
Ekonomické opatrenia na plavárni
Od 8. septembra sa po letnej prestávke 
opäť otvára mestská plaváreň. Pre jej 
návštevníkov sú pripravené zmeny. str.4

Špeciálna príloha
V prílohe Štiavnických novín nájdete 
všetko o Salamandrových dňoch 2011, 
ktoré sa uskutočnia 8. - 10. septembra.

T Ý Ž D E N N Í K 
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ŠTIAVNICA
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Kladením kytíc k Pomníku 
padlých v Slovenskom 
národnom povstaní si občania 
mesta Banská Štiavnica 
pripomenuli 67. výročie SNP, 
slávnej kapitoly v dejinách 
Slovenska. 

Pietny prejav predniesla primá-
torka mesta Mgr. Nadežda Babia-
ková.

„Vážení občania, vážení členovia 
SZPB, vážení a ctení hostia! Zišli 
sme sa, aby sme si pripomenuli 67. 
výročie SNP. SNP bolo jedným z 

najvýznamnejších revolučných vy-
stúpení Slovákov v našich novodo-
bých dejinách. Stretli sme sa, aby 
sme vzdali hold všetkým tým, kto-
rí sa ho zúčastnili, a venovali spo-
mienku tým, ktorí v tomto boji stra-
tili svoje životy. SNP je významnou 

udalosťou nášho národa, keď so 
zbraňou v ruke národ povstal proti 
nacistickým okupantom, rozhodnu-
tý brániť svoju krajinu a svoju slo-
bodu. Je dôležité vážiť si históriu, 
pripomínať si to, čo nás formovalo, 
čo utváralo našu podstatu. �4.str.

Hold bojovníkom za slobodu
Občania nášho mesta si pripomenuli 67. výročie Slovenského národného povstania

MsZ schválilo Ceny za záchranu kultúrneho dedičstva a rozvoj mesta a Výročné ceny mesta

Rokovanie MsZ v historickej budove radnice. foto michal kríž

Primátorka mesta Mgr. 
Nadežda Babiaková zvolala 
na 24. augusta 2011 riadne 
zasadnutie Mestského zastu-
piteľstva.

Neprítomní (ospravedlnení): Ing. 
M. Blaškovičová, Ľ. Barák, Ing. J. 
Mojička, Ing. M.Zimmermann.

MsZ schválilo:
rozbor hospodárenia mesta k  -
30.6.2011

bežný rozpočet: 
príjmy: 2 446 709 €, výdavky: 
1 395 940 €, 

fi nančné operácie: 

príjmy: 274 469 €, výdavky: 
27 030 €,

presun fi nančných prostriedkov  -
vo výške 20 000 € z kapitoly Ces-
tovný ruch na kapitolu Cestná 
doprava – údržba miestnych ko-
munikácií,
presun fi nančných prostriedkov  -
vo výške 6 000 € z kapitoly Na-
kladanie s odpadom na kapitolu 
Cestná doprava – oprava chodní-
ka na Ul. Exnára,
dodatok č.4 k VZN mesta  -
č.4/2008 o príspevkoch na čias-
točnú úhradu nákladov v škol-
ských zariadeniach v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti mesta,  �3.str.

Z Mestského zastupiteľstva

INZERCIA
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mestská polícia
informuje

z programu
primátorky

30. august - Uskutočnilo sa sláv-
nostné prijatie bývalých zamest-
nancov MsÚ pri príležitosti ich 
významných životných jubileí v 
obradnej sieni v budove Radnice. 

Práca v meste, individuálne 
pracovné stretnutia. 
31.august - Uskutočnilo sa pra-
covné rokovanie k realizácii re-
konštrukcie Kostola panny Má-
rie Snežnej, ktorý slúži ako Dom 
smútku. 

Pracovné stretnutie k organi-
začnému zabezpečeniu Salaman-
drových dní.

Pracovné rokovanie k územ-
nému plánu zóny Počúvadlian-
ske jazero.
2. september - Pracovné stret-
nutie s p. Paulom Batenom, za-
kladateľom spoločnosti Baten & 
Partners Slovakia, s.r.o. 

Pracovné rokovanie vedenia 
Mesta Banská Štiavnica a členov 
Mestskej rady v Banskej Štiavnici 
s členmi Mestskej rady v Morav-
skej Třebovej. 
3. september - Účasť na podujatí 
Dni sv. Huberta vo Svätom Anto-
ne.  Andrea Benediktyová 

Dňa 13. augusta 2011 o 1:50 
bolo oznámené rušenie nočné-
ho pokoja z bytu na Ul. Učiteľská 
č.1 v Banskej Štiavnici. Hliadka 
Mestskej polície vykonala pre-
verenie oznámenia a zistila oso-
bu V.Š., ktorá sa dopustila uve-
deného priestupku. Menovaná 
bola predvedená hliadkou MsPo 
a uvedený skutok bol riešený v 
priestupkovom konaní uložením 
blokovej pokuty.

Dňa 13. augusta 2011 o 1:25 
hliadka MsPo vykonala prevero-
vanie vo veci priestupku proti ob-
čianskemu spolunažívaniu, ku 
ktorému došlo v Banskom dome 
na Radničnom námestí. Bol zis-
tený podozrivý a vec bola vybave-
ná v zmysle priestupkového zá-
kona.

Dňa 17. augusta 2011 o 13:50 
v rámci obchôdzkovej služby 
MsPo na sídlisku Drieňová pri 
kotolni na Ul. Straku zistila prie-
stupok proti verejnému poriad-
ku, a to používanie alkoholu na 
verejne prístupnom mieste. Uve-
deného priestupku sa dopustili 
F.B., Ľ.S. a F.P. Vec bola vybavená 
v zmysle priestupkového zákona 
uložením blokovej pokuty a uve-
dené osoby opustili miesto.

Mestská polícia Banská Štiav-
nica od 19. augusta 2011 do 
28. augusta 2011 zabezpečova-
la verejný poriadok a organizáciu 
dopravy v meste Banská Štiavni-
ca počas konania kultúrnych pod-
ujatí Capalest a festival site speci-
fi c tvorby KREATER 2011.

Mgr. Vladimír Kratoš 
náčelník MsPo

Okresné riaditeľstvo Hasič-
ského a záchranného zboru 
v Žiari nad Hronom týmto 
vyhlasuje na základe § 2 ods. 
1 vyhl. MV SR č. 121/2002 
Z.z o požiarnej prevencii v 
znení neskorších predpisov, 
dňom 30. augusta 2011 čas 
ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA 
VZNIKU POŽIARU.

Čas zvýšeného nebezpečenstva 
vzniku požiaru je vyhlásený na zákla-
de dlhotrvajúceho suchého a teplého 
počasia celoplošne na území okresov 
Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a 
Žarnovica.

Upozorňujeme hlavne na zákaz 
spaľovania horľavých látok na voľ-
nom priestranstve a vykonávanie 
hliadkovacej činnosti. 

Vlastníkov, správcov a užívateľov 
lesných pozemkov dôsledné upozor-
ňujeme na dôsledné dodržiavanie 
opatrení v súvislosti s ochranou lesa 
pred požiarmi v čase zvýšeného ne-
bezpečenstva vzniku. Tieto opatre-
nia sú uvedené v § 10 vyhl. MV SR č. 
121/2002 Z.z o požiarnej prevencii v 
znení neskorších predpisov.

V súvislosti s vyhlásením času zvý-
šeného nebezpečenstva vzniku po-
žiarov musí štatutárny orgán práv-
nickej osoby alebo fyzická osoba 
– podnikateľ vydať písomný pokyn 
na zabezpečenie ochrany pred po-
žiarmi v čase zvýšeného nebezpečen-
stva vzniku požiaru. V pokyne sa ur-
čujú najmä:

podmienky protipožiarnej bezpeč- -
nosti na čas zvýšeného nebezpe-

čenstva vzniku požiaru,
zloženie a vybavenie protipožiar- -
nych asistenčných hliadok,
zabezpečenie prostriedkov na zdo- -
lávanie požiaru,
osoby zodpovedné za plnenie jed- -
notlivých opatrení a podmienok 
protipožiarnej bezpečnosti,
obsah a rozsah odbornej prípravy  -
členov protipožiarnej asistenčnej 
hliadky na zabezpečenie opatrení 
v čase zvýšeného nebezpečenstva 
vzniku požiaru,
spôsob a časový rozvrh vykoná- -
vania kontroly dodržiavania pod-
mienok protipožiarnej bezpeč-
nosti určených v čase zvýšeného 
nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a 
záchranného zboru v Žiari nad Hro-
nom upozorňuje, že v čase zvýšené-
ho nebezpečenstva vzniku požiaru 
bude vykonávať v poobedňajších ho-
dinách a v dňoch pracovného voľna 
hliadkovaciu činnosť zameranú hlav-
ne na dodržiavanie zákazu vypaľova-
nia porastov bylín, kríkov a stromov. 
V prípade zistenia páchateľov vypa-
ľovania sa bude voči porušovateľom 
zákona postupovať nekompromis-
ne a vyvodzovať postih v zmysle § 59 
resp. 61 a 62 zákona č. 314/2001 Z.z. 
o ochrane pred požiarmi v znení ne-
skorších predpisov.

Čas zvýšeného nebezpečenstva 
vzniku požiaru bude ukončený len 
na základe písomného vyhlásenia 
Okresného riaditeľstva Hasičského a 
záchranného zboru v Žiari nad Hro-
nom.  Ivan Pružina

Vyhlásenie 
času zvýšeného 
nebezpečenstva 
vzniku požiaru

Ilustračná fotka. foto archív šn

Oznamuje svojim používateľom 
o knižničné služby, že i naďalej 
zostáva v náhradných priesto-
roch ZŠ Jozefa Kollára na sídlisku 
Drieňová až do odvolania. 
Otváracie hodiny:
Pondelok: 8:30- 15:00
Utorok: 8:30- 15:00
Streda: 8:30- 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 9:00- 16:30
Nové číslo telefónu: 
045/2909035, mailová adresa: 
kniznica@banskastiavnica.sk 

red

Mestská 
knižnica

Zvozy ZKO 
počas sviatkov 

Zvozy ZKO sa počas sviatkov 
uskutočnia nasledovne:
- zvoz z 1.9.2011 sa uskutoč-

ní 2.9.2011 (Ul.Botanická č.11, 
Bottu 1 až 8, Katova 1 až 15, 
Kutnohorská 1 až 13, Lichar-
da 1 až 9, Mikovínyho 2 až 12 a 
23 až 26, Novozámocká 1 až 6 a 
9 až 22, Pecha 6 a 24 až 32, Pod 
Červenou studňou 1 až 23, Re-
meselnícka 2 až 17, Spojná 1 až 
7, Staromestská 1 až 14, Staro-
zámocká 1 až 12, Úvozná 1 až 9, 
Vilova 1 až 6, Václavekovej 1 až 
18, Vodárenská 1 až 46),

- zvoz z 15.9.2011 sa uskutoční 
16.9.2011 (Ul.Botanická č.11, 
Bottu 1 až 8, Katova 1 až 15, Kut-
nohorská 1 až 13, Licharda 1 až 
9, Mikovínyho 2 až 12 a 23 až 26, 
Novozámocká 1 až 6 a 9 až 22, Pe-
cha 6 a 24 až 32, Pod Červenou 
studňou 1 až 23, Remeselnícka 2 
až 17, Spojná 1 až 7, Staromest-
ská 1 až 14, Starozámocká 1 až 
12, Úvozná 1 až 9, Vilova 1 až 6, 
Václavekovej 1 až 18, Vodárenská 
1 až 46).  Heiler Peter
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1.str.
zvýšenie dotácie pre ZUŠ o  -
15 000 € na odstránenie havarij-
ného stavu kotolne,
účelový fi nančný príspevok  -
na údržbu plavárne vo výške 
20 000 € na nevyhnutné opravy a 
úpravy. Zmeny cenníka a otvára-
cích hodín na prevádzke Mestské 
kúpele – plaváreň,
udelenie Cien za záchranu kul- -
túrneho dedičstva a rozvoj mesta 
Banská Štiavnica, Výročných cien 
mesta Banská Štiavnica,
návrh zápisu do kroniky mesta za  -
rok 2003,
odpredaj nehnuteľnosti – kotolne  -
k DM II, súp.č. 1686 a pozemku, 
zastavané plochy a nádvoria o vý-
mere 1731 m2 – kúpna cena 48 400 
€ p. Radovanovi Hiklovi s manž. 
B. Štiavnica. Kupujúci uhradí aj 
správny poplatok vo výške 66 €,
predloženie žiadosti o NFP v  -
rámci Operačného programu 
Životné prostredie, Odpado-
vé hospodárstvo, na realizáciu 
projektu Zhodnocovanie odpa-
dov v meste. Celková výška vý-
davkov na projekt 1 9000 000 € 
s DPH. Maximálna výška spolu-
fi nancovania – 95 000 € s DPH.

MsZ neschválilo:
zámer zriadenia súkromného Cen- -

tra voľného času - Hudobno-ta-
nečno - športové centrum voľné-
ho času RYTMUS.

MsZ vzalo na vedomie:
predloženú žiadosť OZ Bakomi,  -
Spojná 3, Banská Štiavnica, o zria-
denie súkromnej základnej školy a 
jej súčastí – školskej jedálne a škol-
ského klubu,
vzdanie sa členstva v Rade ško- -
ly – MŠ 1.mája poslanca Mgr. Ka-
rola Palášthyho a schválilo p. Re-
nátu Antalovú do Rady školy MŠ 
1. mája,
správu o kontrolnej činnosti hlav- -
ného kontrolóra mesta za I. pol-
rok 2011,
informatívnu Správu o konaní  -
Valného zhromaždenia spol. By-

tová správa, s.r.o., ktoré sa kona-
lo 28.7.2011,
správu o činnosti v prevádzke  -
Mestské kúpele – plaváreň,
predloženú Správu o spracovaní a  -
prerokovaní Konceptu ÚPN zóny 
Počúvadlianske jazero a uloži-
lo zástupcom obstarávateľa opä-
tovne prerokovať pripomienky s 
tými, ktorí si ich uplatnili a nebo-
li zohľadnené,
predloženú Správu o začatí obsta- -
rávania – Zmeny a doplnky č.3 
ÚPN Banská Štiavnica.

Po interpeláciách a otázkach po-
slancov primátorka mesta zasadnu-
tie ukončila. Neprerokované body so 
súhlasom poslancov sa presúvajú na 
septembrové rokovanie MsZ.  red

Z Mestského zastupiteľstva polícia
informuje

Doposiaľ nezistený páchateľ v 
dobe od 4:50 do 5:10 dňa 20. au-
gusta 2011 bez použitia násilia 
odcudzil z kaviarne Art Café na-
chádzajúcej sa na Ul. Akademickej 
č.2 v Banskej Štiavnici fi n. hoto-
vosť vo výške 67 €, 1 kus notebo-
ok zn. Asus v hodnote 239 €, čím 
majiteľovi kaviarne Marekovi K. z 
Banskej Štiavnice spôsobil celko-
vú škodu vo výške 306 €.

29. augusta 2011 v čase od 
14:30 do 16:10 neznámy páchateľ 
poškodil zámok na OMV zn. Seat 
Alhambra, ktoré bolo odstavené 
na parkovisku nachádzajúcom sa 
pod Novým zámkom v Banskej 
Štiavnici, čím majiteľovi vozidla 
Ing. Jánovi B. z Banskej Bystri-
ce spôsobil celkovú škodu vo výš-
ke 200 €.

29. augusta 2011 v čase od 
18:00 do 19:20 neznámy páchateľ 
vykonal krádež vlámaním do OMV 
Škoda Octávia, ktoré bolo odstave-
né na parkovacej ploche Pod Klin-
gerom v meste Banská Štiavnica, 
pričom z daného vozidla odcudzil 
1kus fotoaparát zn. Nikon, 1kus 
objektív zn. Nikon, a poukážky na 
nákup v OD Tesco, pričom odcu-
dzením uvádzaných vecí vznikla 
majiteľovi vozidla Tomášovi K. z 
Banskej Štiavnice škoda vo výške 
570 € a poškodením uvádzaného 
vozidla vo výške 50 €.

kpt. Mgr. Vladimír Fábry
riaditeľ Obvodného oddelenia PZ

Prerušenie dodávok elektrickej 
energie:
- 6. septembra 2011 od 10:00 – 
12:00 bude prerušená dodávka 
elektrickej energie z dôvodu reví-
zie el. zariadenia. Bez el. energie 
bude v B.Štiavnici časť Štefultov 
- Sitnianska - Ul. Obrancov mie-
ru od č.34 - stolárstvo, obchod po 
č.36 a Ul. Potočná, 29. augusta, 
Kríková, Partizánska, Ilijská, Srn-
čia a Podhájska.
- 30. septembra 2011 od 8:00 - 
17:00 bude prerušená dodávka 
elektrickej energie z dôvodu opra-
vy el. zariadenia + výrub. Bez el. 
energie budú v Banskej Štiavni-
ci časť Štefultov fy. DREVOREZ 
a REMSTAV, v Štiavnických Ba-
niach celá časť Horná Roveň.

Dipečing VN/NN ZH

Oznam SSE
Ďalšie tohtoročné zasadanie 
Komisie športu a mládeže sa 
konalo dňa 23. augusta 2011 v 
zasadačke Mestského úradu. 

Program bol nasledovný: otvore-
nie, prerokovanie žiadostí o fi nanč-
ný príspevok pre športové kluby v 
Banskej Štiavnici a prerozdeľovanie 
fi nančných prostriedkov.

Hlavným bodom programu bolo 
prerozdelenie fi nančných prostried-
kov medzi športové kluby, ktoré po-
dali na Mestský úrad žiadosti o fi -
nančný príspevok. 

Na veľké prekvapenie, žiadostí 
o fi nančný príspevok prišlo málo, 
bolo ich len osem! Pravdepodobne 
je to dôsledok prázdninového a do-
volenkového obdobia. Všetky žia-

dosti športových klubov boli teda 
uspokojené na 100 %. 

Žiadateľ číslo 8 - LN TRADE, 
s.r.o., ktorý žiadal o príspevok na 
volejbalovú mestskú ligu, má za po-
vinnosť do 21. októbra 2011 pred-
ložiť Komisii športu správu o za-
ložení mestskej volejbalovej ligy a 
informácie o začatí jej fungovania.

 
Uznesenie KŠ: 

Komisia športu odporúča pre-
sun neprerozdelených fi nančných 
prostriedkov do budúcoročného 
rozpočtu, to znamená o navýšenie 
rozpočtu pre šport o zostávajúcich 
1 736 €. 

Predseda komisie Renáta. Anta-
lová ukončila zasadnutie a poďako-
vala prítomným za ich účasť. Dňa 
25. októbra 2011 sa uskutoční zasa-
danie Komisie športu v priestoroch 
Stolnotenisového klubu mládeže – 
p. Šurka.  Viktória Michalská

Zo zasadania Komisie športu

p.č. žiadateľ účel pož. výš-
ka dotácie

odp. výška 
dotácie

1. DHZ Štefultov Súťaže hasičské 400 € 400 €
2. Magic Computers, s.r.o. Deň bedmintonu 304 € 304 €
3. Tanad sport, s.r.o. ME Cross triathlon 60 € 60 €

4. Tanad sport, s.r.o.
Reprezentácia 
v ľahkej atletike

1 000 € 1 000 €

5. ZŠ J. Horáka Memoriál L. Kristu – viacboj 200 € 200 €
6. Klub sl. turistov Výroba značiek, značenie 500 € 500 €
7. LN TRADE, s.r.o. Stolný tenis 400 € 400 €
8. LN TRADE, s.r.o. Volejbalová liga 400 € 400 €

Spolu 3 264 € 3264 €

Zoznam podaných žiadostí: 

MsZ schválilo príspevok na plaváreň vo výške 20 000 €. foto archív šn
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Ekonomické opatrenia na 
prevádzke Mestské kúpele – 
plaváreň Banská Štiavnica.

Bytová správa, s.r.o., Banská 
Štiavnica, ako správca prevádzky 
Mestské kúpele - plaváreň by chcela 
občanov, obyvateľov nášho mesta, 
ako aj všetkých návštevníkov, turis-
tov či študentov pozvať do priesto-
rov krytej plavárne, ktorá bude po 
letnej odstávke pre verejnosť opäť 
otvorená od 8. septembra 2011.

Po dôkladnej analýze predchá-
dzajúcich období sa Bytová správa, 
s.r.o., rozhodla zaviesť balík nových 
ekonomických opatrení na prevádz-
ke Mestské kúpele - plaváreň a po-

kúsiť sa o zníženie prevádzkových 
nákladov v najvyššej možnej miere.

Jedno z uvedených opatrení by 
malo smerovať k zníženiu spotre-
by energií na prevádzke. Dúfame, 
že dokončenie zateplenia budovy 
pomôže k ďalšej úspore. Už niekoľ-
kokrát spomínaným riešením ako 
znížiť spotrebu plynu je namonto-
vanie automatickej regulácie kúre-
nia, ktoré aktuálne prebieha. 

Nasledujúcim krokom ako ušetriť 
energiu a neobmedziť návštevní-
ka Mestských kúpeľov – plavárne je 
posunutie otváracích hodín z 8:00 
na 12:00 a otvorenie prevádzky aj v 
pondelok. 

Bytová správa, s.r.o, zmenila od 
8. septembra 2011 aj cenník a cenu 
vstupného, ktoré sa nemenilo od 
roku 2009, o ho niečo zvýšila, aby 
sa cenami viac priblížila k iným, 
podobným prevádzkam v blízkom 
okolí Banskej Štiavnice, a zároveň 
nezaťažila našich verných návštev-
níkov natoľko, že by nás prestali na-
vštevovať. Permanentky zakúpené 
do 30. júna 2011 budú platné až do 
ich vyčerpania.

Od septembra 2011 sa ruší det-
ské kúpanie v relaxačnom bazéne, 
nakoľko maminky s deťmi využíva-
li túto službu len veľmi málo. Rodi-
čom s malými deťmi sme však vy-
hradili priestor v rámci otváracích 
hodín na návštevu sauny.

Nakoľko nemáme veľmi dobré 
skúsenosti s prenajímaním priesto-
rov bufetu, rozhodli sme sa v blízkej 
budúcnosti základné nápoje a po-
chutiny predávať návštevníkom a 
záujemcom priamo u nás na recep-
cii. Táto možnosť si však vyžaduje 
určité hygienické potreby a zmeny, 
ktoré je potrebné postupne pripra-
viť a prekonzultovať s odborníkmi z 
regionálneho úradu verejného zdra-
votníctva a prispôsobiť predaj ich 
požiadavkám. 

Dúfame, že aj takýto krok pomô-
že k získaniu nových návštevníkov 
a prispeje k spokojnosti tých stá-
lych. Priestory bývalého bufetu by 
sme po malých úpravách chceli v 
budúcnosti ponúknuť záujemcom 
nášho mesta na prenájom.

Veríme, že aj napriek uvedeným 
zmenám bude návštevnosť našej 
prevádzky naďalej stúpať a naši náv-
števníci budú spokojní s poskytova-
nými službami. Denisa Slezáková

Cenník služieb platný 
od 8. septembra 2011:
BAZÉN

dospelí: 2,00 €/hod. -
deti 3 - 10 rokov: 1,00 € / hod -
žiaci 10 – 18 rokov: 1,50 € / hod -
členovia SZPB, ZŤP: 1,50 € / hod -
plavci: 0,80 € / vstup -
hromadný vstup (vlastný dozor)  -
MŠ, ZŠ, SŠ: 0,50 €; 0,80€; 1,00€ 
/ vstup
permanentka dospelí  -

20 vstupov: 30,00 €
permanentka dospelí  -
10 vstupov: 15,00 €
permanentka deti  -
3 -10 rokov 10 vstupov: 8,00 €
permanentka žiaci  -
10 -18 rokov 10 vstupov: 10,00 €
permanentka SZPB, ZŤP  -
10 vstupov: 8,00 €
permanentka plavci  -
20 vstupov: 10,00 €
prenájom celého bazénu:  -
50,00€ / hod
prenájom jednej dráhy: -
15,00€ / hod

SAUNA
dospelí 1 hodina: 3,70 € / hod -
dospelí 2 hodiny: 7,00 € / 2 hod -
deti 3 - 10 rokov: 1,70 € / hod -
žiaci 10 – 18 rokov: 2,70 € / hod -
členovia SZPB, ZŤP: 2,00 € / hod -
permanentka dospelí  -
10 hodín: 30,00 €
permanentka deti 3 -10 rokov  -
10 hodín: 13,00 €
permanentka žiaci 10 -18 rokov  -
10 hodín:22,00 €
permanentka SZPB, ZŤP  -
10 hodín: 15,00 €
hromadný vstup deti 3-18 rokov  -
(vlastný dozor): 1,20 € / vstup
rodič + 1dieťa (12:00 – 14:00):  -
3,30€ / hod.
rodič + 2 deti (12:00 – 14:00):  -
4,30€ / hod.

OSTATNÉ SLUŽBY
vaňový kúpeľ, použitie sprchy:  -
2,00 €
sušenie vlasov: 0,30 € -
plienka do bazénu: 1,00 € -

Permanentky zakúpené do 30. júna 
2011 budú platné až ich do vyčerpania.

pondelok 12:00 - 14:00
rodičia s deťmi

14:00 - 20:30
zmiešaná -

utorok 12:00 - 14:00
rodičia s deťmi

14:00 - 19:00
muži

19:00 - 20:30
zmiešaná

streda 12:00 - 14:00
rodičia s deťmi

14:00 - 19:00
ženy

19:00 - 20:30
zmiešaná

štvrtok 12:00 - 14:00
rodičia s deťmi

14:00 - 20:30
muži -

piatok 12:00 - 14:00
rodičia s deťmi

14:00 - 20:00
ženy -

sobota 12:00 - 14:00
rodičia s deťmi

14:00 - 18:00
muži

18:00 - 20:00
zmiešaná

nedeľa - 14:00 - 20:00
zmiešaná -

SAUNA

Otváracie hodiny:
PLAVECKÝ BAZÉN
Pondelok 12:00 - 20:30 
Utorok 12:00 - 20:30 
Streda 12:00 - 20:30 
Štvrtok 12:00 - 20:30 
Piatok 12:00 - 20:30 
Sobota 10:00 - 20:30 
Nedeľa 12:00 - 20:00

Ekonomické opatrenia na plavárni


1.str. Sloboda, demokracia a spra-
vodlivosť sú hodnotami statočných 
ľudí a boli hodnotami aj tých ľudí, 
ktorí za tieto hodnoty bojovali a 
umierali. Slovenské národné povsta-
nie dokázalo zmobilizovať desaťtisí-
ce ľudí pre tieto hodnoty. Ľudia ve-
dení túžbou po slobode neváhali v 
bojoch proti nemeckej armáde na-
sadiť to najcennejšie – vlastný ži-
vot. Naša vďačná spomienka patrí 
všetkým účastníkom SNP. Význam-
né udalosti SNP hlboko zasiahli aj 
do života obyvateľov Banskej Štiav-

nice a okolia. V ťažkom národno-
oslobodzovacom boji svojím skrom-
ným vkladom prispeli aj obyvatelia 
Banskej Štiavnice a okolia. Udalos-
ti sa hlboko a nezmazateľne zapísali 
aj do dejín nášho mesta.

Vážení prítomní! Jednou z najtra-
gickejších súčastí histórie ľudstva sú 
udalosti, keď človek musí brániť slo-
bodu a spravodlivosť so zbraňou v 
ruke, preto nech odkaz povstania je 
žriedlom poznania pre dnešnú gene-
ráciu, čo znamená sloboda a život 
v mieri. Preto si dnes spoločne uc-

time pamiatku všetkých tých, kto-
rí prispeli k porážke nacizmu a k 
oslobodeniu našej krajiny, všetkých 
tých, ktorí bojovali a položili svoje 
životy v SNP.“

Oslavy pokračovali na Sitne 
prejavom predsedu ÚR SZPB Ing. 
Pavla Sečkára. Kultúrny program 
zabezpečil súbor Prenčovan. Za-
pálením partizánskej vatry a prí-
hovorom starostu obce Svätý 
Anton Jozefa Baranyaia sa spo-
mienkové podujatie skončilo.

Anton Greguss

Hold bojovníkom za našu slobodu

Pamätník Slovenského národného 
povstania na Radničnom námestí. 
foto michal kríž
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Vo výberovom konaní na 
miesto riaditeľa Základnej 
umeleckej školy konkurzná 
komisia zvolila Mgr. Irenu 
Chovanovú, doterajšiu zástup-
kyňu riaditeľa. Položili sme jej 
pár otázok.

Pani riaditeľka, predstavte sa, 
prosím, našim čitateľom.

„Ako rodená Štiavničanka som 
tu ukončila základnú školu a v 
roku 1993 aj gymnázium. Súbež-
ne som navštevovala hudobný od-
bor vtedajšej Ľudovej umeleckej 
školy, nástroj klavír pod vedením 
p. učiteľky Eleny Šorlovej a p. uči-
teľky Rút Knapekovej. Už v tomto 
čase som aktívne pôsobila ako or-
ganistka a spolu so sestrou Helkou 
som viedla spevácky zbor pri far-
skom kostole, ktorý s istými gene-
račnými obmenami skrášľuje litur-
gické slávnosti v Banskej Štiavnici 
dodnes. V štúdiu som pokračovala 
na Univerzite Mateja Bela v Ban-
skej Bystrici na Katedre humanit-
ných vied. Mojou srdcovou záleži-
tosťou bola vždy hudba, tak som 
sa rozhodla pre kombináciu hu-
dobná výchova – nemecký jazyk. V 
tomto čase som načerpávala mno-
hé cenné skúsenosti i pôsobením 
vo vysokoškolskom speváckom 
zbore Cantica, ako aj v bansko-
bystrickom zbore Cansona neoso-
lium, s ktorými som sa zúčastni-
la viacerých festivalov v Nemecku, 
Rakúsku, či Grécku. Po štátniciach 
ma nemecký jazyk zaviedol načas 
do Bavorska a Rakúska, ale potom 
som už nastúpila ako učiteľka ne-
meckého jazyka a hudobnej výcho-
vy na Cirkevnej škole sv. Františ-
ka Assiského v Banskej Štiavnici. V 
čase, keď tam pôsobila sestra Mi-
chaela Dvorská, sme pod jej réžiou 
oživili so žiakmi prvú detskú ope-
ru Jedným sníčkom anjelíčkom. 
Po založení Katolíckeho gymná-
zia som tri roky bola i profesorkou 
nemčiny a "triednou" študentom, 
na ktorých s láskou spomínam do-
dnes. Po materskej dovolenke ma 
oslovil pán riaditeľ Paľko Macák, 
či by som neprijala miesto učiteľ-
ky spevu na ZUŠ. Bola to pre mňa 
výzva a radosť zároveň. Založila 
som na pôde školy detský spevác-
ky zbor, s ktorým sme už po nece-
lom roku reprezentovali mesto na 

festivale v Moravskej Třebovej. Po 
odchode p. učiteľky Mirky Káme-
novej na materskú dovolenku som 
sa stala zástupkyňou riaditeľa a po 
tragickom odchode pána riadite-
ľa som bola zvolená a vymenova-
ná za riaditeľku tejto školy. Je to 
pre mňa pocta a veľká zodpoved-
nosť zároveň.”

V minulom roku sa ZUŠ sta-
la najúspešnejším kolektívom 
v oblasti kultúry. Predpokla-
dáme, že toto prvenstvo by ste 
radi obhájili. Čo chcete pre to 
urobiť?

„Je mnoho inštitúcií, ktoré by 
si to tiež zaslúžili, a ktoré podobne 
ako my - nie vďaka fi nančnému za-
bezpečeniu, ale napriek nemu ro-
bia veľa dobrého pre deti a mládež 
v našom meste (napr. Texasky). My 
si to vážime a aj v tomto roku sa bu-
deme snažiť svoju prácou neskla-
mať očakávania detí, rodičov a širo-
kej verejnosti. Tak ako po iné roky 
pripravíme mnoho koncertov a vy-
stúpení našich žiakov a ich peda-
gógov, ktoré sa organizujú na pôde 
školy, ale aj mimo nej. Mojou túž-
bou a prianím je, aby si všetci oko-
lo nás umenie vážili. Aby si vážili 
živú hudbu, aby sa tešili, ale aj ve-
deli oceniť naživo hraný koncert, 
či divadelné predstavenie. Chcela 
by som pozdvihnúť hodnotu našej 
práce a vystúpení našich detí, aby 
sa to nebralo ako samozrejmosť, ale 
ako priestor, kde každý z nás odo-
vzdáva samého seba, svoje cítenie, 
emócie, skúsenosti a energiu.”

Blíži sa začiatok školského 
roku. Čo nového Vaša škola pri-
pravuje?

„Mojou prioritou je v krátkom 
čase spustiť našu vlastnú interne-
tovú stránku pre lepšie a kvalitnej-
šie informovanie o chode školy a 
jej aktivitách. Od začiatku školské-
ho roka si všetko podstatné o našej 
škole budete môcť nájsť na interne-
tovej stránke www.zusbs.sk.”

Ako je ZUŠ v našom meste ma-
teriálne a personálne vybave-
ná?

„Škola prešla a prechádza perso-
nálnymi zmenami. Nová riaditeľ-
ka – čo automaticky znamená, že už 
nebudem môcť učiť taký veľký po-
čet detí spev. Spevácky zbor si však 
chcem v každom prípade ponechať 
a dúfam, že sa so všetkými žiačka-
mi a žiakmi spevu budem naďalej na 
"Zboríku" stretať. Nová pani zástup-
kyňa – Mgr. Katarína Tuhárska, kto-
rá je šikovnou korepetítorkou a učí 
v ZUŠ hudobnú náuku, klavír a or-
gan, bude v tejto pozícii zastupovať 
mamičku Mirku Kámenovú. Spev 
bude vyučovať naša bývalá žiačka a 
konzervatoristka Terezka Ďuricová 
a pani učiteľku Dášku Šmikniarovú 
nahradí p. učiteľka Perla Voberová. 
K terajším učiteľom gitary nám pri-
budnú pán Michal Timko a Róbert 
Borodajkievyč, ktorí ponúkajú štú-
dium klasickej, akustickej, ale i jaz-
zovej gitary. Verím, že všetci budú 
skutočným obohatením nášho ko-
lektívu a deti v nich nájdu dobrých 
učiteľov a priateľov. Materiálne by 

každá škola, nás nevynímajúc, po-
trebovala viac fi nančných prostried-
kov, ako dostáva. Keďže školstvo je 
všeobecne poddimenzované, vážim 
si všetkých mojich kolegov, ktorí vy-
trvali a učia napriek slabému ohod-
noteniu. V týchto dňoch sme poda-
li žiadosť o príspevok na výmenu 
zastaraných kotlov v budove ZUŠ. 
Mám nádej, že sa v spolupráci s ve-
dením mesta ich rekonštrukcia po-
darí zrealizovať. Prosím tiež našich 
rodičov, priateľov školy o akúkoľ-
vek fi nančnú a materiálnu pomoc, o 
vaše rady a nápady ako chod a úro-
veň Základnej umeleckej školy stá-
le dvíhať.”

Pre pedagóga je dôležitý a ne-
vyhnutný odborný rast. Ako ho 
chcete Vy a Vaši podriadení re-
alizovať?

„Mnohí páni učitelia si priebež-
ne popri zamestnaní zvyšujú kvali-
fi káciu, či už je to štúdiom na kon-
zervatóriách a vysokých školách, 
absolvovaním najrôznejších kur-
zov a seminárov, čo vedenie školy 
vždy umožňovalo a podporovalo. 
Z iniciatívy našich mladých kole-
gov na začiatku leta prebiehal festi-
val Bachovej hudby, kde sme mohli 
koncertami a odborným seminá-
rom hlbšie nazrieť do geniality J. S. 
Bacha. Každý z mojich kolegov má 
svoje vlastné špecifi cké zameranie 
a tomu podriaďuje výber aktivít, 
ktoré ho potom spätne obohacujú 
pre prácu v ZUŠ. V tejto oblasti je 
škola zaiste určitým dlžníkom voči 
svojim vlastným učiteľom.”

Ako sa Vám darí zladiť pracovné 
povinnosti s rodičovskými (vý-
chovou Vášho synčeka Paľka)? 

„S výchovou Paľka mi vo veľkej 
miere pomáhajú moji rodičia, ale i 
brat a sestry. Pri viacerých poduja-
tiach, ktoré som v ZUŠ realizovala 
napr. Jedným sníčkom anjelíčkom, 
Vítanie jari, Svadobná odobierka, 
Deň chudoby, či Spomienkový kon-
cert, mi pomáhala moja mamka, 
ale aj sestra Helka. Som im vďačná 
a verím, že Paľkova láska a náklon-
nosť sú im milou odmenou.”

Do nového školského roku Vám 
a Vašim spolupracovníkom prajeme 
veľa síl, zdravia, invencie, dobrých a 
usilovných žiakov.  Nora Bujnová

PREDSTAVUJEME

Predstavujeme riaditelku Základnej 
umeleckej školy Irenu Chovanovú

Irena Chovanová so svojimi "ZUŠ-kármi". foto janka bernáthová
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Fajkársky majster a zakladateľ 
Dobrovoľného hasičského zboru 
v Banskej Štiavnici. Venované pri 
príležitosti 138. výročia Založenia 
Dobrovoľného hasičského zboru v 
Banskej Štiavnici.

Bol synom banskoštiavnického 
krajčíra. Fajkárskemu remeslu sa 
vyučil u zvolenského fajkára Edu-
arda Takácsa. V roku 1860 si v Dol-
nej Resli založil dielňu, kde začal 
vypaľovať fajky v peci na pečenie 
chleba. Po získaní povolenia vyrá-
bať fajky sa zaregistrostroval ako 
fajkár a po získaní živnosti sa pre-
sťahoval do Dolnej ulice, kde si v 
malom remeselníckom domčeku, 
oproti bývalému objektu Bryn-
dziarne a sódovkárne, zariadil diel-
ňu. Pracovalo sa v nej až do zru-
šenia živnosti v roku 1959, žiaľ, 
objekt dnes už neexistuje.

Keď sa v roku 1880 osamostat-
nil, vypracoval sa K. Zachar na naj-
významnejšieho a najznámejšieho 
výrobcu hlinených fajok "štiavni-
čiek". Nadviazal nielen na bohatú 
tradíciu výroby, ale zaslúžil sa aj o 
ich export do celého sveta. V roku 
1891 si zobral za spoločníka Hel-
muta Gramatika, neskôr aj Jozefa 
Veselého, výrobcu sviečok a kovaní 
na fajky. Zložitejšie kovania na fajky 
dovážal z Čiech i Viedne. Vďaka ná-

vrhárovi J. Debnárovi vznikali nové 
podoby štiavničiek. V čase prosperi-
ty zamestnával v dielni 2-3 špecia-
listov a 5 pomocníkov. Vybavenie 
dielne bolo jednoduché, strojné za-
riadenia nahrádzala originálna ruč-
ná práca. 

Zacharove fajky mali rôzne tvary, 
farbu i výzdobu. Typické boli ose-
muholníkové, valcovité s mušľovi-
tým, diskovitým dnom, alebo fi gu-
rálne poľovnícke a banícke motívy.

Väčšinou boli hnedé, terakotové, 
čierne alebo mramorované. Okrem 
fi remných a ochranných značiek, 
ako boli štylizovaný znak mesta, 
erb mesta, znak kvality – PRIVI-
LEGIRT, fi remný nápis v rôznych 
obmenách vrátane slovenskej, ne-
meckej maďarskej, ale i latinskej 
podoby. Náročnejšie vzory, glazú-

rovanie a emailovanie sa robilo vo 
Viedni, Budapešti a v Novej Bani.

Po jeho smrti prevzal dielňu jeho 
synovec Rudolf Môczik (* 1890 - † 
1969) a pokračoval vo výrobe hline-
ných fajok pod rovnakým názvom.

Zacharova fajkárska dielňa bola 
známa najlepšou kvalitou hline-
ných fajok v celom Uhorsku. Fajky 
sa vyvážali do Nemecka, Talianska, 
Belgicka, Ruska, Kanady, Anglicka, 
Egypta, Indie, na Kubu, Mexika i 
USA a aj zásluhou K. Zachara a jeho 
fajok sa Banská Štiavnica preslávila 
vo svete.

Po znárodnení sa v Môciko-
vej dielni pracovalo až do 15. mája 
1959, keď bola výroba fajok v Ban-
skej Štiavnici z odbytových dôvodov 
zastavená. Zánikom tejto poslednej 
dielne sa skončila výroba hlinených 
fajok na Slovensku.

Na záver jedna veľmi milá spo-
mienka na štiavničky. Boli sme s 
manželkou Julkou na návšteve v 
Národnom múzeu v Prahe a na 
naše milé prekvapenie v množstve 
muzeálnych predmetov sme v skle-
nenej skrinke videli naše štiavničky 
– zacharky. Také isté milé prekvape-
nie sme zažili v múzeu v Třebíči.

Nabudúce si spomenieme aj na 
synovca Karola Zachara Rudolfa 
Môcika, ktorého sme už poznali.

Prevzaté a doplnené: Marian 
Lichner a kolektív Osobnosti Ban-
skej Štiavnice.  Vladimír Poprac 

Žil medzi nami: Karol Zachar 

Karol Zachar. foto archív autora

Banské múzeum v prírode
pondelok

vstupy o 12:00, 14:00 a 16:00
utorok – nedeľa 

9:00 – 18:00 (min. 5 osôb)

Nový zámok
pondelok – nedeľa 

9:00 – 17:00

Starý zámok
pondelok – nedeľa

9:00 – 18:00

Kammerhof: 
Baníctvo na Slovensku
pondelok, nedeľa

zatvorené
utorok – sobota

9:00 – 17:00

Galéria Jozefa Kollára 
pondelok, nedeľa

zatvorené
utorok – štvrtok

vstup o 14:00
piatok – sobota

9:00 – 17:00

Berggericht:
mineralogická expozíci
pondelok – nedeľa

9:00 – 17:00

Dedičná štôlňa 
Glanzenberg
pondelok – nedeľa

zatvorené
utorok – piatok

vstup o 12:00
sobota

vstup o 10:00, 12:00 a 14:00

Otváracie hodiny
SBM

BBSK – Pohronské osvetové 
stredisko Žiar nad Hronom – 
Pracovisko Banská Štiavnica, 
Múzeum vo Svätom Antone, 
Mesto Banská Štiavnica 
vyhlasujú 14. ročník foto-
grafi ckej súťaže Najkrajšia 
dovolenková fotografi a.

Kategórie:
Pamiatka UNESCO vo fotografi i 1. 

- cenu venuje Mesto Banská Štiav-
nica (www.banskastiavnica.sk)
Príroda a krajina - cenu venuje La-2. 

dislav Doletina – Prospect Banská 
Štiavnica (www.prospect.sk)
MÚZEÁ – oživená minulosť - 3. 

cenu venuje Múzeum vo Svätom 
Antone (www.msa.sk)
Dovolenka dýcha človečinou – re-4. 

portážne zábery a momentky z 
dovolenky - cenu venuje Jantáro-

vá cesta, cestovná agentúra, Ban-
ská Štiavnica (www.bstiavnica.sk), 
osobitná cena časopisu Cestova-
teľ za stvárnenie ľudí pracujúcich 
v cestovnom ruchu
Môj najkrajší prázdninový záži-5. 

tok – pre deti a mládež do 16 ro-
kov - cenu venuje Hotel Grand Ma-
tej B. Štiavnica – rodina Kaniková 
(www.grandmatej.sk) 
Čiernobiela fotografi a - cenu ve-6. 

nuje fi rma Diela a dielka sloven-
ských výtvarníkov – rodina La-
dzianska (www.dieladielka.sk)
Podoby vody - cenu venuje Sloven-7. 

ský vodohospodársky podnik, š.p., 
B.Štiavnica (www.svp.sk), osobitné 
ocenenie venuje Ing. Vladimír Bár-
ta – AB ART press, vydavateľstvo a 
foto-agentúra za umelecké stvár-
nenie vodného živlu v slovenskej 
krajine (www.abartpress.sk)

V každej kategórii bude udele-
ná hlavná cena, prípadne podľa od-
porúčania poroty ďalšie ceny ale-
bo čestné uznania a cena NÁDEJE. 
Cenu NÁDEJE vo všetkých kategó-
riách venuje fi rma Binder Sv.Anton 
autorom, ktorí sa súťaže pravidel-
ne zúčastňujú a prispeli k jej rozvo-
ju (www.rancnadej.sk). Primátorka 
Mesta B.Štiavnica udelí ceny za naj-
lepšie fotografi e z banskoštiavnic-
kého regiónu v rámci všetkých ka-
tegórií. Výhercovia hlavných cien 
dostanú ročné predplatné časopisu 
Cestovateľ (www.cestovatel.eu).

Bližšie info:
POS, Kammerhofská 2, Banská 

Štiavnica, č. t.: 045 / 692 13 87, mo-
bil: 0915 819 989, e-mail: petrova@
osvetaziar.sk a na webstránke súťa-
že: www.ndf.pagestory.sk  POS

Zapojte sa aj vy do súťaže
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V dňoch 1. - 4. augusta 
2011 bolo na lúke pri ZŠ na 
Drieňovej veselo. Deti zo 
sídliska si mohli vyskúšať 
najrôznejšie hry šikovnosti, 
spoločne sa zabaviť a tak 
užitočne stráviť čas.

Túto príležitosť pripravili pre 
naše mesto pracovníci Detskej misie 
na Slovensku. Keďže v našom mes-
te pôsobili po prvýkrát, žiada sa as-
poň stručne vysvetliť, o akú organi-
záciu ide. 

Detská misia je občianske zdru-
ženie pre prácu s deťmi a dorastom, 
ktoré pracuje vo viac ako 150 kra-
jinách sveta. Na Slovensku pôsobí 

od 7. marca 1991. Jeho poslaním je 
ukázať deťom pravý zmysel života, o 
ktorom hovorí Sväté Písmo – Biblia. 
Snaží sa pozitívne a prakticky for-
movať postoje mladej generácie k ži-
votu, ľuďom, prírode i spoločnosti a 
uchrániť ich pred tým, aby sa uchýli-
li k drogám, kriminalite a iným deš-
trukčným vplyvom. Pracuje formou 
klubovej činnosti, korešpondenč-
ných kurzov, letných aktivít, ako sú 
týždňové i dlhšie pobyty detí a do-
rastu v rôznych rekreačných zaria-
deniach, pripravuje vyučovanie a 
programy na školách. Bližšie infor-
mácie na www.detskamisia.sk, ale-
bo na adrese: Detská misia ul. Legi-
onírska 4 Bratislava 1 PSČ 811 07.

V tomto školskom roku je mož-
né v prípade dostatočného záujmu 
v rámci krúžkovej činnosti na ško-
lách otvoriť klub, ktorý nadviaže na 
uvedené letné aktivity a bude pokra-
čovať pravidelne raz v týždni. Tie-
to možnosti sú otvorené všetkým 
deťom bez rozdielu. Rozsah práce 
závisí od počtu dobrovoľných pra-
covníkov, ktorí absolvovali potreb-
nú prípravu k tejto činnosti. Zá-
ujemcovia sa môžu prihlásiť už v 
prvých dňoch školského vyučovania 
prostredníctvom školskej informač-
nej siete.

Aká bude naša budúcnosť, závisí 
od toho, čo do detí vkladáme v sú-
časnosti.  Ľubomír Počai

KALEIDOSKOP

Detská misia na Drieňovej

Hľadá sa učiteľ
anglického jazyka 
SOŠ obchodu a služieb, Špitálska 
4, Banská Štiavnica prijme peda-
gogického zamestnanca s kvalifi -
káciou na vyučovanie anglického 
jazyka od 1. septembra 2011.

PhDr. Viera Gregáňová

Potraviny u Radka sú presťa-
hované do priestorov bývalej pre-
dajne Elektro Elis. Ste srdečne ví-
taní!

Jablková chuť Hontu 
po ladziansky
Obec Ladzany dňa 24. septem-
bra 2011 od 9:00 organizuje sú-
ťažné podujatie "Jablková chuť 
Hontu po ladziansky". Súťažiť sa 
bude vo varení jedál a pečení, kde 
jednou z ingrediencií je JABLKO. 
Záujemcovia sa môžu do súťaže 
prihlásiť do 3. septembra 2011 
formou záväznej prihlášky, ktorá 
vám bude poskytnutá na Obec-
nom úrade vo vašej obci. Tešíme 
sa na vašu účasť. 

Okresné centrum a Základná 
organizácia č.125 telesne postih-
nutých v B.Štiavnici srdečne po-
zývajú svojich členov a priazniv-
cov na IV. ročník Športového dňa, 
ktorý sa uskutoční na mestskom 
futbalovom štadióne SITNO dňa 
7. septembra 2011 so začiatkom 
o 10:00. Program: slávnostné 
otvorenie, prezentácia preteká-
rov, športové súťaže jednotlivcov 
a družstiev, súťaž družstiev v je-
dení koláčov, vyhodnotenie a po-
sedenie pri guláši a hudbe. Súťaž-
né disciplíny: hod granátom, hod 
šípkami, streľba zo vzduchovky, 
hod na cieľ, kop na cieľ. Veríme, 
že spolu s vami prežijeme príjem-
né chvíle plné napätia a pohody. 
Na vašu účasť sa tešia členovia vý-
borov SZTP BŠ. 

Ivan Madara, Anna Peťková

Milí rodičia, milí žiaci! Srdeč-
ne vás pozývame na SLÁVNOST-
NÉ OTVORENIE školského roku 
2011/2012 dňa 5. septembra 
2011 v pondelok o 12.00 v kon-
certnej sále ZUŠ. Zároveň vyzý-
vame všetkých záujemcov o štú-
dium, aby sa do 9.septembra 
prihlásili a žiaci, ktorí plánujú po-
kračovať, svoj úmysel potvrdili.

Kolektív ZUŠ

oznamy, pozvánky
spomienky

Cez sito času sa presypalo takmer 
polstoročie, čo sme si my, šťastní ma-
turanti SVŠ-ky, v roku 1966 na pôde 
tejto školy spoločne zaspievali Gau-
deamus a rozišli sme sa do šíreho 
sveta, aby sme začali napĺňať svoje 
sny a predstavy o živote, aby sme ich 
kládli do konfrontácie s realitou a na 
miskách životných váh premeriavali 
hodnoty a oddeľovali od braku. 

Tá doba, plná nového a krásneho, 
presiaknutého neopakovateľným elá-
nom, šteklivým nepokojom, vierou v 
peknú a úspešnú budúcnosť, to bola 
naša mladosť, ktorá, ako to už býva, 
nebadane a kradmo vhupla do zre-
losti, dospelosti a teraz už aj do začí-
najúcej jesene, ešte síce výdatne pre-
teplenej dozvukmi kypiaceho leta, 
ale predsa už jesene života. Jesene s 
preriednutými a striebrom popretká-
vanými vlasmi, väčšími bruškami, 
presne tak ako stromy, ktoré sú krás-
ne sfarbené, poniektoré obťažkané 
plodmi, ale aj opadávajúcim lístím.

Stali sa z nás inžinieri, ekonómo-
via, učitelia, právnici, úradníci, múzej-
níci, herci, ale aj veľvyslanci, či vedeckí 
pracovníci alebo úspešní podnikatelia, 
no všetci bez výnimky rodičmi a pre-
važná väčšina už aj starými rodičmi. 
Bolo a je nás ešte stále 29. Stretli sme 
sa však len 23 a triedna. Nuž a tento 
neúplný zbor si opäť spoločne zanôtil 
Gaudeamus. Nie však v škole, ale sláv-
nostne na radnici, kde sa nám dostalo 
vrelého prijatia s emotívnym príhovo-
rom viceprimátora Dušana Lukačku a 
poetickým slovom Mariky Petrovej. 
Nejedna slzička skanula po lícach prí-
tomných. Vďaka vám obom, vďaka i 

za nádhernú knihu Naša Štiavnica. 
Ako povedal jeden spolužiak, tá kni-
ha je kus domova, ktorý si navždy od-
vezie do svojho príbytku. Je to symbol 
krásnej mladosti.

Už keď sme sa schádzali na Troji-
ci, kde sa odjakživa diali tie najdôleži-
tejšie udalosti, a táto nemohla byť vý-
nimkou, boli sme dojatí, lebo dvoch 
spolužiakov sme po 45 rokoch stretli 
po prvýkrát. No a "triednická hodina" 
v budove školy, v laviciach maturitnej 
triedy, kde na tabuli viselo naše ma-
turitné tablo, dalo tomuto stretnutiu 
šťavu a dokonalý punc autenticity. 
Darmo sa naša skvelá triedna Tánič-
ka chcela ujať svojej funkcie, v chumli 
pred tablom sme sa chovali ako vtedy 
dávno, hučiac, prekrikujúc, smejúc 
sa.... Keď prišla na rad hodina s pred-
metom "Život za uplynulých 45 ro-
kov", už nikto ani nemukol. Otvoril 
sa široký priestor na spomienky. Na 
krásne a dobré, i na tie menej príjem-

né, či zlé, v podobe kádrovania, dô-
sledky ktorého sme mnohí zažili na 
vlastnej koži, spoznali, aké to je, aj 
aké má dôsledky, mať vlastný názor, 
či náboženské alebo politické pre-
svedčenie. Od triednej sme si všetci 
bez výnimky vyslúžili "výbornú".

Nuž a potom pri dobrom jedle a 
nápojoch sa roztrhlo vrece so spo-
mienkami na našich profesorov, na 
prvé lásky a sklamania, dovolené i 
tajné tanečné večierky, manifestačný 
odchod z hodiny, i odmietnutie pí-
somky z deskriptívy, keď sme všetci 
ako jeden, mali ruky za chrbtom a 
pero na lavici.... Spomienky na všet-
ko, čo sa hlboko a navždy vrylo do 
vnímavých študentských sŕdc. 

Keď sme sa v neskorých nočných 
hodinách lúčili, sľúbili sme si, že ur-
čite budeme žiť a maturitu si zopaku-
jeme po 50 rokoch. Nezabudnime na 
to priatelia. Pán Boh nám v tom po-
máhaj!  Oľga Kuchtová

Stretnutie po 45 rokoch

Časť účastníkov stretnutia pred radnicou. foto oľga kuchtová
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Dnes varí Ing. Anton Hykisch, 
spisovateľ

Krčmársky guláš

Potrebujeme: 0,5 kg bravčové-
ho pliecka, 2 cibule, 3 polievko-
vé lyžice masti, polievkovú lyžicu 
mletej papriky, pol kávovej lyžice 
rasce, polievkovú lyžicu hladkej 
múky, téglik kyslej smotany, soľ, 
0,5 kg kyslej kapusty, polievkovú 
lyžicu masla

Postup: Mäso na guláš preplách-
neme, osušíme a nakrájame na 
kocky. Cibuľu nakrájame nadrob-
no a opražíme na horúcej mas-
ti. Vmiešame papriku, necháme 
ju za stáleho miešania rozpustiť, 
vhodíme mäso, osolíme ho a ope-
káme, až kým pustí šťavu. Pridá-
me rascu, podlejeme vodou a du-
síme 30 minút. Potom pokrm 
opäť podlejeme vodou, k mäsu 
pridáme pokrájanú kapustu, opäť 
trochu vody a guláš dodusíme. 
Zahustíme ho zápražkou z masla 
a hladkej múky, premiešame a po-
varíme. Pred koncom varu pridá-
me nahriatu smotanu, prípadne 
dochutíme soľou.  Dobrú chuť!

3. september 2011 - sobota
NÁDVORIE
8:30 - 9:30 Dychová hudba Sitňanka 
9:30 - 10:30 Slávnostný ceremo-

niál otvorenia Dní sv. Huberta 
• Sokoliarstvo - svetové kultúr-
ne dedičstvo, program pri príle-
žitosti 40. výročia založenia Slo-
venského klubu sokoliarov pri 
SPZ • Medzinárodný rok lesov 
2011 - deti predstavia lesy sveta 
• Uvedenie ďalších osôb do Sie-
ne úcty a slávy poľovníctva na 
Slovensku 

10:30 - 11.15 Módna prehliadka 
- poľovnícke odevy predstavuje 
Klub slovenských poľovníčok 

11:15 - 12:00 Odovzdávanie oce-
není Ministerstva pôdohospo-
dárstva a rozvoja vidieka SR za-
slúžilým pracovníkom lesného 
hospodárstva na úseku poľovníc-
tva • Odovzdávanie ocenení Slo-
venského poľovníckeho zväzu

12:00 - 13:00 Hájnikova žena - súťaž 
o najsympatickejšiu poľovníčku

13:00 - 13:30 Vyhlasovanie výsled-
kov súťaží: Poľovníctvo vo foto-
grafi i • Poľovnícky nôž 2011 • Po-
ľovnícky šperk 2011 • Naj brada... 
najdlhšia a najkrajšia • Poľovníc-
ky klobúk... najkrajšie upravený 
poľovnícky klobúk

14:00 - 16:30 Majstrovstvá Slo-
venska vo vábení srnčej, diviačej 
a dravej zveri Hubertlov-Halali o 
Putovný pohár Hubertlovu • Maj-
strovstvá Slovenska vo vábení je-
leňov Hubertlov-Halali o Putov-
ný pohár Hubertlovu

KAŠTIEĽ
8:30 - 17:00 Prehliadka expozí-

cií Múzea vo Sv. Antone • Poľov-
níctvo vo fotografi i - celosloven-
ská súťažná prehliadka, XVI. roč. 
• Laserová strelnica • Výstavy: Ta-
jomstvá prírody - obrazy akad. so-
chára a maliara Ladislava Sulíka, 
Lovecký salón, Malý africký saló-
nik, Čo šepká les - detské plagáty

PARK
7:30 - 11:00 Hubertovská kvap-

ka krvi - dobrovoľné darcovstvo 
návštevníkov slávností 

8:30 - 17:00 Sokoliari - ukážky, So-
koliari sv. Bavona pri ZŠ M. Hel-
la Štiavnické Bane, Slovenský 
klub sokoliarov pri SPZ, Sokoliari 
SOŠL B. Štiavnica • Stopami zveri 
- súťaž pre deti, SOŠL B. Štiavni-
ca • Poľovnícka kynológia • Poľov-

nícky chodník - poľovníctvo pre 
deti, SOŠL B. Štiavnica • Ukáž-
ky streľby z lukov a historických 
kuší • Atraktívny rybolov a rybie 
špeciality • Denár svätého Huber-
ta – razba príležitostnej mince 

8:30 - 13:00 Hádzanie fl inty do žita
10:00 - 12:00 5 F - vtipná súťaž
10:00 - 15:00 Dychová hudba Sit-

ňanka
10:00, 11:30, 14:00, 16:00 Atrak-

tívna kynológia - Agility klub Nitra
11:00 - 12:00 Antonský diviak 

2011 - streľba lukom na terč di-
viaka, 6. ročník

11:00 - 16:00 Divadelné predstave-
nie - Paradájz Pikčr

12:00 - 14:00 Špeciálna klubová 
výstava alpských jazvečíkovitých 
duričov 

13:00 - 14:00 Ukážky streľby z rep-
lík historických poľovníckych 
zbraní - f. Bercik, Jenkovce

SÝPKA
8:30 - 17:00 Sieň úcty a slávy po-

ľovníctva na Slovensku • Unikát-
ne trofeje Hontu • 40 rokov Slo-
venského klubu sokoliarov pri 
SPZ - výstava • Obrazy Martina 
Kissa - výstava • Rohy alebo paro-
hy? - výstava pre deti • Remeslá - 
ukážky prác remeselníkov

4. september 2011 - nedeľa
NÁDVORIE
9:30 - 10:30 Koncert - hornové 

kvarteto Laugarício a Barbora Le-
gényová (spev)

10:30 Svätohubertovská omša
14:00 - 15:00 Vystúpenie folklór-

neho súboru Sitňan

KAŠTIEĽ
8:30 - 16:00 Prehliadka expozí-

cií Múzea vo Sv. Antone • Poľov-
níctvo vo fotografi i - celosloven-

ská súťažná prehliadka, XVI. roč. 
• Laserová strelnica • Výstavy: Ta-
jomstvá prírody - obrazy akad. so-
chára a maliara Ladislava Sulíka, 
Lovecký salón, Malý africký saló-
nik, Čo šepká les - detské plagáty

PARK
9:00 - 15:00 Sokoliari - ukážky, So-

koliari sv. Bavona pri ZŠ M. Hel-
la Štiavnické Bane, Slovenský 
klub sokoliarov pri SPZ, Soko-
liari SOŠL B. Štiavnica • Ukážky 
streľby z lukov • Atraktívny rybo-
lov a rybie špeciality • Denár svä-
tého Huberta - razba príležitost-
nej mince 

9:00 - 10:00 Ukážky streľby z lukov 
a historických kuší 

13:00 - 15:00 Divadelné predstave-
nie - Paradájz Pikčr

SÝPKA
8:30 - 16:00 Sieň úcty a slávy po-

ľovníctva na Slovensku • Unikát-
ne trofeje Hontu • 40 rokov Slo-
venského klubu sokoliarov pri 
SPZ - výstava • Obrazy Martina 
Kissa - výstava • Rohy alebo paro-
hy? - výstava pre deti • Remeslá - 
ukážky prác remeselníkov

Zmena programu vyhradená!

Info: 
Múzeum vo Sv. Antone, telefónne č.: 
045 691 39 32, fax: 045 692 19 55,
info@msa.sk, www.msa.sk

Celoslovenské poľovnícke slávnosti 
Dni sv. Huberta 2011 sú usporiada-
né pod záštitou Ministerstva pôdo-
hospodárstva a rozvoja vidieka SR. 

Kyvadlová doprava
Odchody autobusov (SOBOTA)
Banská Štiavnica, križovatka
6:25, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 
12:22, 13:00, 14:30, 15:03, 15:30, 
17:30, 18:34
Svätý Anton 
8:30, 9:30, 9:45, 10:30, 12:30, 
13:21, 14:00, 15:00, 17:00, 17:44, 
20:30*
* - premáva po ukončení večerného 
programu

Odchody autobusov (NEDEĽA)
Banská Štiavnica, križovatka
6:25, 9:00, 12:22, 15:03, 18:34
Svätý Anton
8:30, 9:45, 13:21, 17:44

Organizátori

Dni sv. Huberta 2011

Cnosť – necnosť
Nepovažuj vždy úprimnosť
za najväčšiu cnosť.
Veď úprimne sa dá
hovoriť aj lož.

Ako oceľ
Peniaze veľkú silu majú,
človek tomu neuverí,
ako taký papierik
dokáže skriviť – charaktery.

Sen "športovca"
Podliezol by latku, 
strčil by sa do zadku.
To by bola trefa
byť tak v zadku svojho šéfa.

Naďa Kvaková

epigramy
Nade Kvakovej
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Vážení lúštitelia!
Výhru vo výške 3,50 € si výherca 

môže prevziať v pokladni Klientske-
ho centra. Správne znenie krížovky 
z č.28/2011: „Ženy majú väčšie trá-
penia než tie, pre ktoré plačú.“ Vý-
hercom sa stáva Elena Luptáko-
vá, Banský Studenec 228.

V tajničke sa ukrýva Rumunské prí-
slovie: 
A., Odstúp, nedaj súhlas, podo-
prel, B., Začiatok tajničky, Adria-
na, C., Tenká latka, nestál na daž-
di, mravouka, D., Vznášanie sa, 
hrada, ozn. áut Rumunska, Valika, 
žni, E., Patriaci Etele, skyprí mo-
tykou, slov. rieka, F., Požívaj teku-
tinu, medvedík, daj zapiecť, nese-
del, predložka, G., Veľká sponka, 
vravia, menšia obec, H., Stred slo-
va Mirkov, ozn. áut Albánska a Ru-
munska, čistiaci prostriedok, hnev, 

zohol, I., Orol nemecky, 
úradovňa, plť, meno psa, 
nemocnica, J., Koniec 
tajničky.

1., Úschovňa chemic-
kých látok skr., stred 
tajničky, spojka, 2., Vy-
dáva svetlo, jednodu-
chá zbraň, 3., Vyzývaj-
te k tichu, nie sucho, 4., 
Príbytok včiel, technic-
ká kontrola, hrubý pov-
raz, končatina, 5., Park 
kultúry, ženské meno, 
plošné miery, 6., Zolov 
román, áno, zvuk pri ho-
vorení, 7., Čalúnená časť nábyt-
ku, známy Grék z fi lmu, 8., V byte, 
polynézsky nápoj, výstavné trhy 
skr., 9., Prášok na pranie, čím te-
čie ropa, 10., Čínska nádoba, spie-
vaná hra, ozn. vozidiel Rumunska a 

Nórska, 11., Patriace ocovi, očisťu-
je, 12., Lilavo, ozn. Rimavskej So-
boty, tkaný gobelín, 13., Kyslík, ja-
ternica česky, ťažko robia, 14., Peťa 
bez mäkčeňa, mäso česky, značka 
kyslíka a uhlíka, 15., Rajsa zriedka-

vo, povel ľahni si pre psa, 16., Pat-
riace Edkovi, dosť po česky, 17., 
Predmestie vo Viedni, klesal, meno 
macka.
Pomôcky: Zorba, Pú, Aras, Aar, 
Arr, Raika  Anna Rihová
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Cigáň
Sobota 3.9., 18:30, kino Akademik
Dráma, Slovenská republika, 107 min., MN12, 2,20€

Adam dospeje skôr, než by možno chcel. Inú možnosť však 
nemá. Jeho otca nájdu zavraždeného a matka sa vydá za mužov-
ho brata Žiga, ktorý by sa mal postarať o jej synov.

Jeho "starostlivosť" však siaha len po to, aby ich namočil do špi-
navých kšeftov s kradnutým tovarom. Adam tak stojí pred vnú-
torným bojom, ktorý mu sťažuje správanie okolia.

Nový fi lm Martina Šulíka ocenený na fi lmovom festivale v Kar-
lových Varoch.

Paul
Streda 7.9., 18:30, kino Akademik
Komédia, USA, 104 min., MN12, 2,20€

Grame a Clive sú dvaja maníci, čo prišli do USA omrknúť všet-
ky známe lokality, kde sa vraj už vyskytlo UFO. Postupne si tak 
blúdia po púšti vo svojom karavane, až jedného dňa ich pátranie 
po emzákoch prinesie do vehiklu aj jedného skutočného. Volá sa 
Paul, rád si šľukne, navarí a na Zemi už býva nejaký ten piatok. 
Zoberú ho do lesov, kde si ho majú „vyzdvihnúť“ kamoši z jeho 
sveta, no na stope sú tejto trojici aj vládni agenti, aj ozbrojený fa-
natik.

Čertova Nevěsta
Nedeľu 11.9., 15:00, kino Akademik
Rozprávka, Česká republika, 101 min., MP, 2,20€

V kráľovstve sa nedarí splodiť potomka, tak sa kráľovná roz-
hodne po nevyslyšaných modlitbách pre dohodu s čertom. Narodí 
sa dievčatko, čo sa neskôr zamiluje do chlapca z dvora, ale netuší, 
že na svoje osemnástiny by sa kvôli dohode jej mamky s rohatým 
mala stať Luciperovou ženou (áno, Luciperovou, nie Luciferovou). 
Kráľ chce plán obalamutiť zväzkom s iným princom, a tak sa roz-
hodne usporiadať ples. Lenže Luciper sa nezdá a príde aj na ples, a 
keď ho slečna pošle do čerta (ehm), padne na princeznú kliatba a 
nápadník Štěpán ide bojovať proti peklu a hádankám...

Kultúrne centrum vás pozýva

Viac info: Mestský úrad, oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, 045/679 0 362, e-mail: kultura@banskastiavnica.sk
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Žilinský klub Nereus uspo-
riadal dňa 20. augusta 2011 
Medzinárodné majstrovstvá 
SR v olympijskom triatlone, 
ktoré boli zároveň aj Sloven-
ským pohárom. 

Na štart prvej plaveckej disciplíny 
sa postavilo takmer 150 pretekárov 
z Poľska, Čiech a Maďarska a samo-
zrejme naša širšia špička. Štartova-
li aj štiavnickí triatlonisti Vlado Po-
prac ml., a Rado Nemčok, ktorí si 
viedli celkom úspešne. Vlado medzi 
veteránmi obsadil časom 2:23 sluš-
né 9.miesto. Rado si za čas 2:07.30 
pripísal 60 bodov do Slovenského 
pohára, zvíťazil Maďar Pocsai.

Posledné preteky v sezóne 2011 
usporiadal dňa 27.8.2011 3Klub 
FTVŠ Bratislava. Bol to pretek o Slo-
venský pohár. Na brehu Štrkovecké-
ho jazera za prezentovalo vyše 100 
pretekárov. V kategórii Open muži 
– šprint štartoval aj Tomáš Nemčok 
z KTM Banská Štiavnica. Po záve-
rečnom behu sa tešil z výborného 
2.miesta! Zvíťazil domáci pretekár 
Zámečník. Sezóna 2011 bola pre 
štiavnických triatlonistov úspešná. 

Vlado Poprac úspešne zvládol Iron-
mana, Nemčokovci úspešne bojo-
vali s medzinárodnou konkuren-
ciou, Rado Prefertus a Juro Cengel 

ml. si opravili svoje osobné rekordy. 
Všetci si za celosezónne výkony za-
slúžia uznanie a potlesk.

Vlado Nemčok, st.

Dňa 27. augusta 2011 sa usku-
točnil v Banskej Štiavnici 4. 
ročník Memoriálu Ing. Mariána 
Lichnera v Slovenskom pohári 
v stolnom tenise o Pohár 
primátorky mesta Banská 
Štiavnica, ktorý mal vynika-
júcu úroveň. 

Veď z prvých desiatich zo slo-
venského rebríčka sme tu mali 9 
hráčov. Ďalej tu štartovali českí re-
prezentanti – 3. na Majstrovstvách 
Európy, takže sa tu zišla celá špič-
ka zo Slovenska a Čiech. Medzi 
64 hráčmi sa najlepšie darilo čes-
kému reprezentantovi Radekovi 
Mrkvičkovi, ktorý súťaž jednot-
livcov aj vyhral. Najviac prekvapi-
li domáci stolní tenisti v zložení: 
Miroslav Hořejší, Zoltán Lelkeš, 
Marian Šurka ml., ktorí sa doká-
zali prebojovať až do fi nále, kde 
podľahli majstrom slovenskej re-
publiky ŠKST Bratislava po tuhom 
boji 2:0. V súťaži jednotlivcov sme 

mali tiež hráča vo fi nále. Hořejší, 
ktorý prehral najtesnejším spôso-
bom 3:2, 5.set 11:9. O kvalite tur-
naja svedčí aj to, že slovenský re-
prezentant Ľubomír Pištej, ktorý 
je u nás na Slovensku jednotkou, 
sa ako jediný dostal medzi posled-
ných 8 hráčov.

Za toto krásne podujatie sa treba 
poďakovať pani primátorke mesta 
Banská Štiavnica Mgr. Nadežde Ba-
biakovej, generálnemu riaditeľovi 
Business Club Banská Bystrica Ri-
chardovi Tóthovi, Ľubomírovi Ba-
rákovi, Jánovi Bartkovi, ktorí pod-
porili cenami toto pekné podujatie. 
Na tomto podujatí sme si pripome-

nuli nášho dobrého primátora a ka-
maráta Ing. Mariána Lichnera, kto-
rý, žiaľ, už nie je medzi nami. Ďalej 
ďakujeme prednostke MsÚ Ing. 
Ivane Nikolajovej, ktorá vydržala 
6 hodín sledovať túto krásnu hru a 
o 22:00 odovzdala víťazom krásne 
poháre a medaily. 

Športové kluby
Semifi nále: 
Business Club Banská Štiavnica – 
Slovenská reprezentácia 2:0
ŠKST Bratislava – Mostex Rača Bra-
tislava 2:0
Finále: 
ŠKST Bratislava – Business Club 
Banská Štiavnica 2:0

Súťaž jednotlivcov
Semifi nále: 
M.Hořejší – M.Klásek (CZ) 3:1
R.Mrkvička – Ľ.Pištej 3:2
Finále: 
Mrkvička – Hořejši: 3:2

Marian Šurka, st.

ŠPORT

Nová krásna kniha o Banskej 
Štiavnici môže byť poľahky vaša. 
Stačí, ak správne odpoviete na 
uverejnené súťažné otázky a po-
šlete ich do redakcie. Na záver na-
šej súťaže autori publikácie, Ing. 
Vladimír Bárta a Vladimír Barta 
ml., spolu so šéfredaktorom no-
vín Mgr. Michalom Krížom vy-
žrebujú štyroch čitateľov, ktorí 
si v redakcii môžu prevziať svo-
je výhry. 

4. V galérii J. Kollára sa na-
chádza aj socha sv. Kataríny, 
je to dielo?

a., románske
b., gotické
c., barokové

Štiavničanov isto poteší, že 
kniha bude v predaji na týchto 
miestach: Expozície Slovenského 
banského múzea (Starý zámok, 
Nový zámok, Kammerhof, Berge-
richt, skanzen), Informačné cen-
trum mesta, Múzeum Sv. Anton, 
Diela a dielka Ivan Ladziansky, 
Suveníry Trotuart, Kníhkupectvo 
Drbohlavová, Galéria Štiavnický 
betlehem. 

Správne znenia všetkých šty-
roch súťažných otázok posielajte 
do redakcie v termíne do 10. sep-
tembra 2011. Štyroch z vás, kto-
rí správne odpovedia na súťažné 
otázky, vyžrebujeme a odmeníme 
krásnou publikáciou.  redakcia

Štiavnické noviny
letná súťaž

Záver triatlonovej sezóny 

V termíne 26. - 28. august 2011 
sa konali v areáli športovej streľby 
v Domaniži M-SR 2011. Po úspeš-
nom absolvovaní kvalifi kačných 
pretekov v sezóne r.2011 boli Slo-
venským streleckým zväzom v 
Bratislave nominovaní aj 4. úspeš-
ní strelci z SŠK Banská Štiavnica: 
Richard Šimek, Peter Lupták ml., 
Štefan Šulek ml. a Patrik Jány. V 
disciplíne športová malokalibrov-
ka 60 rán v ležme sa najviac darilo 
strelcom: Peter Lupták ml. v kate-
górii juniori s nástrelom 583 kru-
hov obsadil 3. miesto. Patrik Jány 
v kategórii dorastenci s nástrelom 
585 kruhov obsadil 2.miesto.

Ľubomír Drbohlav 

Majstrovstvá 
SR v športovej 
streľbe

Štiavnickí stolní tenisti 
boli dvakrát vo fi nále

Tomáš sa v kategórii Open muži umiestnil na 2.mieste. foto vlado vemčok, st.
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IV. liga juh dospelí - 4.kolo
Kováčová - B.Štiavnica 2:2 (1:1)
31’Kosec, 90’ Necpal z 11m
Pažout, Halát, Necpal, Hanzlík A., 
Hudák ml., Šima(87.Dulaj), Kosec 
(73.Kozárik), Barák (73.Mayer), Sla-
ný, Kminiak, Andraščík

Zápas sa začal obojstranne útočne, 
domáci boli trochu aktívnejší, čoho 
výsledkom bolo niekoľko striel na 
našu bránu. V 12.min. domáci zaúto-
čili po ľavej strane, lopta sa dostala za 
našu obranu, náš brankár v snahe zís-
kať loptu vybehol, no domáci útočník 
bol pri lopte skôr a strelou vedľa Pa-
žouta otvoril skóre. Po rozohraní lop-
ty zo stredu ihriska neúspešne ohro-
zili domácu bránku i naši hráči. Začali 
sme hrať aktívnejšie a prišli i šance. 
Andraščík v 27. min. získal loptu na 
pravej strane vysunul Kminiaka, lop-
ta z jeho kopačky však minula domá-
cu bránu. Dočkali sme sa v 31.min. 
po peknej akcii, keď Necpal poslal 
loptu do behu Halátovi, ten potiahol 
po pravej strane a jeho prudký center 
do 16-tky našiel Kosca, ktorý prud-
kou hlavičkou vyrovnal. V 43.min 
ohrozil domácu bránku Slaný, ale po 
prihrávke Kminiaka mieril vedľa.

Do II. polčasu nastúpili obe muž-
stvá so snahou o otočenie výsledku 
na svoju stranu, čo sa domácim, žiaľ, 
podarilo v 64.min. keď sme stratili 
loptu v strede ihriska, tá sa dostala na 
ľavú stranu našej obrany, kde nebol 
dobre obsadený domáci hráč a prud-
kou strelou pod brvno nedal Pažou-
tovi šancu a zvýšil na 2:1. O 10 min 
strela domáceho útočníka tesne mi-
nula ľavú žrď našej brány. V ďalších 
minútach sme sa snažili o vyrovna-
nie, čo sa nám podarilo až v nastave-
nom čase, keď Necpalom centrova-
nú loptu predĺžil Dulaj na Kminiaka, 
ktorý po súboji v šestnástke s domá-
cimi hráčmi spadol a rozhodca na-
priek nevôli domácich hráčov a di-
vákov odpískal pokutový kop, ktorý 
Necpal bezpečne premenil a vyrovnal 
na konečný stav zápasu na 2:2.

 
Š.Bane - Badín 2:2 (0:0), 63’ Mi-
chalek, 77’ Ondrík
Blaško, Ondrík, Sochor, Beňo (85’Ko-
šarník), Turkota, M.Pavlík, V. Pavlík, 
Drexler (70’ Sojka), D. Budinský, Mi-
chalek, Kochol

V 1. polčase bola hra vyrovnaná, 
chvíľami boli lepší hostia, chvíľami 
mali navrch domáci, avšak šance, 
ktoré si obidve mužstvá vytvorili, 
zostali nevyužité. V úvode 2.pol-
času prevzali iniciatívu hostia, vý-

sledkom čoho bol gól v 59’. Potom 
zase zabrali domáci a v 63’ Micha-
lek vyrovnal. V 67’ sa hostia po rohu 
opäť ujali vedenia 1:2. Domácim ne-
ostalo nič iné, než všetko vsadiť na 
útok a v 77’ po rohu Ondrík vyrov-
nal na konečných 2:2. S remízou 
boli spokojné obidve mužstvá. 

1 FK 34 Brusno 4 3 1 0 11:2 10
2 ŠK Badín 4 3 1 0 9:2 10
3 Sitno Banská Štiavnica 4 2 2 0 10:4 8
4 B.Bystrica - Podlavice 4 2 1 1 6:6 7
5 Baník Štiavnické Bane 4 1 3 0 8:6 6
6 SKLOTATRAN Poltár 4 2 0 2 7:5 6
7 MFK Revúca 4 2 0 2 6:5 6
8 FK Jesenské 4 2 0 2 6:6 6
9 ŠK Čierny Balog 4 1 2 1 5:5 5

10 FC Slovan Divín 4 1 1 2 8:12 4
11 Prameň Kováčová 4 1 1 2 7:11 4
12 FTC Fiľakovo 4 1 0 3 4:7 3
13 Jednota Málinec 4 0 1 3 2:9 1
14 PS Hliník nad Hronom 4 0 1 3 4:13 1

II. trieda juh dospelí - 2.kolo
Béčkari potvrdili rolu favorita 
B.Štiavnica "B" - Hronský Beňa-
dik 4:0 (2:0) Hanzlík P. 2x,Hudák 
st., Baranec
Kraják, Kružlic, Žikla, Kmeť, Beňa-
dik (80.Barák), Daubner (46.Sľuka), 
Hanzlík P., Hudák st., Cabaník (46.
Majerský), Ferenčík (65.Binder), Ko-
zárik (56.Baranec)

V zápase priemernej úrovne potvr-
dili naši hráči rolu favorita a zaslúže-
ne zvíťazili. Dva ukážkové góly, kto-
ré potešili oko diváka, strelili v prvom 
polčase Hanzlík P., a Hudák st., V 2. 
polčase po peknej akcii i keď faulova-
ný vo vnútri 16-ky zvýšil na 3:0 opäť 
Hanzlík P., a skóre uzavrel v 90. min. 
svojím premiérovým gólom v našom 
drese Baranec po peknej kombinácii 
Hanzlika a Baráka. Za zmienku stojí i 
akcia Kružlica, ktorý z 30m prelobo-
val brankára hostí, lopta však skonči-
la na brvne bránky.

Š.Podhradie - Prenčov 1:1 (0:0) 
93’ A.Chovan
Galus, A. Chovan, Brnák, Dolinský, 
Ma. Chovan, Mi. Chovan, Beňovic, To-
maška (60’ J.Krajčovič), M. Chovan, 
Babjak, Zárožský (70’ S. Krajčovič)

Domáci mali počas celého zápa-

su navrch, no nedokázali svoje šan-
ce prelomiť, dokonca zahodili aj pe-
naltu. Až v 80’ sa im podarilo streliť 
úvodný gól, keď sa už zdalo, že sa 
zápas skončí tesným víťazstvom 
domácich, v 93’ A.Chovan vyrovnal 
na konečných 1:1. 

H.Hámre – B.Belá 1:0 (1:0) 
Hanzlík, Hankovič, Javorský Kupček, 
Látka, Buzalka, Lukáč, Puškár, Dur-
bák, Zelinka, Lalík

IV. liga juh dorast
Hriňová - B.Štiavnica 5:0 (1:0)
Szabó, Ladický (84.Ladický), Ferenčík, 
Déneši, Hriňák, Cibuľa, Krištoff , Ďu-
rovič (79.Petro), Potančok, Čik, Židík

Dorast pokračuje v nepresvedči-
vých výsledkoch a z ihriska súpera 
sa vrátil s prehrou rozdielom triedy. 
Za stavu 1.0 Židík nepremenil po-
kutový kop

III.liga starší žiaci
Banská Štiavnica - Kremnica 
6:0 (0:0) Meňuš L. 3x, Nič, Šemo-
da, vlastný

III.liga mladší žiaci 
Banská Štiavnia - Kremnica 6:1 
(2:0) Horák M. 3x, Židík 2x, Šar-
kéziová 

Kam na futbal?
IV.liga dospelí 4.9., 15:30
Banská Štiavnica - Revúca, Divín - 
Štiavnické Bane
II.trieda juh 3.9., 15:30
Ladomerská Vieska - Banská Štiav-
nica "B"
IV.liga juh dorast 3.9., 14:00
Banská Štiavnica - Brusno
II.liga SŽ a MŽ 3.9., 10:00 a 12:00
Hliník - Banská Štiavnica
II. trieda 1.9., 15:30
B.Belá - M.Lehota, Prenčov - Rud-
no (4.9.)
I. trieda dorast 4.9., 13:00
B.Belá - Bzenica 

Ivan Javorský, Roman Kuruc

Jeden bod z horúcej trávy

Ilustračná fotka. foto peter sliacky

Obec Sv. Anton vás pozýva 
na podujatie Teatro Tatro 
"Zázračný divadelný 
automat".

Podujatie sa bude konať 3. sep-
tembra 2011 o 18:30 na nádvorí 
kaštieľa vo Sv. Antone. Hlavnými 
protagonistami sú Lukáš Latinák 
(laureát ceny "Zlatý gunár" Akadé-
mie humoru Slovenska na festiva-
le Kremnické gagy 2010) a Robert 
Jakab. Hrajú: Ondrej Spišák / Da-
niel Majling, Lukáš Latinák, Robo 
Jakab, Milan Vojtela, Martin Na-
hálka, Milan Ondrík. 

Zimná olympiáda počas ho-
rúceho leta! Unikátny automat, 
programovaný divákmi, prináša 
atmosféru zimných olympijských 
hier do Európy. Nervydrásajúce 
športové zápolenia v podaní sú-
boru ovenčeného zlatými medai-
lami z Kanady. Stačí rozkrútiť ko-
leso šťastia a naživo uvidíte to, čo 
ste doteraz poznali len z televíz-
nych obrazoviek! Vstupné 6 €, deti 
do 15 rokov 3 €, v predpredaji 5 € 
na Obecnom úrade Sv. Anton ale-
bo v Múzeu Sv. Anton.

Obec Sv. Anton

Teatro Tatro 
vo Sv. Antone

Občianske združenie Mládež 
pod Sitnom vás pozýva na Hu-
bertovskú zábavu, ktorá sa bude 
konať dňa 3. septembra 2011 od 
21:00 v Kultúrnom dome vo Sv. 
Antone. 

Vstupné 2,50 €. Tombola 1 € 
o hodnotné ceny! Hrajú Roma-
no Ilo. Občerstvenie zabezpečuje 
Hostinec na Rínku.

Hubertovská 
zábava
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Predám garáž na Povrazníku. Cena 4  
500 €, telefónne číslo: 0903 121 901

Kúpim na Jergištólni pozemok alebo  
starý domček al. ruinu, telefónne číslo: 
0914 138 988

Kúpim pozemok do 2 000m² v BŠ,  
tel.č.: 0908 531 348

Predám garáž na Mládežníckej (pod  
plavárňou). Cena 4 500 €, telefónne čís-
lo: 0905 801 231

Predám plynový kotol Protherm,  
cena 300 €, viac info na telefónom čís-
lo: 0904 648 882

Darujem zadarmo šteniatka krí- 
ženca fox – jagdteriéra, odber možný 

Predám 3-izbový byt v BŠ, tel.č.:  
0949 176 315

Dám do prenájmu zariadený 3-izbo- 
vý luxusný byt v tichom centre v BŠ, 
tel.č.: 0903 795 775

Predám rekreačnú chatu pri jazere v  
B. Studenci, tel.č.: 0944 134 109

Prenajmem nehnuteľnosť (obchod  
- služby 70m²) na Križovatke, tel.č.:
0905 386 359 

Prenajmem 2-izbový zrekonštruova- 
ný byt 64 m2 v historickom jadre Ban-
skej Štiavnice. Cena: 265 eur + ener-
gie. Parkovanie pred domom. Kontakt: 
0907 302 262

Predám chatu so záhradou v záhrad- 
kárskej oblasti, tel.č.: 0905 226 264

Predám 3+1 byt v tichej lokalite, Ul.  
L. Exnára, čiastočne prerobený, tel.č.: 
0903 313 542

Predám 3-izbový byt v OV na Drie- 
ňovej – kompletná rekonštrukcia, tel.č.: 
0910 920 946

Realitor predá dom na Podho- 
rí, cena: 27 999 €, telefónne číslo: 
0905 148 574

Predáme RD na Š.Baniach v blízkosti  
jazier s 2 vchodmi, tel.č.: 0918 142 474

Predám 1-izbový byt na Ul. 1.mája,  
tel.č. 0903 302 209 

Predám panelový byt 2 + KK v pô- 
vodnom stave v BŠ, Ul. Mierová. Cena 
30 000 €, bližšie info: mierova13@cen-
trum.sk, (len vážni záujemcovia)

Dám do prenájmu garáž na Drieňo- 
vej, cena 33 €, tel.č.: 0905 178 047

Dám do prenájmu nezariadený 3-iz- 
bový byt na Drieňovej, cena: 370 €, vrá-
tane energií, tel.č.: 0905 178 047

Directreal predá 3 izbový čiastočne  
prerobený byt na Drieňovej, cena 32 
000 Eur pri rýchlom jednaní dohoda, 
tel.č.: 0908 906 704

Directreal hľadá a ponúka nehnuteľ- 
nosti na predaj v okolí Banskej Štiavni-
ce, tel.č.: 0908 906 704 

Dovoz dreva - štiepané, metrovi- 
ca, palety, brikety, stavebniny, štrky, 
piesky, brizolit a iné, telefónne číslo: 
0903 121 901

Doprava do EÚ 9 miest odvoz z  
domu, lacno a spoľahlivo, telefónne čís-
lo: 0904 416 890

Ponúkam výkopové práce bag- 
rom a odvoz Aviou, telefónne číslo:
0905 883 804, 0907 448 819

Hľadám spolupracovníkov, bližšie  
info: 0914 258 523

inzerciareality

služby

práca

ihneď, kontakt: 0949 579 388 
Predám automobil Škoda 120 L, r.  

výr. 1988, cena dohodou – lacno, tel.č. 
0904 649 784


