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InzercIa

Dni Svätého Huberta 2012
I keď počasie na úvod osláv 
Dní sv. Huberta celkom 
nevyšlo, postupne sa 
„umúdrilo“ a v areáli sväto-
antonského kaštieľa sa v prvý 
septembrový víkend opäť 
zišli tisícky priateľov prírody z 
celého Slovenska i zahraničia.

Návštevu osláv nevynechali ani 
najvyšší štátni predstavitelia: J.E. 
Ivan Gašparovič – prezident SR, mi-
nister pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR Ľubomír Jahnátek, mi-
nister životného prostredia SR Pe-
ter Žiga, prezident Slovenského 
poľovníckeho zväzu a Slovenskej 
poľovníckej komory – poslanec NR 
SR Tibor Lebocký, ďalší poslanci NR 

SR: Magda Košútová, Peter Gaži, Ľu-
dovít Kaník, Ján Mičovský, Robert 
Puci a Marián Záhumenský. Tohto-
ročné oslavy sa niesli v znamení osláv 

50. výročia Múzea vo Svätom Anto-
ne. Aj úvodný program osláv, v kto-
rom účinkovali priatelia zo Svätého 
Antona i Banskej Štiavnice,  •3.str.

Prezidentská návšteva na Dňoch sv. Huberta foto lubo lužina

Začal sa nový školský rok 2012/13
Začiatok a koniec, niečo príde a nie-

čo odíde, jedni odišli  a iní prídu.
Len nedávno sme sa v školách , plní 

emócií, lúčili s deviatakmi, aby sme ich  
čoskoro privítali ako najmladších „ba-
žantov „ na stredných školách a gym-
náziách. Materské školy vyprevadi-
li „svojich najstarších“ do ich prvých 
školských lavíc , aby noví najmenší s 
mackom v náručí a plní očakávaní na-
sávali tú svoju prvú, naozajstnú  školu.

Začína sa nám nový školský rok a 

tak, ako po iné roky, sa pýtame , čo 
nám prinesie.

S určitosťou opäť nejaké zmeny, či 
k lepšiemu,  budúcnosť ukáže. Všetci 
by sme chceli veriť, že  školy opäť zlep-
šia svoju prácu, budú dosahovať ešte 
lepšie výsledky, lepšie a kvalitnejšie 
pripravia žiakov na život, lepšie bude 
zrealizovaná inovácia obsahu vzdelá-
vania a využívania tvorivých metód 
vo vyučovaní. Toto je ale podmienené 
mnohými faktormi, cez osobnosť uči-

teľa (kde si mimochodom často mno-
hí mylne myslia, že musí zvládnuť na-
ozaj všetko  od  náročných príprav 
s absenciou učebníc, cez suplovanie 
rodičovskej výchovy, sebavzdeláva-
nie....) až po skvalitňovanie vzdeláva-
cieho prostredia, zlepšením  materiá-
lovo-technického vybavenia škôl.

Vážení pedagogickí zamestnanci, 
uvedomujeme si,  škola sa mení a rozví-
ja vďaka kolektívnemu a individuálne-
mu konaniu jej osadenstva, teda pre-

dovšetkým Vás, učiteľov. Preto  Vám 
do nového školského roka prajeme 
opäť dobré zdravie, bezstresovú prácu 
v príjemnom kolektíve  spolupracovní-
kov a predovšetkým dobrých  žiakov.

Milí naši žiaci, študenti. Želáme 
Vám úspešný a príjemný nový školský 
rok 2012/13, aby ste v ňom pod vede-
ním svojich učiteľov načerpali veľa no-
vých a kvalitných vedomostí a súčasne 
našli dostatočný priestor na pozitívnu  
sebarealizáciu .   Viera Ebert

Rekordná 
návštevnosť

Turistická sezóna v Banskej Štiav-
nici s končiacim letom láme rekordy v  
návštevnosti. Informačné centrum v 
sobotu dňa 25.08.2012 navštívilo 564 
záujemcov o informácie, čo je najvyšší 
počet, ktorý od svojho vzniku centrum 
zaznamenalo. Počas celého dňa pri-
chádzali do IC návštevníci po jednom, 
alebo v menších skupinkách, ale ani 
jeden veľký organizovaný zájazd. Naj-
viac bolo slovensky hovoriacich náv-
števníkov, nasledovali českí, nemeckí, 
maďarskí, ale aj anglickí či francúzski. 
Odozvy zo strany turistov na Banskú 
Štiavnicu sú veľmi pozitívne. To sa od-
zrkadľuje v tom, že k nám prichádza 
stále viac ľudí, aby si u nás oddýchli, za-
bavili sa a spoznali niečo z našej histó-
rie či krás prírody. Libor Chmelíček
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Tento rok pripadá 250 rokov 
odvtedy, čo  cisárovná Mária 
Terézia rozhodla o založení 
budúcej svetoznámej Baníckej 
akadémie v Banskej Štiavnici.

Pri tejto príležitosti vydalo 
Mesto Banská Štiavnica s finanč-
nou dotáciou Ministerstva kul-
túry SR publikáciu Banícka aka-
démia v Banskej Štiavnici. Do 
publikácie prispeli viacerí auto-
ri - Ivan Gašparovič, prezident 
SR a čestný občan Banskej Štiav-
nice: Mgr. Nadežda Babiaková, 
primátorka mesta, PhDr. Miku-
láš Čelko, doc. Ing. Ivan Herčko, 
CSc. a PhDr. RNDr. Ján Novák, 
CSc., ktorý je zároveň aj zosta-
vovateľom publikácie. Publiká-
cia je bohato ilustrovaná histo-
rickými fotografiami zo SBM a 
ŠÚBA, ako aj súčasnými farebný-
mi fotografiami niekdajších ob-
jektov akadémie a zábermi, kto-
ré dokumentujú duchovný vplyv 
tejto školy, v jeho rôznych po-
dobách Publikáciu vydal Aprint, 
s.r.o., Žiar nad Hronom v sloven-
sko-anglickej mutácii Prezentá-
cia publikácie v rámci kultúrneho 
programu sa uskutoční za účasti 
všetkých jej autorov, a to aj pre-

zidenta SR a čestného občana 
nášho mesta Ivana Gašparoviča 
dňa 7.9.2012 o 17:30 v niekdaj-
šej prijímacej sieni hlavných ko-
morských grófov, ktorí boli až do 
2. polovice 19. storočia súčasne 
aj riaditeľmi akadémie v Kam-
merhofe, na 1. poschodí (vstup 
do objektu horným vchodom). 
Pri prezentácii bude predajná 
cena publikácie len za symbolic-
kých 3 €. Neskôr si ju záujemco-
via môžu zakúpiť za 5 € v Infor-
mačnom centre Banská Štiavnica 
na Námestí sv. Trojice 6.

Michal Kríž

Nová publikácia
o Baníckej akadémii
Prezentácia bude za účasti prezidenta SR

Milí spoluobčania a vážení 
návštevníci Banskej Štiavnice!

Blížia sa Salamandrové dni, 
ktoré sú vyvrcholením Kultúrne-
ho leta v našom meste. Sú to naše 
tradičné mestské slávnosti, jedi-
nečné svojho druhu na svete. Ten-
to rok sa Salamandrové dni budú 
konať v dňoch 6. - 9. septembra. 
Vyvrcholenie týchto dní – Sala-
mandrový sprievod sa uskutoč-
ní 7. septembra vo večerných ho-
dinách.  Celý rok 2012 sa nesie v 
znamení osláv 250. výročia zalo-
ženia Baníckej akadémie v Ban-
skej Štiavnici, a Salamandrové 
dni nebudú výnimkou. Tieto osla-
vy budú výnimočné aj tým, že nad 
nimi, okrem iných významných 
podujatí, prevzal záštitu prezi-
dent SR J. E. Ivan Gašparovič, kto-
rý bude aj pri uvádzaní publikácie 

vydanej k 250. výročiu založenia 
Baníckej akadémie do života.

Do nášho mesta pricestuje 
množstvo návštevníkov z rôznych 
kútov Slovenska i zo zahraničia. 
Verím, že si všetci odnesiete len 
tie najlepšie zážitky z nášho mes-
ta aj z jednotlivých podujatí a ne-
zabudnuteľný pocit z historické-
ho Salamandrového sprievodu, 
ktorý Vás aspoň na chvíľu prene-
sie do slávnych dôb baníckych a 
študentských, ktorými sa Banská 
Štiavnica pýšila v minulosti. 

Aj touto cestou úprimne ďaku-
jem všetkým aktérom Salaman-
drového sprievodu ako aj všetkým 
tým, ktorí si ho prídu pozrieť. 
Prajem všetkým spoluobčanom i 
návštevníkom príjemnú pohodu a 
dobrú náladu.

Mgr. Nadežda Babiaková,
primátorka mesta

Príhovor primátorky mesta

V dňoch 31.8. -1.9. 2012 odo-
hrali starší a mladší žiaci turnaj 
partnerských miest v Moravskej 
Třebovej za účasti miest Morav-
ská Třebová, Banská Štiavnica, 
Mohelnice a Staufenberk.

Mladší žiaci suverénne vyhra-
li, najlepší strelec turnaja Michal 
Horák, najlepší brankár turnaja 
Maťo Palov.

Ďakujeme mestu a pani primá-
torke za zabezpečenie dopravy.

Richard Neubauer

Turnaj partnerských 
miest 

Rušenie nočného pokoja
Dňa 21.8.2012 o 23:00 hod. 

bolo telefonicky  oznámené, že v 
Banskej Štiavnici na Ul. Budova-
teľská č.15 neznáma osoba svo-
jim správaním ruší nočný pokoj. 
Hliadka MsPo na mieste zistila, že 
páchateľkou uvedeného konania 
je J.K. Vec bola vybavená v zmys-
le priestupkového zákona a meno-
vaná miesto opustila.

Podozrenie z týrania psa
Dňa 22.8.2012 o 14:00 na zá-

klade dožiadania OO PZ BŠ prí-
slušníci MsPo vykonali odchyt psa 
na Belianskom jazere. Bolo vyko-
nané zistenie totožnosti majiteľa 
psa. Vzhľadom na to, že v danom 
prípade išlo o podozrenie z týrania 
psa v zmysle vecnej príslušnosti, 
prípad prevzalo OO PZ BŠ, ktoré 
v danej veci vykonáva preverova-
nie. Pes bol umiestnený do karan-
ténnej stanice.

Voľný pohyb psa
Dňa 23.8.2012 o 21:05 hod. 

bolo zistené, že v Banskej Štiav-
nici na Ul. Mládežnícka sa voľne 
pohybuje pes, ktorý ohrozuje oso-
by. Bol vykonaný odchyt psa a ná-
sledným preverovaním bol zistený 
majiteľ, ktorý bol za voľný pohyb 
psa postihnutý v zmysle priestup-
kového zákona uložením blokovej 
pokuty a psa si následne prevzal. 
Vladimír Kratoš, náčelník MsPo

BANSKÁ ŠTIAVNICA - MOJE RODISKO

29.7. Silvester Suchý, 5.8. Dávid 
Maruniak, 8.8. Tomáš Kaskötö, 11.8. 
Viktor Bartoš, 15.8. Ján Ďurovič, 
17.8. Klaudia Voštiarová, 22.8. Da-
niel Bernáth, 27.8. Martina Bukňo-
vá, 27.8. Maxim  Zábudlý, 28.8. Nela 
Jarábeková, 28.8.Tamara Vicianová
NA SPOLOČNÚ CESTU ŽIVOTOM SA VYDALI

11.8. MVDr. Dušan Fabián, PhD. 
a Mgr. Kamila Lievajová, 1.9. Juraj 
Korpeľ a Zuzana Stajníková, 1.9. Jo-
zef Ferenčík a Mgr. Monika Vančová, 
1.9. Tomáš Počai a Ida Meszarošová 
ODIŠLI Z NAŠICH RADOV

30.7. Róbert Bukat vo veku 53 ro-
kov, 8.8. Júlia Smrtičová vo veku 87 
rokov, 15.8. Ján Jausch vo veku 48 
rokov, 23.8. Ivan Šarközi vo veku 41 
rokov, 24.8. Daniela Lacová vo veku 
56 rokov, 31.8. Katarína Švidroňo-
vá vo veku 87 rokov 

Jarmila Simonidesová

SPOLOČENSKÁ KRONiKA

3.9. - Uskutočnila sa gremiálna po-
rada zástupcov mestských spoloč-
ností a vedúcich oddelení MsÚ. 
- Zasadnutie prípravného výboru 
podujatia Salamandrové dni 2012.
- Účasť na celoslovenskom poduja-
tí 44. Dni posudkového lekárstva 
vo Vyhniach. 

4.9. - Pracovné rokovanie so spo-
ločnosťou EMED, Slovakia, s.r.o.
- Príprava a organizačné zabezpečenie 
podujatia Salamandrové dni. 
- Účasť na poslednej rozlúčke s ob-
čanom nášho mesta pánom Hor-
stom Bauerom.

5.9 - Príprava materiálov na zápis 
do zoznamu nehmotného kultúr-
neho dedičstva.
- Pracovné rokovanie k uzatvore-
niu zmluvy k pozemku na výstav-
bu obchodného domu TESCO.

6.9. - Prijatie medzinárodnej dele-
gácie v rámci pracovného rokova-
nia Stredoeurópskej kultúrnej plat-
formy v Banskej Štiavnici.

6.9. - 9.9. - Účasť na podujatiach 
v rámci mestských osláv Salaman-
drových dní spojených s oslava-
mi 250. výročia založenia Baníc-
kej akadémie a s celoslovenskými 
oslavami Dňa baníkov, geológov, 
hutníkov a naftárov. 

Andrea Benediktyová
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•1.str. patril tomuto výročiu. Deti 
zo ZŠ vo Svätom Antone predsta-
vili divadielko „ Legenda o svätom 
Hubertovi“, Mgr. Barbora Legény-
ová za sprievodu ocka Štefana Le-
gényho zaspievala Pieseň o sv. Hu-
bertovi, trubači zo SOŠL v Banskej 
Štiavnici zahrali svätohubertovskú 
fanfáru a na známe piesne pred-
stavili nové texty o múzeu dychová 
hudba Sitňanka a Martin Kminiak s 
dcérou Danielkou zo súboru Sitňan. 
V rámci úvodného programu bolo 
vyhlásené ďalšie významné lesníc-
ke miesto na Slovensku – svätoan-
tonský kaštieľ a uvedené boli do ži-
vota dve nové publikácie:  Wildlife 
-  z vydavateľstva AB ART press - s 
hodnotnými fotografiami zveri vo 
voľnej prírode od 33 výborných slo-
venských autorov a Zborník Múzea 
vo Svätom Antone XX/2012. MPRV 
SR a SPZ využili podujatie na odo-
vzdanie rezortných medailí a me-
dailí sv. Huberta. Do siene úcty a 
slávy poľovníctva na Slovensku boli 
uvedené dve ďalšie významné osob-
nosti: Štefan Teren - dlhoročný čes-
koslovenský a slovenský funkcio-
nár SPZ, významný autor odbornej 
poľovníckej literatúry i beletrie, a 
Fridrich Konrad – výborný kynológ 
a znalec raticovej zveri, ktorý má 
zásluhu pri zavádzaní farbiarov do 
poľovníckej praxe. Memoriál Fridri-
cha Konrada sú dodnes najvýznam-

nejšie európske skúšky farbiarov. V 
barokovej sýpke boli prezentova-
né unikátne trofeje Podunajska, z 
ktorých najviac zaujali hlavne srn-
čie, víťazné fotografie českosloven-
skej súťaže Memoriál Slávy Štochla 
a obrazy poľovnej zveri Anny Raky-
tovej. Na oslavách nechýbali osved-
čené atrakcie: ukážky sokoliarstva, 
poľovníckej kynológie, streľby z lu-
kov a kuší, atraktívny rybolov, Maj-
strovstvá Slovenska vo vábení jele-
ňov, srnčej, diviačej a dravej zveri, 
o najkrajšiu poľovnícku fotografiu, 
poľovnícky nôž, poľovnícky šperk, 
poľovnícky klobúk,  vtipné súťaže 
„Hájnikova žena“, „poľovníkových 
„5F“, v hádzaní flinty do žita, o naj-
dlhšiu a najkrajšiu bradu, módna 
prehliadka, divadelné prestavenie – 
prirodzene  Paradajz Pikčr, špeciál-
na výstava alpských jazvečíkovitých 

duričov, Poľovnícky chodník - poľov-
níctvo pre deti (SOŠL B. Štiavnica), 
laserová strelnica, koncert hornové-
ho kvarteta Laugarício a Mgr. Bar-
bory Legényovej, vystúpenie folklór-
neho súboru Sitňan, ... ap. Zlatým 
klincom osláv bola ako vždy svätohu-
bertovská omša so sprievodom s ulo-
veným jeleňom a obetnými darmi.

Možno predpovede počasie i 
letecké dni na Sliači spôsobili, 
že návštevníkov Dní sv. Huber-
ta bolo menej ako ostatné roky, 
no dôležité je, že odchádzali spo-
kojní. Veľmi si vážime, že v rám-
ci „hubertovskej kvapky krvi“ da-
rovalo krv 42 priateľov prírody 
– úprimne ďakujeme. Rád by som 
sa  týmto príspevkom poďakoval 
aj všetkým dobrým ľuďom, ktorí 
pomohli podujatie zorganizovať.

Marian Číž

Dni svätého Huberta 2012

Možno ste aj vy zachytili informá-
ciu z médií o pripravovanom štrajku 
zamestnancov školstva na 13. sep-
tembra 2 012 a kladiete si otázku, 
čo tí učitelia zase chcú!? Veď protes-
tovali aj pred rokom!

Máte pravdu. No ani po roku, 
parlamentných voľbách a zmene 
vlády sme neboli vypočutí a akcep-
tovaní. Okrem požiadaviek z mi-
nulého roku chceme vyjadriť pro-
test proti predloženému návrh 
rozpočtu SR na roky 2013–2015 
v rezorte školstva, ktorý je výsme-
chom svedomitej práce učiteľov a 
odborných zamestnancov snažia-
cich sa vzdelávať a vychovávať de-
saťtisíce detí a mládeže. Prevádz-
koví pracovníci nášho rezortu  sú 
svojimi platmi na prahu chudoby. 
Naše platy sú hanbou spoločnosti 
a týmto štrajkom chceme vyjadriť 

svoju nespokojnosť.
Slovenské školstvo dospelo do 

fázy, keď je potrebné prestať len 
rozprávať v zatvorených kabinetoch 
o tom, ako sa rúti školstvo do záhu-
by, ale treba pristúpiť k činom. Je 
pravda, že štrajk prináša so sebou 
aj určité obete, či už vo forme stra-
tenej  mzdy, či nepochopenia ve-
rejnosti. Nemalú starosť všetkým 
pracovníkom jednotlivých škôl spô-
sobuje  fakt, že v daný deň vznik-
ne v mnohých rodinách problém, 
čo s dieťaťom.... Ale musíme si uve-
domiť, že je to naozaj jediná cesta, 
ako môžu dať všetci zamestnanci 
školstva spoločne najavo svoj ná-
zor. Myšlienka je spoločná: „Chce-
me dôstojné školstvo!“ 

Som nesmierne vďačná všetkým, 
ktorí sa štrajku zúčastnia. Určite to 
stálo veľa odvahy, urobiť tento krok, 

a práve preto by toto rozhodnutie 
mala podporiť aj verejnosť a po-
vzbudiť náš  boj za správnu vec! Ak 
sa školstvo nepostaví opäť na nohy, 
pôjde to so Slovenskom ešte viac z 
kopca. A to si jednoducho kompe-
tentní už musia konečne uvedomiť. 
Slovenské školstvo nesmie produ-
kovať davy nezamestnaných, ale 
ambicióznych, flexibilných a seba-
vedomých ľudí, ktorí nemajú prob-
lém prispôsobiť sa trhu. Ale to si 
vyžaduje zapálených, oddaných a 
najmä spravodlivo ohodnotených 
zamestnancov tohto rezortu.

V deň uzávierky ŠN ešte nemôžem 
zverejniť zoznam škôl a zariadení 
okresu B.Štiavnica zúčastňujúcich sa 
na štrajku, ale rodičovská verejnosť 
bude o nich včas informovaná.

Renáta Taligová

Štrajk za dôstojné školstvo

Krádež 
Dňa 31.08.2012 poverený prí-

slušník OO PZ Banská Štiavnica 
začal trestné stíhanie a súčasne 
vzniesol obvinenie za prečin krá-
dež voči osobe L.S. , ktorý dňa 
05.08.2012 okolo 02:00 hod. v 
obci Sv. Anton vykonal krádež 
vlámaním do pohostinstva zv. 
„Hostinec na Mýte“, kde odcu-
dzil cigarety a alkohol, čím maji-
teľovi spôsobil škodu 70,- eur.
Marenie úradného
rozhodnutia

Dňa 31.08.2012 poverený prí-
slušník OO PZ Banská Štiavnica 
začal trestné stíhanie a súčas-
ne vzniesol obvinenie za prečin 
„Marenie úradného rozhodnu-
tia“ a „Ohrozovanie pod vply-
vom návykovej látky“ voči oso-
be J.L., ktorý dňa 23.08.2012 o 
22:06 hod. v Banskej Štiavnici 
viedol vozidlo VW Polo, pričom 
bol zastavený a kontrolovaný 
hliadkou OO PZ Banská Štiav-
nica, kde pri kontrole bolo zis-
tené, že menovaný vedie vozi-
dlo aj napriek vydanému zákazu 
činnosti a po vykonanej dycho-
vej skúške aj pod vplyvom alko-
holu s výsledkom 1,27 mg/l.
Krádež 

Dňa 03.09.2012 poverený prí-
slušník OO PZ Banská Štiavnica 
začal trestné stíhanie za prečin 
„Krádež“, ktorého sa dopus-
til doposiaľ nezistený páchateľ 
tým, že v ranných hodinách pri 
jazere Počúvadlo odcudzil z tera-
sy chaty kľúče, ktorými si otvo-
ril dvere chaty, vošiel do vnútor-
ných priestorov, odkiaľ odcudzil 
tašku s peňaženkou, osobnými 
dokladmi a finančnou hotovos-
ťou, čím majiteľovi spôsobil ško-
du vo výške 1.700,- eur. Po pá-
chateľovi polícia pátra.
Vladimír Fábry, riaditeľ OOPZ BŠ

Spojená škola, Špitálska 4, 969 
56 Banská Štiavnica ponúka na 
prenájom nehnuteľný majetok. 
Podrobnejšie informácie na webo-
vej stránke školy www.sosbs.sk

Oznam

Čriepky
„Občas sa stáva, že si predsta-

vujeme aj nepredstaviteľné veci.“
Ján Petrík
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3. septembra bolo otvorenie 
školského roku 2012/2013 v ban-
skoštiavnickej Špeciálnej škole, 
ktorú v súčasnosti navštevuje 35 
žiakov. Ako nám prezradila riaď. 
Mgr. Beáta Rafajová, po dlhšom 
čase sa podarilo otvoriť I. trie-
du, do ktorej sa zapísalo 6 žiakov. 
Táto škola poskytuje už tretí rok 
priestory pre elokovanú triedu 
Praktickej školy so sídlom v Ban-
skej Bystrici. Jej riaditeľka Mgr. 
Lýdia Miklošovičová prišla 4. sep-
tembra otvoriť nový školský rok 
spolu s rodičmi, žiakmi i zástup-
kyňou MsÚ p. Denisou Kubiňáko-
vou. Popriala žiakom a ich mladej 
učiteľke Mgr. Patrícii Kováčovej 
príjemné zážitky v škole a veľa 
úspechov pri osvojovaní si vedo-
mostí. Veronika, Dominika, Peťo 
i Paľko porozprávali o svojich bo-
hatých prázdninových dobrodruž-
stvách a svorne konštatovali, že 
sa na školu tešia. Privítali aj novú 
spolužiačku Katku a sľúbili, že jej 
pomôžu začleniť sa do kolektívu. 

Je dobré, že aj deti so špecific-
kými potrebami sa môžu vzde-
lávať vo svojom rodnom meste. 
Prajeme im, aby si posledný rok 
v tejto škole odniesli do života čo 
najviac poznatkov a praktických 
zručností.

Aj pedagógovia týchto škôl sa 
zapoja 13. septembra do štrajku 
za dôstojnejšie postavenie učiteľa 
v našej spoločnosti.

Nora Bujnová

Všetky deti sú 
vzdelávateľné

O tohtoročnom Salaman-
drovom sprievode sme 
sa porozprávali s hlavnou 
organizátorkou Ing. Dalmou 
Štepánekovou: 

Kedy sa začali  prípravy na Sa-
lamadrový sprievod?

„Prípravy na Salamandrový sprie-
vod som začala robiť už v júni. Pri-
pravovala som si celú šatnicu, všet-
ky kostýmy, ktoré potrebujem do 
Salamandrového sprievodu a z toho 
okolo 70% mám už aj pripravené 
menovite pre jednotlivých účastní-
kov. Chcela by som podotknúť, že 
všetky kostýmy do Salamandrového 
sprievodu máme vlastné a pri tejto 
príležitosti sa chcem poďakovať aj 
všetkým obyvateľom Banskej Štiav-
nice a okolia, ktorí mi pomohli túto 
šatnicu sponzorsky vybudovať. Ur-
čité kostýmy zakúpilo aj mesto Ban-
ská Štiavnica. Po technickej stránke 
máme Salamander zabezpečený. V 
tomto roku sa nám podarilo zabez-
pečiť aj koč pre Salamander, za čo 
sa chcem poďakovať sponzorom i aj 
mestu Banská Štiavnica.“ 

Koľko účastníkov sa zúčastní 
na Salamandrovom sprievode?   

„Tento rok sa rysuje, že sa Sala-
madrového sprievodu zúčastní cca 
350 účastníkov.  Sú to prevažne oby-
vatelia mesta Banská Štiavnica, ale 
dochádza k zmene štruktúry oby-
vateľstva, máme tu aj takých, ktorí 
si odkúpili domy v Banskej Štiavni-
ci a niektorí z nich sa aj do Salaman-
drového sprievodu prihlasujú. Žiaľ, 

s bolesťou v srdci musím povedať, 
že tých pravých baníkov ubúda. Na 
oboch rukách sa dá spočítať, koľ-
ko baníkov je v sprievode, no treba 
podotknúť, že do sprievodu idú už 
aj ich deti a vnukovia, čo si vysoko 
vážim. Musím pripomenúť, že do 
sprievodu prichádzajú aj bývalí štu-
denti banskoštiavnických škôl. Dob-
re mi to padne, keď mi povedia: „...
nepamätáte si nás, my sme boli v 
sprievode pred pár rokmi za tú či 
onú masku...“ a vždy sa ich opýtam, 
čo ich priviedlo do Banskej Štiavni-
ce a ich odpoveď znie: „... mám rád 
toto mesto a páči sa mi Salamander.“ 
Žiaľ, niektorí obyvatelia nášho mes-
ta nemajú taký srdečný prístup k Sa-
lamandrovému sprievodu ako cudzí. 
Salamandrový sprievod je jedinečný 
a je len v Banskej Štiavnici. V iných 
mestách Slovenska sa konajú len ba-
nícke sprievody. Buďme na to hrdí, 
že v Banskej Štiavnici je jedinečný 
Salamandrový sprievod a zachovaj-
me si takúto tradíciu, ktorá je úzko 
spätá so založením Baníckej akadé-
mie, ktorého 250. výročie jej založe-
nia si pripomenieme v októbri.“

Čím bude Salamandrový sprie-
vod iný od predchádzajúcich?

„Salamandrový sprievod iný ne-
môže byť, lebo históriu sa meniť 
nedá. Ale o to bude zaujímavejší, 
že sú v ňom ešte stále starí obyva-
telia Banskej Štiavnice, na ktorých 
sa môžu pobaviť diváci tohto mesta, 
pretože ich v sprievode spoznáva-
jú, ale aj mnohí sú takí zamaskova-
ní, že ani nevedia, o koho ide. Mu-

síme dbať o to, aby sme získavali do 
Salamandrového sprievodu aj mla-
dých ľudí. Máme len cca 140 štu-
dentov, ktorí sa ho zúčastňujú a sú 
zo všetkých stredných škôl v našom 
meste. Potom sú tam malé detičky 
z materských škôlok, z nich si vy-
chovávame budúcu generáciu, ktorá 
bude mať srdečný vzťah k Banskej 
Štiavnici a udržiavaniu baníc-
kych tradícií.“ 

Odkaz pre Banskoštiavničanov 
a návštevníkov Salamandrového 
sprievodu.

„Salamandrový sprievod je naj-
masovejšia akcia, ktorá je vytvo-
rená z vlastných obyvateľov resp. 
tých, ktorí majú srdečný vzťah k 
Banskej Štiavnici. Príďte sa pozrieť, 
podporte tých, ktorí v sprievode 
sú, a nezabúdajte, že baníctvo po-
ložilo základ tomuto mestu a bolo 
úzko spojené s celým hospodár-
skym, kultúrnym a spoločenským 
životom mesta. Príďte, pozdravte 
svoje vnúčence, svoje deti, svojich 
rodičov, starých rodičov a dokážte, 
že ste hrdí na toto mesto.“

Michal Kríž

Salamandrový sprievod

Dopravné obmedzenie počas 
osláv Salamandrových dní 
2012 bude nasledovné:

Vo štvrtok 6.9.2012 
Autobusová doprava bude bez 

zmien. Ostatná doprava bude mať 
obmedzený vjazd len na Námestie 
sv. Trojice. V poobedňajších hodi-
nách bude zrušené parkovanie na 
Námestí sv. Trojice
V piatok 7.9.2012 

Autobusová doprava bude pre-
mávať do centra mesta len do 8.00 
hod. Po tejto hodine budú všetky 
autobusové spoje, ktoré majú za-
stávku MsÚ, alebo prechádzali mes-
tom končiť na zastávke Križovatka 
alebo sídlisko Drieňová.

 Od rána od 6.00 hod. bude úpl-

ná uzávierka Námestia sv. Troji-
ce a časti  Radničného   námestia – 
vjazd bude povolený len stánkarom 
a usporiadateľským  vozidlám.

Na Uliciach Kammerhofská, Dol-
ná, A. Sládkoviča dôjde k celoden-
nému  zrušeniu parkovania a aj tu 
bude platiť zákaz státia.

 Od 12.00 hod sa uzatvorí vjazd 
do centra mesta v križovaní ulíc 
A.Kmeťa, Akademická a Kammer-
hofská a z opačnej strany na ulici 
A. Sládkoviča pri Frauenbergu . Do 
priestoru centra mesta budú púšťané 
vozidlá len pozvaných hostí a uspo-
riadateľské vozidlá s povolením.

Od 14.00 hod sa uzatvorí na Aka-
demickej ulici jeden jazdný pruh ko-
munikácie nad penziónom MATEJ  
a bude možné parkovanie na pravej 

strane až po Ulicu Mierová.
 Od 16.00 hod. sa uzatvorí aj 

vjazd z ulice  Mládežnícka na uli-
cu Dolná a Križovatka za druhým 
„kruhovým objazdom“, tak, aby sa 
ulice Dolná a Kammerhofská sta-
li  bezpečným korzom pre chodcov, 
čo bude aj od 19.00 hod. trasa Sala-
mandrového sprievodu.
V sobotu 8.9.2012 

Bude uzatvorené len Nám. sv. 
Trojice a časť Radničného námestia 
pod kostolom a za „Hríbom“. Au-
tobusová doprava bude premávať 
podľa platného CP.

Doprava bude riadená štátnou a 
mestskou políciou, ako aj usporia-
dateľskou službou a bude osadené  
príslušné dopravné značenie.

Dušan Vahlandt

Doprava počas Salamandrových dní 2012Ospravedlnenie
Novinársky škriatok zaúrado-

val, v dôsledku čoho sa  v článku 
o Seniorskom talentáriu v minu-
lom čísle ŠN neobjavila informá-
cia o účinkovaní členiek Klubu dô-
chodcov v Štiavnických Baniach. 
Ich milé a pekné vystúpenie (spev) 
obohatilo program Seniorského 
talentária, za čo im tiež ďakujeme 
a zároveň sa ospravedlňujeme za 
toto nedopatrenie. Tešíme sa na 
stretnutie aj v budúcom roku.

Mária Petrová, Nora Bujnová

Myšlienka dňa
„Láska sa dá nájsť ľahko, ale 

skutočné šťastie sa hľadá ťažko.“ 
Michal Boháč
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Na deň 29. august pripadá 
štátny sviatok. Je to deň, keď 
si pripomíname vyhlásenie 
Slovenského národného 
povstania v roku 1944.

Tento rok sme si pripomenuli 
68.výročie týchto slávnych udalostí 
aj v našom meste a v niektorých ob-
ciach nášho okresu.

28.augusta 2012 sa uskutoč-
nili spomienkové oslavy SNP o 
13. 30 hod. pri pomníku SNP 
na Radničnom námestí za prí-
tomnosti  predstaviteľov nášho 
mesta pani Mgr. Nadeždy Babia-
kovej, primátorky mesta, JUDr. 
Dušana Lukačku, zástupcu pri-
mátorky, Ing. Jaromíra Piliara, 
vedúceho oddelenia organizač-
ného, za oblastný výbor SZPB 
v Žiari nad Hronom Mgr. Ľubo-
míra Janču, priamych účastní-
kov druhej svetovej vojny pánov 
Jožka Kopčana, MUDr. Fili-
pa Danningera, Martina Luká-
ča, zástupcov politických strán 
a hnutí v okrese BS, členov ZO 
SZPB v BS a občanov nášho mes-
ta. Po zaznení hymny SR priví-
tal všetkých prítomných tajom-
ník ZO SZPB v BS Ing. Jaroslav 
Dudík, po položení vencov k pa-
mätníku SNP prednesu básne v 
podaní Zuzany Patkošovej, pra-
covníčky oddelenia kultúry, 
ŠaMK. Hlavný príhovor pred-
niesla pani primátorka mesta 
BS, v ktorom spomenula uda-
losti spred 68 rokov a utrpenie 
obyvateľov nášho mesta. Veľa 
nevinných ľudí bolo nezmysel-
ne zavraždených a väznených 
v koncentračných táboroch. Je 

dôležité si pripomínať tieto uda-
losti a hrôzy fašizmu.

Pri príležitosti 68. výročia SNP 
Ústredná rada udelila členom na-
šej ZO SZPB v BS čestné uznania a 
medailu za vernosť. Tieto ocenenia  
odovzdali páni Mgr. Ľubomír Jan-
čo, podpredseda Obl. výboru SZPB 
v ZH a člen výboru ZO SZPB v BS 
Jožko Kopčan. Medaila za vernosť 
bola udelená p. Imrichovi Antalovi, 
in memoriam, ktorú prebrala dcé-
ra p. Špuntová. Čestné uznania boli 
odovzdané p. Jolane Šamovej, Mar-
te Boroškovej, Martinovi Lukáčo-
vi, Pavlovi Adámymu, Ing. Jaromí-
rovi Piliarovi. Po zaznení hymnickej 
piesni „Kto za pravdu horí“ sa spo-
mienkové oslavy ukončili. Niekto-
rí účastníci pokračovali autobusom 
na Sitno, kde sa tiež tradične kona-
li  oslavy na jeho vrchole. Po ceste 
sa pripojili aj obyvatelia Prenčova, 
Svätého Antona a tak isto skupin-
ka turistov, ktorí vystúpili na Sitno 
od jazera Počúvadlo. O 15. 30 otvo-
ril spomienkové oslavy predseda 
ZO SZPB v BS Anton Greguss, pri-
vítal všetkých prítomných, po polo-
žení vencov k pamätníku Ladislava 
Exnára si účastníci tejto spomien-
ky za hudobného sprievodu vynika-
júceho harmonikára zo Sebechlieb 
zaspievali partizánsku pesničku 
„Tichá noc, tmavá noc krásna je“. 
Hlavný príhovor mal člen ZO SZPB 
v BS Mgr. Ľubomír Krno. Vo svo-
jom príhovore vyzval účastníkov 
tohto podujatia na minútu ticha za 
tých, ktorí položili svoje životy vo 
vojne, ale aj za tých priamych účast-
níkov, ktorí zomreli v poslednom 
období. Tonko Václavek, Mária Jus-
ková, Imrich Antal, Helena Spevá-

ková. Konštatoval že prvýkrát v ce-
lej histórii sa nezúčastnil ani jeden 
priamy účastník pre svoj zdravot-
ný stav. Potom Jožko Osvald po-
rozprával svoje zážitky 8 ročného 
chlapca z obdobia SNP a vyzdvihol 
to, že je dôležité pre náš región pri-
pomínať si takéto udalosti priamo 
na SITNE.

Potom sa všetci účastníci pre-
sunuli autobusom do Svätého 
Antona, kde za účasti starostu 
obce Sv. Anton Jozefa Baranaya 
položili veniec k pamätníku v 
obci. Po zaznení hymny SR pán 
starosta privítal všetkých prí-
tomných a na záver zapálil sym-
bolickú partizánsku vatru. Bol 
podávaný pre účastníkov tohto 
podujatia vynikajúci guláš a za 
sprievodu harmonikára pokra-
čovala neviazaná zábava. 

Tak ako každý rok členovia ZO 
SZPB v BS boli položiť vence pri 
pamätníkoch na Počúvadlian-
skom jazere. Tohto aktu sa zú-
častnili podpredseda ZO SZPB v 
BS Vladimír Poprac, tajomník ZO 
SZPB Ing.  Jaroslav Dudík, riadi-
teľ Úradu práce sociálnych vecí  a 
rodiny v BS Ing. Štefan Filip.

Za toto krásne podujatie pat-
rí poďakovanie všetkým účastní-
kom spomienkových osláv, ale hlav-
ne pani primátorke Mgr. Nadežde 
Babiakovej, zástupcovi primátorky 
JUDr. Dušanovi Lukačkovi, starost-
ke obce Prenčov Mgr. Alene Cigla-
novej, starostovi obce Svätý Anton 
Jozefovi Baranayovi, Ing. Jarosla-
vovi Piliarovi, sponzorovi Ľubomí-
rovi Barákovi a zástupcom politic-
kých strán v okrese BS.

Anton Greguss

Spomienka na udalosti pred 68 rokmi
Dňa 20.08.2012 sa konalo ďalšie 

tohtoročné zasadanie KŠ.
Na šiestom tohtoročnom zasad-

nutí Komisie športu sa v úvode vy-
tvoril Plán práce Komisie športu na 
2. polrok 2012. Komisia má záujem 
opäť navštíviť niektoré športové klu-
by, tento rok to bude Šachový klub 
Opevnenie, Autocross a KŠ sa taktiež 
zúčastní otvorenia 1. Mestskej volej-
balovej ligy. 

Ingrid Kosmeľová, jedna zo zakla-
dateliek Mestskej volejbalovej ligy, 
potvrdila, že 1. ročník, jesenná časť, 
sa začne hrať koncom septembra, za-
čiatkom októbra tohto roku. Všetky 
potrebné podklady a pravidlá sú pri-
pravené. Predpokladaný počet druž-
stiev je osem. 

Dušan Lukačko dal za úlohu Pet-
rovi Sliackemu urobiť prieskum, či sú 
zamestnanci, ktorí by chceli zostaviť 
volejbalové družstvo, reprezentujú-
ce MsÚ. 

Ďalej sa debatovalo o žiadostiach 
o finančný príspevok, ktoré musia 
športové kluby v Banskej Štiavni-
ci podať do konca novembra 2012. 
Je potrebné podotknúť, že v žiados-
ti treba definovať aj plán práce na na-
sledovný rok spolu s dátumom jed-
notlivých podujatí, aby boli finančné 
príspevky zaslané v dostatočnom 
čase pred konaním akcie.

Dušan Lukačko a Renáta Antalová 
podotkli, že o finančný príspevok sa 
môžu uchádzať len kluby, ktoré budú 
mať kompletne vypracované žiadosti 
v zmysle platného VZN.

Opäť je potrebné pripomenúť, 
aby športové kluby zasielali správy o 
uskutočňovaných podujatiach aj kro-
nikárke mesta Banská Štiavnica, p. 
Bujnovej na e-mail: norabujnova@
gmail.com, tak isto je potrebné ich 
posielať športovému referentovi Ing. 
Petrovi Sliackemu na e-mail: peter.
sliacky@gmail.com, na stránku mes-
ta do časti Kalendár podujatí a uverej-
ňovali ich v Štiavnických novinách.

Ingrid Kosmeľová: Memoriál L. 
Kristu sa môže v kalendári podujatí 
ponechať v tom istom termíne aj na 
ďalší rok.

Dušan Lukačko: Ing. Peter Sliacky, 
športový referent, sa má viac venovať 
športovej činnosti.

Renáta Antalová: overí na ekono-
mickom oddelení, kedy sa bude po-
sielať pridelený finančný príspevok 
pre Mestskú volejbalovú ligu.

Ing. Miloš Janovský sa ku dňu 
20.08.2012 vzdáva členstva v Komi-
sii športu. Viktória Michalská

Zo zasadania 
komisie športu

Občianske združenie Občiansky 
parlament zorganizoval v sobotu  dňa 
1.9.2012 veľmi významné poduja-
tie občianskeho a  celonárodného vý-
znamu pod názvom Deň slovenského 
rodostromu, ktoré sa konalo pod Sit-
nom v obci Ilija.

Na oficiálnej dopoludňajšej časti 
programu, na ktorú boli pozvaní sta-
rostovia z okolitých obcí ako i primá-
torka mesta Banská Štiavnica, bola 
vyhlásená celoslovenská iniciatíva 
Národný poklad Slovenska. Týmto 
ocenením - zápisom do Knihy cti Ob-
čianskeho parlamentu, odovzdaním 

plakety Národný poklad Slovenska a 
pamätnej listiny boli na návrh pred-
sedníctva Občianskeho parlamentu 
zapísaní a ocenení:  Milan  Rastislav 
Štefánik a Milan Rúfus in memoriam 
a historik PhDr. Pavel Dvořák  za ich 
významný prínos historického, poli-
tického, spoločenského a občianske-
ho významu pre Slovensko a občanov 
Slovenskej republiky.

Deň slovenského rodostromu je 
vlastne inými slovami povedané:  vy-
zdvihnutie významu rodiny a troch 
generácií – detí, rodičov a starých ro-
dičov. Týmto podujatím a iniciatí-

vou Národný poklad Slovenska začal 
Občiansky parlament napĺňať svoj 
„Program morálnej a kultúrnej obno-
vy slovenskej spoločnosti v záujme za-
chovania kultúrneho dedičstva pre 
mladú generáciu“. Všetky tieto inicia-
tívy sa nesú pod ústrednou myšlien-
kou Občianskeho parlamentu: Za ži-
vot s ľudskou tvárou!

Na celodennom programe  urče-
nom pre deti, rodičov a starých rodi-
čov sa zúčastnilo približne 200 až 250 
členov a sympatizantov Občianskeho 
parlamentu a obyvateľov  obce Ilija.

Ján Báhidský

Budenie Sitnianskych rytierov
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Dňa 9. 
septembra 
2012 uply-
nie 5. rokov, 
ako nás na-
vždy opustil 
Ing. Mari-
án Lichner, CSc. S láskou a s úc-
tou naňho spomínajú manžel-
ka, deti a vnúčatá.

Spomienka

Priateľské juniorské wester-
nové preteky sa v sobotu 
25.8.2012 konali na  Ranči 
Nádej vo Svätom Antone.

Bol to jubilejný X.ročník. Ten-
tokrát bol spojený aj s parawester-
nom.Pretekov sa zúčastnilo 12 ju-
niorov a 3 parawesternisti, ktorí 
si odniesli za svoju snahu a bojov-
nosť ceny Ranča Nádej. Pretekári 
súťažili v troch disciplínach pozo-
stávajúcich z technických a rých-
lostných pretekov.

Na záver to bola aj vtipná sú-
ťaž „opitý jazdec“. Rozhodcom 
bola pani Peťková, ktorá dbala 
na správnosť výsledných časov a 
čistotu jazdy.

Celkovou víťazkou a pohár za 
víťazstvo si odniesla Lucia Luká-
šová na koni Pegas z Novej Le-
hoty. Druhé miesto si vybojo-
vala Barbora Kružlicová na koni 
Odra z domácej stajne, na tre-
ťom mieste sa umiestnila Lea 
Lauková na koni Jaklin, ranč 
Madeira. Výborne si počínal aj 
parawesternista Filipko Graňo 
na koni Sára z Ranča G 4 San-
tovka, ktorý zvíťazil vo svojej 
kategórii a nebál sa súťažiť aj 
v hlavnej kategórii s nehendi-
kepovými juniormi. Cenu ran-
ča Nádej si odniesla aj Ninka 
Beláková. Podujatie sprevádzal 
a ozvučenie zabezpečoval už 
známy moderátor Jaroslav Vý-
boch, ktorému s hudbou pomá-
hal spolužiak z ďalekej Afriky. 
Chutný guláš a špeciality ku-
chyne z reštaurácie U starkej 
boli súčasťou výbornej atmo-
sféry na tomto podujatí. Poča-
sie sa tiež vydarilo a tak tí, čo 
prišli, odchádzali spokojní a bo-
hatší o ďalší zážitok z prírody.

Anna Rihová

Memoriál 
Michala Buzalku

Významného životného 
jubilea 85 rokov života  sa dňa 
18. augusta tohto roku  dožila 
pani  Irenka Báliková. 

Pani Irenka patrí k vzácnym ženám 
v našom meste. Viac ako polovicu svoj-
ho života prichádzala do banskoštiav-
nickej radnice do obradnej siene Mest-
ského národného výboru,  Mestského 
úradu, kde venovala všetok svoj voľ-
ný čas našim spoluobčanov. Svojím 
spevom vytvárala nezabudnuteľné 
chvíle  pri príležitosti životných jubi-
leí, pri svadbách, pri narodení detí, pri 
všetkých slávnostiach v našej obrad-
nej sieni. Pani Irenka účinkovala zo 
začiatku v ženskom spevokole pod ve-
dením pani  prof. Tatiany Protopopo-

vej,  neskôr od roku 1996 spolu s ne-
zabudnuteľným Jožkom Radjanským 
vytvárali dvojicu, ktorá nechýbala na 
žiadnom obrade alebo na  kultúrno-
spoločenskom podujatí v našom mes-
te. Svojím čistým  a ľubozvučným hla-
som pohládzala srdcia  a duše našich 
spoluobčanov. Jej nezabudnuteľné  
Vyznanie lásky, ktoré tak precítene 
spievala na svadbách, si pripomínajú 
mnohé mladé páry, a s láskou na ňu 
spomínajú.

S láskou spomíname i my na 
Mestskom  úrade, pretože pani Iren-
ka vždy šírila okolo seba dobrú nála-
du, vždy mala pekné slovo pre každé-
ho a nesmierne si vážime jej postoj k 
životu, vždy vedela nájsť riešenie v 
ťažkých  chvíľach.  Dokázala podržať 

každého, kto to potreboval. S milým 
úsmevom  „ veď bude aj lepšie „ ,pre-
hovárala nás všetkých, keď sme mali 
ťažkosti a problémy. 

Drahá pani Irenka, pri príležitosti 
Vášho významného životného jubi-
lea dovoľte nám , aby sme Vám po-
blahoželali k tomu krásnemu jubi-
leu a zaželali Vám veľa zdravia, veľa 
lásky a porozumenia  medzi svojimi 
najdrahšími. Ďakujeme Vám za všet-
ko za nespočetné množstvo voľného 
času, ktoré ste venovali pre  radnicu,  
za vaše životné postoje statočného 
človeka, za nezabudnuteľné chvíle 
strávené s Vami,   Žite  dlho obklope-
ná len láskavými a dobrými ľuďmi a 
svojou milovanou rodinou.

Jarmila Simonidesová

Významné životné jubileum irenky Bálikovej

9. septembra 2012 uplynie 5 rokov, 
odkedy sa štiavnická verejnosť 
rozlúčila s významnou osob-
nosťou mesta s Ing. Mariánom 
Lichnerom, CSc.. Dňa 14.10. 2012 by 
sa bol dožil svojich 63. narodenín.

Ing. Marián Lichner, CSc., dlhoroč-
ný primátor Banskej Štiavnice (1990-
2006), spisovateľ, publicista, ume-
lecký fotograf, hosťujúci docent na 
fakulte BERG Technickej univerzity 
v Košiciach, ktorý sa mimoriadnym 
spôsobom zaslúžil o rozvoj Banskej 
Štiavnice, ale aj o jej dlhoročné syste-
matické a cieľavedomé propagovanie 
a zviditeľňovanie v Slovenskej repub-
like i vo svete. Výrazne sa zaslúžil o za-
písanie Banskej Štiavnice a technic-
kých pamiatok priľahlého okolia do 
Zoznamu svetového kultúrneho a prí-
rodného dedičstva UNESCO, o viacero 
medzinárodných ocenení, etablova-
nie okresu Banská Štiavnica a etablo-
vanie Fakulty ekológie a environmen-
talistiky Technickej univerzity Zvolen 
v Banskej Štiavnici. Mal mimoriadne 
dôverný vzťah aj ku svetoznámej mi-
nulosti Banskej Štiavnice, k baníckym 
tradíciám a kultúrnohistorickému de-
dičstvu tohto mesta. Bol jedným z 
tých, ktorí sa zaslúžili za iniciovanie 
založenia Štiavnických novín v roku 
1990. Počas jeho pôsobenia bolo ob-
novených niekoľko desiatok objektov 
v historickom jadre mesta a začalo sa 
so systematickou úpravou verejných 
priestranstiev v MPR. Počas jeho pô-
sobenia bolo Banskej Štiavnici prina-
vrátené sídlo okresu a v Banskej Štiav-
nici boli umiestnené 2 významné 

inštitúcie s celoslovenskou pôsobnos-
ťou - Hlavný banský úrad a Slovenský 
vodohospodársky podnik, štátny pod-
nik. V roku 2003 bol mestu udelený 
Kríž prezidenta SR II. stupňa za mimo-
riadnu pozornosť venovanú ochrane 
pamiatok kultúrneho dedičstva. Mesto 
získalo aj ďalšie významné ocenenia, 
ku ktorým významnou mierou prispel, 
a to postup nášho mesta do svetového 
finále v súťaži miest Národy v rozkvete 
v roku 1999 a v roku 2000. Mesto zís-
kalo aj certifikát centra OSN pre ľudské 
sídla, ktorý priniesol v roku 2000 zo 
Spojených arabských emirátov za po-
užívanie najlepších postupov pri spra-
vovaní ľudského sídla smerom k trvale 
udržateľnému rozvoju. Tento certifikát 
získalo mesto Banská Štiavnica za jeho 
pôsobenia ako jedno zo štyridsiatich 
miest našej planéty. Mimoriadne plod-
ná a širokospektrálna bola aj jeho pub-
likačná činnosť. 

S nesmiernou úctou stále spomí-
name na bývalého kolegu, primáto-
ra mesta Ing. Mariána Lichnera, CSc., 

ktorý tragicky zahynul počas Sala-
mandrových dní 9.9.2007, a s nami 
aj stovky Štiavničanov a priateľov v 
zahraničí. Ak hovoríme o jeho pub-
likačnej činnosti v jednej zo svojich 
publikácií Existencia vyslovil vrúcne 
želanie „aby ľudia boli šťastnejší“ a 
tiež, že knihu venuje „všetkým smut-
ným, trpiacim a nešťastným“.

Najplodnejšie roky svojho živo-
ta venoval milovanému mestu Ban-
skej Štiavnici a jej obyvateľom a vyna-
kladal trvalé úsilie o to, aby obyvatelia 
boli šťastní a spokojní. Súcitil najmä 
so smutnými, trpiacimi a nešťastnými 
ľuďmi, ale každý našiel u neho nielen 
porozumenie, ale aj pomoc. O to viac v 
týchto dňoch, v čase Salamandrových 
osláv, ktoré sa každoročne konajú naj-
mä jeho zásluhou, spomíname na bý-
valého primátora, nesmierne skrom-
ného človeka, ktorý venoval celý svoj 
produktívny život pre rozvoj Banskej 
Štiavnice. Česť jeho pamiatke!

Primátorka mesta
a spolupracovníci z Mestského úradu

Spomíname na ing. Mariána Lichnera, CSc.

Ing. Marián Lichner, dlhoročný primátor nášho mesta  foto archív šn
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oznamy, pozvánky
spomienky

oznamy

Zájazd a výstava
SZZ – Podsitnianska oznamuje, 

že dňa 6.10.2012 sa uskutoční zá-
jazd do Stupavy na „Deň zelí“. Info: 
0911 543 259 - p. Fáber, 0918 454 
894 - p. Lamper, 0903 250 921 – p. 
Mojžiš, ďalej oznamujeme záhrad-
károm, že dňa 13.-14.10.2012 sa 
uskutoční výstava „Ovocia a zele-
niny regiónu“ na Podsitnianskej s 
nultým ročníkom „Tekvicové hody 
na 1 000 spôsobov“. Prihlášky na 
výstavu Jablka a hrušky v Trenčí-
ne a bližšie info u p. Mojžiša – 0903 
250 921. Milí záhradkári, prajeme 
každému z vás, aby ste si z tohto-
ročnej bohatej úrody vybrali tie naj-
krajšie vzorky, s ktorými sa budete 
prezentovať na výstavách. SZZ

Jesenná 
prechádzka
a zájazd

Slovenský zväz telesne postih-
nutých v B.Štiavnici oznamuje 
svojim členom a priaznivcom, že 
v stredu 12.9. sa uskutoční jesen-
ná prechádzka prírodou na trase 
Richňavské jazerá – Kopanice. Od-
chod autobusu SAD z Križovatky 
o 8:10. Dňa 18.9. v stredu organi-
zuje zájazd do kúpeľov Chalmová. 
Odchod autobusu z Križovatky o 
8:00. Záujemcovia sa môžu na tie-
to akcie prihlásiť v kancelárii SZTP 
v úradných hodinách, kde aj uhra-
dia príslušné poplatky. Oznamu-
jeme všetkým svojím členom, že 
úradné hodiny v kancelárii SZTP 
sú nasledovné: PO a ŠT: 7:45 – 
14,15 a ST: 7:30 – 14,30. Tel.č.: 
045/692 08 75. Ivan Madara

Večerné 
štúdium – 
maturita

Záujemcovia o získanie maturity 
vo večernom štúdiu popri zamestna-
ní sa môžu ešte prihlásiť do 10. sep-
tembra 2012. Podmienky prijatia 
- výučný list. Bližšie info na tel. čísle 
045/6922130, 0911240901, na ná-
stenke školy alebo na www.sosbs.
sk. Adresa školy: Spojená škola, SOŠ 
obchodu a služieb, Špitálska 4, 969 
56 Banská Štiavnica.

Máte nejaký zaujímavý 
projekt a neviete, odkiaľ 
naň môžete získať finančnú 
podporu? Prinášame Vám 2. 
časť aktuálnych grantových 
výziev.

Vyšehradský fond-
Štandardné granty

Podporujú projekty v oblastiach 
kultúrnej spolupráce, vedeckej vý-
meny a výskumu, vzdelávanie, vý-
meny mladých ľudí, cezhraničnej 
spolupráce, podpory turizmu.

Termín podávania žiadostí: 15. 
9. 2012

Oprávnení žiadatelia o grant:
- mimovládne organizácie, sa-

mosprávy, školy a iné verejné in-
štitúcie.

Viac informácií na internetovej 
stránke: http://visegradfund.org/
grants/standard_grants/

Ekofond - Program 05 Podpora 
využitia alternatívneho moto-
rového paliva CNG v slovenskej 
doprave

- aktivity zamerané na zvýšenie 
využitia CNG na pohon vozidiel 
(nákup vozidiel)

05/A - využitie vo verejnom 
sektore

05/B - pre fyzické osoby
Termín podávania žiadosti: 15. 

deň každého kalendárneho me-
siaca

Podmienky a ďalšie informácie 
pre právnické osoby na internetovej 

stránke: http://www.ekofond.sk/
skoly/program-05-podpora-vyuzi-
tia-motoroveho-paliva-cng-v-slo-
venskej-doprave/pravnicka-osoba-
ako-ziskat-do-7000-%E2%82%AC-
od-ekofondu/6432

Podmienky a ďalšie informá-
cie pre fyzické osoby na interneto-
vej adrese: http://www.ekofond.sk/
skoly/program-05-podpora-vyuzi-
tia-motoroveho-paliva-cng-v-slo-
venskej-doprave/fyzicka-osoba-a-
ko-ziskat-2000-%E2%82%AC-od-
ekofondu/6433

Slovenské elektrárne -
Energia pre krajinu

Nadačný fond Slovenských 
elektrární v Nadácii Pontis vy-
hlasuje prvý ročník grantového 
programu Eko-obec.

O grant sa môže uchádzať priamo 
samospráva alebo samosprávou no-
minovaná príspevková, /rozpočto-
vá alebo mimovládna organizácia.

Žiadosť o grant nám môžete 
predložiť do 10. septembra 2012 
cez webový portál www.darca.sk

Viac informácií na internetovej 
stránke: http://energiaprekraji-
nu.seas.sk/sk/ziadat-o-podporu/
nadacny-fond/ii-grantove-kolo-
eko-obec

Nadácia otvorenej spoločnosti - 
Rómsky mentorský projekt

Podpora kultúrnej účasti Rómov 
a za ciele si stavia odhalenie a hľa-
danie rómskej kultúrnej a spoločen-

skej identity cez umenie a kultúru. 
Projekt zdôrazňuje prijatie a uzna-
nie rómskej kultúry, a tým chce 
zmeniť postoj väčšinovej spoločnos-
ti k Rómom. O Mentorský projekt 
sa môžu uchádzať detské skupiny 
základných škôl alebo detské sku-
piny občianskych združení, centier 
voľného času. Ďalej sa môžu uchá-
dzať aj také skupiny, ktoré sa vytvo-
rili práve kvôli tomuto programu.

Termín podávania žiadostí: 
14.9.2012

Viac informácií na interneto-
vej stránke: http://www.osf.sk/
novinky/vyzva_romsky_mentor-
sky_projekt/

Nadácia SPP – Program OPO-
RA 2012

Program OPORA podporí pro-
jekty, ktoré vychádzajú z aktuál-
nych potrieb ľudí, ktorí sú znevý-
hodnení, podporujú ich spoluúčasť 
na zmenách, ktoré majú smerovať k 
zvýšeniu kvality ich života a aktivi-
zácii ich potenciálu.

Nadácia SPP vyčlenila na program 
celkovo 100 000 EUR. Program 
OPORA je v roku 2012 prioritne za-
meraný  na inštitucionálnu podpo-
ru mimovládnych organizácií na-
viazaná na inovatívne integračné 
aktivity – 1. kolo s uzávierkou 17. 9. 
2012 o 12:00 hod.

Viac informácií na internetovej 
stránke: http://www.nadaciaspp.
sk/index.php?sid=19&lang=sk#top

Henrieta Godová

Aktuálne grantové výzvy - 2. časť 

Takto znie názov novej súťaže, 
ktorú vyhlásila spoločnosť Orif-
lame Slovensko. Súťaž prebehne 
na území Slovenskej republiky, v 
mestách, ktoré sa do súťaže zapo-
jili, dňa 14. septembra 2012 (pia-
tok) v čase od 00:00 do 24:00 ho-
diny.

V tento deň budú aj v našom 
meste kozmetické poradkyne 
Oriflame zbierať podpisy a zá-
kladné informácie (meno, priez-
visko, kontakt) na vopred pripra-
vený podpisový hárok. Do súťaže 
sa môže zapojiť  každý obyvateľ, 
ktorý dovŕšil vek 15 rokov, a to 
tým spôsobom, že svoj súťažný 
hlas pridelí nášmu mestu do pod-
pisového hárku.

Spoločnosť Oriflame Sloven-

sko, s.r.o. rozdelila súťažné mes-
tá do troch kategórií podľa počtu 
obyvateľov. Víťazmi súťaže sa sta-
nú tri mestá, ktoré vo svojej kate-
górii vyzbierajú najviac podpisov 
v pomere k počtu obyvateľov (naj-
vyššie % obyvateľov odovzdá svoj 
podpis).

Obraciame sa preto na vás, milí 
obyvatelia, pomôžte nám pre naše 
mesto vyhrať nové detské ihris-
ko. Stačí len 14. septembra 2012 
(piatok) odovzdať svoj súťažný 
hlas nášmu mestu. Ďakujeme. 

Oddelenie regionálneho
rozvoja a MV

Vyhrajte pre svoje mesto nové detské ihrisko
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Počas uplynulých piatich rokov 
sa už stalo takmer zvykom 
každý rok pokročiť pri rekon-
štrukcii židovského cintorína v 
Banskej Štiavnici.

Tento proces sa začal v roku 2007 
opravou najhavarijnejšieho stavu – 
kupoly na dome smútku Ciduk Ha-
din, ktorú realizovala Židovská ná-
boženská obec v Banskej Bystrici. 
Potom sa ho ujali dobrovoľníci a 
nadšenci záchrany tejto unikátnej 
pamiatky. Každý rok sa niečo po-
darilo opraviť, každý rok sa poda-
rilo získať pomocou projektov as-
poň malé finančné prostriedky na 
jeho opravu. Najprv to bolo odstrá-
nenie náletovej zelene, opravy ná-
hrobných kameňov (268), vnútor-
né fasády, kompletná výroba okien 
a brán, zameranie celého cinto-
rína a jednotlivých hrobov a ten-
to rok sme dospeli k rekonštruk-
cii exteriérových omietok na dome 
smútku Ciduk Hadin. Informačné 
centrum mladých Banská Štiavni-
ca, pod ktorého hlavičkou sa vedie 
celé správcovstvo cintorína, uspe-
lo v projekte predloženom Nadá-
ciou VÚB a tá ho podporila sumou 
30 000 EUR. Celá suma bola použi-
tá na odbornú rekonštrukciu exte-
riérových omietok a štúk. 

Dňa 29.8.2012 sme túto 
rekonštrukciu slávnostne 
prezentovali verejnosti za účasti 
J.E. Alexandra Ben-Zvi, veľvyslanca 
štátu Izrael, J.E. Florina Vojditu, 
veľvyslanca Rumunskej republiky, 
zástupcou veľvyslanectva Nemeckej 
republiky Ignacia Jaquotota, 

generálneho riaditeľ VÚB, ktorý 
sa osobne pričinil o pridelenie 
grantu práve tomuto projektu a 
tiež predsedu ŽNO v B.Bystrici 
Juraja Turčana.  Po príhovoroch 
vzácnych hostí a prezentácii postupu 
rekonštrukcie bola na vnútorný 
vchod Ciduk Hadin umiestnená 
mezuza, dar od Bety Stein z USA, 
ktorá okrem finančného príspevku 
vyslovila aj želanie umiestnenia tejto 
mezuzy po ukončení rekonštrukcie 
cintorína. Tento rok sme jej želanie 
mohli splniť. 

Návštevníci cintorína si mohli pre-
zrieť nielen vonkajšie fasády, ale aj 
doplnené panely informujúce o bo-
hatej histórii židovskej náboženskej 
obce v Banskej Štiavnici, či o postu-
pe rekonštrukcie samotného cintorí-
na na základe dobových fotografií či 
odborného výskumu. Hostia poduja-
tia mali príležitosť krátko si prezrieť 
centrum mesta, ktoré ukrýva mnoho 
vzácnych židovských pamiatok. 

Súčasťou oficiálneho programu 

bola aj plánovaná prehliadka mesta 
zameraná na židovské pamiatky, kto-
rá sa ale neuskutočnila z organizač-
ných príčin, však záujemcovia o ňu či 
návštevu cintorína sa môžu objednať 
na beata.nemcova@gmail.com, alebo 
0905 752 871. 

Židovský cintorín v Banskej 
Štiavnici sa takto bezpochyby stal 
nielen dôstojným pietnym mies-
tom, ale aj pamätníkom na stovky 
násilím ukončených životov ľudí, 
ktorí v meste žili, dopĺňali jeho 
kultúru, spolu tvorili jeho dejiny 
a živili atmosféru vzájomnej tole-
rancie a pochopenia. Práve rešpek-
tovanie sa a porozumenie iným 
kultúram, zvykom či nábožen-
stvám, také samozrejmé v minu-
losti pre toto mesto, dodalo mes-
tu esprit, ktorým sa dnes pýšime. 
Dôstojnú bodku za príjemným po-
poludním urobila kapela Pressbur-
ger Klezmer Band zaujímavým 
koncertom v Kostole sv. Kataríny.

Beata Nemcová

Prezentácia rekonštrukcie exteriérových 
fasád na Ciduk Hadin na židovskom cintoríne

Židovský cintorín foto lubo lužina

p. Gitka Straková, členka
Senior klubu v Štefultove

Šalát z čínskej kapusty

Potrebujeme:
1 – 1,5 kg čínska kapusta
2 vajcia uvarené natvrdo
2 stredné uvarené zemiaky 
15 dkg mäkkej salámy
1 tatarská omáčka
1 cibuľa 
Soľ, korenie, čili paprika

Postup: 
Kapustu, cibuľu, salámu pokrá-

jame na rezančeky, pridáme soľ, 
korenie, papriku. Postrúhame  ze-
miaky a vajcia na malom strúhadle, 
pridáme tatarskú omáčku, zamie-
šame a podľa potreby dochutíme.

Dobrú chuť!

Po 15-ročnej pauze od roku 
2004 každé 2 roky vydáva 
Múzeum vo Sv. Antone zborník 
vedeckých, odborných a 
populárno – vedeckých 
príspevkov.

Tento rok múzeum vydalo už ju-
bilejný 20. ročník Zborníka Múzea 
vo Svätom Antone. Slávnostná pre-
zentácia tejto 307 stranovej repre-
zentačnej publikácie s množstvom 
fotografií a anglickými a nemecký-
mi resumé bola jedným z hlavných 
bodov programu prvého dňa Dní sv. 

Huberta dňa 1.9.2012. Prezentácia 
tejto publikácie ani nemohla mať 
slávnostnejšiu a dôstojnejšiu atmo-
sféru, ako tomu bolo v tento deň 
predpoludním. Slávnostnej prezen-
tácie zborníka sa zúčastnili nielen 
dvaja ministri a viacerí poslanci NR 
SR, ale aj predstavitelia lesníckej a 
poľovníckej pospolitosti Slovenska. 
Aj „krstným otcom“ nebol nikto 
iný, ako Ing. Tibor Lebocký, posla-
nec NR SR a prezident Slovenské-
ho poľovníckeho zväzu a Slovenskej 
poľovníckej komory, ktorý vo svo-
jom príhovore vysoko ocenil obsah 

zborníka, jeho zostavovateľa a zod-
povedného redaktora Ing. Maria-
na Číža, riaditeľa múzea a autorov 
zborníka. Ing. Lebocký napísal aj 
úvodný príspevok do zborníka pod 
tým najvýstižnejším názvom „Mú-
zeum vo Svätom Antone – pútnické 
miesto slovenských poľovníkov“.

Keďže zborník vychádza v roku 
50. výročia založenia svätoanton-
ského múzea, histórii tejto inštitú-
cie je venovaná v zborníku aj naj-
väčšia pozornosť. V tejto súvislosti 
treba spomenúť aspoň 4 príspevky 
– Ing. Erik Petrikovič: Vznik a vývoj 

Múzea vo Svätom Antone v rokoch 
1962 – 1992, Ing. Marian Číž: Svä-
tý Anton – Slovensko – svet a Mária 
Kosorínová: Doterajší zamestnanci 
múzea vo Svätom Antone  a Marian 
Číž: Významné ocenenie múzea.

V zborníku sú aj ďalšie príspev-
ky o výnimočných aktivitách mú-
zea, ale aj ďalšie pravidelné rubriky: 
História, Lesníctvo a poľovníctvo, 
Výtvarné umenie, Obec a región, 
Predstavujeme a Personálie. Zbor-
ník si záujemcovia môžu zakúpiť v 
Múzeu vo Svätom Antone.

Ján Novák

Jubilejný Zborník svätoantonského múzea

Oznam
Stredná odborná škola lesnícka, Akade-
mická 16, 969 01 Banská Štiavnica vy-
hlasuje verejno-obchodnú súťaž na:

- prenájom priestoru na škol-
ský bufet v šk. roku 2012/13

- prenájom priestoru na múroch 
oplotenia okolo budovy školy a škol-
ského internátu za účelom zverejne-
nia reklamy v šk. r. 2012/13. Bližšie in-
formácie budú sprístupnené na našej 
webovej stránke www.slsbs.edu.sk.
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Bližšie informácie: Odd. kultúry, cestovného ruchu a športu, tel.č.:045/679 0 362, e-mail: kultura2@banskastiavnica.sk.

Kultúrne centrum vás pozýva
Piatok 14.9. Rozchod Nasera a Simin, Dráma,Irán 2011, far., 120 min Vstupné:2,50€

Strhujúca manželská dráma zo súčasného Iránu prináša univerzálny príbeh o tom ako fatálne dokážu ľudské osu-
dy a rodinné vzťahy ovplyvniť spoločenské predsudky a prísny právny systém. Manželská dvojica, Nader a Simin, sto-
ja pred životným rozhodnutím, ktoré ovplyvní nielen ich vzťah, ale predovšetkým budúcnosť ich dcéry Termeh. Simin 
chce odísť z Iránu, Nader sa však tejto myšlienke bráni, pretože sa chce postarať o chorého otca. Simin sa rozhodne po-
žiadať o rozvod. Všetko sa však veľmi skomplikuje, keď sa na Nadera začnú sypať problémy s domácnosťou a starostli-
vosťou o dcéru a otca, až sa dostane do konfliktu so zákonom. Termeh všetko vníma a neodsudzuje, ale jej pohľad súdi. 
Čo malo byť len skúškou vzťahu sa zmení na skutočnú drámu. Mimoriadne sugestívna a medzinárodne zrozumiteľná 
rodinná dráma zo súčasného Iránu prekonáva geografické i kultúrne hranice. Začiatok premietania: 18:30

6.9. 2012 (štvrtok) od 17.00
Berggericht, Nám. Sv. Trojice 3
Výstava Tajomstvo baníckeho 
kladivka a želiezka

7.9. 2012 (piatok) 9.00 - 18.00
Štátny ústredný banský archív,
Radničné nám. 16
Deň otvorených dverí v Štátnom 
ústrednom banskom archíve

7.9.2012 (piatok) 15.00
Oslavy Dňa baníkov, geológov, 
hutníkov a naftárov

7.9 – 8.9. 2012 (piatok – sobota) 
10.00 – 16.00  Kammerhof
Haraburdy

7.9. 2012 (piatok) 14.00 – 19.00
8.9. 2012 (sobota) 9.00 – 16.00
SPŠ S. Mikovíniho 

Burza minerálov
7.9. 2012 (piatok) 19.00 – 21.00
Salamandrový sprievod

7.9.2012 (piatok) 15.00 – 23.30
Námestie sv. Trojice
Salamandrové pódium
15.00 DFS Matičiarik
16.00 Kärri (FIN)
17.00 Ploštín Punk
18.00 Team Revival
19.00 The Cellmates
21.00 Komajota
22.30 Heľenine oči

7.9.2012 (piatok) 10.00 – 23.30
8.9.2012 (sobota) 10.00 – 18.00
Námestie sv. Trojice
Salamandrový jarmok

8.9. 2012 (sobota) 10.00 - 15.00
Kino Akademik

Grand Prix Salamander
Tradičná súťaž v pretláčaní rukou

8.9.2012 (sobota) 10.00 – 17.00
Námestie sv. Trojice
Salamandrové detské pódium

10:00 Zábava s Erikom, 10:15 
Divadlo ELMA: Kocúr v čižmách, 
11:25 Kúzelnícka show MAERS a 
balónová show, 12:35 Animare Sil-
va: Ako sa Jano s drakom porátal, 
14:00 Bábkové divadlo Žilina: Ne-
obyčajný týždeň, 15:00 Finále a vy-
hodnotenie súťaže Grand Prix Sa-
lamander v arm wrestlingu, 16:00 
Divadlo Babena: Putovanie Roz-
právkovom, 17:00 Ukončenie progra-
mu. Počas celého dňa zábava s Eri-
kom a tvorivé dielne.

8.9.2012 (sobota) 15.00 – 23.00
Jašteričky - nádvorie

BS-2012
Koncertný program miestnych 
skupín 
15.00 Romano Ilo
16.00 Ars Band
17.00 D Blues Band
18.00 Pas De Pitie
19.00 1st Slovak Pink Floyd Revival
21.00 EA

8.9. 2012 (sobota) od 20.00
Starý zámok
Noc na Starom zámku

9.9. 2012 (nedeľa) od 11.00 Kalvária
Slávnostná sv. omša za zacho-
vávateľov baníckych tradícií a 
dobrodincov štiavnickej Kalvárie

9.9. 2012 (nedeľa)
Strelnica Drieňová
Zlatá puška mesta Banská Štiavnica

Program Salamandrových dní 2012

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

môže prevziať v pokladni  Klientske-
ho centra. Správne znenie krížovky z 
č.29/2012: „Mladosť je tak utvorený 
kapitál, že až po mnohých rokoch pri-
nesie bohaté úroky.“ Výhercom sa stáva 
Hana Sýkorová, sídl. Stred 437/11, 
966 02 Vyhne. Srdečne blahoželáme!

V tajničke sa ukrýva výrok A. R. 
Lesagea: 

A., Spoločnosť skr., hlt, láska 
tal., chemický prvok Ne, B., 3.časť 
tajničky, C., Limonádový hrdina, 
muž. meno, naozaj, Olina, D., Oby-
vatelia Uhorska, Otília, nie maďar-
sky, hlas kvočky, E., Trať, pomleté 
obilie, sporiteľňa, F., Dopis, začia-
tok tajničky, obyvateľ Mexika, G., 
Prehra v šachu, zotri, volá bez dĺž-
ňa, spoluhlásky v slove most, H., 
Ozn. ruských lietadiel, pripravuje 

jedlo, hlas hada, nový trend, osob-
né zámeno, I., Leje, značka kance-
lárskych potrieb, nasal, J., Maslov 
– stred slova, sadalo na zem, vlast-
nila, K., Patriace Ote, úder v boxe, 
popevok, začal, L., Predložka, 2.časť 
tajničky, postava zo seriálu, 

1., Ozn. lietadiel Poľska, koniec 
tajničky, predložka, 2., Potom, zo-
hrial, istotne, 3., Odo česky, na-
rastanie, rozkazoval, 4., Túl sa bás-
nicky, 5., Stavebnica, kvet, domáce 
zviera, 6., Kyslá pochutina, kazí, 
sad, 7., Sliepka, umí s prehodeným 
prízvukom, 3. pád srdce, 8., Ostrov 
vo východosibírskom mori, vodivá 
látka, sial si básnicky, 9., Medze čes-
ky, malá čiastka hmoty, nátlak, 10., 
Inam, gumená nafukovacia hračka, 
ono nárečovo, 11., Naj česky, mys, 
má meniny s Evou, argón, 12., Eze-
chiel, čuv, Indiáni, 13., Okno, oska, 

muž. meno, 14., Zn. dusíka a ytria, 
paznechtíky, popevok.

Pomôcky: Móda, vnem, RC, 
Uhri, Joe, Peon  Anna Rihová

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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AB ART press a Štiavnické 
noviny pripravili pre Vás 
novú súťaž

Ako sme už informovali na-
šich čitateľov, onedlho sa zjaví na 
pultoch kníhkupectiev nová re-
prezentačná publikácia v sloven-
sko-anglickej mutácii o tajchoch 
v okolí Banskej Štiavnice. Auto-
rom textov je historik Ján Novák 
a fotografií excelentní fotografií 
Vladimír Barta (junior), Vladimír 
Bárta (senior) a Lubomír Lužina. 
Naša súťaž sa už končí, vyžrebu-
jeme ešte jedného súťažiaceho, 
ktorému Vydavateľstvo AB ART 
press daruje knihu pri slávnost-

nej prezentácii. Podmienkou sa-
mozrejme je správna odpoveď. 
Správna odpoveď na 2. súťažnú 
otázku, ktorá bola uverejnená v 
ŠN zo dňa 30.8. je Rozgrund. Zo 
správnych odpovedí sme vyžrebo-
vali výhercu, je ním Mgr. Anna 
Belovická, Ul. L. Svobodu 13/4, 
969 01 Banská Štiavnica.

Tretia súťažná otázka:
Najvyššie situovaný tajch je 

až v nadmorskej výške 801,28 
m n.m. Ktorý je to?

Správnu odpoveď vyberte z 3 
možností:

a., Ottergrund
b., Počúvadlo
c., Rozgrund

Odpovede posielajte poštou do 
redakcie Štiavnických novín, ale-
bo e-mailom:

sn@banskastiavnica.sk.
AB ART press

Poznáte naše tajchy a ich históriu?

O vystúpenie Nedvědovcov 
bol v našom meste veľký 
záujem. V Informačnom centre 
sa 500 lístkov rýchlo minulo. 
Posledné – za zvýšené ceny – 
organizátori predali tesne pred 
koncertom. Bratia Honza a 
Franta sa po dlhšej odmlke, keď 
vystupovali samostatne, opäť 
rozhodli pre spoločné koncerty. 
A urobili dobre. Už v prvej 
pesničke za sprievodu Veselých 
mladíkov sa publikum „chytilo“ 
a pridalo k spevákom. A dialo 
sa to pri viacerých známych 

skladbách. Nielen príjemné 
hlasy, ale aj zmysluplné texty, 
sem-tam poznačené nostalgiou 
za uplynulom mladosťou, 
ktorá sa nikdy nevráti, upútali 
obecenstvo v pestrom zložení, 
od mladých ľudí až po „skôr 
narodených“. Dobrú náladu 
znásobovali nielen dynamické a 
rytmické pesničky, ale aj vtipná 
komunikácia členov kapely so 
spontánnym publikom. Zaujal 
aj predstaviteľ ďalšej generácie 
– Vojta Nedvěd.  Úspech 
koncertu pridalo aj príjemné, 

ešte stále letné počasie.  A tak 
poldruhahodinový program bol 
dobrou zábavou a oddychom 
pre všetkých. Je dobré, že aj 
20 rokov po rozdelení Česko 
– Slovenska sa neprerušili 
kultúrne kontakty medzi 
našimi národmi. Dokonca sa 
zdá, že sa ešte prehĺbili. Svedčia 
o tom úspechy českých umelcov 
(naposledy Lenky Filipovej v 
našom meste) na slovenských 
scénach a opačne. Kiežby nám 
to vydržalo aj do ďalších rokov.

Nora Bujnová

Nedvědovci vypredali Amfiteáter
Technické služby, m. p., Banská 

Štiavnica  vykonali na podnety 
občanov obnovu chodníka v tzv. 
Hôrke za 120 bytovkou, ktorý ve-
die z Ul. Železničiarskej a vyúsťu-
je pri bývalom internáte Plety na 
Ul. Križovatka. Tento chodník slú-
ži prevažne pre žiakov ZŠ Jozefa 
Horáka, ktorí chodia z autobuso-
vej zastávky Križovatka do školy a 
je to dobrá skratka aj pre občanov 
Banskej Štiavnice chodiacich z Ul. 
Križovatka na sídlisko a opačne. 

Musím podotknúť, že ruku k 
dielu pridali aj občania bývajúci v 
bývalom pletiarskom internáte, 
ktorým nebolo jedno, ako vyzerá 
ich okolie a konečne si uvedomi-
li, že len kritizovaním sa nič nevy-
rieši, za čo im vedenie TS, m. p., 
úprimne ďakuje. Naďalej očaká-
vame od občanov vecné podnety 
na poruchy, ktoré sa vyskytujú na 
miestnych komunikáciách, chod-
níkoch a pod., avšak bez pridáva-
nia ironických poznámok. Verí-
me, že každý podnet na poruchy 
spoločne odstránime k spokoj-
nosti každého spoluobčana, po-
kiaľ to bude v kompetencii TS, m. 
p., Banská Štiavnica a ak nebu-
de podnet v našej réžii bude po-
stúpený na kompetentný orgán v 
Banskej Štiavnici ku konečnému 
vyriešeniu. Ani jeden podnet ne-
zostane bez povšimnutia.

Myslím, že tento prípad je hod-
ný nasledovania a prajeme spolu-
občanom, aby novovybudovaný 
chodník pri chôdzi cez Hôrku slúžil 
čo najlepšie, no najmä najmladším 
školákom zo ZŠ Jozefa Horáka

Gejza Volf

Obnova 
chodníka
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Majstrovstvá regiónu - 
Stred 5. kolo
Sitno Banská Štiavnica - MFK 
Nová Baňa  3:1 (2:0)
Góly: 37. min. Kulik, 44. min. Kmi-
niak, 88. min. Macejko

Zostava: Pažout, Čiliak, Hanzlík 
A., Macejko, Kulik (81. min. Feren-
čík st.), Barák, Necpál, Hanzlík P., 
Zuberník, Hanus (88. min. Lupták), 
Kminiak (89. min. Halát)

V susedskom derby videla pekná 
návšteva dobrý futbal. Obidve muž-
stvá začali opatrne a obojstranne 
útočne. Do obrovskej šance sa do-
stali hostia v 25. min. keď nastreli-
li dvakrát brvno. V 37. min. sa pre-
sadili naši hráči, keď po nádhernom 
centri Macejku Kulik hlavou otvo-
ril skóre 1:0. V 44. min. sa po strele 
lopta odrazila ku Kminiakovi, ktorý 
prekrásne strelou zo vzduchu trafil 
pod brvno.

Do druhého polčasu hostia na-
stúpili so snahou o skorigovanie 
výsledku, ale znovu zahadzovali 
množstvo šancí. Predsa sa im poda-
rilo znížiť stav výsledku v 57. min. 
po krížnej strele Šveca.

Nepremenené šance hostí ich pri-
pravili o dobrý výsledok. Zásluhu na 
tom má náš brankár Pažout, ktorý 
od 74. min. do 77. min. chytil vylo-
žené šance súpera. V 87. min. Ma-
cejko technickou strelou stanovil vý-
sledok zápasu na 3:1. Diváci mohli 
po záverečnom hvizde rozhodcu od-
chádzať domov spokojní, pretože vi-
deli futbal, ktorý sa musel páčiť.

II. trieda dospelí, 5. kolo
FK Ladomerská Vieska - Sitno 
Banská Štiavnica "B" 2 : 0 ( 1 : 0 ) 

Zostava: Kraják, Binder, Žikla, 
Kmeť, Ferenčík ml., Beňadik, Barák 
Ľ. (68. min. Sluka), Číž, Hudák, Po-
tančok ml., Šovčík (56. min. Potan-
čok st.)

Vo vyrovnanom zápase si domá-
ci vypracovali viac šancí a dve z ich 
premenili. 

 
V.liga dorast, 5.kolo 
Sitno Banská Štiavnica - OFK 

Slovenská Lupča 5:0 (0:0)
Góly: Ďurovič 2,Potančok, Malati-
nec, Zupka,

Zostava: Szabó, Binder, Déneši, 
Malatinec, Ladický, Potančok, Pet-
ro (66.Čáky), Zupka, Neuschl, Ďu-
rovič, Malatinec

Po bezgólovom polčase sa začalo 
našim chlapcom po prestávke stre-
lecky dariť  a nastrieľali hosťom päť 
gólov.

Starší a mladší žiaci Sitno Banská 
Štiavnica sa v dňoch 31.8.2012 a 
1.9.2012  zúčastnili medzinárodné-
ho futbalového turnaja v Moravskej 
Třebovej. Starší žiaci obsadili štvrté 
miesto a mladší žiaci turnaj vyhra-
li. Hráč Mišuta z mladších žiakov 
sa stal najlepším strelcom turnaja. 
Brankár mladších žiakov Paľov bol 
vyhlásený za najlepšieho brankára. 

Predohrávka nášmu mužstvu 
herne nevyšla

ŠK Závažná Poruba - Sitno Ban-
ská Štiavnica 3 : 0 (1:0) 

Zostava: Pažout, Čiliak, Hanzlík 
A., Necpal, Hanus (84.Ferenčikml.), 
Lupták (70.minHalát), Barák, Ma-
cejko, Hanzlík P., Zuberník, Michal 
Kminiak

V predohrávke 4.kola nastúpilo 
naše mužstvo v príjemnom športo-
vom prostredí na ihrisku v Závažnej 
Porube, zápas im však herne nevy-
šiel a nakoniec bola z toho prehra 
rozdielom troch gólov. Úvodných 
dvadsať minút nenasvedčovalo, 
že naše mužstvo odíde domov bez 
bodu a s tromi gólmi v našej sieti. V 
5.min.dostal loptu Hanzlík P., kto-
rý sa ocitol úplne voľný v 16-ke ale 
prestrelil domácu bránu. V 9.min 
center HANZLÍKA P. našiel KMI-
NIAKA, ktorého volej domáci bran-
kár vytlačil spod brvna. Brankár 
PAŽOUT v 16.min.zabránil skve-
lým zákrokom skórovať domácim. 
Postupne domáci začali preberať 
iniciatívu, boli oproti nášmu muž-
stvu rýchlejší a dôraznejší. Nepres-
nosťou prihrávok naši hráči umož-
nili domácim bez námahy sa dostať 
k lopte a následne do šancí. Výsled-
kom toho bol i gól v 34.min,keď 
domáci zahrávali rohový kop, naši 
hráči ho odvrátili iba na nohu do-
máceho hráča, ktorého center na 
pravú stranu našiel neobsadeného 
domáceho útočníka a ten prudkou 
strelou otvoril skóre zápasu.

Do druhého polčasu nastúpilo 
naše mužstvo so snahou o vyrov-

nanie. Jeho snaha bola ukončená v 
62.min,ked po veľkej chybe nášho 
obrancu a následnom sóle na našu 
bránu nedal domáci hráč nášmu 
brankárovi šancu a zvýšil na 2:0.Od 
tej chvíli sa vrátila znovu nepres-
nosť prihrávok na kopačky našich 
hráčov a do šanci sa znovu čoraz 
viac dostávali domáci. Jednu ešte v 
75.min. zabránil skvele Pažout, no 
v 81.min po ďalšej naše nepresnej 
prihrávke, nasledovala pekná kom-
binačná akcia domácich zakončená 
tretím gólom v našej sieti.

Do konca zápasu sa už nič nezme-
nilo a naše mužstvo po slabej hre sa 
vrátilo domov opäť bez bodu.

Vo vyrovnanom zápase sa 
radovali z víťazstva domáci 

Herne sme znovu nesklamali 

Majstrovstvá regiónu - 
STRED, 4.kolo 
Fatran Dolná Tižiná - Sitno 
Banská Štiavnica  2:1 (1:1)

Góly: 43.min.Kminiak.Zosta-
va: Pažout - Čiliak, Hanzlík A., Fe-
renčík st. (86.min Ferenčík ml.), 
Hanus, Barák, Macejko, Zubernik, 
Hanzlík P., Lupták (62.min.Šovčík, 
84.Baranec), Kminiak

Na zápas na ihrisku vedúce-
ho mužstva tabuľky sme nastúpi-
li oslabení bez troch opôr, no i tak 
sme boli domácemu mužstvu viac 
ako vyrovnaným súperom. Zápas 
bol dramatický a hlavne zo strany 
domácich veľmi tvrdý v osobných 
súbojoch. Začiatok zápasu vyšiel 
lepšie nášmu mužstvu a výsledkom 
bol neuznaný gól Luptáka v domá-
cej sieti. Postupne domáce mužstvo 
hru vyrovnávalo a prvýkrát ohrozi-
lo našu bránu v 12.min.z trestného 
kopu, ale Pažout strelu z 25 m bra-
vúrne vyrazil. Domáci sa ujali vede-
nia v 26.min.,keď za loptou v rohu 
16-ky vybehol náš brankár, pre-
hral súboj s domácim útočníkom 
a jeho prihrávku pred našu brá-
nu dorazil dobiehajúci domáci hráč 
do siete 1:0. Brankár Pažout sa vy-
znamenal v 31.min., prudkú strelu 
domácich vyrazil na roh. Vyrovnať 
nášmu mužstvu sa mohlo podariť 
v 41.min,ale prekrásna tvrdá stre-
la Hanzlíka P. tesne minula domácu 
bránu. Predsa sme sa dočkali vyrov-
nania v 43.min., keď bol faulovaný 
v 16-ke domácich Kminiak a naria-
dený 11m kop sám Kminiak preme-
nil  na polčasový stav 1:1.

Do druhého polčasu sme nastúpi-
li so snahou nedostať gól .Domácim 
sa to, žiaľ, podarilo v 57.min, keď na 
prudký rohový kop  pred našu brá-
nu si nabehol domáci hráč a hlavou 
usmernil loptu do našej siete 2:1.
Naše mužstvo sa snažilo o vyrovna-
nie, ale sa mu to nepodarilo, i keď 
záverečných minútach pritlačilo do-
máce mužstvo pred ich bránu. I keď 
sme sa vrátili domov bez bodu, her-
ne sme opäť nesklamali.

II.trieda-juh,4.kolo
Sitno Banská Štiavnica "B"- Po-
hronie "C" 0:1 (0:0)

Zostava: Kraják, Binder, Boroška 
(46.Barák), Ferenčík st., Halát, Fe-
renčík ml., Kmeť, Beňadik, Šoučík, 
Baranec, Pajerský

Nepremenené šance nášho muž-
stva hostia potrestali v 84..min., 
keď nám strelili víťazný gól.

V.liga dorast, skupina "C", 
4. kolo
FK Pliešovce - Sitno Banská 
Štiavnica  1:1 (0:1)
Goly: Ďurovič

Zostava: Szabó, Binder, Ladic-
ký, Petro, Potančok, Pastier Marek, 
Pastier I., Ďurovič, Cibuľa, Neuschl. 
V úvode zápasu sme sa ujali vede-
nia, ktoré sme v  II. polčase neubrá-
nili a zápas skončil deľbou bodov.

II.liga starší  žiaci, 4.kolo 
FK Nová Baňa - Sitno Banská 
Štiavnica 0:5 (0:2)
Góly: Chmelina 2, Bartoš 2, Pastier I.

II. liga. mladší žiaci
MFK Nová Baňa - Sitno Banská 
Štiavnica 5:0 (3:0)

KAM NA FUTBAL
Majstrovstvá regiónu Stred 
8.9.2012 o 15:30 

Pohronie "B" - Sitno Banská Štiavnica
II. trieda dospelí 9.9.2012 o 10:30

Sitno Banská Štiavnica "B" - FK-
Prestavlky
V. liga dorast 9.9.2012 o 13:00

FK Bzovík - Sitno Banská Štiavnica
II. liga SŽ a MŽ 8.9.2012 o 11:00 
a 13:00

MFK Žarnovica - Sitno Banská 
Štiavnica
Majstrovstvá regiónu - 
Stred, Predohrávka 15. kola, 
12.9.2012 o 15:30 

Sitno Banská Štiavnica - Baník 
Kalinovo

Ivan Javorský, Ivan Beňo

1 Fatran Dolná Tižina 6 4 1 1 9:8 13
2 Družstevník Liptovská Štiavnica 6 4 0 2 19:5 12
3 MFK Banská Bystrica 5 4 0 1 10:6 12
4 Tatran Krásno nad Kysucou 6 3 2 1 9:7 11
5 FK 34 Brusno - Ondrej 5 3 1 1 14:7 10
6 ŠK Závažná Poruba 5 3 1 1 11:4 10
7 MŠK Žilina B 5 3 1 1 10:4 10
8 FK Čadca 6 3 1 2 11:10 10
9 MŠK Kysucké Nové Mesto 6 3 0 3 12:12 9

10 Baník Kalinovo 5 2 2 1 8:3 8
11 KINEX Bytča 6 2 1 3 6:11 7
12 Sitno Banská Štiavnica 5 2 0 3 7:11 6
13 FK Pohronie Žiar  n. Hr. /D. Ždaňa B 6 1 1 4 6:15 4
14 MFK Nová Baňa 5 0 3 2 7:10 3
15 CSM Tisovec 6 0 0 6 3:13 0
16 MFK Lokomotíva Zvolen 5 0 0 5 1:17 0

Výborný futbal v susedskom derby
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najlepšie ceny v meste

CITYCITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

Prenájom kancelárskych - sklado- �
vých priestorov v BŠ, Dolná 2, tel.č.: 
0904 448 605 

Prenajmem 2-izbový byt 53m² na Kri- �
žovatke zrekonštruovaný, nová kúpeľňa, 
dlažba, plávajúce podlahy plastové okná, 
treba vidieť. Byt je čiastočne zariadený. 
Cena dohodou, tel.č.: 0905 401 648

Dám do prenájmu RD v Banskej Be- �
lej, tel.č.: 0903 029 083

Prenajmem 2-izbový byt pod Kalvá- �
riou, tel.č.: 0903 517 868

Predám 3-izbový byt po rekonštruk- �
cii, cena dohodou, tel.č.: 0907 049 145

Prenajmem garáž v Banskej Štiavnici  �
v časti Križovatka. Tel. č. 0910 949 501

Predaj triedeného dekoratívneho a  �
funkčného kameňa, štrku a posypové-
ho materiálu pre základy budov, cesty a 
záhrady, tel.č.: 0910 410 410

Ponúkame na predaj stavebný, zá- �
sypový kameň a dunajský štrk. Tel.č.: 
0911 343 051, 0911 343 052

Predám suché palivové drevo, napíle- �
né, naštiepané, tel.č.: 0908 655 270

Ponúkam výkopové práce bagrom  �
a odvoz, dovoz Áviou, tel.č.: 0907 448 
819, 0911 334 081

Hľadáme lektorov anglické- �
ho jazyka, tel.č.:0908 953 105, 
e-mail: goralkova@chantal.sk.

Dovoz dreva – suché štiepané, metrovi- �
ca, palety, brikety, stavebniny, štrky, pies-
ky, brizolit a iné, tel.č.: 0903 121 901

Kúpim starý drevený betlehem,  �
tel.č.: 0907 710 630

Chceš sa za tri mesiace stať mladým  �
dôchodcom, budujeme nové odvetvie, ak 
máš obchodné zručnosti a si vodcovský 
typ volaj. Šanca!!! Tel.č.: 0902 899 996


