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Inzercia

Neprítomní (ospr.) PaedDr. Mi-
lan Klauz, JUDr. Dušan Lukačko

Primátor mesta Pavol Balžanka 
zvolal na 27. 12. 2010 ustanovujú-
ce  zasadnutie Mestského zastupi-
teľstva
MsZ vzalo na vedomie

- výsledky volieb orgánov samo-
správy na funkciu primátora mes-
ta a poslancov MsZ, prednesené 
predsedom mestskej volebnej ko-
misie p. Ivanom Petrincom.

- Plán práce MsZ a jeho orgánov 
na I. polrok 2011
MsZ konštatovalo, že

- novozvolená primátorka Ban-
skej Štiavnice Mgr. Nadežda Ba-
biaková zložila zákonom predpísa-

ný sľub primátora mesta a ujala sa 
funkcie primátorky mesta

- novozvolení poslanci MsZ 
mesta B. Štiavnica Renáta Anta-
lová, RNDr. Pavel Bačík, Ľubomír 
Barák, Ivan Beňo, Ing. Miriam 
Blaškovičová, Ing. Juraj Čabák, 
Mgr. Helena Chovanová, Peter 
Ivaška, Helena Koťová, Ing. Ján 
Mojička, Ing.arch. Peter Mravec, 
Mgr.Karol Palášthy, Ing. Slavomír 
Palovič, JUDr. Gejza Volf, Ing. 
Marián Zimmermann zložili zá-
konom predpísaný sľub poslancov 
MsZ
MsZ schválilo

- náhradu platu za nevyčerpanú 
dovolenku primátora mesta Pavla 
Balžanku v r. 2010 v celkovej vý-

mere 14 dní
- Plán práce hlavného kontroló-

ra na I. polrok 2011
MsZ určilo

- výšku platu primátorky mesta v 
zmysle zákona NR SR č. 253/1994 
Z.z.

MsZ poverilo

- vykonávaním obradov uzavre-
tia manželstva , používaním štát-
neho znaku a insígnií pri význam-
ných príležitostiach a občianskych 
obradoch 

 4.str.

Ustanovujúce zasadnutie MsZ

V pondelok 10.1.2011 sa v 
priestoroch reštaurácie hotela 
Grand v B. Štiavnici konalo 
tradičné stretnutie samosprá-
vy mesta s predstaviteľmi 
organizácií, inštitúcií a fi riem 
pôsobiacich v B. Štiavnici. Po 
úvodnom privítaní pozvaných 
hostí zastupujúcim prednos-
tom MsÚ Ing. J. Piliarom sa 
hudobného prejavu zhostila 
žiačka Základnej umeleckej 
školy M. Lipovská. Slávnost-
ného stretnutia sa zúčastnil aj 
poslanec NR SR Ing. Ľ. Kaník 
spolu s manželkou Darinkou. 
Nasledoval slávnostný prího-
vor novozvolenej primátorky 
mesta Mgr. Nadeždy Babiako-
vej, ktorý vám ponúkame:

Vážení prítomní, vážení spolu-
občania!

 „Je mi cťou, že ste prijali moje 
pozvanie na toto novoročné spo-
ločné stretnutie a že sa vám mô-
žem prihovoriť na začiatku nové-
ho roku 2011 v mene samosprávy 
mesta, ktorá bola zvolená na sklon-
ku minulého roku v komunálnych 
voľbách. Dôveru, ktorú sme do-
stali, si ja osobne, ako aj poslanci 
MsZ veľmi vážime a uvedomujeme 
si, že je pred nami náročná práca 
v prospech rozvoja nášho krásne-
ho mesta, jeho obyvateľov a nás 
všetkých, ktorí tu žijeme, pôsobí-
me, pracujeme.

 Mojou prioritou je samozrejme 
naplniť svoj volebný program a vo-
lebný program poslancov MsZ. 

Bez spoločnej pomoci, podpory 
občanov, inštitúcií, organizácií a 

podnikateľov by to bolo veľmi ťaž-
ké,...  3.str.

Novoročné stretnutie samosprávy
Pozvanie prijali predstavitelia organizácií, inštitúcií a fi riem pôsobiacich v Banskej Štiavnici
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Novoročného stretnutia sa zúčastnil aj poslanec NR SR Ing. Ľudovít Kaník s 
manželkou
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Mestská polícia 
informuje

Oznam

Oznam

Oznam

Oznamy
Bytová správa, s.r.o., Banská 

Štiavnica vyhlasuje výberové 
konanie na miesto PLAVČÍKA 
pre Mestské kúpele – plaváreň,  
Mládežnícka 10, Banská Štiavni-
ca písomné prihlášky je možné 
doručiť do 21.1.2011 na adresu 
Bytová správa, s.r.o., Dolná 2, 
969 01 Banská Štiavnica. S uchá-
dzačmi bude vykonaný osobný 
pohovor.

Oznam o prerušení dodávky 

elektrickej energie

Oznamujeme vám, že od 
18.01.2011, 08.00 do 18.01.2011, 
16.00 bude prerušená dodávka 
elektrickej energie z dôvodu vý-
rubu stromov v blízkosti vedenia. 
Bez el. energie bude v Banskej 
Štiavnici Ul. Kolpašská, Fándly-
ho, Drieňová.

Dipečing VN/NN Žiar nad Hronom

Milí banskoštiavničania, milí prí-
tomní!

Je mi cťou, že sa vám môžem 
prihovoriť v týchto prvých chví-
ľach roku 2011 v mene samosprávy 
mesta Banská Štiavnica, ktorú ste 
zvolili na sklonku minulého roku 
v komunálnych voľbách. Túto dô-
veru si ja osobne, ako aj poslanci 
MsZ veľmi vážime a uvedomujeme 
si, že je pred nami náročná práca 
v prospech rozvoja nášho krás-
neho mesta, jeho obyvateľov, nás 
všetkých, ktorí tu žijeme.

Milí spoluobčania, milí prítom-
ní!

Dovoľte, aby som vám z celého 
srdca do roku 2011 všetkým oby-
vateľom Banskej Štiavnice, ako aj 
vám všetkým tu prítomným zaže-
lala veľa dobrého zdravia, šťastia, 
úspechov, porozumenia, pohody a 

spokojnosti v rodinách a na praco-
viskách, aby rok 2011 bol pre nás 
všetkých a pre naše mesto rokom 
ďalších úspechov.

Mgr. Nadežda Babiaková 

primátorka mesta

Novoročný príhovor primátorky

Ing. J. Hanusa, čestného občana B. 

Štiavnice

Z množstva blahoželaní, ktoré 
dostala novozvolená primátorka 
nášho mesta Mgr. Nadežda Babia-
ková, nás najviac zaujalo blahože-
lanie jedného z najpovolanejších 
– Ing. Júliusa Hanusa, ktorý sa 
najviac zaslúžil, ako vtedajší prvý 
podpredseda slovenskej vlády, o 
prijatie a následne aj dôslednú re-
alizáciu uznesenia tejto vlády, č. 
58/1978. Realizácia tohto uznese-
nia od r. 1978 znamenala taký roz-
voj B. Štiavnice, aký nemal obdo-
bu v novodobých dejinách nášho 
mesta. MsZ za tieto zásluhy udeli-
lo v r. 2009 Ing. J. Hanusovi čestné 
občianstvo nášho mesta. 

Vážená pani primátorka, s veľ-
kým potešením som registroval už 
prvé správy o volebných výsled-
koch a oznámenie, že ste zvolená 
za primátorku Banskej Štiavnice 
na budúce štyri roky. Štiavničania 
nemohli voliť lepšie. Vaša voľba 
znamená kontinuitu generácií: tej 
našej starej, súčasnej Vašej a budú-
cej – nastupujúcej. Vaše dlhoročné 
skúsenosti z komunálnej politiky 
sú zárukou, že zveľaďovanie našej 
krásnej Štiavnice pôjde ďalej aj 
napriek tomu, že budete musieť 
hľadať spoločnú reč s pravicovým 
mestským zastupiteľstvom. Som 
však hlboko presvedčený, že vďa-

ka svojim skúsenostiam, vrodenej 
tolerancii a charakterovým vlast-
nostiam aj túto ťažkú úlohu úspeš-
ne zvládnete. S gratuláciou želám 
Vám dobré zdravie, veľa trpezli-
vosti, veľa úspechov vo Vašej zod-
povednej práci  pre dobro a ďalší 
rozvoj a rozkvet Štiavnice. Držím 
Vám palce, aby ste tak ako v mi-
nulosti  aj v budúcnosti zostali tým 
dobrým duchom tohto prekrásne-
ho mesta.

S úctou Váš
Ing. Július Hanus

čestný občan Banskej Štiavnice 

Blahoželanie

Dňa 31.12.2010 v nočných ho-
dinách bola hliadka MsPo  privo-
laná  na Ul. A. Kmeťa v Banskej 
Štiavnici, kde došlo  k napadnutiu 
V.Z. z Banskej Štiavnice synom. 
Po príchode hliadky MsPo  sa už  
na mieste  nachádzala  záchranná 
služba. Následne bola hliadkou 
MsPo privolaná hliadka OOPZ. 
Vec je v riešení OO PZ.     

Dňa  3.1.2011 o 23.50 hod. 
bolo na útvar MsPo oznámené, 
že v  pohostinskom zariadení 
Jašterice na Radničnom námes-
tí dochádza k rušeniu nočného 
pokoja hlasnou hudobnou pro-
dukciou. Priestupok bol riešený 
v zmysle zákona SNR č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch v znení ne-
skorších predpisov.   

Dňa 4.1.2011  o 18.00 hod. bola 
hliadka MsPo požiadaná občian-
kou Banskej Bystrice o spoluprá-
cu pri pátraní po jej nezvestnej 
matke.  Hliadka MsPo pátraním 
zistila, že matka bola prevezená 
do nemocnice v Banskej Bystri-
ci na oddelenie traumatológie,  
nakoľko mala zlomeninu dolnej 
končatiny.  

V ten istý deň o 23.00 hod. 
bola hliadka MsPo privolaná na 
Ul. Učiteľská  pred  pohostinstvo 
Tola, kde na zemi ležal neznámy 
muž. Hliadka MsPo po príchode 
na miesto zistila, že ide o M.T. z 
Banskej Štiavnice, ktorý bol pod 
vplyvom alkoholických nápojov. 
Priestupok bol riešený v zmysle 
zákona SNR č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch v znení neskorších 
predpisov.   
Upozornenie 

Mestská polícia upozorňuje 
všetkých motoristov, že dňom 
1.1.2011  v  centrálnej mestskej 
zóne platí nový parkovací poria-
dok, týkajúci sa parkovania na 
platených parkoviskách, parko-
vacích miestach ako aj rezident-
ské státie na vymedzených rezi-
dentských uliciach. Z uvedeného 
dôvodu je potrebné používať pri 
zaparkovaní  na platených par-
kovacích miestach platné parko-
vacie lístky alebo permanentné 
či rezidentské  karty a dodržia-
vať platné dopravné značenie. 
V opačnom prípade bude MsPo 
riešiť tieto priestupky sankciou v 
zmysle zákona o priestupkoch. 

JUDr. Dušan Lukačko 

náčelník MsPo 

Základná škola s Materskou 

školou Maximiliána Hella ŠTIAV-

NICKÉ BANE vás pozýva dňa 

03.02.2011 na ZÁPIS DO 1. ROČ-

NÍKA 

v čase od 13:00 do 16:30 hod.
Zápis  sa uskutoční v hlavnej 

budove ZŠ s MŠ M. Hella.

Prosíme rodičov, aby si priniesli:

- rodný list dieťaťa
- občiansky preukaz rodiča
- zápisné 8 € / určené na škol-

ské pomôcky /
V termíne 26.01.2011 o 16:00 

hod. v priestoroch školy vám po-
núkame  možnosť zúčastniť  sa 
na hravom popoludní zamera-
nom na prípravu dieťaťa na Zápis 
do 1.ročníka. V prípade záujmu 
je potrebné nás kontaktovať.

w w w. z a k l a d n a s ko l a . c om     
0905102348 zsmhella@pobox.sk

DOPRAVA ŽIAKOV Z B.Š A OKO-

LIA JE ZABEZPEČENÁ  DENNE 

ŠKOLSKÝM MINIBUSOM.

Štiavnický novorodenec

V Štiavnickej pôrodnici sa v  
Novom roku dňa 5.1.2011 naro-
dil ako šieste dieťa Banskoštiav-
ničan Filipko Chylo. Prajeme mu 
veľa zdravia a Božieho požehna-
nia.

red
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1.str.  preto aj touto ces-
tou vás všetkých chcem požiadať 
o spoluprácu v záujme naplnenia 
spoločného cieľa, zlepšenia živo-
ta všetkých obyvateľov a ďalšieho 
rozvoja Banskej Štiavnice.

S prichádzajúcim rokom vždy 
hodnotíme aj ten rok predchá-
dzajúci. Preto mi dovoľte sa vám 
úprimne všetkým poďakovať za 
pomoc mestu, za vašu prácu pre 
rozvoj mesta vo všetkých oblas-
tiach, kde pôsobíte či je to sta-
vebníctvo, školstvo, štátna správa, 
vodné hospodárstvo, lesníctvo, 
zdravotníctvo, obchod, služby, 
podnikanie CR a podobne. Za veľ-
mi významné považujem činnosť 
fi riem na území mesta, ktoré aj 
napriek ťažkej ekonomickej situá-
cii dokázali udržať zamestnanosť. 
V tejto súvislosti si dovoľujem ešte 
upriamiť vašu pozornosť aspoň na 
niektoré skutočnosti predchádza-
júceho roka.

Veľmi pozitívne hodnotím re-
konštrukciu škôl ZŠ J. Horáka, ZŠ 
J. Kollára v zriaďovateľskej pôsob-
nosti Mesta Banská Štiavnica ako 
aj obnovu Strednej odbornej školy 
lesníckej a SOŠ obchodu a služieb 
na Povrazníku v pôsobnosti VÚC 
a modernizáciu Spojenej katolíckej 
školy sv. F. Assiského. V najvážnej-
šej oblasti pamiatkovej obnovy je 
potešiteľné, že boli opravené ďalšie 
objekty a rekonštrukcia mnohých 
pokračuje.

Za všetky spomeniem rekon-
štrukciu objektov pre podnikateľ-
ské účely, rekonštrukciu objektu 
ERB na mestský pivovar a kultúr-
ne účely, penzión Nostalgia, ďalej 
obnovu objektov pre školstvo a to 
Strednej odbornej školy lesníckej, 
pokračovanie rekonštrukcie Kal-
várie.

V tejto súvislosti chcem poďako-
vať všetkým, ktorí sa zaslúžili o pa-
miatkovú obnovu, či boli investor-
mi súkromní podnikatelia, fyzické 
osoby, združenia alebo inštitúcie. 
Pokročilo sa v úprave verejných 
priestranstiev, kde bola realizova-
ná II. etapa úprav Kammerhofskej 
ulice z účelovej dotácie MF SR. 
Úprava verejných priestranstiev 
bude pokračovať aj v roku 2011, čo 
prispeje k ďalšiemu zlepšeniu vý-
zoru mesta. Teší ma uvedenie do 
prevádzky SKI Centra, čo je príno-
som pre rozvoj cestovného ruchu 
v regióne. Ukončenie rekonštruk-

cie Kolpašského tajchu, za čo patrí 
vďaka SVP, š.p..

V oblasti bytového hospodárstva 
vybudovanie komínov Šobov I. a 
II. etapa z fi nančných prostriedkov 
Úradu vlády, čo prispelo k bez-
pečnejšiemu vykurovaniu týchto 
sociálnych bytov. V oblasti ŽP re-
kultivácia skládky TKO zo štruk-
turálnych fondov EU cestou MŽP 
SR. V sociálnej oblasti najvýznam-
nejšiu úlohu plní Domov Márie, 
kde vďaka BBSK sa podarilo zatep-
liť objekty na Povrazníku a moder-
nizáciu objektu na Striebornej ul. 

V oblasti investičnej výstavby 
realizovanej inými investormi spo-
meniem vybudovanie terasa garáží 
HBÚ a vybudovanie ST a emisnej 
kontroly na Belianskej ulici fi rmou 
BENZ-CORTO-GAS, s.r.o..

 V oblasti Kultúra a šport: Z 
fi nančných prostriedkov MF a 
úveru mesta bola realizovaná re-
konštrukcia mestských kúpeľov 
– plavárne vrátane zateplenia a re-
konštrukcia objektu na futbalovom 
štadióne. Zrealizovaná bola záme-
na objektov medzi Mestom Banská 
Štiavnica a Rímskokatolíckou cirk-
vou, a to objektu ZŠ A. Sládkoviča 
a Spojejnej katolíckej školy sv. F. 
Assiského, kde objekt na Ul. Kam-
merhofská slúži pre účely kultúry a 
je spracovaná PD na rekonštrukciu 
pre účely Kultúrneho centra. Mes-
tu sa úspešne darí v oblasti kultúry 
organizovaním kultúrnych pod-
ujatí nadregionálneho významu 
a udržiavať duchovné – banícke a 
akademické starodávne tradície.

 Nedá mi nespomenúť, že Ban-
skej Štiavnici vo volebnom období 
2006 až 2010 sa dostalo od vlády 
SR pod vedením R. Fica mimo-
riadnej pozornosti aj z pohľadu 
pridelenia fi nančných prostried-
kov, najmä v rokoch 2008 až 2010. 
Veľký význam mal rok 2008, keď 
sa v Banskej Štiavnici uskutočni-
lo výjazdové zasadnutie vlády SR, 
na ktorom bolo prijaté uznesenie 
vlády č. 593/2008 s cieľom zlep-
šenia sociálno-ekonomickej situá-
cie okresu Banská Štiavnica. Toto 
uznesenie malo veľký význam pre 
Banskú Štiavnicu a okres z hľadis-
ka rozvoja v nasledujúcich rokoch. 
Nedá mi nespomenúť tiež návrat 
SVP, š.p., do Banskej Štiavnice od 
1.6.2010, čo má pre naše mesto 
veľký význam z hľadiska sociálno – 
ekonomického a inštitucionálneho 

rozvoja mesta, nakoľko ide o pod-
nik s celoslovenskou pôsobnosťou.

 Chcem poďakovať všetkým 
vám, ktorí ste akoukoľvek prácou, 
činnosťou alebo radou prispeli k 
rozvoju mesta.

 Je pred nami rok 2011 a násled-
ne celé funkčné obdobie do roku 
2014, zámerom samosprávy je do-
siahnuť väčšiu účasť občanov na 
rozhodovaní samosprávy mesta, 
zaviesť maximálnu transparentnosť 
do jej rozhodovacích procesov. 
Medzi priority novej samosprávy 
bude určite patriť bytová výstavba, 
rekonštrukcia pamiatkových ob-
jektov pre účely bývania a služieb, 
vytváranie podmienok pre podni-
kateľské aktivity, podpora školstva, 
kultúry, športu, voľnočasových ak-
tivít, školských pracovísk STU a EF 
UMB v Banskej Štiavnici, podpora 
duchovných tradícií, udržiava-
nie a skvalitnenie zdravotníckych 
a sociálnych služieb, budovanie 
infraštruktúry, rozvoj CR, vytvá-
ranie podmienok pre investorov, 
zlepšenie životného prostredia 
úpravou verejných priestranstiev 
na sídlisku Drieňová a JUH, zmo-
dernizovanie a zefektívnenie prác 
na úseku verejnoprospešných slu-
žieb m. p. Technické služby. 

 Mesto Banská Štiavnica má veľ-
ký potenciál vo svojej jedinečnos-
ti, v možnosti postaviť rozvoj na 
využití lokality UNESCO, prírod-
ných danostiach regiónu a mož-
nosti rozvoja CR, preto budeme 

podporovať rozvoj CR a založenie 
OO CR v zmysle zákona o podpo-
re CR. Základom úspechu je však 
dobrá spolupráca s podnikateľmi 
s cieľom rozvoja podnikateľských 
aktivít.

 V roku 2011 bude ekonomická 
situácia samosprávy o to ťažšia, 
že Mesto začne splácať úvery, z 
ktorých prostriedky boli použité 
na spolufi nancovanie projektov 
a investičných akcií a musíme sa 
vyrovnať s úhradou fi nančných zá-
väzkov z roku 2010.

 Viem, že v súčasnej fi nančnej 
a hospodárskej situácii to nebude 
jednoduché, ale som presvedčená, 
že dobrou stratégiou a spojením síl 
a umu a tvorivou spoluprácou pre 
rozvoj mesta sa nám to podarí.

 Vážení prítomní, vážení spolu-
občania na záver môjho príhovoru 
vám ešte raz všetkým úprimne ďa-
kujem za spoluprácu a pomoc pri 
riešení problémov, presadzovaní 
aktivít pre rozvoj nášho krásneho 
mesta a dovoľte mi, aby som vám 
do roku 2011 zaželala veľa dobré-
ho zdravia, šťastia, úspechov, po-
rozumenia, pohody a spokojnosti 
v rodinách a na pracoviskách, aby 
rok 2011 bol pre nás všetkých a pre 
naše mesto rokom tvorivej spolu-
práce.“

Po príhovore nasledovalo malé 
občerstvenie a vzájomné novoroč-
né priania a blahoželania...

Michal Kríž

Novoročné stretnutie samosprávy
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Pozvaní hostia na stretnutí samosprávy mesta v priestoroch hotela Grand
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MÚZEÁ
starý zámok
utorok- sobota 8:00 - 16:00

nový zámok
streda - nedeľa
8:00 - 16:00

galéria J. Kollára
pondelok - nedeľa 8.00 - 16.00
mineralogická expozícia
streda - nedeľa, 8:00 - 16:00

8:00 - 16:00
kammerhof
pondelok - piatok 8:00 - 16:00
štôla glanzenberg
 utorok, štvrtok sobota, 13.00, 

múzeum vo svätom antone
utorok - sobota 8.00 - 15.00

BMP

Zatvorené, vstup len pre deň 
vopred nahlásené skupiny 
(min. 5 osôb)

Múzeá otváracie hodiny

1.str. 

1. Mgr. Nadeždu Babiakovú, 
primátorku mesta

2. poslancov MsZ Ing. Miriam 
Blaškovičovú, Ing. Juraja Čabá-
ka. Mgr. Karola Palášthyho. Mgr. 
Helenu Chovanovú, Ing. Mariána 
Zimmermanna

3. Ing. Jaromíra Piliara, zástup-
cu prednostu MsÚ.

Ustanovujúce zasadnutie MsZ 
vo veľkej sále Kultúrneho centra 
sledovalo okolo 80 občanov mesta.

ŠN

Zasadnutie Mestského zastupiteľ-

stva 14. decembra 2010

Primátor mesta zvolal na 14. de-

cembra 2010 zasadnutie MsZ.

Poslanci MsZ schválili

- úpravu rozpočtu mesta v 
r.2010 

- zvýšenie výdavkov na plaváreň 
o čiastku 5500 eur

- nákup a montáž regulačného 
zariadenia pre kotolňu a strojovňu 
plavárne

- zmenu účelu použitia fi nanč-
ného príspevku od mesta B. Štiav-
nica pre Bytovú správu, s.r.o., na 
prevádzku plavárne takto: miesto  
rekonštrukcie chlórovacieho za-
riadenia a nákup šatňových skri-
niek  rekonštrukcia chlórovacieho 
zariadenia a odstránenie nedostat-
kov na elektroinštalácii

- návrh na vykonanie dezinfek-
cie a reguláciu živočíšnych škod-
cov na území mesta

- Návrh VZN o miestnych da-
niach

- Návrh VZN o miestnom po-

platku za komunálne odpady a 
drobný stavebný odpad

- Operačný plán zimnej údržby 
miestnych komunikácií

- Krízový plán zimnej údržby 
miestnych komunikácií

- Prevádzkový poriadok parko-
vania v meste B. Štiavnica v r.2011

- odmenu primátorovi mesta B. 
Štiavnica vo výške 10 % zo súčtu 
platov vyplatených v r. 2010

- jednorazovú odmenu poslan-
com MsZ za rok 2010 vo výške 20 
eur za každé zasadnutie MsZ, na 
ktorom sa poslanec zúčastnil

- priamy odpredaj, zámenu a 
prevod pozemkov občanom mesta

Po interpeláciách občanov a po-
slancov MsZ primátor mesta za-
sadnutie ukončil.

ŠN

Ustanovujúce zasadnutie MsZ

Na Štefana ešte stále vlá-
dla vianočná atmosféra  vo 
všetkých srdciach ,a my sme 
tento sviatočný čas upevnili 
krásnym kultúrnym poduja-
tím. 

Klasicky profesionálne vypro-
fi lované  vystúpenie ponúkol Ján 
Berky Mrenica ml.so svojimi Di-
abolskými husľami a fi nalistom 
súťaže Slovensko má talent, akor-
deónovým virtuózom Michalom 
Červienkom. Diabolské husle sú 
pojmom, ktorý znamená to naj-
lepšie v oblasti ľudovej kultúry a 
folklórnej interpretácie na Sloven-
sku.

V súčasnej dobe však svoju tvor-
bu výrazne rozšírili o diela maj-
strov vážnej či populárnej hudby.

Naplnená sála Kultúrneho cen-

tra dodala vystúpeniu tie správ-
ne kultúrne iskry,a návštevníci si 
mohli vychutnať výber zo širokého 
repertoáru tohto zaujímavého zo-
skupenia.

Sme radi, že môžeme ponúknuť 

takéto zážitky každému obyvateľo-
vi nášho mesta a spríjemniť život 
výnimočnými chvíľami, ku ktorým 
nepochybne patrilo aj vystúpenie 
Diabolských huslí.

Zuzka Patkošová

Štefanský koncert diabolsky vygradovaný

V decembrových sychravých 
dňoch nám pozdvihol náladu Via-
nočný koncert, ktorý sa uskutočnil 
16. decembra 2010 v koncertnej 
sále Základnej umeleckej školy.

Popoludnie nám spestrili žia-
ci klavírnej triedy pod vedením 
pána učiteľa Ľubomíra Počaia. 
Na koncerte zazneli vianočné aj 

iné skladby. Predviedli sa nám už 
aj žiaci prípravného štúdia až po 
žiaka druhého ročníka na druhom 
stupni. Aj keď možno s malými 
chybami a veľkou trémou mali od-
vahu ukázať nám, čo za čas, ktorý 
hrajú, zvládli.

A dovoľujem si povedať, že sa 
nenašiel človek, ktorý by bol s kon-

certom nespokojný.
Nikola Ďuricová

Malí štiavnickí umelci

F
o

to
: L

. L
u

ži
n

a

Diabolské husle všetkých prítomných vyburcovali...
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20. -21. decembra 2010 v 
lyžiarskom stredisku Salaman-
dra Resort zaparkoval mikro-
bus a pár osobných áut, ktoré 
namiesto lyží vyložili nezvy-
čajný náklad: lopaty, vedrá, 
krhly, kalfasy, špachtle, laty a 
kartóny. Dvadsať študentov 
výtvarných odborov SPŠ S.  
Mikovíniho z Banskej Štiavni-
ce si rozdelilo náradie a pod 
vedením svojich pedagógov 
akad. soch. Juraja Vojčiaka, 
Mgr. Art Ivana Slovenčáka, 
Mgr. Dany Kukurovej, Mgr. 
Radovana Blahu a Ing. Arch. 
Ivana Hrušovského sa pustili 
do dvojdňovej trpezlivej a 
neľahkej práce. Za pomerne 
krátky čas vytvoriť sochy zo 
snehu.

Počasie tomuto druhu umenia 
spočiatku neprialo, suchá zima 
sa zahrýzala pod kožu, sneh bol 
sypký a ťažko tvarovateľný. Prvá 
skupina 4. ročníka Konzervátorov 
štukovej výzdoby a omietok pra-
covala na dvoch skulptúrach, ktoré 
zakomponovali do terénu dojaz-
dovej plochy lyžiarskeho strediska. 
Z nevzhľadnej kopy zamrznutej 
sutiny sa vykľula hravá monumen-
tálna socha draka s dlhočizným 
jazykom, ktorým zasahoval stôl 

hodujúceho štvorokého obra. Kým 
drak vznikol ako výsledok impro-
vizácie a využitia terénu, sochu 
obra navrhol študent štvrtého roč-
níka Martin Manik a do konečnej 
podoby dopracovali ostatní spolu-
žiaci. Ležiaci drak vyrástol pod ru-
kami krehkých dievčat – štvrtáčok.  
Druhá skupina mala už pripravený 
návrh sochy legendárneho Igráči-
ka v nadživotnej veľkosti. Skupinu 
tvorili študenti 3. ročníka odbo-
rov Propagačného výtvarníctva a 
Konzervátorov papiera a knižnej 
väzby. Trojmetrový lyžiar – Igrá-
čik má slnečné okuliare z plexiskla 
a jeho vznik nápadne pripomínal 
stavbu starovekých pyramíd. Sne-
hové kvádre sa postupne ukladali 

na seba do výšky a formovali sa 
pomocou rebríka, kartónov a lát. 

Nepredstaviteľné sa stalo na 
druhý deň skutočnosťou, v okruhu 
desiatok metrov síce markantne 
ubudol sneh, ale vyrástli tam tri 
pozoruhodné objekty, ktoré hneď 
zaujali všetkých návštevníkov ly-
žiarskeho strediska. Toto umenie 
má síce len dočasnú životnosť, 
avšak veríme, že objektívy foto-
aparátov a kamier zvečnia krásu 
vytesanú do snehu. Je potrebné 
poďakovať  študentom, pedagó-
gom , vedeniu školy a lyžiarskemu 
stredisku, že pripravili takýto ne-
zabudnuteľný zážitok pre milovní-
kov snehu a umenia.

SPŠ S. Mikovíniho

Umenie v snehu odkliate

Čas takmer vianočný sme si 
na našej škole zlepšili tvo-
rivo- športovo- súťažným 
dopoludním. Priestory školy 
citeľne ožili. Disciplíny, pri 
ktorých nestačila len fyzická 
sila, ale i nadobudnuté zruč-
nosti, fantázia a vedomosti, 
boli ozajstnou výzvou. Práve 
ich rôznorodosť a odlišnosť 
sľubovali harmonicky rozvinu-
tého víťaza. Snaha vyžarovala 
z každej skupiny. Adrenalín 
zvyšoval aj ohraničený časový 
limit. Výsledky nenechali na 
seba dlho čakať.

Nenápadný začiatok bežných 
motorických činností v podobe 
dopravenia lopty do koša či bránky 
kontrastoval s poznávačkou drevín 
a lesných plodov. Tá pravá zimná 

atmosféra so snehom sa ukázala 
pri sánkarských pretekoch- štu-
denti si prevetrali pľúca nadobudli 
tú správnu farbu. Vypíliť z polena 
lesnícku stoličku, to už nie sú žar-
ty- veď ide o život- stačí nedodr-
žať bezpečnosť práce! A v takomto 
tempe vyrieš hlavolam, vytvor 
krátku zmysluplnú báseň, nakresli 
návrh loga školy...a teraz kráľovská 
disciplína- sadni za volant traktora 
a ukáž, čo vieš!

Všestrannosť našich žiakov po-
tvrdilo aj následné zvykoslovné 
pásmo kolied, živej muziky a spe-
vu, s ktorými sme sa prezentovali i 
v meste. Obzvlášť krásne sme boli 
vďačnými ľuďmi prijatí v priesto-
roch štiavnického betlehema a 
Klopačky.

Riaditeľka školy chce poďakovať 
všetkým žiakom i pedagogickým 

pracovníkom za atmosféru a pre-
ukázaného súťaživého ducha celej 
predvianočnej akcie.

Mgr. Dušan Kabina

učiteľ SOŠ Ľudovíta GREINERA 

Banská Štiavnica

Na Greinerke bolo veselo!

Rozdávali sa darčeky

SPŠ S. Mikovíniho yyhlásila 
súťaž vo fotografi i BIODOVER-
ZITA 2010, do ktorej sa mohli 
zapojiť žiaci SPŠ S. Mikovíniho  
a žiaci základných škôl v Banskej 
Štiavnici.

Prihlasovanie fotografi í prebie-
halo od júna do konca novembra 
2010,pričom sa celkovo prihlásilo 
131 fotografi í , z ktorých  sa vy-
stavilo 53 fotografi í  vo vestibule 
školy. Výstava bola prístupná šir-
šej verejnosti do 17. 12.2010, keď 
prebehlo vyhodnotenie.

1.miesto Karin Stolárová„ 
Posilňujem“, SPŠ S.Mikovíniho 
B.Štiavnica 3Z

2.miesto Emília Píšová„ Kon-
trasty“, ZŠ J. Horáka 9.r

3.miesto Lenka Selecká „ Dub 
lesný - červenolistý“, SPŠ S.Miko-
víniho B.Štiavnica  3Z

4.miesto Martina Jarošová„ 
Strom v obilí“, SPŠ S.Mikovíniho 
B.Štiavnica 2Z

5.miesto Martina Supuková„ 
Jesenná cestička“, SPŠ S.Mikoví-
niho B.Štiavnica  3Z

Cena verejnosti 

Lea Lauková

„ Vznik sveta“

ZŠ Sv.Anton 9.r

Ďalšie ocenenie

Radka Trokšiarová 2Z 
„Grafi tový dáždnik“
Filip Rudzan 3Z
„Obed“
Peter Sýkora 3Z 
„Tanečný parket“
Viktória Balčiráková 2Z 
„Tekuté zlato“
Viktória Hudecová 3Z 
„Život motýľa“ 

Cena verejnosti bola udelená 
podľa anonymného hlasovania, 
kde hlasovalo 122 osôb a víťazná 
fotografi a získala 60 hlasov. Ví-
hercovia získali diplom a vecné 
ceny . Všetkým srdečne blaho-
želáme a dúfame, že prejavia svoj 
postoj k prírode aj pri ďalších po-
dobných aktivitách.
Víťazná fotografi a „ 

Posilňujem“ a „ Vznik sveta“

Ing.S. Kašiarová
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V lyžiarskom stredisku sa „tvorilo“



6 13. januára 2011ZAUJÍMAVOSTI

22. januára 2011 bude 6 rokov, 
ako nás opustil vynikajúci 
lekár a priateľ MUDr. Štefan 
Majka  

* 22.7.1913 Zemianske Sady  + 
22.1.2006 Banská Štiavnica

V análoch slávnych banskoštiav-
nických lekárov ostanú navždy za-
písané najmä dvaja MUDr. Imrich 
Tóth (1844 – 1928) a MUDr. Štefan 
Majka. Kým prvý sa zaslúžil o lik-
vidáciu črevnej choroby tunajších 
baníkov nazývanej tiež „piarska 
choroba“ (Ankylostomiasis duo-
denale), druhý má zásluhy o likvi-
dáciu ešte zhubnejšej choroby tu-
najších baníkov – zaprášenia pľúc 
(silikózy, komplikovanej silikózy a 
siliko TBC), ktorá kosila baníkov 

až do roku 1968.
MUDr. Štefan Majka sa narodil 

22.7.1913 v Zemianskych Sadoch, 
okres Galanta. Promoval na LFUK 
v Bratislave r. 1939. Najprv pracoval 
ako asistent na Ústave fyziológie v 
Bratislave, neskôr ako sekundárny 
lekár v Štátnej nemocnici v Trna-
ve, štátny obvodný lekár a lekár 
OSP na viacerých miestach až do r. 
1950. V r. 1950 prišiel  natrvalo do 
B. Štiavnice, kde bol najprv pred-
nostom zubného oddelenia a v r. 
1953 – 1983 závodným lekárom v 
Rudných baniach ako aj v Kovohu-
tách (neskôr Závod ZSNP). V roku 
1968 získal titul odborného lekára 
pre choroby z povolania. Výsku-
mom zistil, že najväčší podiel na 
vzniku silikózy má prašnosť s vy-
sokým podielom kremenných pra-

chových častíc mikroskopických 
rozmerov. Zaoberal sa aj choroba-
mi, ktoré postihovali robotníkov v 
banskoštiavnickej hute. Tu dochá-
dzalo k vzniku choroby z povolania 
tzv. olovienky, z dôvodu vdychova-
nia výparov olova pri hutníckom 
spracovaní olovených koncetrátov.
Za vynikajúce pracovné výsledky 
bol odmenený viacerými rezortný-
mi vyznamenaniami a v roku 1998 
mu bolo udelené  čestné členstvo 
v Banskoštiavnicko-hodružskom 
baníckom spolku. Na zaslúžené 
dni odpočinku v dôchodku odišiel 
v r. 1983. 

Banskoštiavnicko-hodružský 
banícky spolok  pripravil v mesiaci 
jún 2003 v priestoroch sídla spol-
ku u pána Ing. Jozefa Karabelyho, 
oslavu 90. výročia narodenia pána 

MUDr. Štefana Majku, čestného 
člena spolku a 60. výročia naro-
denia Vladimíra Popraca, člena 
spolku. Bola to pre mňa veľká česť, 
oslavovať narodeniny  s význam-
ným banskoštiavnickým  lekárom.

Vladimír Poprac 

pripravované do knihy 

„Banskoštiavnické zdravotníctvo“.

Žil medzi nami, MUDr. Š. Majka

Dňa 20.12.2010 sa uskutoč-
nilo v Pivovare ERB v Banskej 
Štiavnici prijatie Ing. Vladimí-
ra Gallu, významnej osob-
nosti súčasného slovenského 
stavebníctva a významnej 
osobnosti štiavnického baníc-
tva na prelome 80. a 90. rokov 
20. storočia, na pôde Ban-
skoštiavnicko-hodrušského 
baníckeho spolku pri príleži-
tosti jeho životného jubilea. 
V rámci prijatia sa uskutočnil 
aj slávnostný šachtág, počas 
ktorého jubilant absolvoval 
čestný „skok cez kožu“ podľa 
§ 24a pivného zákona. Krst-
ným otcom mu bol Ing. Milan 
Durbák, jeho prvý vedúci na 
Novej šachte.  

Ing. Galo  sa narodil v Micha-
lovciach 18.11.1960. Základnú 
deväťročnú školu absolvoval v 
Poprade a stredoškolské vzdelanie 
získal štúdiom na Strednej prie-
myselnej škole baníckej a geolo-
gickej v Spišskej Novej Vsi - od-
bor ťažba a spracovanie kameňa, 
ktorú ukončil maturitou v roku 
1980.  Vysokoškolské vzdelanie 
získal štúdiom na Baníckej fakul-
te Vysokej školy technickej v Ko-
šiciach, ktoré ukončil v roku 1984 

a získal titul „banský inžinier“. 

S Banskou Štiavnicou ho osud 
spojil v roku 1984, keď nastúpil do 
zamestnania v Rudných baniach, 
závod Banská Štiavnica, kde za-
čínal ako technik na príprave 
banskej výroby, v roku 1985 bol 
zaradený na výpomoc pri novom 
výpočte zásob rúd na útvar GMO, 
ktoré viedol Ing. Radomír Gazdík 
a v rokoch 1986 – 1988 pracoval 
na oddelení technického rozvoja.  
V období rokov 1988 – 1989 bol 
aj banským záchranárom. V roku 
1990 bol poverený funkciou ve-
dúceho banského úseku č. 2, pod 
jeho vedením bola dosiahnutá 
na závode historicky druhá naj-
vyššia ročná ťažba 211 610 t po-
lymetalickej Pb, Zn, Cu (Au, Ag) 
rudy (najvyššia bola v roku 1977 
– 220 134 t, čím bola jediný krát 
dosiahnutá projektovaná ťažobná 
kapacita Novej šachty). Po prijatí 
uznesenia vlády ČSFR č. 440/1990 
a následného uznesenia vlády SR 
č. 246/1991 o útlmovom programe 
rudného baníctva však došlo k zá-
sadnej zmene aj v rámci Rudných 
baní, š.p., Banská Bystrica, keď 
došlo začiatkom roka 1992  k zru-
šeniu závodu v Banskej Štiavnici 
a Ing. Gallo, skoro všetci zamest-

nanci, dostal výpoveď. V tejto pre 
baníctvo veľmi zložitej situácii sa 
Ing. Gallo rozhodol vziať svoj ďalší 
profesijný život do vlastných rúk 
a spolu s Ing. Mariánom Adam-
ským, Ing. Ivanom Solivarským, 
Ing. Stanislavom Krištoff om, 
Ing. Jaromírom Piliarom a Ing. 
Milanom Hlinkom založili dňa 
7.2.1992 vlastnú bansko-staveb-
nú fi rmu COMBIN, s.r.o., Banská 
Štiavnica. Dňa 01.07.2000 došlo k 
rozdeleniu spoločnosti na COM-
BIN – Vápenka Tisovec a staveb-
nú spoločnosť COMBIN BAN-
SKÁ ŠTIAVNICA , s r.o., Banská 
Štiavnica. Zo spoločnosti, ktorá 
mala pri jej založení necelú de-
siatku zamestnancov, sa postupne 
vyvinula životaschopná obchodná 
spoločnosť, ktorá v súčasnosti za-
mestnáva vyše 220 zamestnancov. 
Pozitívne výsledky jeho doterajšej 
18 ročnej manažérskej činnosti sú 
badateľné prakticky na celom úze-
mí Slovenska. Z veľkého množstva 
realizovaných stavieb sú viaceré aj 
z Banskej Štiavnice,  rekonštruk-
cia štôlne Glanzenberg a šach-
ty Kaufh aus, rekultivácia haldy 
jamy Roveň, rekonštrukcia hrádzí 
tajchov Moderštôlniansky, Evič-
ka, Beliansky, Rozgrund a Hor-
nohodrušský (pri rekonštrukcii 

Rozgrundu a Belianskeho tajchu 
sa prvýkrát v histórii úspešne re-
alizovala rekonštrukcia dnových 
výpustov s razením štôlne v sypa-
nej hrádzi s technickým riešením, 
ktoré navrhol Ing. Gallo), rekon-
štrukciu budovy Slovenského vo-
dohospodárskeho podniku spolu 
so STAVASTOU, s.r.o., Banská 
Štiavnica a rekonštrukcia dlažby 
na Ul. Kammerhofská a spolu so 
STRABAGOM, s.r.o., Zvolen. Za 
všetkým stojí predovšetkým poc-
tivá odborná a manažérska práca 
Ing. Gallu, ktorý skúsenosti získa-
né z pracovných pozícií na bani 
využil pri úspešnom etablovaní 
svojej privátnej obchodnej spo-
ločnosti v zložitom a veľmi nároč-
nom trhovom systéme. Ing. Gallo 
sa oprávnene zaraďuje medzi sku-
pinu TOP manažérov Slovenska. 
Pri vstupe do druhého „polčasu“ 
aktívneho života mu želáme hlav-
ne pevné zdravie, veľa pracovných 
a osobných úspechov  a tiež, aby 
zostal naďalej verný Banskoštiav-
nicko-hodrušskému baníckemu 
spolku, ktorého bol v roku 1992 
zakladajúcim členom.

Zdar Boh!
Ing. Milan Durbák 

v Banskej Štiavnici, 21.12.2010 

Životné jubileum Ing. V. Gallu
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Prechod cez Červenú studňu

Príďte odhaliť skryté krásy zim-
nej prírody, dňa 15.1.2011, miesto 
konania: B.Štiavnica (Nám. sv. 
Trojice) – Č.Studňa (jediný stu-
pák) – B.Majer (občerstvenie) – 
Sk.Teplice (kúpanie) – B.Štiavn-
ica (návrat spojom SAD), časový 
harmonogram: 8,15 – prezentácia 
(Nám sv. Trojice), 8,30 – odchod 
na trasu, 10,00 – občerstvenie 
B.Majer (aj z vlastných zásob), 
14,55 – odchod zo Sk. Teplíc in-
dividuálne (spojom SAD), účast-
nícky poplatok: dospelí: 1,50 € 
(člen KST), 2 € (nečlen), študenti, 
dôchodcovia: 1 € (člen KST), 2 € 
(nečlen), deti od 8 do 15 rokov: 
0,50 € (člen KST), 1 € (nečlen). 
V prípade priaznivého počasia si 
môžete prevetrať i bežky... Neza-
budnite si tekutý sveter, plavky a 
uterák – kúpanie v Sklených Tep-
liciach od 13,30 – 14,30 (treba 
hlásiť), deti do 15 r.: 3 €, študenti, 
dôchodcovia: 4 €, dospelí: 4,50 €, 
rodinná zľava na účastnícky po-
platok (min. 3 členovia) spolu – 1 
€. Bližšie info: Ing. Róbert Melcer, 
Učiteľská 5, BŠ, tel.č.: 0907 522 
840. využite jedinečnú príležitosť 

a poďte s nami!!!
 

Poďakovanie

V mene svojom i celého Po-
hronského osvetového strediska 
úprimne ďakujem všetkým spo-
luorganizátorom, účinkujúcim, 
sponzorom, návštevníkom  na-
šich podujatí, všetkým dobrým 
ľuďom, ktorí svojou pomocou 
prispeli k divácky úspešným a 
pekným podujatiam v uplynu-
lom roku. Všetkým vám zo srdca 
želám požehnaný rok 2011 a dú-
fam, že naša vzájomne prospešná 
spolupráca bude pokračovať aj v 
tomto roku. Teším sa na stretnu-
tia s vami. S úctou a vďakou Mária 
Petrová, BBSK - Pohronské osve-
tové stredisko Žiar nad Hronom 
– Pracovisko Banská Štiavnica, 
045/6921387, 0915819989, e-ma-
il: petrova@osvetaziar.sk

Poďakovanie

Klub dôchodcov v Banskej 
Štiavnici na Námestí sv. Trojice 
touto cestou ďakuje sponzorom, 
ktorí podporili jeho aktivity v 
roku 2010. Sú to: p. Ľubomír Ba-
rák, p. Peter Ernek, p. Emília Ba-

bicová a M. Čierny. Veríme, že 
nám zachováte priazeň i naďalej.

Členovia Klubu dôchodcov

„Že čas rany 
zahojí, je len 
klamné zdanie,

v srdci nám 
zostala bolesť a 
tiché spomína-
nie.“

Dňa 10.1.2011 uplynul 
rok, keď nás navždy opustil 
manžel, otec, svokor a dedko 
Miroslav Slávik. Tí, ktorí ste 
ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku. S úctou spomína 
celá rodina.

„Kto v srdci 
žije – neumie-
ra!“

Dňa 6. ja-
nuára 2011 
uplynul rok, čo nás navždy 
opustila naša drahá mama 
Mária Labudová. Kto ste ju 
poznali, venujte jej prosím 
tichú spomienku a modlitbu. 
Ďakujú deti Mária, Eva a 
Štefan s rodinami. 

Dňa 28.1. 
2011 uplynie 5 
rokov, čo nás 
opustil Štefan 
Sekey. Tí, čo ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku.                                                                                        
Smútiaca rodina. 

„Odišla od 
nás ako krás-
ny sen, ne-
povedala ani 
zbohom, ja 
už neprídem.

Márne ju naše oči hľadajú, 
márne po tvári slzy stekajú. 

Jej srdce prestalo biť a ono 
tak veľmi chcelo žiť.“

Dňa 6.1.2011 uplynul rok, 
čo nás navždy opustila Moni-
ka Miklošová. Spomíname! 

Smútiaca rodina.

OZNAMY

Oznamy

Občianske združenie „Záchra-
na zvierat spravujúce útulok 
v Banskej Štiavnici ďakuje 
všetkým tým , ktorým osud 
psíkom v banskoštiavnickom 
útulku nie je ľahostajný a sna-
žia sa neustále pomáhať.

Predovšetkým chcem poďako-
vať mojim milým kolegyniam, z 
MsÚ, ktoré celé leto prichádzali 
do útulku a starali sa o psíkov, tak 
isto pomáhajú aj v zimných mesia-
coch p. PaedDr. Vierke Ebert, Ing.. 
arch. Ildiko Juricovej, a celej rodine 
Juricovej, Ing. Danke Gajdošovej. 
Za pomoc a starostlivosť ďakujeme 
RNDr. Pavlovi Bačíkovi, Ivke Han-
kovej, MVDr. Miroslavovi Kováčo-
vi, celej rodine Husarčíkovej, rodine 
Petráškovej, rodine Dobrovičovej, 
Evke Hrnčiarovej, veľmi ďakujeme 
za starostlivosť Dáške Chalasovej, 
a Romanovi Kartíkovi, Mgr. Lucii 
Krchnákovej za stálu fi nančnú pod-
poru útulku, Ing.Janke Radosovej 
za stálu podporu, PhDr, Nore Buj-
novej CSc za stálu fi nančnú pomoc. 

Martinke Urichovej, Róbertovi So-
kolovskému, p. Boroškovej, p. Márii 
Petrovej, p. Márii Bucholcerovej.

Veľké ďakujem patrí MVDr. Sta-
nislavovi Ďurkanovi za záchranu 
sučky Eby, ktorá bojovala o život ce-
lých desať dní, tiež mu ďakujeme za 
neustálu pomoc útulku Ďakujeme 
obetavým deťom, ktoré celé prázd-
niny sa starali o psíkov z útulku a 
mnohí z nich si odpustili výlety a 
a pobyty v zahraničí, Evke Konôp-
kovej, Lenke Chreňovskej Katke 
Kubašovej, Teodorovi Husarčíkovi 
Katke Juricovej, Simonke Petráš-
kovej, Paulínke Šutákovej, Deniske 
Lakoštíkovej, Antonovi Stančoko-
vi, Slovomírovi Schonovi, Maťkovi 
Svetlíkovi, Kristíne Budinskej, Ve-
ronike Brezovej, Kristínke Sepovej, 
Kristiánovi Sepovi, Poďakovanie 
patrí p. Kopnickej p. Budajovej. 
Vierke Balážovej, veľké poďakova-
nie patrí p. Mádelovi a jeho spo-
ločníkom za sponzorský vianočný 
dar, veľké poďakovanie patrí naším 
členom p. Zdenke Santorisovej a 
jej celej rodine za stále sponzor-

skú pomoc, p. Anke Golianovej zo 
Svätého Antola, p. Plevkovej, Mgr. 
Lucii Krchnákovej za neustálu 
sponzorskú pomoc, p. Smatanovi, 
p. JUDr. Krchnákovi, a celej rodi-
ne Krchnákovej, Zdenke Prednej, 
za pomoc p.Špílovej Danke a celej 
rodine MUDr. Mariána Špilu, za 
sponzorský dar, poďakovanie patrí 
p. Ing. Andree Bednářovej, Zuzanke 
Šemodovej, Sivákovej Márii, Jarke 
Jarábekovej, PhDr. Marte Halašovej 
PhD, za sponzorský dar, tiež rodine 
Ivana Celdera, Idke Celderovej za 
sponzorský dar, ďakujeme Mgr. Na-
dežde Babiakovej primátorke mesta 
za neustálu pomoc a Ing. Jaromírovi 
Piliarovi, Lambertovi Dobšovičovi 
za veľkú pomoc útulku, ďakujeme 
Alenke Považanovej, p. Petákovej 
Karolíne z Chov produktu, poďa-
kovanie patrí Dagmar Václaveko-
vej a celej rodine Václavekovej za 
sponzorský dar, Evke Uhrinčátovej 
za pomoc a sponzorský dar, Jarmile 
Vicenovej, Janke Trubanovej a celej 
rodine Trubanovej. Veľké poďako-
vanie patrí aj p. Ing. Šramkovej z 

útulku v Žiari nad Hronom za po-
moc pri záchrane psíka Ajky a za 
stálu spoluprácu. 

 Za stálu veterinárnu starostlivosť 
a pomoc útulku ďakujme veteriná-
rovi útulku MVDr. R. Siládimu, tiež 
za sponzorský príspevok pre na-
šich psíkov, ďakujme Štiavnickým 
strojárňam za stálu pomoc útulku, 
za spoluprácu a pomoc ďakuje-
me riaditeľovi TS p. P. Heilerovi, J. 
Klučovej. Ďakujeme Občianskemu 
združeniu Túlavá labka, RNDr. V. 
Michalskej, I. Michalskej, ďakujeme 
JUDr. Emílii Jaďuďovej, p. MVDr. 
Carmen Lietavovej, P. Zátureckému 
za stálu podporu útulku a sponzor-
stvo, Bc. D. Kubiňákovej, J. Takáčo-
vej a jej rodine za pomoc a sponzor-
ský dar, neznámemu mladému páru 
za sponzorský dar krmivo.

Ďakujeme ešte raz všetkým me-
novaným ale i nemenovaným ľu-
ďom s dobrým a láskavým srdcom 
ktorí pomohli nášmu útulku Zá-
chrana zvierat.

 J. Simonidesová

 predseda OZ Záchrana zvierat 

Poďakovanie OZ Záchrana zvierat 
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V júnovom čísle Štiavnických no-
vín sme vás oboznámili o vytvorení 
novej organizácie, ktorá združuje 31 
obcí z okresu Banská Štiavnica (14) 
a Krupina (17). Občianske združe-
nie Zlatá cesta, ktoré pracuje ako 
Miestna akčná skupina na princí-
poch Leader podľa osi 4 z Progra-
mu rozvoja vidieka, vypracovalo a 
zverejnilo v júni dve výzvy na pred-
kladanie investičných projektov pre 
obce. Každá obec si mohla podať 
projekt v obidvoch výzvach. Ku dňu 
uzávierky výziev (25.10.2010) OZ 
Zlatá cesta zaevidovalo 22 projektov. 
V rámci  výzvy č.1, Opatrenie 3.4.2 
Obnova a rozvoj obcí bolo prijatých 
dvanásť nasledovných projektov v 
celkovej hodnote 407.852,25 €

Všetky projekty najskôr prekon-
trolovali zamestnanci kancelárie a 
následne osemnásť členov Výbero-
vej komisie. Po vyhodnotení všetky 
žiadosti odporučil Výkonný výbor 
na ich podanie na Pôdohospodár-
sku platobnú agentúru v Bratisla-
ve, kde boli odovzdané začiatkom 
decembra 2010 a po konečnom 
vyhodnotení (v roku 2011) vás bu-
deme informovať o realizácii pro-
jektov. 

Obce, ktoré sa nezapojili do po-

dania žiadostí o nenávratný fi nanč-
ný príspevok (ZoNFP) v roku 2010, 
budú môcť podať projekty v roku 
2011. Veríme, že aj takouto formou 
fi nančnej pomoci naše obce budú 
stále príťažlivejšie pre návštevníkov 
a svojim občanom ponúknu plno-
hodnotnú vybavenosť.

Reprezentujeme svoj región

MAS OZ Zlatá cesta spája 31 obcí 
z dvoch okresov a propaguje atrak-
tivity, kultúrne podujatia a služby 
pre návštevníkov nášho regiónu. 
Národná sieť rozvoja vidieka za-
bezpečila reprezentačné stánky pre 
organizácie verejno-súkromných 
partnerstiev v auguste na výstave 
Agrokomplex 2010. Aj OZ Zlatá 

cesta v spoločnom stánku propago-
valo náš región.

 Miestne akčné skupiny Bansko-
bystrického kraja prezentovali svo-
ju činnosť v októbri na stretnutí s 
predsedom Ing. Vladimírom  Maň-
kom a následne na zastupiteľstve  
BBSK pred poslancami kraja. V no-
vembri v Španej doline  na stretnutí 
MAS BB kraja Miestne akčné sku-
piny a tiež partnerstvá, ktoré neboli 
zatiaľ fi nančne podporené a nebol 
im udelený štatút MAS, ale majú 

záujem naďalej pracovať, zhodnotili 
spoločné aktivity v BB kraji v roku 
2010 a pripravili nové pre ďalšie 
obdobie v roku 2011. V roku 2011 
sa budú všetky MAS postupne pre-
zentovať v regionálnych novinách, v 
regionálnom denníku STV a SR.  

Banskoštiavnický a Krupinský re-
gión Občianske združenie Zlatá ces-
ta prezentovalo aj na medzinárod-
nej konferencii Miestnych akčných 
skupín Slovenska a Českej repub-
liky začiatkom  decembra v Senci, 
kde nadviazalo pracovné kontakty s 
českými partnermi, s ktorými bude 
realizovať projekty spolupráce. 

Prijmite našu pomocnú ruku 

OZ Zlatá cesta prezentuje aktivi-

ty nášho okolia, ponúka služby pre 
návštevníkov nášho regiónu. Ak 
viete a poznáte zo svojho okolia ľudí, 
ktorí podnikajú v oblasti vidieckeho 
cestovného ruchu, napr. predaj vý-
robkov z dvora, alebo by chceli začať 
podnikať a ponúknuť záujemcom 
kvalitné služby, pomôžeme im spro-
pagovať sa. Napíšte nám na adresu 
OZ Zlatá cesta, Prenčov 300, 969 
73, alebo na e-mail maszlatacesta@
maszlatacesta.sk.

Mgr. D. Prieberová

KALEIDOSKOP

Por.č. Obec Názov projektu Požadovaná suma
1. Obec Prenčov Verejné priestranstvá (rekonštrukcia) Prenčov 33 445,00

2. Obec Devičie Modernizácia obecného parku a verejného priestranstva v obci Devičie 31 315,66

3. Obec H. Nemce Rekonštrukcia verejných priestranstiev a vybudovanie chodníkov v obci Hontianske 

Nemce

33 191,00

4. Obec Sv. Anton Svätý Anton peší chodník v súbehu cesty II/525 I.etapa km 0,916-1,091 33 350,25

5. Obec Ilija Verejné priestranstvá – spevnené plochy 33 155,54

6. Obec Baďan Rekonštrukcia verejného priestranstva Baďan, parc.č. 168,169,245/2 33 412,56

7. Obec Ladzany Vybudovanie chodníka a modernizácia verejného priestranstva v obci Ladzany 32 480,77

8. Obec Drážovce Rekonštrukcia verejných priestranstiev a vybudovanie chodníka v obci Drážovce 37 155,69

9. Obec Medovarce Rekonštrukcia verejných chodníkov v obci Medovarce 37 459,46

10. Obec Lišov Rekonštrukcia a modernizácia verejných priestranstiev a parku v obci Lišov 36 146,03

11. Mesto B. Štiavnica Mestský park – Drieňová, Banská Štiavnica 33 444,19

12. Obec Š. Bane Posilnenie vybavenosti územia Štiavnické Bane – centrálna časť obce - chodník 33 296,10

V rámci  výzvy č.2, Opatrenie 3.4.1 bolo prijatých nasledovných desať projektov v celkovej hodnote 211.977,87 €. 
Por.č. Obec Názov projektu Požadovaná suma
1. Obec Prenčov Rekonštrukcia zázemia – šatne a sociálne zariadenia na futbalovom štadióne, 

parc.č.1190

19 350,01

2. Obec Terany Futbalové ihrisko – prevádzková budova 30 000,00

3. Obec Súdovce Vybudovanie športového a detského ihriska v obci Súdovce 29 820,07

4. Obec Devičie Vybudovanie športového a detského ihriska v obci Devičie 16 340,45

5. Obec H. Nemce Vybudovanie zázemia športového ihriska a vybudovanie detského ihriska v obci Hon-

tianske Nemce

19 605,00

6. Obec Sv. Anton Úprava priestorov centra obce na „Rínku“ – objekt pre služby 19 448,36

7. Obec Močiar Viacúčelové ihrisko Močiar 19 354,83

8. Obec Beluj Oddychové miesto s autobusovou zastávkou a tržnicou 19 312,22

9. Obec Kráľovce-Krnišov Vybudovanie detského ihriska, autobusovej zastávky a tržníc v obci Kráľovce-Krnišov 19 332,83

10. Obec Š. Bane Posilnenie vybavenosti územia Štiavnické Bane – centrálna časť obce zastávky „Ihrisko“, 

„Rybníky“ a detské ihrisko

19 414,10

Miestna akčná skupina OZ Zlatá cesta informuje
Skrášľujeme svoje okolie za pomoci Európskej únie

Krutosť, ktorá nemá hraníc

Nedá mi neopísať udalosť, kto-
rá sa stala 25.decembra na dru-
hý sviatok vianočný, keď sme si 
mysleli, že tieto dni sprevádza len 
láska. Krutosť vysoko v tento deň 
prevýšila lásku. Záchrana zvierat 
tak ako každý deň aj v tento svia-
točný, venčila svojich útulkových 
psíkov smerom na stanicu. Deň 
bol studený snežilo a fúkal veľ-
mi studený, vietor, chvíľami bola 
víchrica. Deti sa snažili rýchlo 
vyvenčiť psíkov, bolo mrazivo. V 
tesnej blízkosti stanici sa veľkou 
rýchlosťou rútilo červené auto. 
V zákrute stanice pribrzdilo, a 
vyhodilo asi 2 mesačnú malič-
kú sučku, a tou istou závratnou 
rýchlosťou sa rútilo ďalej. Psík 
zastonal, určite sa udrel a rozbe-
hol sa za autom. My všetci sme 
ostali ako obarení a začali sme 
zachraňovať psíka. Červené auto 
spolu s dvomi sediacimi ľuďmi, 
ženou a mužom sa vzďaľovalo.

Keď sme sa priblížili k sučke, 
od strachu sa pocikala a skučala. 
Deti sa ju snažili chytiť. Podari-
lo sa to našim dvom dievčatám. 
Sučku sme umiestnili v karantén-
nej stanici, kde plakala celý večer. 
Domov sme si ju nemohli zobrať, 
pretože každý z nás si už tých 
menších psíkov z útulku zobral 
domov. Boli sme rozhorčení nad 
konaním týchto ľudí. Keby sme 
sa neboli ujali psíka, určite by v 
tej hroznej víchrici zahynul.

Malá milá sučka nikomu ne-
ublížila, prečo sa ju takýmto 
krutým spôsobom chceli zbaviť.? 
Kde mali cit a čo majú vo svojich 
srdciach títo dvaja ľudia, keď sú 
schopní takéhoto činu a ešte prá-
ve v tieto sviatočné dni. 

Nevieme to pochopiť, a praje-
me týmto dvom ľuďom, aby sa im 
táto bezohľadnosť v živote vráti-
la. My sme psíkovi pomohli, mal 
šťastie, že sme boli nablízku. 

Poslať na istú smrť živého bez-
branného tvora je bezcitnosť a 
krutosť, za ktorú sa platí. Dúfam, 
že sa nám podarí vypátrať vinní-
kov, a budú podľa zákona dosta-
točne potrestaní. 

Po Vianociach som oslovila 
OZ Túlavá labka, ktorí sučku z 
karanténnej stanici zobrali, ujali 
sa jej a budú jej hľadať domov, 
domov plný lásky a starostlivos-
ti. 

J. Simonidesová

Občianske združenie 

Záchrana zvierat 
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Štvrtok  13.1.2011

 HARRY POTTER A DARY SMRTI  
I.ČASŤ
Fantasy/Akčný/Dobrodružný/dráma USA / UK, 2010, 146 min.MP 
– 15 ,Vstupné:2,50 eur
 Harry už má takmer sedemnásť a to je vek, po ktorom za sebou pre-
stane zanechávať stopy, vďaka ktorým ho nepriatelia poľahky vypátra-
jú. Rád Fénixa sa ho teda rozhodne potajomky premiestniť na bezpeč-
nejšie miesto, keďže hrozba útoku sa každým dňom stupňuje. Ktosi 
však Harryho zradil, a tak sa spustí nekonečná honba Smrťožrútov pod 
vedením Lorda Voldemorta na mladého čarodejníka, ktorý predstavu-
je jedinú nádej dobra v boji so zlom.  Boj so zlom však nebude jediným 
bojom, ktorý Harry bude musieť zviesť. Nečakané problémy nastanú 
aj medzi ním a jeho najbližšími priateľmi Hermionou a Ronom. A 
čoskoro zistí, že ani svojho vzácneho ochrancu 
Dumbledora nepoznal tak dobre, ako si myslel.
Začiatok premietania: 18:30 hod.

Sobota  15.1.201

RED  VO VÝSLUŽBE A EXTRÉM
NE NEBEZPEČNÍ
Akčný /komédia USA / 2010 / 111 min. ,MP – 15, Vstupné: 2,50 
eur
Príjemná akčná komédia, prekvapenie tohto roka, ktorá prináša šarm 
a ostrovtip skvelo hláškujúcich hlavných hrdinov - bandy baviacich sa 
polodôchodcov. Príbeh bývalého profesionálneho agenta CIA Franka 
Mosesa (Bruce Willis), ktorý sa svoj zaslúžený odpočinok bez zabíjania 
a prenasledovania rozhodne stráviť  na pokojnom vidieku.  Idylka ni-
čím nerušeného dôchodku sa však končí vo chvíli, keď sa Frank dozvie, 
že mu jeho bývalý zamestnávateľ ide po krku. Frank sa v zúfalej sna-
he o prežitie rozhodne dať nejako dokopy svoj starý tím momentálne 
pozostávajúci z penzionovaných agentov, s ktorými sa vydá do boja  
proti mladým a špičkovo vycvičeným nepriateľom. Začína sa boj na ži-
vot a na smrť, v ktorom Frank ukáže, prečo je označovaný ako Retired  
Extremely Dangerous (v dôchodku, extrémne nebezpečný).
- fi lm s cz titulkami
Začiatok premietania: 18:30 hod.

KINO AKADEMIK

Viac info: Mestský úrad, oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, info: tel.č.:045/6790362 kultura2@banskastiavnica.sk

Kino Akademik

Koncom roku 2010 vydala STU 
v Bratislave unikátnu publikáciu zo 
slovenského, ale aj medzinárodné-
ho hľadiska. Jej názov je „Historic-
ké cintoríny v kontexte kultúrneho 
dedičstva, ich ochrana a rehabilitá-
cia na príklade cintorínov Zvonový  
vŕšok v B. Štiavnici“. V publikácii 
sú prednášky, ktoré odzneli na me-
dzinárodnej vedeckej konferencii 
„Cintoríny v kontexte kultúrneho 
dedičstva“, ktorá sa uskutočnila v B. 
Štiavnici 25. – 26.11.2009. Na kon-
ferencii boli prezentované dovtedaj-
šie výsledky projektu realizovaného 
s fi nančnou podporou Kultúrnej a 

edukačnej agentúry Ministerstva 
školstva SR. 

Prvá štúdia pod názvom „B.  
Štiavnica a historický význam cin-
torínov“ je od Mgr. N. Babiakovej, 
predsedníčky organizačného vý-
boru konferencie. Podstatnú časť 
publikácie tvoria štúdie o cieľoch, 
obsahu, dovtedajších výsledkoch i 
ďalších zámeroch projektu od na-
sledovných renomovaných autorov:  
prof. Ing. arch. P. Vodrážku, PhD., 
Ing. arch. L. Gressnerovej, PhD., 
prof. Ing. Š. Sokola, PhD., Ing. J. Jež-
ka, PhD., Ing. M. Bajtalu, PhD., doc. 
Ing. arch. J. Lalkovej, PhD., doc. Ing. 

E. Kráľovej, PhD., Ing. K. Gécovej, 
Ing. arch. E. Putrovej, PhD., doc. 
PhDr. L. Mlynku, PhD., D. Csütör-
tökiovej, PhDr. N. Urbanovej, PhDr. 
B. Bachratého, CSc., doc. akad. 
soch. G. Gáspárovej – Illéšovej a 
Mgr. art. M. Králika. Ďalej nasledu-
je štúdia Ing. arch. K. Voškovej, kto-
rá charakterizuje banskoštiavnické 
cintoríny a štúdiá PhDr. RNDr. J. 
Nováka, CSc., v ktorej podáva pre-
hľad o všetkých významných osob-
nostiach aj s ich základnými biogra-
fi ckými údajmi, ktoré sú pochované 
v banskoštiavnických cintorínoch. 
Záverečnú časť publikácie tvoria 

štúdie od slovenských , českých, 
slovinských a poľských autorov o 
tom, ako sa o historické cintoríny 
starajú v SR, ČR, Poľsku, Slovinsku 
a Rumunsku. Poslednú časť publi-
kácie tvoria výsledky a odporúčania 
konferencie. Všetky štúdie majú 
anglické resumé, v prípade že sú v 
angličtine, majú slovenské resumé. 
Úvodná a záverečná časť publikácie 
je v rovnocennej slovensko – anglic-
kej mutácii. 

Kedy a kde sa môžete k tejto po-
zoruhodnej publikácii dostať, sa do-
zviete v najbližšom čísle ŠN

Ján Novák

Unikátna publikácia o banskoštiavnických cintorínoch

Vážení čitatelia!!! V ŠN č.44 – 
47/2010 bola vyhlásená Vianočná 
súťaž o hodnotné ceny. Do súťaže 
sa zapojilo tento rok rekordných 32 
súťažiacich. Na redakčnej rade ŠN 
dňa 10.1.2011 členovia redakčnej 
rady zo všetkých správnych odpo-
vedí vyžrebovali 15 súťažiacich.

Správne odpovede na súťažné 
otázky:

1., J. Berky Mrenica ml. & Diabol-

ské husle & M. Červienka

2., 26.12.

3., v Kultúrnom centre 

4., o 16 hod.

Výhercovia:

1. cena: Ročné predplatné týž-
denníka Štiavnické noviny – Mag-
da Bartolovicová, Sv.Anton

2. cena: 15 eur poukážka v Pizzé-
rii Nad Kozákom – Soňa Budinská, 
B.Štiavnica

3. cena: 10 eur poukážka v Pizzé-
rii nad Kozákom – Tatiana Chran-
čoková, Banky

4. Rodinné balenie piva Steiger v 
plechovkách – Tomáš Šíma, B.Štia-
vnica

5. - 6. 50% zľava na konzumáciu 
v Pizérrii nad Kozákom – Mária 
Buzalková, B. Štiavnica, Mgr. Da-
niela Michalská, B. Štiavnica

7. 30% zľava na konzumáciu v 
Pizzérii nad Kozákom – Miroslav 
Šutka, B.Štiavnica 

8. 20% zľava na konzumáciu v 
Pizzérii nad Kozákom – Juraj Va-
rínsky, B. Štiavnica

9. ½ ročné predplatné týždenní-
ka Štiavnické noviny – Elena Joklo-
vá, B.Štiavnica

10. - 12. Permanentka na bazén v 
plavárni na 10 vstupov v plavárni – 
Emília Neupauerová, B.Štiavnica, 
Anna Belovická, B. Štiavnica, Ju-
liana Csóriová, B.Štiavnica

13. 2 lístky do kina Akademik na 
fi lm podľa vlastného výberu – Igor 
Truban, Vyhne 433

14. 2 lístky do kina Akademik na 
fi lm podľa vlastného výberu – Zu-
zana Turányiová, B.Štiavnica

15. Nástenný kalendár na rok 
2011, Alžbeta Malčická, B.Štiavnica
Výhercovia si ceny môžu vyzdvih-

núť v redakcii ŠN, na Kammerhof-

skej 1, (pri hoteli Grand), na 1.po-

sch. Všetkým výhercom srdečne 

blahoželáme!!!

Ceny do súťaže venovali: Marian 
Čierny - Pizzéria nad Kozákom, 
Knihy – darčeky, p. Drbohlavo-
vá, Pivovar Steiger, Vyhne, Bytová 
správa, s.r.o., Mesto Banská Štiavni-
ca a Redakcia ŠN. Ďakujeme!!!

red

Výhercovia Vianočnej súťaže
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Prvý deň nového roka bol  
snehobiely ako list čistého pa-
piera, čakajúci na to, aké prvé 
zážitky  naň uložíme. A tak 
píšem ten svoj, zaznamenávam  
ho zvláštnym atramentom 
pocitov, s nádejou, že  krása, 
dobro ,láska a spolupatričnosť, 
ktoré sa dotkli môjho srdca 
počas novoročného koncertu v 
Kaplnke Nanebovzatia Panny 
Márie v kaštieli vo Svätom 
Antone, nepominú odbíjaním 
polnoci, ale zostanú so mnou, s 
nami, po celý rok.

Už cesta nádvorím kaštieľa pri-
pomínala rozprávku. Podvečerný 
súmrak si zľahka sadal do trblie-
tavého snehu, ľudia si podávali 
ruky a vyslovovali najkrajšie pria-
nia. Vyzdobená kaplnka sa poma-
ly zaplnila, zásluhou  pozorných 
a pohostinných organizátorov aj 
rozšírila kapacitu miest na sedenie. 

K dúškom hrejivého nápoja pripo-
jil nemenej hrejivé  slová riaditeľ 
múzea  Marian Číž. Prvý divácky 
potlesk bol poďakovaním za jeho  
myšlienky a priania na úvod roka a 
zároveň privítaním  účinkujúcich. 
Slovenské ľudové koledy sa vzniesli 
až pod klenby kaplnky a mne sa v 
tej chvíli zazdalo, že krásne ľudské 
hlasy potešili aj vznešený anjelsky 
chór. A tak sme spoločne vnímali 
čarovné okamihy, obdivujúc ume-
nie tých, ktorí nás v ten večer prišli 
nezištne, z dobrej vôle, ľudskosti a 
lásky, obdarovať. Prevažne sloven-
ské, ale aj latinské, anglické a české 
vianočné piesne nám zaspievali Ire-
na Chovanová, Zuzana Kovárová, 
Kristína Čabáková, Timea Hude-
cová, Helena Chovanová, Monika 
Hricová, Michal Švec a Ivan Lukáč. 
K trinástim skladbám pripojili ešte 
jednu ,na prosbu divákov, a aj na-
priek januárovému chladu zohriali 
srdcia všetkých prítomných.

Tí, ktorí prijali novoročné po-

zvanie do Múzea vo Svätom An-
tone, si okrem duchovného zážit-
ku odnášali domov aj iný  darček 
- nástenný  kalendár s fotografi ami 
múzea a letáčik s programom  kon-

certu, obsahujúci informácie o Ka-
plnke Nanebovzatia Panny Márie a 
o záhadnej schránke, ukrývajúcej 
srdce…

Janka Bernáthová

KULTÚRA

Novoročný koncert v kaplnke 

Vianočné sviatky nám prináša-
jú spoločné rodinné aktivity, 
ktoré sú spojené s nezabudnu-
teľnými zážitkami. Rodina sa 
stretáva pri sviatočnom stole, 
započúva sa do nenahraditeľ-
ných vianočných piesní. Čaro 
tohtoročných vianočných sviat-
kov spríjemnili organizátori 
projektu BachTribute, ktorý 
pre ľudí v Banskej Štiavnici a 
Štefultova pripravili Vianočný 
koncert spojený so zbierkou na 
generálnu opravu historického 
organu v Katolíckom kostole 
sv. Anny v Štefultove. 

Projekt nesie názov BachTribu-
te, čo v preklade znamená Pocta 
Bachovi. Tento projekt vznikol v 
auguste 2010 v Banskej Štiavnici a 
jeho autormi sú Slavomír Michna 
(Konzervatórium) a Matúš Sliacky 
(VŠMU). Jeden z hlavných cieľov 
projektu BachTribute je pomôcť 
kultúre hudby na Slovensku rozví-
jať sa čím ďalej, tým viac a to nielen 
v sfére vážnej hudby. Často si ani 

neuvedomujeme, ako veľmi kul-
túra pomáha rozvoju myslenia a 
chápaniu človeka. Vianoce sú dob-
rá príležitosť ako spojiť tých správ-
nych ľudí a zorganizovať vianočný 
koncert.

Príjemná atmosféra prispela k 
tomu, aby zážitok z neopakovateľ-
ných piesní bol nezabudnuteľný. 
Po uvádzacom príhovore pána Bu-
zalku zazneli ako prvé piesne spe-
vokolu Štiavničan. (Ofertórium, 
Adeste fi deles, Novina milí kresťa-
nia, Čo to znamená, Tichá noc)  K 
nim sa pridali aj prízvučné tóny fu-
jár z folklórnej skupiny Sitňan, na 
ktorých hrali D. Kútnik, Ľ. Spišiak. 

Ako druhý zahral na gitare Ján 
Sivák s piesňou od J.S. Bacha, 2. 
lutnová suita. Po ňom nasledoval 
gitarista Slavomír Michna s pies-
ňou od A. Piazzolla, Verano Por-
teno. Do koncertu vstúpil Viktor 
Hirschner, ktorý oboznámil pub-
likum s účinkujúcimi a povedal 
pár slov o projekte a o zachraňujú-
com historickom organe, ktorý bol 
hlavnou témou tohto podujatia. Na 

záver zazneli tóny organových píš-
ťal, ktoré rozozvučal Matúš Sliacky 
so svojimi Vianočnými variáciami 
a improvizáciou.

Čas vianočný dohráva, a tak do-
hrali aj tóny vianočného koncertu. 
Verím, že každý si odniesol neza-
budnuteľné zážitky a že podporí 
svojou účasťou aj budúce pláno-

vané podujatia BachTribute. Touto 
cestou chcem poďakovať organizá-
torom projektu, všetkým účinku-
júcim, pánu farárovi N. Ďurdíko-
vi, spolupracovníkom a všetkým 
zúčastneným. Prajem Vám všetko 
dobré do nového roka 2011.

M. Pauková

Vianočný koncert BachTribute
Príjemná atmosféra dopriala k tomu aby zážitok s neopakovateľných piesní bol nezabudnuteľný

Už cesta nádvorím kaštieľa vo Sätom Antone pripomínala rozprávku
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Novoročný koncert príjemne pohladil duše

Vianočný koncert so spevokolom Štiavničan
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Na 19. decembra 2010 zorga-
nizovali ZO SZTŠ a ŠSK Rudno 
nad Hronom v kolkárni v obci 
Hodruša-Hámre súťaž pre 
strelcov nášho regiónu a ich 
rodinných príslušníkov. Aj ten-
toraz to bola vlastne náhrada 
za pôvodne plánovanú súťaž 
v Žarnovici, kde žiaľ súčasný 
stav neumožňuje konať žiadne 
kolkárske podujatie.

Na 20 hodov do plných aj ten-
toraz súťažili trojčlenné družstvá. 
Tých bolo spolu opäť sedem. Tri 
vytvorili usporiadatelia a po dve zo 
Žarnovice a Banskej Štiavnice, za 
ktorú súťažil ešte jeden ako jednot-
livec. Tentoraz chýbali zástupcovia 
zo Žiaru nad Hronom a už tradične 
z Novej Bane.

Víťazstvo v súťaži družstiev aj 
tentoraz opäť patrilo ZO SZTŠ 
Žarnovica, a to už po piatykrát. 
Rovnako ako v minulom roku ho 
„vyhádzalo“ družstvo v zostave Ivan 
Kunský, Ladislav Závalec a Jaroslav 
Krnáč. Toto družstvo súťažiace pod 
názvom Žarnovica „1“ dosiahlo 
výkon 259 kolov. Druhé skončilo 
družstvo Banská Štiavnica „1“ v 

zostave Július Ladziansky, Radoslav 
Jakubík a Ján Kvak výsledkom 205 
kolov a tretie miesto si „vyhádzalo“ 
družstvo Banská Štiavnica „2“. To v 
zostave Peter Lupták, Ľubomír Dr-
bohlav a Patrik Jány dosiahlo výkon 
170 kolov. 

Na ďalších troch miestach skon-
čili zhodne družstvá Rudno n. Hr. 
„Junior“, Rudno n. Hr. „Mix“ a 
Žarnovica „2“, ktoré mali po 167, 
t.j. len o 3 koly menej. O posled-
nom mieste družstva Rudno n. Hr. 
„Novamar“ rozhodol dokonca len 
jeden kolík. 

Z hodov v súťaži družstiev sa vy-
hodnocovali aj jednotlivci.

   V spoločnej kategórii chlapci, 
dievčatá, dorastenci, dorastenky a 
kadetky s 80 zvalenými kolmi zvíťa-
zil Patrik Jány pred Jaromírom Mel-
číkom so 69 a Nikolou Adamcovou 
(obaja  Rudno) so 41 kolmi.

V spoločnej kategórii kadeti, ju-
niori a muži bolo poradie: 1. Rado-
slav Jakubík – 85, 2. Michal Marek 
(Rudno n.Hr.) – 74, 3. Peter Lupták 
71 kolov.

Najväčší počet súťažiacich bolo 
v kategórii senioriA. Presvedčivo 
zvíťazil Jaroslav Krnáč s 93 kolmi. 

Druhý bol Emil Kubík (z obce Bre-
hy, člen usporiadajúcich organizá-
cií) so 66 a tretí Jozef Piecka (Žar-
novica) so 64 kolmi.  

V kategórii senioriB bola opäť 
najúspešnejšia trojica členov ZO 
SZTŠ Žarnovica. Zvíťazil Ladislav 
Závalec s 94 pred Ivanom Kunským 
s 87 a Milanom Rakovským so 62 
kolmi.

Organizátori odmenili tri naj-
úspešnejšie družstvá mikulášskymi 
sladkosťami.

V dodatkovej súťaži hádzalo 21 
účastníkov na 2 hody do plných. 

Výsledkom 15 kolov zvíťazil Milan 
Rakovský zo Žiaru nad Hronom 
(člen ZO SZTŠ Žarnovica), ktorý 
bol aj najstarším súťažiacim. Keďže 
ďalší dvaja zvalili po 13 kolov, o po-
radí rozhodli až ďalšie hody. Druhý 
tak skončil Jaroslav Krnáč a tretí Ja-
romír Melčík.

Pod celkovo slabšie výsledky (v 
porovnaní s minulým rokom) sa 
„podpísal“ aj technický stav jednej 
z dráh. No niet sa čomu čudovať, 
veď aj táto kolkáreň by si už zaslúži-
la poriadnu generálku.

Ing. Jozef Piecka

Vianočné kolky športových strelcov 

Dňa 16.12.2010 sa uskutoč-
nilo v Baníckej krčme pri 
štôlni Glanzenberg v Banskej 
Štiavnici prijatie Ing. Voj-
techa Lipovského,  osobnosti 
handlovského a štiavnického 
baníctva na prelome druhej 
polovice  20. storočia, na 
pôde Banskoštiavnicko-hod-
rušského baníckeho spolku 
pri príležitosti jeho význam-
ného životného jubilea. V 
rámci prijatia sa uskutočnil 
aj slávnostný šachtág, počas 
ktorého jubilant absolvoval 
čestný „skok cez kožu“ podľa § 
24a pivného zákona. Krstnou 
matkou mu bola Ing. Dalma 
Štepáneková. 

Ing. Vojtech Lipovský sa narodil 
16.12.1935 v Šoporni. Základné 
vzdelanie, 5 ročnú základnú školu 
a štvorročnú meštianku absolvoval 
v rodnej obci. Stredné odborné 
vzdelanie získal štúdiom na Prie-

myselnej škole energetickej a elek-
trotechnickej v Bratislave v rokoch 
1959 – 1955. Vysokoškolské vzde-
lanie získal štúdiom na Baníckej 
fakulte Vysokej školy technickej v 
Košiciach, odbor hlbinné dobýva-
nie ložísk v rokoch 1955 – 1960 a 
získal titul „banský inžinier“. 

Jeho prvým zamestnávateľom 
boli Handlovské uhoľné bane v 
Handlovej, kde pracoval od roku 
1960 -1975 v nasledovných pra-
covných pozíciách: zmenový tech-
nik, zástupca vedúceho úseku, 
1962 – 1966 vedúci trhacích prác, 
1966 – 1970 referent investičnej 
výstavby, 1970 – 1975 vedúci od-
boru bezpečnosti práce. Jeho dru-
hým zamestnávateľom boli Rudné 
bane, závod Banská Štiavnica, kde 
pracoval v rokoch 1975 – 1990 v 
nasledovných pracovných pozíci-
ách: 1975 – 1978  vedúci referent 
investičnej výstavby,  1978 – 1989 
– vedúci úseku likvidačných prác, 

1989 – 1990 vedúci oddelenia  bez-
pečnosti práce a veliteľ Závodnej 
banskej záchrannej stanice. Za do-
siahnuté pracovné výsledky získal 
viaceré podnikové a rezortné vy-
znamenania. 

Bol aj mimopracovne aktívny, 
keď bol poslancom Mestského za-
stupiteľstva v B. Štiavnici v dvoch 
volebných obdobiach 1976 – 1980, 
1981 – 1985 a vykonával aj peda-
gogickú činnosť  výučbou na Ban-
skom učilišti v Handlovej 1966 
– 1969 a na Strednom odbornom 
učilišti baníckom v B. Štiavnici 
1976 – 1980. Od roku 1995 je čle-
nom Banskoštiavnicko-hodruš-
ského baníckeho spolku. 

Do ďalšej štvrtiny života mu 
želáme hlavne pevné zdravie a 
spokojné užívanie baníckeho dô-
chodku.

Zdar Boh!

V Banskej Štiavnici, 21.12.2010

Ing. Milan Durbák

Ing. Vojtech Lipovský 75 – ročný
Knižná novinka

Juraj Cintula POSOLSTVO OBETE

Kniha, ktorá vás chytí za srdce. 
Tragická  odysea  jednej rodiny, 
príbeh inšpirovaný skutočnými 
udalosťami, vsadený do malebnej 
krajiny v okolí Sitna.

Dej má napätie, tempo, spád,  
nechýba cit pre vykreslenie po-
stáv a empatický prienik do ich 
duševných postojov. Príbeh, kto-
rý sa číta so zatajeným dychom 
a žiadneho čitateľa  nenecháva 
ľahostajným. A na záver ešte jed-
na dobrá správa. Autorský klub 
v Banskej Štiavnici pripravuje 
stretnutie s Jurajom Cintulom a 
jeho tvorbou.  

J.Bernáthová
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Na fotografi i šestica zo 7 súťažiacich z B. Štiavnice (zľava): Ľ. Drbohlav, J. 
Kvak, P. Jány, R. Jakubík, P. Lupták a D. Drexler.
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INZERCIA

Služby

Kariéra

Realityyyyyyy

Prenajmem garáž v 
Banskej Štiavnici na 
Drieňovej, ul. Energe-
tikov. Mesačný nájom 
33,19 €. Kontakt: 0905 
912 125.

Firma INTEMON s. r. o., BŠ,  
prijme do zamestnania kuriča. 
Nástup ihneď. Plat dohodu, výpla-
ta týždenná, tel.č.: 0911 608 999 

Od 1.3.2011 hľadám prácu vo- 
diča osob. automobilu s možnos-
ťou parkovania vo vlastnej garáži, 
tel.č.: 0910 933 916

Predám 2-izbový byt s balkó- 
nom 60 m2 OV čiastočne prero-
bený, cena dohodou, tel.č.: 0903 
566 913

Predám 2-izbový tehlový byt  
v BŠ, pôvodný stav, len výmena 
plastových okien, OV, 48,44 m2, 
cena 24 000 €, tel.č.: 0903 218 711

Predám dom na chalupu v obci  
Beľuj, cena 15 000 €, tel.č.: 0949 
566 097

Predám garáž na Povrazníku,  
Tel.č: 0904025672

Ponúkam 6 km od Banskej Štiav- 
nice 5 árov oploteného pozemku 
+ na ňom murované základy níz-
koenergetického domu 12x16m, 
zasadené do terénu + základy sú 
zhora ohraničené 120 cm vysokou 
atikou + v podzemí je už 100 m3 
vybetónovaného krytého zásobní-
ka teplej vody. Je možnosť prikúpiť 
výmeru pozemku. Telefón 02/54 
775 158 alebo 0907 087 983.

Doprava tovaru dodávkou do  
1,5 t, tel.č.: 0908 618 563

Directreal Top hľadá pre svo- 
jich klientov nehnuteľnosti. 
Nájdete nás na ul. Križovatka 5, 
tel.č.: 0908 906 704

11 – 12 ročných v Rimavskej Sobote 
v dňoch 3. – 5. 12. 2010 

Ernek Matej 

50 m voľ. spôsob - 30,36 7.
100 m voľ. spôsob - 1:05,02 6. 
100 m motýľ - 1:13,18 5.
200 m motýľ - 2:51,04 3.
100 m poloha - 1:18,63 7.
200 m poloha - 2:47,24 7.

Orság Dalibor Daniel 

50 m voľ. spôsob - 31,54 11.
100 m znak - 1:26,31 16.
100 m prsia - 1:30,03 10.
200 m prsia - 3:16,34 9.

Zimné Majstrovstvá Slovenskej re-
publiky 13 – 14 ročných Humenné 10 
– 12. 12. 2010 

Berlanský Matúš

50 m voľ. spôsob - 29,27 7.
100 m voľ. spôsob - 1:03,09 5.
200 m voľ. spôsob - 2:16,31 3.
100 m znak - 1:12,24 4.
200 m znak - 2:33,39 3.
200 m prsia - 2:46,37 1. 
100 m poloha - 1:12,77 6.

Longauer Jakub

50 voľ. spôsob - 31,39 23.
100 m voľ. spôsob - 1:10,84 25. 

100 m motýľ - 1:15,18 7. 
200 m motýľ - 3:09,14 7.
100 m poloha - 1:19,78 19.
200 m poloha - 2:53,88 16.

Maruniaková Monika

800 m voľ. spôsob - 10:13,08 2.
100 m znak - 1:14,87 5.
200 m znak - 2:36,46 2.
100 m motýľ -  1:09,40 2.
200 m motýľ - 2:38,66 1.
100 m poloha - 1:13,23 3.
200 m poloha - 2:40,67 4.
400 m poloha - 5:35,09 2.

Red.

Zimné Majstrovstvá Slovenska 

Hráči STKM B.Štiavnica B  
odohrali 17.12.2010 víťazný 
majstrovský zápas s MŠK Žiar 
nad Hronom v pomere 11:7.

Body za domácich: Beňovic Ján 
a Grega Roland po 3,5, Maďar 2,5, 
Pacher 1,5, Rovnako víťazne zvlá-
dli odvetu na stoloch súpera , kde 
8.1.2011 zvíťazili 10:8. Akt.tab. v 
prílohe.

V Žiari nad Hronom sa 9.1.2011 
konali aj mastrovstvá oblasti /okr.BS, 
ZA,ZH,/ jednotlivcov, kde sa naši 
hráči umiestniki nasledovne: Dvoj-

hra Ľubomír Majerčík 1.miesto, Ján 
Beňovic 4.miesto, Štvorhra Majer-

čík Beňovic 1.miesto
bej 

Víťazný majstrovský zápas
1 STKMagnezit Tisovec - Revúca 16 12 3 1 0 192 : 96 43
2 STKM Banská Štiavnica "B" 16 12 2 2 0 184 : 104 42
3 TTC Budča 16 13 0 3 0 173 : 115 42
4 MSTK Krupina "B" 16 10 0 6 0 154 : 134 36
5 Stavbár Banská Bystrica 16 8 3 5 0 165 : 123 35
6 MŠK Žiar nad Hronom 16 8 2 6 0 147 : 141 34
7 ŠK Žarnovica 16 7 4 5 0 146 : 142 34
8 Doprastav Zvolen "B" 16 8 1 7 0 141 : 147 w33
9 STK Lučenec - Kalinovo "B" 16 8 0 8 0 163 : 125 32
10 TJ Kremnica 16 6 3 7 0 152 : 136 31
11 OŠK Brehy 16 4 5 7 0 143 : 145 29
12 Lokomotíva Banská Bystrica 16 6 1 9 0 135 : 153 29
13 ŠKST Veľký Krtíš 16 5 1 10 0 120 : 168 27
14 MŠK STO Brezno „B" 16 5 0 11 0 123 : 165 26
15 Relax Rimavská Sobota "B" 16 3 1 12 0 103 : 185 23
16 ŠKM Dudince 16 0 0 16 0 63 : 225 16

TABUĽKA III. LIGA KSTZ BANSKÁ BYSTRICA súťažný ročník 2010/2011

Inzerujte v Štiavnických novinách

Riadková inzercia 1 slovo/0,20 €

Plošná inzercia 1 cm²/0,50 €

Viac info na www.banskastiavnica.sk, príp. na tel.č.: 045/6790388 

alebo 0918 688 850


