v rámci programu 1. 
stretnutia baníckych miest na Slo-
vensku. Ing. Milan Durbák

Banícke dni 2008 v B. Štiavnici

(Pokračovanie z 1.str.)
Pozornosť pútnikov upriamil na 
Kristov kríž, ako nemennú hodnotu 
pre život jednotlivcov a spoločnosti. 
„My ho uctievame ako znamenie lá-
sky Boha k nám. Kríž je znak milo-
srdenstva, dokonalého odpustenia, 
zlomil každú ľudskú pýchu a nená-
visť, je zdrojom pokoja,“ pokračoval 
banskobystrický biskup. „Per cru-
cem ad lucem – cez kríž k svetlu“ 
uviedol biskup a zdôraznil, že je dô-
ležité, aby sme v spoločnosti odstra-
ňovali „neľudskosť a tyraniu kaž-
dého druhu“. Vyjadril prianie, aby 
v spoločnosti víťazil pokoj, dobrota 
a ľudské pochopenie. „Keď do našej 
spoločnosti nastúpi Boh, vtedy si 

budeme ozaj bratmi a sestrami na-
vzájom,“ konštatoval. „Pre všetkých 
ľudí na zodpovedných postoch, tak 
predstaviteľov svetskej spoločnos-
ti ako aj predstaviteľov cirkvi platí, 
aby to boli ľudia obety pre dobro,“ 
upozornil biskup. 
„Pragmatický materializmus vy-
meňte za zápas Boha v sebe. Vtedy 
bude lepší svet,“ uviedol Mons. Ru-
dolf Baláž. 
V závere homílie ubezpečil veria-
cich, že Kristov kríž je hodnota, 
ktorá nezaniká v žiadnom spolo-
čenskom systéme. Pretože, ako po-
vedal, „človek v každej dobe môže 
byť slobodným Božím dieťaťom, 
keď ho vedie Pán.“ 

„Kňazom Banskoštiavnického de-
kanátu prajem dobrú vôľu a dô-
slednú pastoráciu,“ uviedol diecéz-
ny biskup. Veriacich a kňazov zo 
všetkých farností pozval na spo-
ločné duchovné stretnutie o rok na 
mieste, ktoré je zároveň diecéznym 
pútnickým miestom úcty k Sväté-
mu Krížu. 
Primátor mesta Banská Štiavni-
ca Mgr. Pavol Balžanka pozdravil 
Mons. Rudolfa Baláža na Kalvárii 
pri príležitosti jeho prvej pastorač-
nej návštevy ako diecézneho bisku-
pa na tomto pútnickom mieste. 

Zuzana Juhaniaková, Diecézne 
centrum pre masmediálnu komu-

nikáciu

Štiavnická Kalvária ožila pútnikmi

LEONI Autokabel Slowakia Pre 
plánovanú prevádzku v Banskej 
Štiavnici hľadáme: Montážnik/
Montážnička v elektrovýrobe. 
Srdečne Vás pozývame na pre-
zentáciu našej fi rmy, na ktorej 
Vám poskytneme bližšie infor-
mácie, dňa 23.9.2008  o 10:00 
hod., Kino AKADEMIK, Nám. 
sv. Trojice, v Banskej Štiavnici.
Leoni Autokabel Slowakia spol. 
s r.o., Soblahovská 2050, 911 01 
TRENČÍN, e-mail: las.personal-
ne@leoni.com, www.leoni.com, 
www.leoni.sk. 

Ponuka práce

Nedá mi, aby som nereagovala na 
článok Ing. R. Marku, vedúceho 
oddelenia cestovného ruchu, kul-
túry a športu, v predchádzajúcom 
čísle ŠN. V prvom rade sa Vám, p. 
Marko, chcem poďakovať, že ste 
ma informovali o výške honoráru 
za 4-hodinové sprevádzanie turis-
tov v cudzom jazyku. Bez Vás by 
som sa to asi tak ľahko a rýchlo ne-
dozvedela. Zabudli ste však dodať, 
že len o niečo menšiu sumu som 
zarobila aj pre mesto. Píšete, že 
záujemcovia o návštevu skanzenu 
sa majú vopred ohlásiť. Súhlasím 
s Vami. Odkiaľ to však mali ve-
dieť ruskí turisti, ktorí prišli ma-
ďarským autobusom z Budapešti? 
O akom „riziku podnikania“ to 
hovoríte? Ja predsa nepodnikám, 
iba vykonávam služby objednané 
Informačnou kanceláriou. A ne-
porovnávajte používanie mobilu 
osoby v aktívnom pracovnom 
pomere a dôchodcu. Dovoľujem 
si pochybovať o tom, či TIK pre-
vádzkovaním iba pevnej linky 
skutočne ušetrí. Veď jeho pracov-
níci musia často volať sprievod-
com práve na ich mobilné telefóny. 
A možno práve v čase pokazených 
liniek (mimochodom, v krátkom 
časovom slede  linky opätovne 
nefungovali)  TIK prišla „o kšeft .“ 
Keď ma už citujete, tak, prosím, 
presne. Moju formuláciu som 
nevyslovila spôsobom rozkazova-
cím, ale opytovacím. A rovnakú 
otázku by som Vám dala aj dnes, 
bez ohľadu na výšku môjho hono-
ráru. Mne nejde o vymáhanie 36 
Sk, ale o princíp. A obviňovať ma 
z vyvolávania zbytočnej kauzy len 
preto, že som sa usilovala o lepšie 
vybavenie a fungovanie TIK-u 
a uspokojenie  požiadaviek zahra-
ničných turistov, je trošku „silná 
káva.“ Nora Bujnová

Zbytočná kauza?
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Teraz si povieme trochu podrob-

nejšie o recyklácii odpadu, o jej 

prednostiach a úskaliach. 

Systém separovaného zberu pre-
bieha v kocke asi tak, že obec 
(mesto) vyzbiera odpady prostred-
níctvom farebných kontajnerov, 
vriec, či zberných dvorov, pozvá-
ža ich, dotriedi podľa druhov na 
kvalitu požadovanú odberateľmi 
a mäkké suroviny ešte zlisuje do 
balíkov, aby sa zmenšil ich objem 
kvôli ekonomike prepravy. Napr. 
len PET nápojové fľaše sa ešte do-
trieďujú na 5 druhov (číre, modré, 
zelené, olejové, iné). Celý tento 
proces má svoje pozitíva i úskalia. 

Prínosy recyklácie:
Záchrana surovín a šetrenie prí-
rodných zdrojov – najdôležitejší 
prínos recyklácie. Materiál ne-
skončí na skládke, ale je znovu 
využívaný, čo ušetrí množstvo pô-
vodných surovín a energie. Napr. 
recykláciou 110 t starého papiera 
sa ušetrí až 1 ha 80 ročného lesa. 
Recykláciou hliníka sa ušetrí až 95 
% energie, keďže výroba hliníka 
z rudy (bauxit) je mimoriadne ná-
ročná na elektrickú energiu a vzni-
kajú pri nej haldy problémového 
odpadu. Červená žiarska halda je 
toho priamym dôkazom.
Na skládku ide menej odpadu, 
čo znamená, že sa plní pomalšie, 

vzniká menej problematických 
výluhov a menej skleníkových 
plynov a takisto menej problémov 
odsúvaných pre ďalšie generácie. 
O problémoch spôsobovaných 
skládkami si podrobnejšie povie-
me nabudúce. 
Tvorba pracovných miest. Zber-
né dvory, dotrieďovanie a celkovo 
nakladanie s odpadmi zamestná-
va určité množstvo ľudí. Peniaze 
a suroviny takto ostávajú v regióne 
a nekončia na skládkach. 
Občania sú citlivejší k problema-
tike životného prostredia. Vďaka 
osvete a prístupným informáciám 
ľudia často viac premýšľajú, aké 
dopady má ich konanie, upred-
nostňujú vratné obaly, doma kom-
postujú, čo prispieva ku rozvoju 
kvalitnejšej a modernej spoloč-
nosti.
Úskalia recyklácie:
Priemysel pomocou strojov deň 
i noc chŕli množstvá výrobkov, 
z ktorých väčšina sa skôr či neskôr 
stane odpadom. Dotriediť takto 
vzniknutý odpad na suroviny po-
dobné tým pôvodným musia však 
v súčasnosti ľudia, čo je časovo aj 
fi nančne náročný proces. 
Výrobky sa prostredníctvom ob-
chodov rozptýlia v socioekono-
mickej sfére a zozbierať ich pre 
recykláciu je pomerne náročné 
a prakticky sa nikdy nepodarí zo-
zbierať 100 % vyrobených vecí. 

Mnohé skončia v zmesovom odpa-
de, niektoré ľudia vyhodia na čier-
ne skládky alebo dokonca voľne 
v krajine. Vysokú mieru separácie 
(80 – 90 %) dosahujú zálohové sys-
témy, o trochu menej separovaný 
zber stimulovaný osvetou a ekono-
mickou motiváciou obyvateľov. 
Mnohé materiály je problematické 
recyklovať (napr. nápojové kartó-
ny, mnohé plasty, časti elektrood-
padu, nábytok). Vyrobí sa z nich 
iný, druhoradý výrobok, ktorý po 
dožití väčšinou skončí na skládke. 
Napr. penový polystyrén sa zmie-
šava s betónom, čím vznikne te-
pelnoizolačná zmes, zo zmesných 
plastov sa vyrobí lavička do parku. 
Tento proces sa nazýva „downcy-
cling“. I keď materiál takto väčši-
nou skončí svoju životnú púť, je to 
lepšie, ako keby mal skončiť hneď 
na skládke odpadu. 
Nakladanie s odpadmi a hlavne do-
trieďovanie je pomerne drahé. Čím 
podrobnejšie chceme odpad do-
triediť, tým viac nás to bude stáť. 
V porovnaní s vytváraním „kop-
cov odpadu“ – skládok je recyklá-
cia určite prínosnejšia pre životné 
prostredie. Treba si však uvedomiť, 
že v hierarchii nakladania s odpad-
mi je až na 3. mieste pred predchá-
dzaním vzniku odpadov a opätov-
ným používaním, o ktorých sme 
podrobnejšie hovorili minule. 

Miloš Veverka

Zasype nás komunálny odpad?

Pivovar STEIGER, a.s., Vyhne, po-
dobne ako ostatné slovenské pivo-
vary, zaznamenal trend rastu od-
bytu plechovkového piva. Balenie 
piva do plechoviek prežíva medzi 
zákazníkmi boom, predovšetkým 
pre jeho praktické prenášanie 
a konzumáciu v teréne. Slováci si 
doprajú plechovkové pivo hlavne 
na dovolenkách. Nosia si ho nielen 
k moru, ale aj na hory a k jazerám 
pri domácej rekreácii. Obľuba 
takto baleného piva rastie napriek 
jeho mierne vyššej cene oproti 
fľaškovému baleniu. Spotreba ple-
chovkového piva oproti bežnými 
mesiacom tradične rastie hlavne 
v júli a auguste, ale v menšej miere 
aj v decembri a januári. Výborne 
sa aj vyváža, pretože v okolitých 
krajinách, s výnimkou ČR, je ple-
chovkové balenie v oveľa väčšej 

obľube než na Slovensku. Infor-
moval o tom manažér marketingu 
pivovaru STEIGER Emil Mihálik.
,,V pivovare STEIGER tvoril predaj 
plechovkového piva za prvý polrok 
2007 1,6% podielu v segmente off  
trade (plechovky+fľaškové pivo) 
a v prvom polroku 2008 to bolo 
už 3,5%, čo je medziročný nárast 
o 124% ! Celkovo sme za prvých 6 
mesiacov roku tohto roku predali 
štvrť milióna pollitrových plecho-
viek piva. STEIGER tak patrí me-
dzi pivovary s rastúcim potenciá-
lom predaja piva aj v tomto obale, 
ktorý si zákazníci našli hlavne 
z dôvodu jednoduchej manipulá-
cie a stále prijateľnejšej ceny. STE-
IGER v plechovke je často lacnejší 
než fľaškové balenie iných pivova-
rov. K zvýšenému odbytu určite 
prispela nielen výnimočná chuť 

piva STEIGER, vyrábaného klasic-
kou metódou, ale aj nová adjustáž 
plechoviek 10-percentného piva 
STEIGER. Obal svojím drsnejším 
povrchom dobre padne do ruky 
a jeho strieborná farba evokuje 
dojem chladenia. Z roka na rok 
sa zmenšujú aj rozdiely v nákla-
doch na balenie do plechoviek v 
porovnaní s fľašami. V roku 2009 
predpokladáme opäť rast predaja 
piva STEIGER v tomto obale, keď 
prinesieme na trh nové plechovko-
vé balenie 12-percentného piva“, 
konštatoval E.Mihálik.
Dodal však, že vzhľadom na preda-
né pivo v plechovkách sa STEIGRU 
ako malému pivovaru neoplatí in-
vestovať do vlastnej plniacej linky 
na tento druh balenia.
Pivovar STEIGER, a.s., Vyhne 
ešte nemal taký úspešný polrok 

ovenčený oceneniami, ako v tom-
to roku. Najprv začiatkom febru-
ára 2008 získal v českom Tábore 
11-percentný tmavý STEIGER 
ocenenie bronzová ,,Česká pivná 
pečať“. Ešte úspešnejšia bola svetlá 
desiatka, ktorou STEIGER zabo-
doval začiatkom júna tohto roku 
na „Slávnostiach piva“ v Českých 
Budějoviciach na prestížnej súťaži 
„Pivo Českej republiky“. Jeho 10-
percentný svetlý ležiak STEIGER 
(Classic) získal striebornú medai-
lu, pritom bol ocenený v tejto ka-
tegórii ako jediné slovenské pivo. 
Do tretice rovnako v júni poctili 
novinári na tohtoročnom Juni-
feste už spomínaný 10-percentný 
svetlý ležiak STEIGER druhým 
miestom v kategórii 10- percent-
ných pív.

Ing. Štefan Kuča

Pivovar STEIGER zdvojnásobil predaj piva 
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V útulnom prostredí spodného 
podlažia banskoštiavnického pra-
coviska Fakulty architektúry STU 
sa v nedeľu 7. septembra konalo 
podujatie, ktoré mi po rušnom sa-
lamandrovom víkende pripadlo 
ako pohladenie po duši. Študenti 
tejto fakulty na malej, ale pekne in-
štalovanej výstavke predložili štiav-
nickej verejnosti výsledky svojej 
dobrovoľníckej práce. V uplynulom 
týždni zamerali, zakreslili a technic-
ky zdokumentovali päť historických 
domov z 27 kultúrnych pamiatok 
Banskej Štiavnice, ktoré sú v akút-
nom ohrození. Tieto domy už o rok 
vôbec nemusia stáť a po istom čase 
ani nebudeme vedieť, že tu voľake-
dy stáli. Preto si treba ceniť, že po 
nich ostane aspoň takáto stopa. 
 Môžeme si, pravda, povedať – a čo, 
veď život beží a máme desiatky 
iných starostí, čo tam po pár sta-
rých domoch? Lenže strata pamäti 
je strašná vec. V prípade človeka, 
ale takisto aj mesta. Človeku, ktorý 
stratí pamäť, sa napokon rozpadne 
osobnosť. Ak mesto nechá napo-
spas osudu to, čo má najcennejšie, 
teda svoju minulosť zhmotnenú do 
historických budov, príde napokon 

o svoju identitu. Neostane mu nič 
vlastné, nič, čo by mohlo ponúknuť 
svetu ako svoje, osobité. Svet chodí 
a bude chodiť do Štiavnice práve za 
tým, čo je základom identity nášho 
mesta – jeho jedinečná atmosféra, 
na ktorej má zásluhu, okrem množ-
stva iných vecí, aj každý zachovaný 
a s láskou obnovený historický dom. 
Možno, že vystavená dokumentácia 
pomôže pri takejto obnove. Preto sa 
patrí povedať ďakujeme študentom 
architektúry a opäť ich pozvať do 
Banskej Štiavnice. Poďakovať však 
treba, a to v prvom rade, aj neú-
navnej organizátorke akcie a komi-
sárke výstavky Ing. arch. Kataríne 
Voškovej. K sérii hodnotných pod-
ujatí v záujme nášho mesta, ktorých 
dušou bola, si môže prirátať ďalšie.
Nakoniec dva postrehy. Prvý – na 
otvorenie výstavky prišlo vyše päť-
desiat Štiavničanov. To je nanajvýš 
príjemné konštatovanie. A druhý? 
Ako to tu býva, po vlastnom otvo-
rení výstavky sa hovorilo o všeličom 
a prišli na pretras aj práve skončené 
Salamandrové dni. Zhodli sme sa 
na tom, že Salamander je vyvrcho-
lením kultúrneho leta v Banskej 
Štiavnici a cenným nadviazaním 

na odkaz jej baníckej histórie. Asi 
práve preto padla aj otázka, či by 
dramaturgia sprievodných koncer-
tov pri tejto naozaj veľkej udalosti 
nemala byť iná než pri ostatných 
letných podujatiach. Myslím si, 
že veková skladba návštevníkov 
Salamandra je predsa len iná ako 
divákov prázdninových koncertov 
a nezdalo sa mi, že by štiavnické 
rodiny s deťmi, starší ľudia spo-
medzi baníkov a hostia, ktorí pri-
šli na námestie za čímsi iným, boli 
nadšení tým nehoráznym hlukom, 
ktorý niektorí účinkujúci produ-
kovali. V lete chodia na koncerty 
zväčša mladí ľudia, ktorí sú zvyk-
nutí na hlučnú hudbu, a ten, kto 
nie je zvyknutý, na koncert jedno-
ducho nejde. Ale Salamander je pre 
všetkých. Nemalo by sa to brať do 
úvahy? Neviem, možno sa k tomu 
vyjadria aj iní občania. Najmä po 
tohtoročnom Salamandri, lebo to, 
čo burácalo námestím v piatok po-
poludní, je neopísateľné. Muselo to 
rozdrnčať sklá široko-ďaleko v cen-
tre mesta. Nezdalo sa mi to v zho-
de s duchom Salamandrových dní. 
Alebo sa mýlim? 

Irena Roháčová

Lúčnica. Kto by ju nepoznal? Už 
60 rokov rozdáva ľuďom na celom 
svete radosť, mladosť a krásu. Než-
nú poéziu i dravý temperament 
tancov, obdivuhodnú pestrofa-
rebnosť krojov, piesní a zvykov 
jednotlivých regiónov nášho ma-
lebného Slovenska. Už 60 rokov je 
šíriteľkou majstrovstva a fantázie, 
inšpirovanej ľudovou tradíciou 
mnohých generácií mladých špič-
kových umelcov. Napriek všetké-
mu by sa jej zrod dal skôr pripísať 
k zhode šťastných náhod.
V povojnových rokoch patrili 
k dobovému koloritu aj mládež-
nícke brigády. Určite najväčšou a 

najvýznamnejšou bola stavba Trate 
mládeže (1948-49), smerujúca do 
Banskej Štiavnice. Odhliadnuc od 
politického pozadia treba priznať, 
že bola najmä výsledkom budova-
teľského nadšenia. Jej účastníci, 
mladí ľudia bez ohľadu na politic-
kú, národnostnú, náboženskú, či 
stavovskú príslušnosť, vybudovali 
obdivuhodné dielo v náročných 
podmienkach. V mesačných tur-
nusoch sa tu vystriedalo zhruba 
43tisíc brigádnikov. K dispozícii 
mali len jednoduché nástroje, bý-
vali v sparťanských podmienkach, 
v táboroch s drevenými barakmi, 
pričňami a ,,komfort“ im zabezpe-
čovali dve vojenské deky. Napriek 
tomu sa každý snažil podať čo naj-
lepší výkon. Večer, po práci, si ešte 
zaspievali a zatancovali. A práve 
tu, v Štiavnických vrchoch, v tých-
to tvrdých podmienkach uvili 
mladí nadšenci prvú pestrofareb-
nú kyticu ľudových tancov a pies-
ní z najrôznejších častí Slovenska. 
Najskôr len tak, pre vlastné po-
tešenie a až neskôr vznikla myš-

lienka predstaviť slovenské kroje, 
piesne a tance na medzinárodnom 
veľtrhu v Prahe. Úspech prerás-
tol všetky očakávania. Lúčnica sa 
zrodila a zaskvela v plnej kráse. 
Odvtedy sa pod vedením ume-
leckého vedúceho a choreografa 
prof. Štefana Nosáľa predstavili 
vo viac než 60 krajinách Európy, 
Ázie, Ameriky, Austrálie a Afriky. 
Okrem špičkových tanečníkov má 
toto umelecké teleso profesionál-
ny ľudový orchester - Zlaté husle 
a vlastný spevácky zbor. V neustá-
le sa omladzujúcom kolektíve sa 
dodnes vystriedalo viac než 2000 
členov i hostí slávnych mien. Na-
študovali a predstavili divácky ne-
zabudnuteľné živé obrazy zo života 
slovenského ľudu stupňujúce sa od 
najnežnejších uspávaniek, milost-
ných piesní, dedinských svadieb, 
až po zimomriavky vyvolávajúce 
zbojnícke čardáše. Lúčnica zrode-
ná v Štiavnických vrchoch dokáza-
la zvečniť čistotu, mladosť a krásu. 
Napriek svojmu veku.

 Janka Bernáthová

Nežná bodka za prázdninami

Lúčnica zrodená v Štiavnických vrchoch

Nakreslite cestu. Nakreslite dom, 
strom, prechod. Nakreslite po-
moc ľuďom, ktorí sami nevidia. 
Je to také jednoduché. Zapojte sa 
do verejnej zbierky Biela pastelka 
a rozjasnite svet nevidiacich a sla-
bozrakých.
Biela pastelka je symbolom nevi-
diacich línií, symbolom sveta ne-
vidiacich. Pomáha hľadať riešenia 
v často ťažkých situáciách. Kreslí 
bielu čiaru na tmavej ceste. Biela 
pastelka znamená svetlo, keď oko-
lo je tma. 
ÚNSS každoročne organizuje ce-
loslovenskú verejnú zbierku Biela 
pastelka na podporu ľudí s ťažkým 
zdravotným postihnutím. Dňa 
24. septembra 2008 budete môcť  
v uliciach približne 100 miest na 
Slovensku stretávať dobrovoľní-
kov ponúkajúcich biele pastelky.
Do Bielej pastelky budú môcť pri-
spievať ľudia kúpou originálnej 
bielej pastelky za 20,- Sk  a prí-
padný dobrovoľný príspevok.  
 Výnos zbierky je určený na po-
radenstvo pre tých, ktorí stratili 
zrak a snažia sa s touto ťažkou 
situáciou vyrovnať. Vyzbierané 
peniaze sa použijú na realizáciu 
rôznych kurzov, pomocou kto-
rých nevidiaci a slabozrakí ľudia 
získavajú zručnosti nevyhnutné 
pre ich každodenný život.
Aj v Banskej Štiavnici  sa 
24.septembra bude konať zbier-
ka Biela pastelka. Od 8.00 hod. 
budú  študenti stredných škôl 
chodiť vo dvojiciach s poklad-
ničkou  a ponúkať biele pastel-
ky. Prosím Vás, neodmietnite 
a prispejte kúpou tejto pastelky 
tým, čo to najviac potrebujú  
Lebo človek nevie akou cestou 
bude do ďalších rokov kráčať aj 
jeho život. A môže sa stať, že sa 
ocitne v takej situácii ako mno-
hí z nás. Nebuďte ľahostajní. Za 
Vašu podporu a ochotu pomôcť 
Vám ďakuje.

Alica Gajanová
Predseda ZO ÚNSS B.Štiavnica

Nakreslite
pomoc
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Sú vpísané do tela ako spomienky 
do pamätníka. Nezmazateľné, stá-
le spomienky na prežité trápenie. 
Naše jazvy sú časom fi xované ako 
skameneliny, nezmenné, nad men-
livosť možnosti cítenia vyzdvihnu-
té symboly bolesti. Ak spomíname 
bolesť, napríklad bolesť v chorobe, 
jazva je akoby pre zlo uzavretá brá-
na. Je  memento. V jazve začíname 
byť novými. Sme v nej tvrdší ako 
sme boli, odolnejší, trvácnejší. Ale-
bo sme cez ňu, zase na náš osoh, cit-
livejší a vnímavejší. Jazva v nás čnie 
ako Golgota, lebo aj naše utrpenie 

má svoju cenu. Trpiaci je skoro 
vždy lepší, než bol a spôsob zná-
šania bolesti je skoro vždy cenou 
miery života, pretože každý človek 
je jedinečný , jednorazový, v časo-
vosti i večnosti unikátny. Jazvy sú 
míľnikmi vnútorného i vonkajšieho 
vývoja. Sú našou najvýznamnejšou 
súčasťou, sú to miesta našich pre-
mien a stopy nášho vzrastu a zrenia. 
Jazva môže byť vencom víťazstva, ale 
aj reťazou hanby, ktorú vlečieme za 
sebou štrngajúc ako odtrhnuté divé 
zviera. Na jazvu možno byť hrdý, za 
jazvu sa možno hanbiť. Každá šel-

ma býva poznačená a jazva je nielen 
potupným znakom bitkárstva, ale 
oveľa častejšie vyznamenaním a ko-
runou víťazstva. O dejinách jaziev 
by sa mohli popísať knihy, a to nie-
len lekárske. Veď dejiny ľudstva – to 
sú dejiny jaziev. Podľa vzniku by 
sa dali rozdeliť jazvy na súkromné 
i verejné. Ušľachtilé jazvy dopustil 
náš anjel strážca a tými druhými 
nás diabol pasoval za rytierov. Vie-
me o vojakoch i nevojakoch posia-
tych za vojny jazvami. O ženách, 
ktoré niekoľkokrát pomocou ope-
ratívnych zákrokov priviedli na svet 

svoje deti. Ale aj o väzňoch, ktorí 
neváhali ohroziť svoj život, len aby 
mohli opustiť múry väzenia. Nieko-
mu by sa dal podľa jaziev rekonštru-
ovať aj životopis. Pohľad na ne môže 
byť rôzny. Niektoré sú krásne, iné sa 
môžu zdať ohavné. Sú úctyhodným 
novotvarom na človeku, sú maľbou 
osudu i kresbou Božej vôle. 
Jazva je akousi pečaťou vykúpenia. 
Jazva je vstupenka, ktorú nám vrá-
tila smrť!
Inšpirované dielom Pavla Straussa ,, 
Mozaika nádeje“

Janka Bernáthová

Jazvy, pečate nášho vykúpenia

V našom meste žije mnoho vzác-
nych ľudí, ktorí po celý svoj život 
statočne žijú, tvoria pracujú. Chcú, 
či nechcú, zapíšu sa do sŕdc našich 
spoluobčanov. Jednou z takých-
to vzácnych ľudí je i pani Irenka 
Báliková, ktorá viac ako 45 rokov 
spríjemňovala a vytvárala mozaiku 
nezabudnuteľných chvíľ svojím spe-
vom našim spoluobčanom Najskôr 
pôsobila ako členka Ženského spe-
vokolu v našom meste, neskôr ako 
sólistka, účinkovala na obradoch za 
sprievodu nezabudnuteľného Jož-
ka Radjanského viac ako 15 rokov. 
Nespočetné množstvo hodín svoj-
ho voľného času venovala po celý 
svoj život našim spoluobčanom. 
Pesničky v podaní p. Irenky pohlá-
dzali srdcia mnohých nás, rozvese-
lili nejedného z nás.  Účinkovala pri 
rôznych slávnostných príležitos-
tiach, pri sobášoch, pri uvítaniach 
do života,, pri životných jubileách, 
v programe Úcty starších, v Domo-

voch dôchodcov, ako i na mnohých 
iných slávnostných príležitostiach 
v našom meste a na mnohých kon-
certoch v našom meste i regióne.
Pani Irenka Báliková sa narodila 
18. augusta 1927 v Banskej Štiav-
nici. Pochádzala z viacdetnej ro-
diny, prežila veľmi pekné detstvo, 
plné lásky a porozumenia. Základ-
nú školu vychodila v Kláštore. Po 
skončení meštianskej školy chcela 
pokračovať v štúdiu na gymnáziu, 
avšak v tomto období bola vojna, 
a tak hoci bola veľmi nadaná v štú-
diu nepokračovala, až po 3 rokoch, 
keď si urobila učňovskú školu. Za-
mestnala sa u p. Kleinovej. Neskôr 
začala pracovať na Okresnom úrade 
a po získaní potrebnej praxe odišla 
pracovať do Bratislavy. Po zániku 
spoločnosti v roku 1950 sa vydala. 
Vychovala spolu s manželom 3 deti. 
Do obchodu sa vrátila po 5 rokoch 
po narodení detí. Po doplňujúcich 
skúškach z tovaroznalectva sa za-

mestnala v Zdroji ako vedúca pre-
dajne, kde úspešne pracovala až do 
odchodu na dôchodok. Za svoju 
prácu dostala niekoľko vyzname-
naní a čestných uznaní. 12.10.1988 
dostala čestné uznanie, ktoré jej 
udelila Rada Mestského národného 
výboru za zásluhy a rozvoj mesta. 
Spievala od mladosti, jej ľubozvuč-
ný hlas objavila i jej triedna pani 
učiteľka, ktorá ju nabádala na štú-
dium spevu, no rodinné problémy 
jej nedovoľovali študovať spev, 
a tak jej zostal záľubou po celý 
život. Nesmierne sme si ju vážili 
a vážime aj pre jej ľudské vlast-
nosti. Pani Irenka vždy prišla na 
radnicu do obradnej siene usmia-
ta, šírila dobrú náladu, hoci mala 
svoje ťažkosti i problémy. Ani pri 
zdravotných problémoch sa nesťa-
žovala, jej oči sa vždy milo poze-
rali a usmievali na každého z nás. 
Povzbudzovala a pomáhala nám 
všetkým, ktorí sme boli v jej blíz-

kosti a s ktorými spolupracovala. 
Mala rada ľudí. Dennodenne sa 
s nimi stretávala, aj keď pracova-
la ako vedúca predajne Potravín. 
Milá, srdečná a nekonečne dob-
rotivá žena, takú ju máme stále 
v pamäti, a chýba nám na každom 
obrade na našej radnici. Roky pre-
šli a p. Irenka dnes už neúčinkuje, 
no rada si zanôti so svojou milova-
nou rodinou, so svojimi drahými 6 
vnúčencami a jedným pravnúčat-
kom. Pani Irenka má nahraté i CD 
so svojimi obľúbenými pesnička-
mi. Vždy sa o nás zaujíma, poteší 
nás milým a láskavým slovom. Aj 
keď jej rôčky pribúdajú tak ako 
každému z nás, stále v nej zostáva 
jej mladá duša, ktorá  nabáda nás 
byť lepšími, usilovnejšími, robiť 
z každého dňa len ten najkraj-
ší, ktorý si spríjemníme spevom 
a peknými pesničkami.

Vladimír Poprac a 
Jarmila Simonidesová

Obyvatelia žijúci medzi nami...

V septembri tohto roku uply-
nie 50 rokov, ako sa odobral na 
večný odpočinok môj starý otec, 
profesor Samuel Rakšány. 
I keď pol storočia je dosť dlhé 
obdobie, mám ho uchovaného 
v pamäti ako čestného, múdre-
ho, dobrého človeka. Bývali sme 
s ním a rodičmi pod „jednou 
strechou“, a tak nám všetkým 
mohol vždy poradiť, pomôcť. 
Svojej celej rodine bol veľkou 
oporou. Okrem matematiky, 
fyziky, slovenského jazyka hral 

na husliach a krásne kreslil. Ľu-
bozvučná slovenčina, citáty lite-
rárnych diel ako aj hudba nikdy 
nechýbali v našom dome. I keď 
ku sklonku života ho choroba 
pripútala na lôžko, odovzdá-
val svoje vedomosti. Bol človek 
veľmi vzdelaný, ale nikdy sa 
nad nikoho nepovyšoval a ostal 
v mojej pamäti i v pamäti mo-
jich starších bratov človekom 
s veľkým „Č“, čestný s úprim-
ným srdcom.

Mgr. Soňa Gazdíková 

Spomienka na prof. Samuela Rakšányho
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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 podujatia

Do Banskej Štiavnice zavíta po 
roku Dizajn na kolesách. Skupinka 
mladých grafi ckých dizajnérov zo 
Slovenska, Česka a Poľska prichádza 
na pozvanie neziskovej organizácie 
Štokovec - priestor pre kultúru, 
aby v priebehu troch dní vymyslela 
grafi ckú identitu pre vybraného 
klienta pôsobiaceho v nezisko-
vom sektore. Výber vhodného za-
dania pre dizajnérov vysvetľuje 
Svätopluk Mikyta zo Štokovca 

nasledovne: „Hľadali sme subjekt, 
ktorý by za normálnych okolností 
nemal na grafi kov – profesionálov 
prostriedky. Možno by siahol po 
kamarátskej výpomoci, možno by si 
grafi ku navrhol sám, takpovediac na 
kolene. Takéto kutilské logá, plagáty 
sú potom viac na škodu ako pre do-
bro veci. Projekt Dizajn na kolesách 
je výbornou ukážkou toho, ako môže 
grafi ka pozitívne zmeniť vnímanie 
aktivít neziskového sektora smerom 

k verejnosti, či potenciálnym spon-
zorom.“ Grafi ckí dizajnéri budú od 
21.9.do 23.9. pracovať na grafi ckej 
identite Komunitného centra Pek-
ný život, ktoré vzniká na Šobove. 
Okrem ľubozvučného názvu má 
za sebou niekoľko letných aktivít 
a veľa plánov do blízkej budúc-
nosti. Pravidlá práce grafi kov 
v teréne počítajú s aktívnym vstu-
pom zadávateľov. Nepracujú za-
darmo, ale za stravu a ubytovanie. 
Logo Pekného života ale aj ďalšie 
grafi cké výstupy budú predstave-
né už v piatok 25.9. v rámci Pecha 
Kucha Night v priestoroch žilinskej 
stanice. 

(zb)
Čo je Dizajn na kolesách?
Skupinka mladých grafi ckých di-
zajnérov, študentov bratislavskej 
Vysokej školy výtvarného umenia 
pred 3 rokmi reagovala na zúfalú 
situáciu v grafi ckom dizajne na 
Slovensku svojsky. Počas prázdnin 
vyštartovala do slovenských 
regiónov, s ponukou svojich služieb. 
Tento rok vyrazia za svojimi „klien-
tami“ do Banskej Štiavnice, Spišskej 
Kapituly a Hoštetína, podporení 
kolegami z Čiech a Poľska.
www.dizajnnakolesach.sk

Grafi cký dizajn za ubytovanie a stravu

V dňoch 12. a 13.septembra 2008 
sa konal v Banskej Štiavnici jedi-
nečný 24 hodinový tanečný ošiaľ, 
ktorý Banská Štiavnica ešte neza-
žila. Spoločnosť T-Mobile pripra-
vila prevažne pre mladých ľudí, 
ktorí sa radi zabávajú neuveriteľ-
nú tanečnú párty. Počas T-Mobile 
Music City v Banskej Štiavnici sa v 
Clube 64 na 24-hodinovej nonstop 
žúrke vystriedalo 10 dídžejov! Me-
dzi dížejmi patrili: Fl@sh, Kamil-
Polner, Panky, Pago, Deex, Anfree, 
BREETH Tomáš Haverlík, Milan 
Lieskovský. Na hlavnom námestí 
vystúpili: DJ Pago, skupiny Lava-
gance, Polemic, Hex a záver patril 
Banskoštiavničanke Zdenke Pred-
nej. Tancovať do úmoru mohli 
priaznivci dobrej hudby od polud-
nia 12. septembra až do poludnia 
nasledujúceho dňa. Party zóna 
Pokecu, známa aj ako PokecLive, 
ponúkla nonstop nádielku  taneč-
nej hudby v bývalom Clube 64 v 
Banskej Štiavnici, so všetkým, čo k 
tomu patrí - teda aj s fotením. Na 
hlavnom námestí sa mohli  malí aj 

veľkí vyfotiť s mobíkmi. V Pražov-
ni vystúpili hip-hopové hviezdy 
Kontrafakt a Rytmus. Záver  kul-

túrneho leta patril tanečnej hudbe, 
ktorú Štiavnica ešte nezažila...

Michal Kríž

B. Štiavnica žila nonstop 24 hodín hudbou!
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KINO AKADEMIK
20. - 21.9.2008 
BATHORY o 18,30 hod., vstup-
né: 60,-Sk
Historický veľkofi lm Juraja Ja-
kubiska a súčasne najdrahší fi l-
mový projekt v strednej Európe 
privádza k životu krvavú legen-
du Čachtickej panej. Tá sa podľa 
povesti kúpala v krvi panien a 
na svojich panstvách roky vraž-
dila a mučila svojich poddaných. 
Kruté skutky doviedli grófk u 
Erzsébet Báthory (1560-1614) až 
do Guinessovej knihy rekordov, 
kde je vedená ako najväčšia vra-
hyňa všetkých čias. 
Výpravná snímka plná veľko-
lepých bitiek i osobnej drámy v 
produkcii spoločností Jakubisko 
fi lm, Film and Music Entertain-
ment (UK) a Eurofi lm Studio 
(HU)je pätnásty celovečerný 
fi lm Juraja Jakubiska. Ústred-
nou postavou fi lmu je Erzsébet 
Báthory, u nás známa ako Alžbe-
ta Báthory. Kým bola v skutoč-
nosti? „Krvavou grófk ou“, sadis-
tickou vrahyňou, alebo obeťou 
temných intríg, ohovárania a 
bezprávia? Krutou, nemilosrd-
nou vladárkou, či zraniteľnou, 
osamelou vdovou, ktorej krutosť 
nepresiahla zvyklosti doby? Ale-
bo obojím? Pohľady historikov 

na životný príbeh tejto kontro-
verznej šľachtičnej sa rôznia. 
Pojatie jej osoby, čoby vraždia-
ceho monštra spochybňujú nové 
dôkazy, ukazujúce na grófk u, 
ktorá sa vďaka svojmu bohat-
stvu a nezávislosti stala terčom 
sprisahania ľudí, bažiacich po jej 
majetkoch. Svedecké výpovede o 
jej krutostiach sú konfrontované 
s faktom, že vo svojom čachtic-
kom sídle bola uväznená bez 
procesu a súdu.

Benefi čná aukcia
28.09.2008, 17:00 hod., Svätý 
Anton - Kaštieľ 
V kaštieli vo Sv. Antone sa 
dňa 28.9. o 17.00 hod bude 
konať benefi čná aukcia. 
Dražené budú diela mimoriadne 
talentovaných detí s downovým 
syndrómom. Okrem špeciálnej 
atmosféry dražby a milého rautu 
zažijete vystúpenie nadanej me-
dzinárodnej detskej hudobníčky. 
Licitovať bude Paťa Jariabková. 
Ste srdečne pozvaní. Vstup voľ-
ný, bližšie info: 045/6913932, e-
mail: info@msa.sk, www.msa.sk, 

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

Živena – spolok slovenských 
žien v B. Štiavnici, Mestská 

knižnica v B. Štiavnici vyhlasujú 
14. ročník Literárnej súťaže z vlast-
nej tvorby „Inšpirácie spod Sitna“. 
Súťaží sa v kategórii: I. – poézia, II. 
– próza. Vekové kategórie: 1. Žiaci 
ZŠ, 2. Študenti SŠ a VŠ, 3. Dospelí
Uzávierka súťaže: 20. október 
2008. Vyhodnotenie súťaže bude 
v mesiaci november 2008 v B. 
Štiavnici. Súťažné práce zasielajte 
na adresu alebo osobne: Mestská 
knižnica, Nám. sv. Trojice č.3, 969 
01 B. Štiavnica. Bližšie informácie 
na č. tel.:045/6949652, alebo Jola-
na Šamová, Križovatka 7, 969 01 B. 
Štiavnica (č. tel.: 045/6911502).

BBSK – Pohronské osvetové 
stredisko Žiar nad Hronom 

– Pracovisko Banská Štiavni-
ca, Múzeum vo Svätom Antone, 
Mesto Banská Štiavnica vyhlasu-
jú 11.ročník fotografi ckej súťaže 
„NAJKRAJŠIA DOVOLENKOVÁ 
FOTOGRAFIA“ Kategórie súťaže: 
1. Pamiatka UNESCO vo fotogra-
fi i, 2. Príroda a krajina, 3. MÚZEÁ 
– oživená minulosť 4. Dovolenka 
dýcha človečinou – reportážne zá-
bery a momentky z dovolenky, 5. 
Môj najkrajší prázdninový zážitok 
– pre deti a mládež do 16 rokov. 
Podmienky súťaže: Súťaž je vyhlá-
sená pre fotografov bez obmedze-
nia veku (s výnimkou 5. kategórie, 
ktorá je určená pre deti a mládež 

do 16 rokov) v čiernobielej a fa-
rebnej fotografi i. Súťažiaci môže 
poslať do každej kategórie najviac 
5 fotografi í. Rozmery fotografi í: 
minimálne 18 x 24 cm. Na zad-
nú stranu každej fotografi e treba 
uviesť: Kategóriu, názov fotogra-
fi e a miesto fotografovania, meno, 
priezvisko a adresu autora (príp. aj 
č. telefónu), v 5. kategórii aj vek au-
tora. Uzávierka súťaže: 17. október 
2008, vyhodnotenie súťaže a verni-
sáž zo súťažných prác : november 
2008 v Múzeu vo Svätom Antone. 
Fotografi e treba poslať alebo osob-
ne doručiť na adresu: Pohronské 
osvetové stredisko, Kammerhof-
ská 2, 969 01 B. Štiavnica. Bližšie 
informácie na č. t.: 045/692 13 87, 
mobil: 0915 819 989, e-mail: pet-
rova@osvetaziar.sk, a na webe sú-
ťaže: www.ndf.pagestory.sk

Spomienka

Odišli náhle 
niet ich medzi 

nami v našich srd-
ciach však žijú stále 
s nami. 20 rokov 
uplynie od úmrtia 
našej mamky Márie 
Cvečkovej a 16 ro-
kov od úmrtia nášho 
otca Jozefa Cvečku. 
Kto ste ich pozna-
li venujte im tichú 

spomienku. Spomínajú syn Jozef 
a dcéra Vlasta s rodinami.

Vážení lúštitelia!
Výhru vo výške 100,-Sk si výherca 
môže prevziať v pokladni Klient-
skeho centra. Správne znenie Krí-
žovky z č.33/2008 znie: „Mladí 
ľudia majú sklon si myslieť, že sú 
múdri, ako si opití myslia, že sú 
triezvi“ 100,-Sk vyhráva Erik Sza-
bó, Sládkovičová 11, B Štiavnica.

 redakcia ŠN

V tajničke sa ukrýva výrok W. 
Goetheho: 

A., Ponáraj, najmladší útvar pr-
vohôr, iskril, pracuj pluhom, B., 
Ozn. ruských lietadiel, polynézsky 
nápoj, časť atolónu, ročné obdo-
bie, C., Náuka o správaní, obchod 
zastarale, patriaci Peťovi, D., Tĺky 
bez dĺžňa, druh látky, tŕpne, prá-
ceneschopnosť, E., Ozn. lietadiel 
Maďarska, zn. Ampér, maďarský 
poslanec, plocha zriedkavo, pokrik 

pri býčích zápasoch, F., V poriad-
ku, koniec tajničky, zn. jódu
G., Priestory pri dome, kopa slamy, 
vydržia, H., Ničnerobenie, triem, 
obom, predložka, I., Olina, 2006 v 
Ríme, pracoval pluhom, snívaj, J., 
Topím sa básnicky, druh vozidla, 
čistil praním, K., Ivan s nespráv-
nym y, priliepal, druh zubnej pasty,

1., Začiatok tajničky, 2., Otrávené 
látky, tlačenie, veľká udalosť skr., 
lovenie, 3., Polomer, Frederika 
detsky, 60 minút, 4., Jednodu-
ché nástroje, les, minúta, 5., Žena 
Adama, číre tekutiny, prípravok 
na tmelenie, 6., Staroegyptský Boh 
Slnka, český spevák, hnev, zn. met-
ra a emana, 7., Francúzsky revolu-
cionár, rodič, cicavec z pralesa, 8., 
Nešiel, malá čiastočka, opoj, 9., 
Mor naopak, časť priestoru, pri 
rieke, pracoval, 10., Spoluhlásky 
slova šiel, niekde inam, pozýval, 

sekunda, 11., Ženské meno, súčasť 
aromatických olejov, zn. platiny, 
12., Lieta, osmička, spoločnosť 
s ručením obmedzeným skr., 13., 
Otto, znamienko, sčítania, inam,

14., Stred tajničky, konzervovala 
dymom. 
Pomôcky: preč, perm, etika, opel, 
krám, atol

Pripravuje: A. Rihová
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Pod týmto názvom sa vo via-
cerých slovenských mestách konal 
Medzinárodný detský folklórny 
festival. Štyri súbory zo Srbska, 
Slovinska, Česka a Slovenska sa 
predstavili vo štvrtok podvečer 
aj v Amfi teátri pod Novým zám-
kom. Ako prví vystúpili tanečníci 
a speváci súboru Radosť z Pardu-
bíc. Pekné kroje, radosť z pohybu, 
sústredený výkon charakterizova-
li Pardubičanov. Vystriedali ich 
Slovinci z Mariboru – tanečníci 
rôznych vekových skupín, od naj-
menších až po dospievajúcu mlá-
dež. Obecenstvu sa páčil najmä 

ich originálny tanec, zobrazujúci 
prácu kováča pri podkúvaní ko-
níkov. Slovensko zastupoval súbor 
Zemplínik z Michaloviec. Jed-
na z najznámejších slovenských 
folklórnych skupín Zemplín, často 
reprezentujúca našu krajinu v za-
hraničí, dbá o výchovu svojich 
nasledovníkov a dopĺňanie súbo-
ru mladými posilami. Zemplínik 
má zložku muzikantskú, tanečnú 
a spevácku. Je to už vyspelý sú-
bor, ktorý s ľahkosťou a šarmom 
predviedol temperamentné vý-
chodniarske tance a žartovnú 
svadobnú scénku. A na záver nám 

Združenie Svetozára Markoviča zo 
srbského Nového Sadu ukázalo, 
čo je srbský temperament. Strhu-
júce srbské kolo s nemenej strhu-
júcou hudbou, takou odlišnou od 
našej, obecenstvo odmenilo búr-
livým potleskom. Tento tanec si 
vyžadoval nielen dokonalú súhru 
veľkého počtu tanečníkov, ale aj 
vynikajúcu kondíciu.
Treba len ľutovať, že o toto pod-
ujatie bol zo strany Štiavničanov 
minimálny záujem. Mohli prísť 
aspoň školáci, veď vstupné bolo 
iba symbolické. Zlyhala propagá-
cia?  Nora Bujnová

Festival Na Baňu klopajú
Členky novozaloženého A klubu 
sa 10.septembra v priestoroch 
ZUŠ-ky stretli so záujemcami 
o literatúru a hudbu. Podujatie 
otvorila Mária Petrová, kto-
rá oboznámila prítomných so 
zámermi a cieľmi tohto klubu, 
prizvala aj ďalších záujemcov, 
najmä z radov mládeže, k spo-
lupráci. Na pravidelných stret-
nutiach, ktoré bude klub avi-
zovať v Štiavnických novinách, 
sa jeho členky a členovia budú 
navzájom informovať o svojej 
tvorbe, navzájom ju posudzovať 
a radiť si.
V stredu sa ako prvá predstavila 
Janka Bernáthová, ktorá už má 
za sebou vydanie prvej básnic-
kej zbierky Balada purpurovej 
ruže. Predniesla emocionálne 
silnú báseň Židovský cintorín 
a verše o láske. Publikum po-
bavila Rozprávkou na dobrú noc 
autorka týchto riadkov. Z veršov 
Jany Beňovej, v podaní Renáty 
Taligovej, sa najväčší potlesk 
ušiel aktuálnej a spoločnosť bur-
cujúcej básni Drogy. Katarína 
Kiššová zaujala poetickou Roz-
právkou pre malé dievčatko. Eva 
Kolembusová si zaspomínala 
na príjemné chvíle v Chorvát-
sku Ódou na more a predstavila 
aj svoju staršiu báseň v ruskom 
jazyku. Naďa Kvaková vybrala 
zo svojho repertoáru verše ve-
nované dcére a zopár vtipných 
epigramov. Mária Petrová sa 
prezentovala najnovšími, milý-
mi a láskavými básňami veno-
vanými vnučke Karolínke. Obe-
censtvo sa dozvedelo, že verše 
M. Petrovej Hviezdy na vode 
a výber z Pichliačikov boli pre-
ložené do ruštiny a uverejnené 
v časopise Mecenat i mir. Zden-
ka Turáneková prišla na stret-
nutie obetavo – s nohou v sadre. 
Má za sebou – v spolupráci s dr. 
Bohumírom Bachratým – vyda-
nie útlej zbierky, z ktorej vybra-
la na prednes niekoľko básní. 
Podujatie spestrila hrou na gita-
re Zdenka Koreňová, ktorá in-
terpretovala piesne s vlastným 
textom, textami Dr. Bachratého 
a Zdenky Turánekovej.
Boli to príjemné chvíle, ktoré 
A klub plánuje organizovať pra-
videlne.

 Nora Bujnová

A(utorský)
Klub...

V sobotu 13. septembra o 17.00 
hod. vystúpil v Evanjelickom kos-
tole britský spevácky zbor z jednej 
z najstarších svetových univerzít v 
Cambridge. Koncert zorganizovali 
Mestský úrad, oddelenie kultúry, 
cestovného ruchu a športu a Evan-
jelická cirkev a.v. v Banskej Štiavni-
ci. Vyše hodinový koncert prilákal 
do Evanjelického kostola množstvo 
priaznivcov spirituálov a svetskej 
hudby. Kostol sa pomaly zapĺňal 
a každý, kto prišiel, veru neoľutoval. 
Repertoár zboru bol veľmi rozma-
nitý, zahŕňal duchovnú aj svetskú 
hudbu, skladby talianskeho baroka 
a skladby z alžbetínskej éry, ale aj 
modernú európsku a anglickú hud-
bu. Zaujímavosťou bolo, že spevácky 
zbor v prvej časti vystúpenia spieval 
z chórov kostola, čo vytváralo pre-
javu zvláštnu atmosféru. Priaznivci 
tohto „umenia“ odmenili zboristov 

vrúcnym potleskom a vynútili si prí-
davok. Verme, že v budúcom roku 
bude takýchto koncertov v Banskej 
Štiavnici čo najviac. A ešte pár zmie-
nok o speváckom zbore: Univerzitný 
spevácky zbor z Girton College má 
jeden z najambicióznejších medzi-
národných programov zo všetkých 
zborov na univerzite v Cambridge. 
V ostatných rokoch spieval zbor v 
Nemecku, vo Francúzsku, Írsku, 
Českej republike, dvakrát v Japon-
sku, Hong Kongu, Th ajsku, Malaj-
zii, Singapúre, Austrálii, Slovinsku, 
Rakúsku a Švajčiarsku. K vrcholom 
v histórii zboru patrila návšteva Ta-
lianska v roku 1996, kde bol zbor 
hosťom veľvyslanca Veľkej Británie 
vo Vatikáne, spieval na sv. omši v 
Bazilike sv. Petra a vystupoval na 
koncerte pred 10 000 ľuďmi vrátane 
pápeža Jána Pavla II. V roku 1999 
bol zbor pozvaný do Japonska na 

Medzinárodný mládežnícky festival 
v Kumamoto a na medzinárodnú 
súťaž komorných zborov v Takara-
zuka. Spoločne vystupoval s takými 
renomovanými skupinami ako napr. 
Holandský mládežnícky orchester, 
získal niekoľko medzinárodných 
cien, napr. Zlatú medailu medzi 
zmiešanými zbormi či Grossma-
novu 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. V roku 
2007 zbor získal 3. miesto spomedzi 
90 účastníkov na súťaži v Spittali v 
Rakúsku. Girton College Chapel 
Choir nahral svoje prvé CD v roku 
1995, odvtedy vydal ďalších 5 na-
hrávok. Organizátorom patrí touto 
cestou poďakovanie...

Michal Kríž

Zbor z Cambridge vystúpil v Evanjelickom kostole
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Mladí strelci Peter Lupták a Ri-
chard Šimek, úspešne reprezen-
tovali Banskú Štiavnicu na Maj-
strovstvách Slovenska v streľbe 
z guľových zbraní 12. až 14. sep-
tembra v Domaniži. Šestnásťročný 
Lupták si z celoslovenskej súťaže 
priniesol už svoje druhé striebro.
Po piatich mesiacoch tréningu 
a kvalifi kačných pretekoch sa 
chlapci prebojovali až na naj-
významnejšiu slovenskú súťaž. 
V kategórii Dorastenci 3x20 (ľah, 
stoj, kľak) s nástrelom 540 kruhov 
(I. výkonnostná trieda) sa Peter 

Lupták umiestnil na vynikajúcom 
druhom mieste. Zlato mu ušlo 
len o päť kruhov. V jeho druhej 
disciplíne ŠPu 60 – dorastenci 
(športová puška, ľah) skončil na 
slušnom siedmom mieste s 568 
kruhmi (I. výkonnostná trieda), 
kde ho od medailových pozícií de-
lilo len osem kruhov. 
Sedemnásťročný Šimek v svojom 
debute na MSR skončil v kategórii 
ŠPu 60 – kadeti na ôsmom mieste. 
Priečku obsadil s nástrelom 568 
kruhov (II. výkonnostná trieda).  
Na zisk medaily potreboval ešte 

deväť kruhov. Vynikajúci výsledok 
dosiahol aj napriek tomu, že sa 
športovej streľbe venuje len nie-
koľko mesiacov.
Tohtoročné Majstrovstvá Sloven-
ska v streľbe z guľových zbraní 
sprevádzalo nepriaznivé poča-
sie v podobe vetra a zimy, s čím 
sa naši reprezentanti popasovali 
veľmi dobre. I keď na kvalifi kač-
ných pretekoch dosahovali lepšie 
výsledky, výborné umiestnenie je 
dôkazom pravidelných tréningov 
a tvrdej práce.

Peter Lupták, st.

Mladí strelci na MSR bodovali
Dňa 13.9.2008 cestoval náš vo-
lejbalový klub na ďalší prípravný 
turnaj pred sezónou - tentoraz do 
Detvy. Mužstvo Detvy je pravi-
delným účastníkom prvej ligy a 
každý rok organizuje turnaj „O 
putovný nakladač.“
Medzi ďalšie pozvané družstvá 
patrili: Zvolen (extraliga), Revú-
ca (I.liga - východ), Detva, Ka-
zincbarcika (zástupca maďarskej 
extraligy).
Keďže viacej družstiev sa nedo-
stavilo, hralo sa systémom každý s 
každým na dva víťazné sety. Naše 
mužstvo sa stretlo v prvom zápase 
s družstvom z Revúcej a hneď na 
úvod zažilo vynikajúcu 3 - setovú 
drámu. Keďže sa rozhodovalo až 
v treťom sete, naši hráči obrátili 
koncovku zo stavu 11:14 - na ko-
nečných 16:14 vo svoj prospech, a 
tým si zaistili prvú výhru.
V druhom zápase sa naši volej-
balisti stretli s extraligovým Zvo-
lenom a i napriek vynikajúcemu 
výkonu prehrali v pomere setov 
0:2. Na našich hráčoch sa zobra-
zila únava zo spomínaného prvé-
ho zápasu.
No v treťom zápase zase zabojo-
vali proti maďarskému extraligo-
vému velikánovi z Kazincbarcika 
(4-násobný šampión maďarskej 
extraligy a mnohonásobný účast-
ník európskych pohárových súťa-
ží) a po znova napínavom 3 - se-
tovom boji vyhrali.
V poslednom zápase sa náš od-
diel stretol s domácou Detvou a 
za prispenia rozhodcu a domáce-
ho publika zinkasoval prehru 0:2.
Nakoniec však predsa vystúpil na 
„bedňu“, na perfektné 3.miesto - 
hneď za Zvolenom, Detvou; avšak 
pred Maďarským družstvom z 
Kazincbarcika a Revúcou.
Zostava: R. Katrinec, D. Jacku-
liak, M. Helej, J. Beno, L. Havran, 
J. Čillík, M. Puškár, S. Palovič, M. 
Kaššay.
Volejbalový oddiel sa chce poďa-
kovať sponzorom: Tidly leasing 
a.s, Rotobalance a.s., Pivovar Ste-
iger a.s., Bempresso.“
Volejbalový klub STJ Drieňo-
vá Banská Štiavnica pozýva 
všetkých volejbalových fanúši-
kov a športových priaznivcov na 
volejbalový turnaj o pohár pri-
mátora mesta Banskej Štiavnice. 
Príďte nás povzbudiť!

Mgr. Martin Kaššay

Volejbalový 
turnaj

Tisovec – B.Štiavnica 3:1 (1:0), gól: 
66’ Dulaj
Jurica – Halát, Hanzlík A., Strapek, 
Poprac, Šima, Želiar (46’Markie-
vič), Gašparík (80’ Hrabko), Čiliak, 
Dulaj, Kminiak
Naše mužstvo podalo slabý výkon 
a umožnilo domácim hráčom bez 
väčších problémov zvíťaziť. Po po-
čiatočnom tlaku domácich sa hra 
vyrovnala a naše mužstvo sa čoraz 
viac začalo presadzovať. Náš tlak za-
brzdila 24’, keď domáci po priamom 
kope a nedôraze našej obrany hla-
vou otvorili skóre zápasu. Vyrovna-
nie na svojich kopačkách mal Kmi-
niak. V 36’ sa rútil sám na brankára, 
no netrafi l ani bránu. O 6’ neskoršie 
jeho prudká strela len opečiatkovala 
žrďku. 2. polčas sme začali nekon-
centrovane a nebyť skvelého Juricu, 
výška skóre mohla narastať. V 48’ 
chytil čistý gól. V 50’ zneškodnil 
samostatný nájazd útočníka domá-
cich, no v 53’ už na všetko nestačil 
a domáci vyhrávali 2:0. V 66’ po 
centri Hanzlíka Dulaj vzkriesil naše 
nádeje na dobrý výsledok, keď upra-
vil stav na 1:2. Náš tlak narastal a v 
70’ Čiliak poslal strelu len do brv-
na, v našom najväčšom nápore sme 
urobili školácku chybu v obrane a v 
73’ prehrávame 3:1. Po tomto mo-
mente domáci už len kontrolovali 
hru a naši hráči akoby už nenašli 
vnútornú silu na zvrat. Posledné 
minúty sa už len dohrávali a tak po-
ľahky získali domáci 3 body.
IV liga dorast: Sliač – B.Štiavn-
ica 0:2 (0:0), góly: 75’ Ševeček, 87’ 
Drexler
Budinský V., Barák, Hudák, Lup-
ták, Sojka (90’ Hriňák), Beneš (61’ 
Židík), Drexler, Číž, (70’ Poprac), 

Beňadik (51’ Ostramok), Budinský 
D., Ševeček
Zápas sme začali aktívne, mali sme 
i šancu ktorú nepremenil. V 10’ na-
priahol z 25 m Lupták, jeho dobrá 
strela skončila na brvne domácej 
brány. Po góle volala akcia v 20’, keď 
Budinský D. prekrásne vysunul Še-
večeka a ten znovu zaváhal. Domáci 
mali prvú šancu až v 23’, ktorú však 
náš brankár zneškodnil. Do kon-
ca 1. polčase, ktorého úroveň bola 
priemerná, sa už neudialo, čo by 
bolo za povšimnutie.
Prvú šancu v 2.polčase mali do-
máci, náš gólman zachránil. Pek-
nú strelu Dávida Budinského v 60’ 
domáci brankár vyrazil. V 67’ sa na 
pravej strane uvoľnil striedajúci Ži-
dík, prihral Budinskému, toho stre-
lu brankár zázračne vyrazil nohami 
z bránkovej čiary. Po množstvo ne-
premenených šancí sme sa dočkali 
v 75’, keď pekný center Budinského 
našiel voľného Ševečeka a ten otvo-
ril skóre 0:1. Domáci mali šanci na 
vyrovnanie v 77’ a 79’, keď náš vyni-
kajúci brankár najskôr chytil trestný 
kop a potom domáci útočník sám 
pred bránou strelil vedľa . Bodku za 
našim víťazstvom dal v 87’ Drexler, 

keď svoju individuálnu akciu za-
končil strelou k tyči spoza 16-tky. 
Naši hráči víťazstvom potvrdili svo-
je postavenie v tabuľke, i keď herne 
to nebolo ideálne, ale na ihrisku 
sme boli lepším a futbalovejším 
mužstvom, vyhrali sme zaslúžene.
III.liga SŽ a MŽ: SŽ Badín – 
B.Štiavnica 0:2 (0:0), góly: Pastier 2
MŽ Badín – B.Štiavnica 10:1 (5:0), 
gól: Schemoda
V.liga Št. Bane – Sásová 2:4 (0:1), 
góly: 53’ Šeliga, 62’ Pavlík M.
III.trieda Prenčov – Šáš. Podhradie 
3:2 (2:0), góly: Kružlic, Ferenčík, 
Boroška
Kam na futbal? 
IV. liga 7.kolo 21.9. o 15.hod. 
B.Štiavnica – Hliník n/ Hr.
V. liga 7.kolo 21.9. o 15.hod. Šalko-
vá – Št.Bane
I. trieda 7.kolo 21.9. o 15.hod. Slas-
ká – B.Belá
III. trieda 5.kolo 21.9. o 13.hod. 
Župkov – Prenčov
IV. liga dorast 7.kolo 20.9. o 14.
hod. B.Štiavnica – Hliník n/Hr.
III. liga SŽ a MŽ 7.kolo 20.9. o 10-
12.hod. B.Štiavnica – Žiar n/Hr. 
„B“

FUDO

Slabá hra rovná sa prehra

1. Baník Ružiná 6 6 0 0 21:6 18

2. JUPIE Banská Bystrica - Podlavice 6 5 0 1 16:9 15

3. Sklo Tatran Poltár 6 4 1 1 16:10 13

4. CSM Tisovec 6 4 0 2 11:5 12

5. Baník Kalinovo 6 3 1 2 9:9 10

6. FC 98 Hajnačka 6 3 0 3 13:11 9

7. Sitno Banská Štiavnica 6 3 0 3 12:10 9

8. PS Hliník nad Hronom 6 2 2 2 10:13 8

9. FK 34 Brusno 6 2 1 3 7:10 7

10. Poľnohospodár Veľký Blh 6 2 0 4 8:13 6

11. FK Jesenské 6 1 2 3 6:8 5

12. Prameň Dolná Strehová 6 1 1 4 6:12 4

13. MFK Slovmag Revúca 6 1 0 5 4:11 3

14. Iskra Hnúšťa 6 1 0 5 8:20 3

IV. Liga
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INZERCIA

InzerciaByty, domy, priestory

FERRO – 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
Bližšie info:0918 102 561, 091000 

314 131

PPren jajmeme variiabibillnééé 
obchodné a kancelárske
priestory v centre mesta 
na Hlavnej ulici od 18 m22 
do 300 m2. Tel. č.: 0903

518 316

A JE TO V SUCHU A V TEPLE

JEDINEČNÁ PONUKA PRED

PRÍCHODOM CHLADNÝCH DNÍ:

KU KAŽDÉMU ZAKÚPENÉMU 

BALÍKU MINERÁLNEJ 

IZOLÁCIE DOSTANETE DRUHÝ

  BALÍK ZDARMABALÍK ZDARMA

A ĎALEJ:

ZÁKLADNÁ ŠKRIDLA KM BETA 

S 20% ZĽAVOU
DO KONCA SEPTEMBRA
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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
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
Rýchla pôžička! Bez ručiteľa, 
rýchlo a na čokoľvek bez poplat-
kov! Tel.č.: 0910 987 542, www.
profi credit.sk
Prenajmeme veľký slnečný byt, za-
riadený v príjemnej lokalite s gará-
žou, tel.č.: 0918 772 669
Predám Škodu – 120 L, r. výr. 1979, 
EK do 10/2008, TK do 04/2009, 
pojazdná, cena 5 000,-Sk, info na 
tel.č.: 045/6913314 po 21.hod.
Hladám ľudí do Talianska na zber 
jabĺk tel. č. 0911 259 093

Dám do prenájmu kancelársky 
priestor na Ul. Dolná 6/A v novo-
stavbe, oproti starej bryndziarni, 
tel.č.: 0915 655 790
Kúpim pozemok, tel.č.: 0914 
138 988
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
Prijmeme do pracovného pomeru 
skladníka stavebného materiálu. 
Info na tel.č.0910 962 247
Predám 3-izbový byt v OV na síd-
lisku Drieňová v BŠ + garáž. Cena 
dohodou, tel.č.: 0910 619 387, 0908 
664 524 
Kúpim 2-3 izbový byt v Banskej 
Štiavnici do 1 000 000,-Sk. Platba 
v hotovosti, tel.č.: 0907 318 295, 
0905 589 625
Predám konzumné zemiaky (B.Š.), 
č.tel.: 0903 758 469
Dlhodobo prenajmem 3-izbový 
čiastočne zariadený byt na sídlisku 
Drieňová, tel.č.: 0905 266 138
Predám prerobený 3-izbový byt na 
Drieňovej, tel.č.: 0915 875 921

Oznámenie o vyhlásení tendray

Firma: Eastern Mediterranean Resources – Slovakia 
s.r.o., 

A.Kmeťa 8, 969 01 Banská Šti avnica

Odvoz pôvodných a horninových vzoriek z Banskej 
Šti avnice do:

ALS Chemex lab. Loc. Gura Rosiei

Comuna Rosia Montana, Jud Alba, Romania, 517619
a späť,

Vzdialenosť BŠ – Rosia Montana: cca 750 km,

Interval odvozu: 7-10 dní,

Materiál je pripravený v kartónových krabiciach 
rozmer: 20x30x50 cm,

Počet krabíc v zásielke: 30 – 45,

Celková váha: 1 000 – 1 500 kg,

Trvanie spolupráce do konca roku 2009.

 Záujemcovia o zaradenie do výberového konania
zasielajte vypracované cenové ponuky do 30.9.2008

na adresu spoločnosti , kontaktná osoba: Mgr. Miroslavv 
Bahna – tel.č.: 0918 890 822, 

e-mail: mbahna@emed-mining.com

Prvá stavebná sporiteľňa
jednotka v stavebnom sporení

Obchodný zástupca
Jozef Beňo

Dolná 18
(oproti bývalej Tabačke)
969 01 Banská Štiavnica

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

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

Zhodnocovanie vkladov, výhod-
né úvery. Príďte sa poradiť alebo 
na požiadanie prídeme za Vami!

SSp lol čočno ťsť KRAMAHAHANN 
SLOVAKIA, spol. s r.o.,

Kolpašská 1, 969 01 Banskááá 
Šti avnica

príjme do zamestnania 
ASISTENTA VEDÚCEHO 

VÝROBY

Podmienky: - vyučený 
v odbore – drevárske 

zameranie

- prax vo výrobe výrobkov 
z dreva a nábytku

Kontakt: Ing. Peter Gančarr 
– 0907 893 684


