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Pred 20 rokmi dosiahla 
Banská Štiavnica v doterajšej 
histórii najvýznamnejšie 
medzinárodné uznanie. 11. 
decembra 1993 bola v kolum-
bijskej Cartagene zapísaná 
pod poradovým číslom 400 
do najprestížnejšieho a 
najvýznamnejšieho medziná-
rodného zoznamu – Zoznamu 
svetového kultúrneho a 
prírodného dedičstva UNESCO.

Historické mesto Banská Štiavnica a 
technické pamiatky priľahlého oko-
lia sa tak dostali do excelentnej rodi-
ny najvýznamnejších lokalít a solitér-
nych pamiatok sveta, akými už boli 
napríklad Rím, Vatikán, Jeruzalem, 
či Egypské pyramídy, Čínsky múr a 
ďalšie najvzácnejšie a najvýznamnej-

šie pamätihodnosti sveta. Až takmer 
4 roky trvalo, kým tento zámer sa 

stal po sérii postupných krokov via-
cerých inštitúcií, 

       Banská Štiavnica – 20 rokov 
svetovým dedičstvom UNESCO

•3.str.

Vážení pedagógovia, milí 
žiaci, študenti, vážení rodičia 
a obyvatelia nášho mesta.

Po prázdninových  a dovolenko-
vých dňoch, v  ktorých ste dúfa-
me mali možnosť  užiť si radostné 
chvíle, oddýchnuť si od školských 
povinností a načerpať nové sily 

pre úspešné zvládnutie nového 
školského roka,  Vás opäť srdečne 
vítame vo Vašich školách a škol-
ských zariadeniach na pôde nášho 
mesta. Druhým septembrom  opä-
tovne a neodvratne nastupuje vo 
Vašich životoch  pracovné tempo  
učiteľov a žiakov.
Učiteľov, ktorí opäť, tak ako po iné 

roky , popri náročnej a namáhavej 
práci vo výchovno-vzdelávacom 
procese budú úfať v skvalitnenie 
a zlepšenie svojho postavenia, čo 
je aj našim želaním, pretože pre-
dovšetkým spokojný a vyrovnaný 
učiteľ je schopný aplikovať do pra-
xe  zásadné i čiastkové zmeny, 

Brány našich škôl sa opäť otvorili

•3.str.

Salamander 
nehmotným kultúrnym 
dedičstvom Slovenska

V septembri minulého roka 
podalo Mesto Banská Štiavni-
ca Koordinačnému centru tra-
dičnej ľudovej kultúry návrh 
na zápis Banskoštiavnického 
Salamandra do Reprezenta-
tívneho zoznamu nehmotného 
kultúrneho dedičstva Sloven-
ska. Takmer po roku, symbo-
licky v týždni konania Sala-
mandrových dní, sme dostali 
rozhodnutie Odbornej komi-
sie pre posudzovanie návrhov 
na zápis do Reprezentatívne-
ho zoznamu nehmotného kul-
túrneho dedičstva Slovenska, 
ktorým Banskoštiavnický Sa-
lamander navrhla zapísať do 
uvedeného zoznamu. Násled-
ne minister kultúry potvrdil 
rozhodnutie komisie. Takto sa 
Banskej Štiavnici a jej histórii 
dostalo ďalšej pocty na sloven-
skej, ale aj medzinárodnej úrov-
ni.
Tradícia salamandrového sprie-
vodu je špecifickým a ojedine-
lým prejavom nehmotného kul-
túrneho dedičstva Slovenska, 
ktorý sa formoval v kontex-
toch 150-ročnej histórie Baníc-
kej akadémie v Banskej Štiavni-
ci. Zápis Banskej Štiavnice do 
Zoznamu svetového dedičstva 
UNESCO dáva Salamandru vý-
znamnú kultúrnu a spoločen-
skú hodnotu pri tvorbe identity 
mesta. Snahou vedenia mesta 
bude pripraviť návrh aj na za-
radenie tohto špecifického a 
jedinečného fenoména nášho 
mesta – jediného na svete aj do 
Reprezentatívneho zoznamu 
nehmotného kultúrneho dedič-
stva UNESCO. 

Henrieta Godová

20 výročie zápisu Banskej Štiavnice
a technických pamiatok okolia
do Zoznamu UNESCO

Nám. sv. Trojice foto Lubo Lužina
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Vzácni hostia Salamandrových dní  foto M. Garai

2. 9.
Účasť na slávnostnom otvorení  �
školského roka 2013/2014 na 
Spojenej škole v Banskej Štiav-
nici. 
Pracovné rokovanie k projektu  �
kanalizácie Ul. 8. mája a SNP. 
Práca v meste, individuálne pra- �
covné stretnutia.   
3. 9.
Riešenie stavebných akcií v  �
meste. 
Zasadnutie Dozornej rady spo- �
ločnosti Mestské lesy Banská 
Štiavnica, s.r.o.  
Uskutočnilo sa zasadnutie prí- �
pravného Salamandrového vý-
boru.   
4. 9.
Práca v meste, príprava a orga- �
nizačné zabezpečenie podujatia 
Salamandrové dni 2013.  
5. 9.
Vernisáž  výstavy " � Krotenie 
živlov" venovanej 300. výročiu 
narodenia J. K. Hella. 
Účasť na slávnostnom šachtágu  �
a otvorenie baníckych slávností  
6. - 7. 9.
Účasť na jednotlivých poduja- �
tiach v rámci Salamandrových 
dní 2013.

Andrea Benediktyová

Príhovor primátorky mesta
Milí spoluobčania a vážení 
návštevníci Banskej Štiavnice!

Blížia sa Salamandrové dni, ktoré sú 
vyvrcholením kultúrneho leta v na-
šom meste. Sú to naše tradičné mest-
ské slávnosti, jedinečné svojho druhu 
na svete. Tento rok sa Salamandro-
vé dni budú konať v dňoch 5. - 8. sep-
tembra 2013. Vyvrcholenie týchto dní 
– Salamandrový sprievod sa uskutoč-
ní 6. septembra vo večerných hodi-
nách. Rok 2013 sa nesie v znamení 
osláv 20. výročia zápisu historické-
ho mesta Banská Štiavnica a technic-
kých pamiatok v jeho okolí do Zozna-
mu svetového dedičstva UNESCO. 
11. decembra 1993 sa dostalo Banskej 
Štiavnici významného uznania tým, 
že historické mesto Banská Štiavni-
ca a technické pamiatky v jeho okolí 
boli zaradené do tohto najprestížnej-

šieho a najexcelentnejšieho zoznamu. 
Nad všetkými oslavami aj tento rok 
prevzal záštitu prezident SR J. E. Ivan 
Gašparovič. Do nášho mesta pricestu-
je množstvo návštevníkov z rôznych 
kútov Slovenska i zo zahraničia. Ve-
rím, že si všetci odnesiete len tie naj-
lepšie zážitky z nášho mesta aj z jed-
notlivých podujatí a nezabudnuteľný 
pocit z historického Salamandrového 
sprievodu, ktorý Vás aspoň na chvíľu 
prenesie do slávnych dôb baníckych 
a študentských, ktorými sa Banská 
Štiavnica pýšila v minulosti.
Aj touto cestou úprimne ďakujem 
všetkým aktérom Salamandrového 
sprievodu, ako aj všetkým tým, ktorí 
si ho prídu pozrieť. Prajem všetkým 
spoluobčanom ako aj návštevníkom 
príjemnú pohodu a hlboké i trvalé zá-
žitky. Mgr. Nadežda Babiaková

primátorka mesta

Vážení obyvatelia Ul. Križovatka a Ul. 
1. mája, obdržali sme váš list týkajú-
ci sa otvorenia prevádzky počas Sala-
mandrových dní. V zmysle ust. §-u 8 
ods. 2 bodu 2.1 až 2.4 písm. a) a písm. 
b) Všeobecne záväzného nariadenia č. 
5/2011 o podnikateľskej činnosti a ur-
čení pravidiel času predaja v obchode a 
času prevádzky služieb na území mes-
ta Banská Štiavnica (ďalej len VZN), 
Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 k VZN je 
pre Ul. 1. mája a Ul. Križovatka pre-
vádzkový čas vo vnútorných priesto-
roch prevádzkarní poskytujúcich reš-
tauračné a pohostinské služby určený 
v dňoch pondelok, utorok, streda, 
štvrtok a nedeľa v rozpätí od 06:00 
hod. do 22:00 hod. a v dňoch piatok 
a sobota v rozpätí od 06:00 hod. do 
23:00 hod. Pokiaľ majú tieto prevádz-
karne zriadené sezónne exteriérové 
priestory na predaj tovaru alebo po-
skytovanie služieb (terasy a pod.), je 
prevádzkový čas v súlade s ust. §-u 8 

ods. 4 uvedeného VZN, pre časť takto 
využívanej prevádzkarne, určený den-
ne v rozpätí od 06:00 hod. do 22:00 
hod. Používanie prísluchovej hudby, 
hudobnej produkcie, prípadne uspo-
riadanie živej hudby v sezónnych ex-
teriérových priestoroch prevádzkar-
ní (terasy a pod.) je možné do 22:00 
hod. za predpokladu, že bude dodr-
žiavaný verejný poriadok. Jednorázo-
vo predĺžiť prevádzkový čas je možné 
len v  rozpätí  podľa ustanovení  §-u 8 
uvedeného VZN. Predĺženie prevádz-
kového času počas Salamandrových 
dní podľa ust. §-u 8 ods. 6 písm. b) 
sa vzťahuje len na vnútorné priesto-
ry prevádzkarní poskytujúcich reštau-
račné a pohostinské služby, pokiaľ by 
tento deň vyšiel na nedeľu až štvrtok. 
Vo vami konkrétnom prípade, kto-
rý uvádzate, platí prevádzkový čas aj 
počas Salamandrových dní do 23:00 
hod. s hudobnou produkciou na tera-
se a pod. do 22:00 hod. MsÚ

Odpovedáme občanom...

Pozvánka
Primátorka mesta Banská Štiav-
nica Vás pozýva na slávnostné 
zasadnutie Mestského zastupi-
teľstva v Banskej Štiavnici, ktoré 
sa uskutoční v rámci mestských 
osláv Salamandrových dní 2013, 
v piatok 6. septembra 2013 o 
13.00 hodine v Kostole sv. Katarí-
ny. Salamandrové dni sa uskutoč-
nia pod záštitou prezidenta SR J. 
E. Ivana Gašparoviča. Zdar Boh!

Mgr. Nadežda Babiaková
primátorka mesta

Voľný pohyb psa 
Dňa 30.8.2013 o 17.00 hod. bolo 
telefonicky oznámené na MsPo, 
že v Banskej Štiavnici  Pod Čer-
venou studňou sa voľne pohybu-
je pes. Aby nedošlo k ohrozeniu 
života a zdravia občanov, hliadka 
MsPo na mieste vykonala odchyt  
uvedeného psa a umiestnila ho do 
karanténnej stanice.  Majiteľ psa 
bude postihnutý v zmysle  prie-
stupkového zákona.  

Verejný poriadok na Drieňovej
Dňa 31.8.2013 o 08.30 hod. 
hliadka MsPo zistila, že v Banskej 
Štiavnici na Ul. L. Svobodu sa zdr-
žuje  mládež a znečisťuje verejné 
priestranstvo. Príslušníci MsPo 
zistili totožnosť  osôb. Išlo o A.B, 
E.B., F.P., T.Š. a M.K. Prípad bol 
riešený v zmysle priestupkového 
zákona. Osoby miesto vyčistili a 
následne  opustili. 

Stavebný odpad 
Dňa 1.9.2013 o 15.30 hod. na zá-
klade kamerového systému bolo 
zistené, že v Banskej Štiavnici na 
Ul. Učiteľská  neznáma osoba na 
zberovom mieste pri kontajne-
roch na odpad zložila rôzny sta-
vebný odpad. Príslušníci MsPo 
zistili pôvodcu danej skládky. Vec 
bola riešená v zmysle zákona a pô-
vodca odpadu, L.CH.  zabezpečil 
jeho odvoz. 

Mgr. Vladimír Kratoš
náčelník MsPo

Verejno-obchodná súťaž
Stredná odborná škola lesníc-
ka, Akademická 16, 969 01 Ban-
ská Štiavnica vyhlasuje verejno-
obchodnú súťaž na: - prenájom 
priestoru na školský bufet v škol-
skom  roku  2013/14
- prenájom priestoru na mú-
roch oplotenia okolo budovy 
školy a školského internátu za 
účelom zverejnenia reklamy v 
šk.r.2013/14. Bližšie info budú 
sprístupnené na webovej stránke: 
www.soslbs.edupage.org. 
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vedeckých a odborných 
pracovníkov nakoniec realitou v 
decembri roku 1993. Do Zoznamu 
svetového kultúrneho a prírodné-
ho dedičstva UNESCO sa dostali 
najvýznamnejšie kultúrno – histo-
rické pamiatky mesta a technické 
pamiatky v priľahlom okolí. Zápis 
výrazne prispel ku zviditeľneniu 
mesta i celého regiónu vo svete a ku 
získaniu mimoriadne významného 
národného, ale aj medzinárodné-
ho kreditu. Banská Štiavnica i tech-
nické pamiatky v jej okolí – zvlášť 
svetoznáme a čarokrásne tajchy po 
roku 1993 výrazne zmenili svoj vý-
zor a mesto i priľahlý región sa do-
žili aj ďalších celoslovenských pôct. 
NR SR v roku 2002 prijala bezpre-
cedentný Zákon č. 100/2002 Z.z. 
o ochrane a rozvoji územia Banskej 
Štiavnice a okolia a 3. septembra 

2008 Vláda SR na svojom výjazdo-
vom zasadnutí v Banskej Štiavnici 
prijala taktiež historické uznesenie 
č. 593/208 k analýze sociálno – eko-
nomickej situácie okresu Banská 
Štiavnica a návrhom na zlepšenie v 
sociálnej a hospodárskej oblasti.    
V tomto jubilejnom roku prebie-
hajú v našom meste významné 
spoločenské, kultúrne, odborné 
a vedecké podujatia nielen mest-
ského a okresného, ale aj celo-

slovenského a medzinárodného 
charakteru, nad ktorými, včítane 
Salamandrových dní 2013 má zá-
štitu dokonca prezident SR Ivan 
Gašparovič.  
O tomto všetkom bude seriál v 
ďalších číslach Štiavnických no-
vín pod názvom „Banská Štiavni-
ca – 20 rokov svetového dedičstva 
UNESCO“. Pevne verím, vážení 
čitatelia našich novín, že obsah 
tohto seriálu  nielen rozšíri vaše 
vedomosti o jedinečnom  kultúr-
no – historickom dedičstve Ban-
skej Štiavnice a technických pa-
miatok v priľahlom okolí, ale 
hlavne utvrdí, alebo vzbudí za-
slúžený obdiv a trvalú úctu voči 
tomuto výnimočnému svetové-
mu dedičstvu.

Mgr. Nadežda  Babiaková
primátorka mesta

•1.str.

ktoré aj tento školský 
rok prináša. Žiakov, ktorí budú 
už v predprimárnom vzdeláva-
ní a neskôr od prvých ročníkov 
základných škôl získavať zákla-
dy, na ktorých bude stáť moza-
ika ich  ďalších úspechov.  De-
viatakov, ktorým samozrejme 
nezabúdame popriať úspešný 
záverečný ročník, úspešné tes-
tovanie  a prijímacie pohovo-
ry na školy, ktoré ich budú  pri-
pravovať na ich ďalšie profesijné 
zameranie.
Našim stredoškolákom, či už budú 
študovať v doterajších, alebo novo 
zrekonštruovaných priestoroch 
prajeme skutočnú a kvalitnú pre-
menu tradičnej školy na modernú 
so zmodernizovanou, atraktívnej-
šou výučbou predmetov, s kvalit-
ným  materiálovým vybavením.
Nezabúdame pozdraviť aj všetkých 
nepedagogických zamestnancov 
škôl, ktorí sú síce menej zviditeľ-
není, ale ich práca je nevyhnutným 
predpokladom fungovania dobrej 
školy.
Vážení rodičia, zverili ste to naj-
cennejšie čo máte školám, o kto-
rých ste presvedčení, že poskyt-
nú Vašim deťom nielen výchovu a 
vzdelávanie, ale aj odborne a ľud-
sky kompetentný personál, podie-
ľajúci sa na pokojnej a priateľskej 

pracovnej  atmosfére.
Táto úloha sa však vždy ľahšie plní 
za spolupráce Vás, rodičov. Aj na 
Vás záleží, do akej mieri bude uči-
teľ v očiach Vášho dieťaťa osob-
nosťou, ktorej autorita nebude  v 
rodine spochybňovaná. Máte totiž 
rovnaký zámer – vychovať slušné-
ho a vzdelaného človeka.
Vážený pedagogický zbor,  žiaci, 
študenti, ctená široká verejnosť.
Dovoľte nám na záver povedať, že 
mesto Banská Štiavnica urobí aj v 
tomto školskom roku všetko pre-
to, aby sa našej  mladej generácii 

dostalo nielen kvalitného vzdela-
nia, ale aby našla sebarealizáciu 
a zmysluplné vypĺňanie voľného 
času v ponúkaných záujmových 
útvaroch, aktivitách a kultúrno-
spoločenských podujatiach ponú-
kaných našim mestom .
Na záver Vám všetkým prajeme 
predovšetkým zdravie,  veľa pozi-
tívnej energie a  pracovného elá-
nu.

Mgr. Nadežda Babiaková,
primátorka  mesta

Viera Ebert,
Školský úrad

•1.str.

Prečin krádež:
Dňa 25.8.2013  poverený poli-
cajt  začal trestné stíhanie a sú-
časne vzniesol obvinenie oso-
be E.R. za prečin krádež podľa § 
212 ods. 1 Trestného zákona v 
štádiu pokusu podľa § 14 ods.1 
Trestného zákona v súbehu s 
prečinom porušovanie domovej 
slobody podľa § 194 ods.1 Trest-
ného zákona, nakoľko  tento v 
skorých ranných hodinách dňa 
25.8.2013 vošiel do domu na 
ulici Pod Trojičným vrchom v 
Banskej Štiavnici, kde sa pokúsil 
odcudziť rôzne šperky zo zlata a 
striebra, pričom bol pristihnutý 
majiteľom domu B.S., ktorému 
by v prípade odcudzenia šper-
kov spôsobil škodu 2.000.-€.
Páchateľovi hrozí trest odňatia 
slobody až do 2 rokov.

Prečin usmrtenie:
Dňa 24.8.2013 bolo policajtom  
OOPZ Banská Štiavnica začaté 
trestné stíhanie za prečin usmr-
tenie podľa § 149 ods.1 Trestné-
ho zákona, nakoľko toho dňa v 
presne nezistenom čase došlo 
k úmrtiu osoby Š.K. z Banskej 
Štiavnice v priestoroch rodinné-
ho domu. Na miesto bola privo-
laná rýchla lekárska služba, kde  
jej pracovníci už skonštatovali 
úmrtie. V predmetnej veci bola 
nariadená zdravotne-bezpeč-
nostná pitva. 

Priestupok proti majetku:
Obvodné oddelenie PZ Ban-
ská Štiavnica objasňuje priestu-
pok proti majetku podľa § 50 
ods.1 zákona č.372/1990 Zb. 
o priestupkoch, nakoľko dňa 
25.8.2013 doposiaľ nezistený 
páchateľ vošiel do areálu býva-
lého podniku Pleta na ulici Ple-
tiarskej v Banskej Štiavnici, kde  
odcudzil z objektu trafostanice 
rôzne medené vodiče, čím spô-
sobil škodu Ľ.S. vo výške 200.-€.
Polícia po páchateľovi priestup-
ku pátra.  

Milan Kašiar, 
zástupca riaditeľa OO PZ BŠ

Banská Štiavnica – 20 rokov 
svetovým dedičstvom UNESCO 20 výročie zápisu Banskej Štiavnice

a technických pamiatok okolia
do Zoznamu UNESCO

Začiatok nového školského roka na Spojenej škole  foto M. Kríž

Brány našich škôl sa opäť otvorili
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Tisíce návštevníkov prilákalo 
v posledný prázdninový 
víkend od skorého rána pekné 
počasie a bohatý program 
Celoslovenských poľovníckych 
slávností k nám do kaštieľa vo 
Svätom Antone. 

Konal sa tu 23. ročník Dní svätého 
Huberta, ktorý sa niesol v duchu 
osláv 90 rokov od založenia Česko-
slovenskej mysliveckej jednoty.
Slávnostný otvárací ceremoniál si 
nenechalo  ujsť  mnoho význam-
ných pozvaných hostí: J.E. Ivan 
Gašparovič – prezident SR, Prof. 
Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc  minis-
ter pôdohospodárstva a rozvoja vi-
dieka SR, Bernard Lozé - prezident 
Medzinárodnej rady pre poľovníc-
tvo a ochranu zveri - C.I.C., Jaroslav 
Palas - predseda Českomoravskej 
mysliveckej jednoty, Ing. Tibor Le-
bocký – prezident SPZ, SPK a posla-
nec NR SR, J. E. Theodore Sedgwick 
veľvyslanec USA v SR,…
Dvojdňový program slávností bol za-
ujímavý nielen pre poľovníkov. Na 
svoje si prišli všetci milovníci prírody 
bez rozdielu pohlavia, či veku. Náv-
števníci si v rámci sobotnej ponuky 
mohli zasúťažiť v populárnych súťa-
žiach, ako 5F, Naj brada, Poľovnícky 
šperk a nôž roka, Poľovnícky klobúk. 
Spomedzi prítomných nežného po-
hlavia sa volila Hájnikova žena – naj-
krajšia poľovníčka roku 2013. Poobe-
de na nádvorí kaštieľa sme spoznali aj 
nových Majstrov Slovenska vo vábe-
ní jeleňov a ostatnej zveri. Deťom 

bola venovaná pozornosť v parku v 
súťažiach Stopami zveri a Poľovníc-
ky chodník. Medzi tradičné lákadlá 
opäť patrili ukážky práce sokoliarov, 
kynológov rybárov a remeselníkov, 
strieľanie z luku, kuše, či historic-
kých poľovníckych zbraní. Vyzdvih-
núť treba aj ochotu poľovníkov da-
rovať krv v Hubertovskej kvapke 
krvi, do ktorej sa v tomto ročníku 
zapojilo 39 dobrovoľníkov. Tohto-
ročné Dni sv. Huberta ponúkali aj 
množstvo noviniek. V neskoroba-
rokovej sýpke sme tento rok vysta-
vili Unikátne trofeje Hornej Nitry, 
do Siene úcty a slávy poľovníctva na 
Slovensku sme uviedli ďalšie osob-
nosti – Pavla Porubana a Tibora An-
drašovana – autorov poľovníckych 
signálov. Sprístupnená bola výstava 
LOVU ZDAR! s unikátnymi zbraňa-
mi slávnych českých puškárov z Lo-
veckého zámku Ohrada pri Hlubo-
ké nad Vltavou, s časťou Sallačovej 

zbierky trofejí jeleňovitých, tieto tro-
feje sú výtvarne stvárnené originálmi 
maliara Jiřího Židlického, časť výsta-
vy tvoria aj rekordné české a sloven-
ské trofeje a obrazy akad. mal Viktora 
Bilčíka. Výstava Lovu zdar! je pre ve-
rejnosť prístupná do konca septembra 
2013. Podujatie vyvrcholilo v nedeľu 
Svätohubertovskou  omšou so sláv-
nostným sprievodom poľovníkov, les-
níkov, lukárov, kušiarov a s obetnými 
darmi. Omšu celebroval prior bene-
diktínov v Sampore Vladimír Kasan. 
Aj keď sv. Hubert – patrón poľovní-
kov sa vo Svätom Antone oslavuje už 
23 rokov, vždy sa organizačne pasuje s 
problémami a stretáva sa s mnohými 
podnetmi do ďalších ročníkov. Vždy 
nás, organizátorov, však tešia usmiate 
a spokojné tváre návštevníkov, ktorí, 
pevne veríme, že sa vrátia k nám opäť 
o rok. Budeme sa snažiť ich opäť nie-
čím novým prekvapiť a zaujať.

Monika Arvajová

Dni sv. Huberta vo Sv. Antone

Vzácni hostia na nádvorí kaštieľa  foto MsA

Študentská komunita sa nám 
rozrástla o nových prvákov, 
ktorých sme sa opýtali, čo ich 
v Banskej Štiavnici najviac 
zaujalo.

,,Stále tu treba chodiť do kopca." 
Tomáš B.
,,Nemohol som si nevšimnúť, že sú 
tu pekné baby."  Peter K.
,,Ako prvé ma zaujali  kopce nad 
Štiavnicou, hneď som ich chcel spo-
znávať a veľmi sa mi páčil pohľad z 
Rosniarok a z Paradajzu."  
Radovan V.
,,Mňa zaujala miestna Billa a pani, 
ktorá pred ňou z môjho vreckového 
vylúdila 50 centov." Miloš Š.
,,Jednoznačne ma zaujala Kalvária, 
ktorá bola aj cieľom mojej prvej štiav-
nickej prechádzky s novými spolužiak-
mi.  Kevin T.
,,Uchvátila ma príroda Štiavnických 
vrchov a Beliansky tajch, v ktorom 
som si už aj zaplával."  Patrik Š.
,,Je tu veľa krčiem a pizzérií." 
Kamil S.
,,Železničná stanica ako z konca 
sveta."  Zuzana G.
,, Už z diaľky ma zaujala Kalvária 
a neskôr aj Botanika a prekrásna 
budova Lesníckej školy." 
Terka V.
,, Trojičné námestie, historické 
budovy, kockované dlaždice, a vô-
bec, všetko je tu také divotvorné."  
Robert R.

Za odpovede ďakuje 
Janka Bernáthová

ANKETA

Mesto   Banská  Štiavnica zverejňu-
je v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e)  Zá-
kona SNR č. 138/1991 Zb. o majet-
ku obcí v znení neskorších zmien a 
doplnkov. Zámer  priameho preda-
ja majetku mesta  Banská Štiavnica:     
č. 5/2013
Spôsob prevodu - ako prípad hodný 
osobitného zreteľa
Pozemok parcela C KN č. 1225/1  vo 
výmere 380 m², zastavané plochy, 
na Ul. M. Benku v Banskej Štiavni-
ci, vedený v KN Správa katastra Ban-
ská Štiavnica na LV č. 3076, pre okres 
Banská Štiavnica, obec Banská Štiav-
nica, k. ú. Banská Štiavnica.
Spôsob prevodu majetku mesta ako 
prípad hodný osobitného zreteľa / 
uvedeným v §9a, odst.8, písm. e) /  zá-

kona 138/1991 Zb., o majetku obcí 
v platnom znení, za cenu  určenú do-
hodou vo výške 2060 €, do vlastníc-
tva  Karola Turoňa s manž.,  obaja  tr-
vale bytom v Banskej Štiavnici, Ul. M. 
Benku č. 1.
Zámer na prevod nehnuteľnosti spô-
sobom uvedeným v § 9a ods. 8, písm. 
e) Zákona  o majetku obcí ,v znení 
neskorších predpisov, bol schválený 
Uznesením MsZ č. 85/2013 zo dňa 
21. augusta 2013. 
č. 6/2013
Spôsob prevodu - ako prípad hodný 
osobitného zreteľa
Pozemok parcela C KN č. 1225/2  vo 
výmere 205 m², zastavané plochy, 
na Ul. M. Benku v Banskej Štiavni-
ci, vedený v KN Správa katastra Ban-

ská Štiavnica na LV č. 3076, pre okres 
Banská Štiavnica, obec Banská Štiav-
nica, k. ú. Banská Štiavnica.
Spôsob prevodu majetku mesta ako 
prípad hodný osobitného zreteľa /
uvedeným v §9a, odst.8, písm. e)/  zá-
kona 138/1991 Zb., o majetku obcí v 
platnom znení, za cenu  určenú doho-
dou vo výške 1112 €, do vlastníctva  
Milana Ivaniča s manž.,  obaja  trva-
le bytom v Banskej Štiavnici, Ul. M. 
Benku č. 3.
č. 7/2013
Spôsob prevodu - ako prípad hodný 
osobitného zreteľa
Pozemok parcela C KN č. 1225/3  vo 
výmere 240 m², zastavané plochy, 
na Ul. M. Benku v Banskej Štiavni-
ci, vedený v KN Správa katastra Ban-

ská Štiavnica na LV č. 3076, pre okres 
Banská Štiavnica, obec Banská Štiav-
nica, k. ú. Banská Štiavnica.
Spôsob prevodu majetku mesta ako 
prípad hodný osobitného zreteľa /
uvedeným v §9a, odst.8, písm. e)/  zá-
kona 138/1991 Zb., o majetku obcí v 
platnom znení, za cenu  určenú doho-
dou vo výške 1301 €, do vlastníctva  
Štefana Chríbika s manž.,  obaja  tr-
vale bytom v Banskej Štiavnici, Ul. M. 
Benku č. 5.
Bližšie info môžete získať na tel. 
č.045/6949637, na e-mailovej adre-
se  renata.barakova@banskastiavnica.
sk, alebo osobne na Mestskom úrade 
v Banskej Štiavnici. 

Mgr. Nadežda Babiaková
 primátorka mesta

Priamy predaj majetku mesta Banská Štiavnica
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Mimoriadne významnej pocty sa 
dostalo obci Svätý Anton, ale aj 
viacerým vedeckým a odborným 
pracovníkom z Banskej Štiavnice 
dňa 31.8.

Obsiahlu, reprezentačnú, farebnú 
monografiu s anglickým a maďar-
ským resumé o obci Svätý Anton 
uviedol do života prezident SR Ivan 
Gašparovič, pričom na tomto sláv-
nostnom ceremoniáli sa zúčastnili 
aj veľvyslanec  USA v SR, prezident 
Medzinárodnej rady pre poľovníc-
tvo a ochranu zveri - C.I.C., poslanec 
NR SR a prezident Slovenskej lesníc-
kej komory a Slovenského poľovníc-
keho zväzu Tibor Lebocký, poslanec 

NR SR Ľudovít Kaník, ďalší poslanci 
NR SR, minister pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR, štátny tajom-
ník Ministerstva školstva, vedy, vý-
skumu a športu SR, štátny tajomník 
Ministerstva životného prostredia 
SR, predseda Českomoravskej mys-
liveckej jednoty,  ako aj ďalší hostia 
zo SR i zahraničia a vyše 600 ďalších 
účastníkov tohto slávnostného aktu 
na nádvorí svätoantonského kaštie-
ľa. Pocta to nebola len pre obec Svä-
tý Anton, ale aj pre viacerých Štiav-
ničanov – autorov a tvorcov tejto 
publikácie popri jej zostavovateľo-
vi,  redaktorovi a jednému z auto-
rov tejto publikácie, ktorým bol au-
tor tohto príspevku a ďalší: PhDr. 

Mikuláš Čelko, Mgr. Mária Čelková, 
RNDr. Marián Skaviniak, Ing. Ma-
rian Číž, Ing. Monika Maňkovská, 
PhDr. Ingrid Hričovcová, doc. Ing. 
Ivan Herčko, CSc., Ing. arch Iveta 
Chovanová a Ing. arch Andrea Niž-
ňanská. Záujemcovia si publikáciu 
môžu zakúpiť na Obecnom úrade, 
ako aj v Múzeu vo Svätom Antone.

Ján Novák

Pocta obci Svätý Anton i Štiavničanom

Dňa 2.9. 2013 sa opäť otvorili 
brány škôl. Začal sa nový 
školský rok 2013/2014. 

Nebolo tomu inak ani na Spojenej 
škole, ktorá otvárala školský rok v no-
vých zrekonštruovaných priestoroch 
na Kolpašskej ul. Na slávnostnom 
otvorení v areáli školy sa zúčastnil 
vedúci odboru vzdelávania a kultúry 
Banskobystrického samosprávneho 
kraja Ing. Miroslav Martiš, poslanec 
VÚC BBSK a poslanec MsZ v Banskej 
Štiavnici Ing. Marian Zimmermann, 
primátorka nášho mesta Mgr. Na-
dežda Babiaková, riaditeľka Spojenej 
školy PhDr. Viera Gregáňová, ostat-
ní pozvaní hostia, pedagógovia školy 
a študenti. Po príhovoroch riaditeľ-
ky školy a pozvaných hostí, ktorý-
mi sa slávnostne otvoril školský rok 
2013/2014, nasledovala prehliad-
ka priestorov školy. V rozhovore ve-
dúci odboru školstva a kultúry BBSK 
Ing. Miroslav Martiš uviedol: „Budúc-
nosť stredného školstva v Banskej Štiav-
nici bude závislá od počtu žiakov prvých 
ročníkov, nakoľko spádová oblasť je dosť 
malá a Banská Štiavnica je závislá od žia-
kov, ktorí prichádzajú z vonku. Preto z 
tohto dôvodu úroveň škôl musí byť vyššia, 
aby dokázali konkurovať okolitým ško-
lám. Vďaka investícii, podmienky na Spo-
jenej škole sa zlepšili, internát je zrenovo-
vaný, takisto priestory a to je dôvod na to, 
aby sa študenti do Banskej Štiavnice opäť 
vrátili. Teraz je to len na riaditeľoch škôl, 
ako budú schopní prilákať žiakov do tohto 
mesta. Je však potrebné skvalitniť aj in-
fraštruktúru do Banskej Štiavnice, aby 
sa žiaci mohli lepšie sem dostať. Najviac 

ma zaujalo stravovacie zariadenie, kto-
ré so zariadením je na špičkovej úrovni 
a tu bol vynaložený najväčší objem fi-
nančných  prostriedkov." Primátorka 
nášho mesta Mgr. Nadežda Babia-
ková je s rekonštrukciou Spojenej 
školy spokojná a zároveň prekvape-
ná, aké práce sa tu urobili pre zlep-
šenie podmienok výchovno-vzde-
lávacieho procesu a uviedla: „Som 
rada, že tento zámer sa naplnil a areál 
sa podarilo zrekonštruovať tak objekt 
školy, ako aj internátnu časť a to vďa-
ka pochopeniu predsedu BBSK Ing. Vla-
dimíra Maňku. Treba povedať, že bol to 
dobrý zámer a je to prvý predpoklad na    
to, aby do týchto priestorov aj v budúc-
nosti, s vytvorením nových študijných 
odborov, sa sústredilo čo najviac štu-
dentov. Je však potrebné v nadväznos-
ti na areál vyriešiť chodník smerom od 
bývalého objektu Dužiny k areálu ško-
ly. Preto budem hovoriť aj s predsedom 
BBSK, aby sme to naplánovali a úspeš-
ne zrealizovali, a tak vytvorili bezpeč-
né prostredie a vhodné podmienky pre 
študentov. Verím, že  bude pokračovať aj  
rekonštrukcia strednej budovy, kde by 

malo byť presťahované Gymnázium A. 
Kmeťa. Týmto krokom vznikne z tohto 
areálu také malé študentské mestečko 
v meste Banská Štiavnica." Riaditeľka 
Spojenej školy PhDr. Viera Gregáňo-
vá sa k zrekonštruovanému objektu 
vyjadrila takto: „Od 1.9 .sa presťaho-
vali do nových priestorov, resp. staro-
nových priestorov, nakoľko jedna orga-
nizačná zložka tu už existovala, a mám 
úžasné pocity. Verím, že výchovno-
vzdelávací proces nadobudne takú kva-
litu, ktorá prinesie úspechy nielen pre 
učiteľov, ale aj pre samotných žiakov. 
Je to skvalitnenie ubytovacích i stravo-
vacích priestorov a pracovných priesto-
rov pre zamestnancov. Najprv sa tu 
však potrebujeme adaptovať a vychytať 
všetky problémy, ktoré nastanú, preto-
že prechádzame na nový systém vyučo-
vania. Študenti nebudú mať už kmeňo-
vé učebne, ale predmetové, a to je veľký 
zlom vo vyučovacom procese, ktorý pri-
nesie aj klady a zápory," dodala riadi-
teľka školy. Spojenej škole želáme 
veľa študentov a úspechov vo vý-
chovno-vzdelávacom procese.

Michal Kríž

Nový školský rok v nových priestoroch

Slávnostné otvorenie školského roku  foto M. Kríž

Kam v BŠ a okolí?
(5.9. - 15.9.)
5.9. Tvorivé dielne pre šikovné 
rúčky. Vyrábať sa budú handro-
vé bábiky a kofoláčiky.. Kavia-
reň Divná pani, 17:00-19:00, 
vstup: 3 € 
6.9. Salamander party. DJ Jožo 
Bukňa & DJ Lukáš Švejkovský.
Rezervácie na: 0948 221 213.
Pražovňa, 20:00 
7.9. Majstrovstvá Slovenska Bra-
dáčov 2013. VII. ročník preteku 
o Pohár Kynologického klubu 
B.Belá. Zahájenie o 7:30, info o 
podujatí na: 0905 963 376. Fut-
balový areál, Banská Belá
7.9. Rozprávky na Starom 
zámku
Vstupy: 20:30, 21:00, 21:30, 
22:00.  Info: www.muzeumbs.sk 
7.9. Pečené prasiatko na Terase 
u Blaškov. Hrá hudobná skupi-
na Pohoda. Počúvadlianske jaze-
ro, od 18:00
9.9. Posedenie so Soňou Luži-
novou-Bulbeck a jej novou kni-
hou „Ženy z Rijádu“, ktorá odhalí 
kúsok tajomna arabského sveta. 
Kaviareň Divná pani, 17:00
12.9. Tvorivé dielne pre šikovné 
rúčky. Prívesky z hliny a farebnej 
gélovej hmoty. Kaviareň Divná 
pani, 17:00-19:00, vstup: 3 €
13.9. DJ Battle , exkluzív-
na party.  Pražovňa, od 22:00, 
vstup 2 €
14.9. Ján Triaška: vernisáž vý-
stavy. Maľby a kresby jedného 
zo silnej generácie umelcov, ktorí 
formujú podobu súčasnej maľby. 
Art Café, 19:00 
13.9. Filmový „Projekt 100“: 
LORE. Projekt 100 je jedinečná 
putovná prehliadka toho najlep-
šieho z histórie a súčasnosti sve-
tovej kinematografie. Nem./Aus-
tr./VB/2012/109min./DVD. 
Kino Akademik, 18:30, vstup: 
2,50 € 
14.-15.9. Povýšenie Sv.Kríža na 
Kalvárii. Hlavná púť na Kalvárii. 
14.9. Sv. omša v Dolnom kosto-
le 16:00, adorácia 17:00, požeh-
nanie 18:00. 
15.9.  Slávnostná sv. omša za 
Dolným kostolom 11:00. Ban-
skoštiavnická Kalvária
14.9. Pečené prasiatko na Terase 
u Blaškov . Hrá country skupina 
Pacipacifik. Počúvadlianske jaze-
ro, od 18:00
15.9. Septembrový Brunch na 
terase. Pestré menu  a špeciálny 
hosť s vlastnými dobrotami. Art 
Café, 11:00, 10 € / os. 

Región Banská Štiavnica
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...pre zahraničné  vysoko-
školské štúdium pri Gymnáziu 
Andreja Kmeťa v Banskej 
Štiavnici.

V kolobehu života, nových hektic-
kých zmien a nových hľadaní, sa 
nám  vynárajú  udalosti z r.1973, 
keď v Banskej Štiavnici vznikla 
unikátna škola, ktorá mala v skrá-
tenom jednoročnom cykle pripra-
viť  žiakov z jednotlivých jazykov 
tak, aby úspešne mohli absolvovať 
vysokoškolské štúdium vo zvole-
nej krajine a vo vybranom odbore. 
V sedemdesiatich rokoch na za-
sadnutiach RVHP sa čoraz viac 
ozývali hlasy o užšej integrácii  v 
odboroch, ktoré si vyžadovali vyš-
šiu efektivitu, vznik nových odvet-
ví a hlavne využiteľnosť jazyka na 
efektívnosť spolupráce  a vzájom-
ného  jazykového kontaktu. Mi-
nisterstvo školstva  SR rozhodlo  v 
máji 1973 zriadiť jednoročnú for-
mu jazykovej  prípravy žiakov tre-
tích ročníkov gymnázií v Banskej 
Štiavnici. V praxi to znamenalo 
otvoriť popri existujúcich 8 trie-
dach gymnázia ďalších 8 tried, s 
predpokladaným termínom naj-
neskoršie do 1.októbra 1973. Na  
prvý pohľad sa zdalo, že  v Banskej 
Štiavnici preplnenej študentmi , 
nájsť priestory pre vyučovanie a 
ubytovanie zhruba 200 študentov, 

je úloha nesplniteľná .Vytypovať 
učebné priestory, prerobiť ich na 
učebne, zabezpečiť nábytok, učeb-
né pomôcky, prijať potrebný po-
čet vyučujúcich ,vytvoriť priesto-
ry pre ubytovanie žiakov, zaistiť 
byty pre zahraničných lektorov, to 
boli okrem iných, tie najdôležitej-
šie  úlohy. Vďaka pochopeniu škol-
ských úradov a vynaloženej náma-
hy vedenia školy sa  1.septembra 
1973  začalo s výučbou. Podaril 
sa „husársky kúsok“!  Už prvé pri-
jímacie skúšky na vysokých ško-
lách ukázali, že úroveň vedomos-
ti sa zvýšila. Vzrástla aj úroveň 
vedomostí v klasických triedach 
doterajšieho štúdia. Postupne sa 
úspešnosť prijímacích skúšok na 
vysokých školách vyšplhala na 
vyše 90 %. 
Veľmi rýchlo sa tieto výsledky do-
stali do pozornosti rodičov i širokej 
verejnosti. Záujem o štúdium na 
Gymnáziu v Banskej Štiavnici sa 
zvýšil nielen v triedach jazykovej 
prípravky, ale i v klasickom štúdiu.  
Pričinili sa o to lektori  z Nemecka, 
Sov.zväzu, Poľska, Bulharska, Ma-
ďarska. Individuálnym prístupom 
k žiakom vyvolali u nich záujem a 
úsilie zvládnuť jazyk danej kraji-
ny na požadovanej úrovni. Celkom 
sa vystriedalo 78 lektorov. Cieľom 
bolo pripraviť žiakov po jazykovej  
stránke, odbornej a taktiež  v ob-

lasti samostatnosti a schopnosti 
adaptovať sa na nové prostredie, 
ktoré mali pred sebou.Za obdobie 
rokov 1973 až do roku   postup-
ného zániku tejto formy  jazyko-
vej výučby  v roku 2003, túto školu 
absolvovalo viac ako 4240 študen-
tov. To, že prípravka prestala exis-
tovať, v žiadnom prípade nemô-
že spochybniť a znížiť jej význam, 
opodstatnenosť a poslanie. Jej ab-
solventi sú roztrúsení po celom 
svete, zastávajú významné posty 
v diplomatických službách, v pod-
nikateľskej sfére, ekonomických, 
kultúrnych i politických kruhoch.
Do Banskej Štiavnice sa neustále 
vracajú a nezabudnú sa s hrdosťou 
prihlásiť ku gymnaziálnej  matu-
rite a pobyte v tomto meste. Milé 
a srdečné bolo stretnutie po šty-
ridsiatich rokoch, ktoré sa konalo 
koncom júna na Gymnáziu  Andre-
ja Kmeťa  v Banskej Štiavnici. Stre-
tli sa bývali profesori, vychováva-
telia  a absolventi. Myslím  si, že to 
čo odznelo z úst už dnešných  šesť-
desiatnikov s postriebreným srie-
ňom na hlavách sa nedá nazvať 
inak, ako hold tým ,ktorí ich učili a 
vychovávali.  S úsmevom  a roman-
ticky si spomínali  na kúrenie dre-
vom v železných peciach. Ani cesta 
peši z internátu  do školy im dnes  
nepripadá ako problém. 
Stretnutie pozdravil radca Veľvy-

slanectva Ruskej federácie Ser-
gej Krylov, ocenil vtedajšiu snahu 
o medzinárodnú integráciu. Po-
zitívne sa to prejavilo aj na vyso-
kých školách  Sov.zväzu  i v praxi. 
Dodnes pretrvávajú kontakty s ab-
solventmi, ktorí prešli týmto štú-
diom. Prihovoril sa aj prvý lektor  
ruského jazyka z Kyjeva Lirničen-
ko a vyznal sa k hlbokému vzťahu 
k Banskej Štiavnici.
Sympatické a prezieravé  je počí-
nanie vedenia gymnázia, so sna-
hou nadviazať na predošlé úspe-
chy . Znovu  vsadilo na bilingválne 
zameranie štúdia. Oplatilo sa. Ve-
rejnosť nezabudla ,že tu exis-
tovala škola, ktorá dokázala 
vytvoriť u žiakov silný cito-
vý vzťah a  zmysluplnosť tvo-
rivej činnosti. Buduje sa škola, 
ktorej prioritou je všestranne 
a flexibilne reagovať na potre-
by spoločnosti a pripraviť mla-
dého človeka nielen pre vyso-
koškolské štúdium, ale aj pre 
život. 10 ročné jubileum pri-
navrátenia historického  názvu 
Gymnázium Andreja  Kmeťa a 
doterajšie aktivity, prezentácia 
školy pod vedením PhDr.Rená-
ty Mikulášovej, sú úspešným 
štartom. Veľa úspechov a vytr-
valosti praje emeritný riaditeľ 
gymnázia 

Michal Lunter

40.výročie  otvorenia  jazykovej prípravky... 

Dňa 28.augusta 2013 o 14:00 
hod. pri pamätníku SNP (terasa 
pri Mestskom úrade) sa začala 
spomienková oslava s týmto 
programom:

Hymna, báseň, privítanie hostí, po-
loženie kytíc k pamätníku SNP, prí-
hovor, odovzdanie vyznamenania a 
Čestných uznaní,  hymnická pieseň. 
Ing. Jaroslav Dudík, tajomník ZO 
SZPB v B. Štiavnici, privítal priamych 
účastníkov SNP a členov ZO SZPB, 
Mgr. Nadeždu Babiakovú, primátor-
ku mesta, JUDr.Dušana Lukačku, 
zástupcu primátorky mesta, Mgr. 
Ľubomíra Janču, podpredsedu OV 
SZPB v Žiari nad Hronom, poslancov 
MsZ v B. Štiavnici, Ing. Štefana Fili-
pa, riaditeľa Úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny v B.Štiavnici a zúčastne-
ných občanov. Báseň predniesla Ka-
tarína Kissová. Nasledovalo polože-

nie kytíc k pamätníku SNP, za mesto 
Mgr.Nadežda Babiaková, JUDr. Du-
šan Lukačko, Mgr.Ľubomír Jančo, 
za ZO SZPB Vladimír Poprac, Ing. 
Jaroslav Dudík a RNDr. Pavel Bačík 
a za  pol. stranu HZDS Naďa Kvako-
vá a Marta Borošková. Slávnostný 
príhovor predniesla pani Mgr. Na-
dežda Babiaková, primátorka mes-
ta B. Štiavnica. Spomienkový prí-
hovor predniesol Vladimír Poprac, 
predseda ZO SZPB v B. Štiavnici. 
Nasledovalo owwdovzdanie vyzna-
menania M.R. Štafánika III. stupňa 
Jozefovi Ferienčíkovi, vojakovi SNP 
z Banského Studenca. Čestné uzna-
nie Za zásluhy v národnom boji za 
oslobodenie a proti fašizmu, ude-
lené ÚR SZPB v Bratislave, Jozefo-
vi Kopčanovi, zahraničnému voja-
kovi z B.Štiavnici. Čestné uznanie Za 
zásluhy udelené ÚR SZPB v Bratisla-
ve v národnom boji za oslobodenie a 

proti fašizmu, MUDr. Filipovi Danin-
gerovi, domáci odboj. Srdečne blaho-
želáme aj v mene členov ZO SZPB. 
SZPB ústredná rada SZPB v Brati-
slave udelila Čestné uznanie: Emilo-
vi Kotorovi, Za zásluhy v národnom 
boji za oslobodenie a proti fašizmu, 
Anne Koledovej, Margite Strakovej, 
Ladislavovi Čunderlíkovi, Jánovi Hu-
linovi, Vladimírovi Popracovi, za roz-
víjanie odkazu SNP, za dlhoročnú ak-
tívnu zväzovú činnosť a spoluprácu, 
Ing. Jaroslavovi Dudíkovi, za rozví-
janie odkazu SNP, za aktívnu dlho-
ročnú zväzovú činnosť a spoluprácu, 
Eve Binderovej SZPB Oblastný výbor 
– Žiar nad Hronom „Čestné uznanie“ 
dostali: Anna Koledová, Terézia Hor-
váthová, Ján Štievko, Gabriela Šuš-
ková, Martin Cibulka, Mgr. Alena 
Ciglanová, Ida Binderová, Emil Ko-
tora, PhDr. RNDr Ján Novák, CSc., 
za rozvíjanie odkazu SNP, za aktív-

nu dlhoročnú  zväzovú činnosť a 
spoluprácu, Ing. Myron Majdák, za 
rozvíjanie odkazu SNP, za aktívnu 
zväzovú činnosť a spoluprácu. Po 
ukončení spomienkovej oslavy Vla-
dimír Poprac, Ing. Jaroslav Dudík, 
RNDr. Pavel Bačík a Ing. Štefan Fi-
lip sa zúčastnili položenia kytíc pri 
pamätníkoch SNP na Počúvadle. 
O 15.00 hod. v klube Seniorov v 
B.Štiavnici pokračovalo spoločen-
ské posedenie, na ktorom vystúpil 
s pozdravom Mgr. Ľubomír Jančo, 
podpredseda OV SZPB v Žiari nad 
Hronom. Za sponzorské občer-
stvenie srdečne ďakujeme:  Ľubo-
mírovi Barákovi - za výborné do-
máce párky, Gitke Strakovej - za 
výborné pagáčiky,  Ing. Jarosla-
vovi Dudíkovi a Julke Popracovej, 
členkám klubu Seniorov B.Štiavn-
ica za obsluhu.

Vladimír Poprac

Spomienková oslava  69.výročia SNP v B. Štiavnici
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oznamy, pozvánky
spomienky

oznamy

Spomienka
Smútok a žiaľ 
v srdci máme, 
na Teba s lás-
kou spomí-
name. Len na 
krátky lúčime 
sa čas, vo večnosti zídeme sa 
zas. S hlbokým žiaľom ozna-
mujeme všetkým príbuzným 
a známym, priateľom a su-
sedom, že nás dňa 31. au-
gusta 2013 po ťažkej choro-
be opustil náš drahý manžel, 
otec, starý otec, brat, švagor, 
svokor a príbuzný Pavol Pa-
uko vo veku 71 rokov. 

Smútiaca rodina.

Výbor SZTP v B.Štiavnici 
oznamuje svojim členom, že 
dňa 17.9.2013 (utorok) sa 
uskutoční 1-dňový rekondič-
ný zájazd do Kováčovej. Od-
chod autobusu o 9:00 z Križo-
vatky. Prihlásiť sa môžete v 
kancelárii SZTP.  Výška úhra-
dy cestovného je 6 eur. 

Jesenná prechádzka
Súčasne pozývame svojich 
členov a priaznivcov na je-
sennú prechádzku štiavnic-
kou prírodou. Stretneme sa 
24.9.2013 (utorok) a tento-
raz navštívime oblasť s bo-
hatou históriou nášho mes-
ta a baníctva – Staré mesto a 
Glanzenberg. Stretneme sa o 
8:00 na Križovatke. Odchod 
autobusu smer Vyhne z Kri-
žovatky o 8:30. Úradné ho-
diny SZTP: PO-ST-PI 7:30-
14:00. 

Ivan Madara

Fáber Dance Scholl - Tanečná 
škola pre všetkých Vás pozý-
va na Zápis, ktorý sa uskutoční 
10.9.2013 o 17:00 v Tanečnej 
škole Fáber Dance Scholl (Ma-
terská škola 1.Mája č.4 B.Štiav-
nica). Tancujte s majstrami 
Slovenska! Bližšie info: www.fa-
ber-dance.com, 0911 114 460

Zjesenieva sa. Deti a 
študenti sa vrátili do 
školských lavíc, na oknách 
prázdninových domčekov sa 
zatvorili okenice a hrádze 
tajchov akoby osireli.

Ale to je len zdanie, pretože prá-
ve teraz nastáva obdobie štiav-
nických jesenných plavcov (bez 
rozdielu veku), ktorí si ako kaž-
dodenný liek dávkujú radosť a 
pôžitok zo sviežej vody čarov-
ných mokrých zrkadiel, ktorá 
otužuje organizmus, posilňu-
je zdravie a predlžuje mladosť. 
Trvalo mi niekoľko rokov, kým 
som pochopila, že tie najúžas-
nejšie veci na tomto svete sú 
všade vôkol nás a sú úplne za-
darmo. A že to, čo človeku pri-
náša radosť, mu v rozumných 
dávkach nemôže uškodiť. Tiež  
patrím k tým šťastlivcom, ktorí 
sa s odhodlaním v očiach a ute-
rákom cez plece denne poná-
hľajú štiavnickými uličkami a 
voňavým černičím lemovanými 
chodníkmi  k niektorému z  taj-
chov, a to takmer v každom po-
časí. Chvíľu si na brehu len tak 
posedím ako v dôvernom roz-
hovore bez slov. Potom sa opa-
trne s vodou zbližujem, kým 
sa jej celá odovzdám. V kaž-
dom nádychu i výdychu vzdá-
vam  vďaku  za tie úžasné dary, 
ktoré v nej nachádzam. Ďaku-

jem za jej pokoj, silu, múdrosť, 
za jej prirodzenosť, sviežosť, 
čistotu i hĺbku. A  keď myš-
lienkou predsa len vkĺznem 
do zátoky smútku, ďakujem za 
hravosť, ktorou ma poteší zvl-
nená hladina s odleskami trb-
lietavých svetielok, alebo krá-
sa okolitej prírody znásobená  
v mokrom zrkadlení. Ďakujem 
za nebo nad hlavou, slnko, ob-
laky i podjesenný vietor, ktorý 
na vodu  nežne ukladá  malin-
ké farebné plachetnice lístia, 
aby som sa necítila osame-
lo. Ďakujem za vtáčatká, kto-
ré si v letku omáčajú zobáčiky 
a vo vzdušnom tanci sa tešia 

z ešte bezstarostnej prítom-
nosti. Ďakujem za nebojácnu 
rybku, ktorá sa občas vynorí, 
akoby sa chcela presvedčiť, či 
sa splnili všetky moje priania. 
Táto voda zo mňa dokáže zmyť 
všetku  únavu a bolesť života, 
ale aj trpkosť z nepochopenia, 
prečo  som, aká som, len nie 
taká, akoby sa možno očakáva-
lo. Voda ma nesúdi, len ticho 
roztvorí svoju mäkkú náruč 
a objíme ma mokrými dlaňa-
mi. Naplno si uvedomujem je-
dinečnosť týchto okamihov a 
vzácnych darov života. Teším 
sa a ďakujem za ne každý deň.

Janka Bernáthová

Vyznanie jesenným tajchom

Tanečný zápis

Rekondičný zájazd

9. septembra 2013 uplynie 6 
rokov od vtedy čo nás navždy 
opustil bývalý predstaviteľ 
mesta, bývalý primátor  Ing. 
Marián Lichner, CSc,

ktorý sa zaslúžil významnou mie-
rou o zápis historického mesta Ban-
ská Štiavnica a technických pamiatok 
priľahlého okolia na Zoznam kultúr-
neho a prírodného dedičstva UNE-
SCO. S láskou a úctou spomíname na 
bývalého primátora mesta Ing. Ma-
riána Lichnera, CSc., tento rok o to 
viac, že naše mesto tohto roku si pri-
pomína 20. výročie zápisu do tohto 
exelentného zoznamu. Svojou inicia-
tívou a dlhoročnou prácou sa zaslúžil 
o rozvoj mesta a jeho pozdvihnutie 
na celoslovenskej a medzinárodnej 
úrovni. Česť  jeho pamiatke ! 

S úctou a láskou spomínajú 
Primátorka mesta 

Mgr. Nadežda Babiaková,

spolupracovníci Mestského 
úradu 

 a mnohí Štiavničania.

Spomienka na ing. Mariána Lichnera

Bývalý primátor mesta Banská Štiavnica (1990 - 2006)

Tajch Klinger  foto www bajkom k tajchom 
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4.9.2013 (streda), 18:30, Kino 
Akademik, Námestie sv. Trojice
Banícky chlebíček
V roku 1909 bol v banskej oblas-
ti Horného Gemera v okolí Rož-
ňavy vybudovaný jeden z najmo-
dernejších banských závodov v 
Európe, kde v sedemnástich ba-
niach pracovalo takmer šesťde-
siatpäť percent miestnych oby-
vateľov. Po páde komunizmu 
bola ťažba železnej rudy z eko-
nomických dôvodov ukončená, v 
prevádzke zostal len jeden ban-
ský komplex. Film Banícky chle-
bíček sa sústreďuje na obyvate-
ľov gemerskej dediny Rakovnica 
a cez sériu portrétov jej obyvate-
ľov podáva obraz myslenia celé-
ho kraja. Vstupné 2,50 €.
5.9.2013 (štvrtok), od 10:30 
hod., Kammerhof, 
Kammerhofská 2 a Dolná huta
Hutnícke dedičstvo a čo s ním
Odborný seminár v garancii Bar-
bora, n.o. a Slovenského banské-
ho múzea. 
5.9.2013(štvrtok), 16:00 hod. 
(vernisáž), 
Berggericht, Nám. sv. Trojice 
Krotenie živlov
Výstava venovaná 300. výročiu 
narodenia J. K. Hella.
5.9.2013(štvrtok),  19:00 hod., 
Kultúrne centrum, Kammerhof-
ská 1
Slávnostný šachtág
Otvorenie baníckych slávností 
tradičným podujatím pre pozva-
ných hostí.
5.9.2013(štvrtok),  17:00 hod., 
Základná umelecká škola, Ná-
mestie sv. Trojice č.2
Salamandrový koncert klasic-
kej hudby
Hrajú: Eugen Prochác – violon-
čelo, Jordana Palovičová – kla-
vír. Program bude pozostávať zo 
skladieb J.N. Hummela, C. De-
bussyho a M. de Fallu, pričom 
Hummelove Potpourri pre vio-
lončelo a klavír, op. 95 zaznie na 
Slovensku po prvýkrát po 200 
rokoch.

6.9.2013(piatok), 9:00 hod., 
Kultúrne centrum, Kammerhof-
ská 1 
Valné zhromaždenie Sloven-
skej banskej komory so sídlom 
v Banskej Štiavnici
Podujatie pre pozvaných hostí v 
garancii SBK.
6.9.2013 (piatok), 9:00 - 18:00, 
Štátny ústredný banský archív, 
Radničné nám. 16
Den otvorených dverí v Štát-
nom ústrednom banskom ar-
chíve 
5. ročník náučno-zábavného 
podujatia spojeného s výstavou 
archívnych dokumentov a mož-
nosťou získania titulu banského 
fifíka. V roku okrúhlych výročí 
významných banských konštruk-
térov Mateja a Jozefa Karola Hel-
la bude nosná téma: Vynálezy a 
vynálezcovia. 
6.9.2013 (piatok), 13:00 hod., 
Kostol sv. Kataríny
Slávnostné zasadnutie Mest-
ského zastupitelstva
Slávnostné podujatie spojené s 
udeľovaním výročných cien mes-
ta.
Po slávnostnom zasadnutí Mest-
ského zastupiteľstva bude nasle-
dovať vztýčenie zástavy Organi-
zácie miest svetového dedičstva.
6.9.2013 (piatok) – 15:00 hod. 
Kultúrne centrum, Kammerhof-
ská 1 
Oslavy Dna baníkov, geológov, 
hutníkov a naftárov 
Slávnostné podujatie v réžii Mi-
nisterstva hospodárstva SR, Mi-
nisterstvo životného prostredia 
SR, Zväzu hutníctva, ťažobného 
priemyslu a geológie SR, Odbo-
rového zväzu pracovníkov baní, 
geológie a naftového priemyslu 
SR a Slovenskej banskej komory.
6.9 – 7.9.2013 (piatok – sobota), 
10:00 – 16:00, Kammerhof,  
Kammerhofská 2, vestibul
Haraburdy
Burza starých (ne)potrebných 
vecí.
6.9 – 7.9.2013 (piatok 14:00 – 

19:00, sobota 9:00 – 16:00), SPŠ 
S. Mikovíniho
Burza minerálov
Tradičná burza minerálov.
6.9.2013 (piatok), 18:00 hod., 
Amfiteáter pod Novým zámkom
Čechomor
Koncert jednej z najpopulárnej-
ších českých skupín. Vstupné v 
predpredaji 10 €, na mieste 14 €.
6.9.2013 (piatok), 19:00 hod. – 
21:00 hod.
Salamandrový sprievod
Tradičný vrchol programu. Výni-
močný a jedinečný sprievod, kto-
rý zabáva celé generácie Štiavni-
čanov i hostí mesta. Pred týmto 
sprievodom si budú môcť náv-
števníci podujatia pozrieť sprie-
vod baníckych spolkov, ktorý sa 
bude formovať pri bývalej Taba-
kovej továrni a do centra sa po-
hne približne o 19.30 hod. ako 
predvoj tradičného Salamandro-
vého sprievodu.
6.9.2013 (piatok), 15:00 – 23:30 
hod., Námestie sv. Trojice
Salamandrové pódium
Hlavný tanečno – hudobný 
program v centre mesta, ten-
toraz na tému foklór a jeho po-
doby. Tancujú, spievajú a hrajú: 
DFS Matiačiarik, Karpatské hor-
ké, Balkansambel, Nebeská mu-
zika, Arzén, Hrdza a ďalší.
6.9 - 7.9.2013 (piatok, 10:00 – 
23:30,sobota 10:00 - 18:00) Ná-
mestie sv. Trojice
Salamandrový jarmok
Trhy na Námestí sv. Trojice.
7.9.2013 (sobota) 10:00 – 15:00 
hod., kino Akademik
Grand Prix Salamander
Súťaž v pretláčaní rukou. Vyvr-
cholenie o 15:00 hod.
7.9.2013 (sobota), 11:00 – 15:00 
hod., Námestie sv. Trojice
Salamandrové detské pódium
Program pre deti na hlavnom ná-
mestí, divadielka, hudba a spo-
znávanie baníckych tradícií. Rea-
lizované s podporou Nadácie SPP, 
programu Dedičstvo regiónov.
 7.9.2013 (sobota), 10:00 – 18:00 
hod., Námestie sv. Trojice
Salamandrový jarmok
Tradičné trhy na Námestí sv. 
Trojice. Sobotný jarmok bude do-
plnený o prezentáciu nových mo-
delov a testovanie jazdy nových 
vozidiel značky Škoda, ktoré pri-
pravila spoločnosť IMPA Žiar nad 
Hronom.

Rastislav Marko

Program Salamandrových dníDnes Varí...
Z knihy Poklady slovenskej kuchyne 
od Silvie Pilkovej
Kačacie prsia s jablkami
Potrebujeme: 4 ks kačacích pŕs, 2 
lyžičky soli, 2 lyžičky mletého čierne-
ho korenia, 4 jablká, 2 lyžice medu, 
100 ml červeného vína
Postup: Kačacie prsia na strane s ko-
žou narežeme na mriežky, soľ zmie-
šame s korením a votrieme do pŕs. 
Na suchej panvici prsia opečieme, 
najskôr kožu dolu, potom naopak. 
Mäso pečieme z každej strany pri-
bližne 5 minút. Opečené prsia dáme 
na malý pekáčik a vložíme na 8 mi-
nút do rúry vyhriatej na 190ºC. Do 
panvice s vypečeným tukom z kača-
cích pŕs pridáme med, necháme roz-
pustiť, pridáme na plátky nakrájané 
jablká, podlejeme vínom a dusíme 
10 minút. Kačacie prsia podávame 
s dusenými jablkami, preliate medo-
vou omáčkou.                   Dobrú chuť!

Salamandrov� dn� 
05.09. - 08.09.2013

Zistení páchatelia 
V ŠN bol dňa 28.8.2013 uverejnený 
článok Jána Petríka „Dokedy ešte.“ 
K danému článku uvádzame, že na 
MsPo a ani na štátnu políciu nebo-
li podané žiadne oznámenia od ob-
čanov  v skutkoch, ktoré sú uvádza-
né. Tieto oznámenia nepodali ani na 
výzvu MsPo.  Mestská polícia Ban-
ská Štiavnica však na základe vlast-
ného zistenia, že dňa 25.8.2013 o 
04.00 hod. došlo k narušeniu verej-
ného poriadku a poškodeniu majet-
ku vykonala objasňovanie a pátranie 
po páchateľoch daného skutku. Vy-
konaným objasňovaním a vyhod-
notením kamerového systému prí-
slušníci MsPo  dňa 27.8.2013  zistili 
páchateľov uvedených skutkov. Pá-
chateľmi sú mladistvý K.Š.  a mladis-
tvý  T.P., ktorí dňa 25.8.2013 v čase 
od 04.00 hod. do 04.11 hod.  v Ban-
skej Štiavnici na Dolnej ul. na via-
cerých miestach poprevracali a vy-
sypali smetné koše a veľkokapacitné  
kontajnery po chodníku a miestnej 
komunikácii. Následne na Dolnej 
ul. mladistvý K.Š. rozbil na dvoch 
miestach sklenené výplne na ok-
nách  a odtrhol z dvoch vozidiel spät-
né zrkadlá. V danej veci je vykonáva-
né objasňovanie v priebehu  ktorého 
sú kontaktované poškodené osoby 
a dokumentované prípady. V troch 
prípadoch poškodení odmietli po-
dať oznámenie napriek tomu, že im 
bola spôsobená škoda a páchatelia 
boli zistení. MsPo po zadokumento-
vaní všetkých prípadov vec ukončí  a 
páchatelia skutku budú postihnutí v 
zmysle zákona.    Vladimír Kratoš
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Bližšie info: Odd. kultúry, športu a mediálnej komunikácie tel.č.:045/679 0 362, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk.

Pozývame vás na kultúrne podujatia

Vážení lúštitelia!
Výhru vecnú cenu reproduktory, trič-
ko a magnetku si výherca môže vy-
zdvihnúť v predajni ALLCOM, Rad-
ničné nám. 11, B.Štiavnica. Správne 
znenie krížovky z č.29/2013: „Človek 
sa rodí preto, aby žil a nie preto, aby sa na 
život pripravoval.“ Výhercom sa stá-
va Zuzana Veselá, Križovatka 23, 
Banská Štiavnica. Srdečne blahože-
láme! Tento týždeň hráme o tričko s 
jašteričkou, prívesok s jašteričkou 
a reproduktory v hodnote 12,-€, 
ktoré nám do súťaže venovala fir-
ma ALLCOM, spol. s r.o., Banská 
Štiavnica.
V tajničke sa ukrýva výrok Shakespe-
are: 
A., Čierny vták, liek na žlčník, Miro-
slava, babylónska bohyňa Zeme,
B., ŠPZ Trnavy, 3.časť tajničky,
C., Spevohra, český spisovateľ, rieka 
po rusky, meno mačky,  
D., Mnoho, pastvina v lese, buničina, 
pastier oviec,
E., Mesto v Iraku, hľadá, druh zeleni-
ny plurál, existovala, 99 v Ríme, 
F., Hektár, princezná, riečica, chatrč, 
otázka na miesto, 
G., Papagáj, 1000 kg, blanokrídly 

hmyz, stará sa o dobytok 
v Amerike,          
H., Otravy, alkoholický 
nápoj, morský vták, čas-
ti stien,     
I., Družka Adama, elek-
tronicky nabité atómy, 
obilnina, dneska, 495 v 
Ríme,  
J., ŠPZ Rakúska a Špa-
nielska, jedno z mien 
Edisona, kúzlo, pleť bez 
mäkčeňa, zápor, 
K., Zrážajú sa guľou, 
zn. cigariet, inam, druh 
ryby,
L., Okno, 2.časť tajnič-
ky, zemiakové placky.
1., 1.časť tajničky, 
2., Ruské lietadlá Anto-
nov, bubliny z mydla, kri-
čí, ruská rieka,   
3., Nosí med, ruské auto, celý po ang-
licky,      
4., Cudzie žen. meno, nočné podniky, 
náš meteorológ,  
5., Lovkyňa perál, lúšti hádanky, spô-
sobenie chaosu,      
6., Etnika, slov. speváčka  a moderá-
torka, kupónová privatizácia,   

7., Pracovala pluhom, nočné vtáky, 
zvyšok po ohni,
8., Snívajú, biograf, strom, plod, 
9., Strážne zviera, vypovedaná myš-
lienka, nákladné auto, kyslík,          
10., Ampér, pracovalo na poli, obojži-
velník, predložka,       
11., Meter, časti hry v tenise, prvá časť 
slova buksová, časti stromov,         
12., Ivana, trieska, časť ruky,

13., Mária, číra tekutina, snemova-
nie, liter, 
14., Tárala, básnik, čínske meno,
15., Vodca Hunov, sušienka, nikto,
16., Emília, modla, poznáš,
17., Anastázia domácky, 4.časť taj-
ničky, neón, 5.časť tajničky, eman.
Pomôcky: Klea, Cila, Rais, Nospa, 
Lada, Ilko, Povyk, Peon.  

Pripravuje: Anna Rihová
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Keďže na prvý ročník Seniorského 
talentária v minulom roku boli veľmi 
dobré ohlasy tak zo strany divákov 
ako aj účinkujúcich  z Banskej Štiav-
nice a okolitých bližších i vzdialenej-
ších obcí a v priebehu roka  sa nám 
niektorí interpreti viackrát  ozvali a 
avizovali  záujem opäť vystúpiť v ta-
lentáriu, spoluorganizátori tohto 
podujatia ( Pohronské osvetové stre-
disko Žiar nad Hronom – Pracovisko 
Banská Štiavnica, Klub dôchodcov 
v Banskej Štiavnici a Mesto Ban-
ská Štiavnica) pripravili túto nesú-
ťažnú prehliadku záujmovo-umelec-
kej činnosti a tvorivosti dôchodcov 
aj v tomto roku.  Podujatie sa konalo 
22.8.2013 od 10.30. hod.  v kine Ake-
demik Banská Štiavnica, ale účinku-
júci a organizátori podujatia sa zú-
častnili slávnostného prijatia u pani 
primátorky mesta  o 9.30 hod. V ele-
gantných (rovnakých) kostýmoch, v 
kroji,  (podľa  charakteru vystúpenia)  
či slávnostne vyobliekaní, zišli sa se-
niori na Radnici v očakávaní i tak 
trošku s trémou pred vystúpením. A 
opäťsa potvrdili ono "Sládkovičovské" 
mladosť je túžba živá po kráse..., je 
nepokoj duše svätý...
Po krásnom kultúrnom programe 
(D. Krnová, R. Bačíková, T. Turčan) 
a milom prijatí p. primátorkou obdr-
žali seniori pekný darček – sadu fa-
rebných fotografií Banskej Štiavni-
ce, ktoré im budú pripomínať, doma 
i kluboch dôchodcov, účinkovanie v 
druhom ročníku Seniorského talen-
tária.  
V kine Akedemik tento rok vystúpi-
li členovia literárneho klubu Gene-
rácie  z Nových Zámkov (básnik M. 
Solník, klavirista J. Kiss), folklórny 
krúžok Vršani z Hodruše – Hámrov, 
členovia KD B. Štiavnica – Štefultov 
(spevácko-tanečná skupina Jašterič-
ky, manželia Debnárovci, p. Milan 
Štencl), p. Emília Cútová z Prenčo-
va (vlastná tvorba), a členovia KD B. 
Štiavnica, nám. sv. Trojice (spev, ďa-

lej M. Bucholcerová a M. Krovinová 
– prednes poézie, M. Borošková, M. 
Foltánová – sólo spev Júlia Sikulová 
– vlastná tvorba. A. Trilcová – spev 
a Nezbedky  neposedky – cigánsky 
tanec...). Záver takmer dvojhodino-
vého programu patril, ako aj vlani, 
skvelému  speváckemu zboru Seni-
ori optimisti zo Žiaru nad Hronom, 
ktorých pieseň o Slovensku ale aj ďal-
šie piesne vylúdili i slzičky v očiach di-
vákov.    V závere sa prítomným pri-
hovoril čestný hosť podujatia Michel 
de Maulne, herec, recitátor, umelec-
ký riaditeľ festivalu Cap á Lest, ktorý 
vyzdvihol očividné  oduševnenie a ra-
dosť seniorov z účinkovania a zdôraz-
nil, aby ani v tomto veku nezanedba-
li "gymnsastiku tela, rozumu a srdca 
/ lásky... Jeho vystúpenie bolo preru-
šované spontánnym potleskom. Za 
ochotu a skvelý preklad z angličti-
ny (keďže tlmočníčka z francúzštiny 
sa nedostavila) ďakujeme p. Ing. M. 
Breznoščákovi.
Všetci  účinkujúci  dostali ďakovné 
listy, kvietok a pekné darčeky, ktoré 
venovali p. primátorka Mgr. N. Ba-
biaková,  POS ZH, Klub dôchodcov 
BŠ – mesto, Autorský klub v BŠ, fir-
ma Binder Svätý Anton, Galéria Ban-
skoštiavnický betlehem, Meštianska 

pizzéria – p. P. Ernek, firma Svet-
ro BŠ, Diela a dielka slovenských vý-
tvarníkov, Múzeum vo Svätom An-
tone, Ing. M. Kucháriková – zást. 
Poisťovne Wustenrot, Potraviny – p. 
V. Erneková, Zelovoc – p. Antalová, 
Kvetinárstvo – p. A. Rákayová a M. 
Petrová. Za sponzorskú pomoc zvlášť 
ďakujeme Zuzane a Norbertovi Ka-
níkovcom, p. viceprimátorovi JUDr. 
D. Lukačkovi a p. Ivanovi Celderovi. 
"Obdivujem vás a vzdávam hold vášmu ži-
votu, nadšeniu, vašej práci, vášmu talen-
tu a vášmu životnému optimizmu. Ďaku-
jem." - týmito slovami dokončila svoj 
príhovor k seniorom p. riad. POS ZH 
Mgr. Helena Žňavová.  K jej slovám sa 
pripájam aj ja a čo najúprimnejšie ďa-
kujem v mene organizátorov i účinku-
júcich všetkým, ktorí akokoľvek po-
mohli a prispeli k príprave a realizácii 
tohto, aj toho roku úspešného, pod-
ujatia. Zvlášť si dovolím poďakovať 
p. primátorke, p. Jarke Simonideso-
vej, p. Martuške Boroškovej  a  man-
želom Popracovcom. Mladosť je túžba 
živá po kráse, preto ju, naši milí senio-
ri, prijímajte a rozdávajte ďalej. Pripra-
vujte sa už teraz na tretí ročník Seni-
orského talentária. Tešíme sa na vás a 
ma stretnutie s vami. 

Za organizátorov Mária Petrová

2. ročník Seniorského talentária Divadlo Erb 
pozýva...
Divadlo v pivovare Erb uvádza 
Františka KOVÁRA, Luciu LA-
PIŠÁKOVÚ a Přemysla BOUBLÍ-
KA v komornej dráme Posledné 
mesiace
Komorný príbeh o staršom pro-
fesorovi, ktorý sa rozhodne zme-
niť spôsob svojho života. Než sa 
tak stane, stretáva sa so svo-
jou mŕtvou manželkou. Ich dia-
lóg je o prebudení lásky, o živo-
te, ktorý spolu prežili, o synovi, 
o veku, o samote, ale i o smrti. 
Dojímavá hra talianskeho auto-
ra Furia Bordona, oceňovaná di-
vákmi a kritikou na celom svete, 
ktorú preslávil legendárny Mar-
cello Mastroianni.
Účinkujú: František KOVÁR
Lucia LAPIŠÁKOVÁ
Přemysl BOUBLÍK
Scéna a réžia: Miro KOŠICKÝ
Miesto a čas: Piatok 27. 9. o 
19.00 v divadle Pivovaru ERB
Vstupenky: 22 €, pre členov Klu-
bu ERB 20 €
Pre deti do 15 rokov je predsta-
venie neprístupné.

Tím Erbu

Pozvánka
ZO SZZ Banská Štiavnica  or-
ganizuje 14.9.2013 zájazd na 
Modranský jarmok. Súčasťou zá-
jazdu je: prednáška vo Vinárskej 
škole v Modre v rámci ktorej sa 
uskutoční:
- degustácia vína s možnosťou ná-
kupu
- pochutenie si na husacine s tra-
dičnými lokšami
- návšteva Modranského jarmoku
Odchod autobusu v skorých ran-
ných  hodinách
Cena pre členov SZZ: 22 €
Cena pre  nečlenov SZZ: 24 €
Bližšie info: Ing. Adamský  0903 
705 598, p. Mojžiš 0903 250 921

Centrum voľného času v 
Banskej Štiavnici v školskom 
roku 2013/2014 ponúka širokú 
paletu záujmových krúžkov 
ako sú:

spoločenské tance, klasické tance, 
zumba, spevácky, talentárium, ve-
selé maľovanie, tvorivá dielňa, vý-

tvarný – šikovné ruky, um a ruky, 
redakčný, mladý dizajnér, športo-
vý, florbal, futbal, bedminton, tu-
ristický, hliadky ml. zdravotníkov, 
plavecký, základná gymnastika,  
krúžok mladých poľovníkov, slo-
venčina hrou, ruský jazyk, hravá 
angličtina, hravá matematika,  slo-
venčina v testoch, mladý chemik, 

práca s počítačom, lego dacta, hu-
dobno-dramatický, výtvarný, ang-
lický jazyk, folklórny.
Veríme, že sme pre naše deti vytvo-
rili skutočne bohatú ponuku záuj-
mových krúžkov, počnúc športo-
vými, umelecko-tvorivými, končiac 
vzdelávacími krúžkami a to nielen v 
oblasti jazykovej, matematickej, ale 

aj prírodovednej, z ktorých si budú 
môcť vybrať.
Prihlásiť sa môžete v Centre voľ-
ného času na ulici L. Svobodu 40 
v Banskej Štiavnici, bližšie infor-
mácie na telefónnych číslach: 0907 
598 567, 045/691 16 26 najneskôr 
do 10.09.2013.

J. Machilová

Záujmové krúžky Centra voľného času
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Pozvánka
Dňa 6.9 2013 
od 15:00-
17:00 pozý-
vame na šta-
dión FK Sitno 
Banská Štiav-
nica  všetkých 

chlapcov a dievčatá , ktorí majú 
záujem rozvinúť svoj futbalový ta-
lent na  výber do všetkých mládež-
níckych kategórií (rok narodenia 
2003 až 2007) ak chceš hrať fut-
bal a stať sa dobrým futbalistom, 
u nás máš šancu! Deti absolvujú 
krátky test z futbalovej abecedy a 
odohrajú 10 min.futbalu. Fanúš-
kovia, rodičia, všetci športovci, sú 
srdečne vítaní info:0905 613 300.

Richard Neubauer

Dňa 31.augusta 2013 sa usku-
točnili v Jánskych Lázňach v 
Českej Republike 13. Majstrov-
stvá sveta veteránov v behu 
do vrchu.

Bohuš Melicherčík štartoval na 
pretekoch v behu do vrchu na-
posledy práve v Jánskych Láz-
ňach na Majstrovstvách sve-
ta  v roku 1999. Rozdiel bol v 
tom, že v roku 1999 sa to beža-
lo na Čiernu horu  do nadmor-
skej výšky 1260m po asfalte s 
miernejším stúpaním, ale te-
raz usporiadatelia trať zmenili 
a bežalo sa po lesnom chodní-
ku a po lyžiarskej strmej zjaz-
dovke. Dĺžka trate bola 8600 m 
s prevýšením 650 m. Na štar-
tovnú čiaru kde štartoval Bo-
huš Melicherčík v kategórii 55-
59 ročných sa postavilo o 12.20 
hod 53 mužov a 22 žien. Veko-
vé kategórie štartovali po sebe 
v 20 minútových intervaloch. 
Hneď po štarte bolo veľmi str-
mé stúpanie a tam sa ukáza-

lo kto je špecialista na beh do 
vrchu. Bohuš Melicherčík be-
žal zo začiatku v prvej desiat-
ke bežcov, ale postupne mu-
sel zvoľniť tempo, pretože pulz 
po prvom kilometri v kopci mu 
prudko stúpol až na 182 pulzov 
za minútu, čo bolo nad hrani-
cou aerobného  prahu, kedy sa 
v tele vytvára kyselina mlieč-
na, ktorá  mu bránila k lepšie-
mu výkonu. Najťažšie stúpanie 
začalo, keď vybiehali od lanov-
ky strmo hore až nad vrcholo-
vú stanicu, kde bol cieľ.
Výsledky: Z 53 pretekárov 
obsadil Bohuš Melicherčík 
21.miesto, časom 52:25 min. a 
v súťaži trojčlenných družstiev 
získal bronzovú medailu pre 
Slovensko. Poradie družstiev 
1. Nemecko, 2. Česko, 3. Slo-
vensko v zložení: (15. P. Jan-
kech 21. B. Melicherčí a 24. M. 
Sobek) 4. Poľsko 5.  Anglicko. 
Tento týždeň v sobotu 
7.9.2013 štartuje Bohuš Me-
licherčík v Rakúskom Strobl 

am Wolfgangsee na Majstrov-
stvách Európy v kros triat-
lone. Ako povedal, vynahra-
dí si neúčasť na štiavnickom 
kros triatlone v júli toho roku, 
pretože ako riaditeľ tohto vý-
znamného športového obno-
voného podujatia mal zodpo-
vednosť za priebeh pretekov. 
Držme mu palce, aby sa mu čo 
najlepšie darilo.

Roman Kuruc

Bohuš Melicherčík na MS bronzový

V dňoch 26.-30.8.2013 sa kona-
lo tréningové sústredenie mladých 
strelcoch vo Vištuku, pod vedením 
nášho 5-násobného olympionika 
Jozefa Gönciho. 
Je poctou banskoštiavnickému 
strelectvu, že zo štyroch dorasten-
cov zo Slovenska boli dvaja strelci z 
SŠK – Banská Štiavnica Štefan Šu-
lek ml. a Patrik Jány. Tréning to bol 
skutočne náročný, strieľalo sa doo-
beda aj poobede a každý strelec vy-
strieľal za 5 dní cca 800 nábojov. 
Jozef Gönci týmto plní svoje vyhlá-
senie po OH v Londýne, že sa bude 
venovať mladým strelcom.

 
 
 

  Ľubomír Drbohlav, SŠK BŠ

Tréningové sústredenie strelcov

Patrik Jány, Jozef Gönci a Štefan Šulek ml. na strelnici vo Vištuku
foto archív autora

Susesedské derby prinieslo fut-
bal slabej úrovne 
II.trieda
III. kolo hralo sa 1.9.2013 o 15:30
FK BANSKÁ BELÁ - SITNO BAN-
SKÁ ŠTIAVNICA „B“ 5 :2
Góly: 76.,81. Chmelina 
Zostava: Kraják (70.Javorský), Sza-
bó, Čiiak, Kmeť, Ferenčík st., Beňa-
dik, Číž, Pastier (81.Zubka), Baranec 
(46.Potančokst.), Šovčík (46.Potan-
čok ml.), Chmelina 
Susedské derby prinieslo futbal sla-
bej úrovne. Domáci sa ujali vedenia 
v 10.min., keď po akcii zaváňajúcej 
ofsajdom otvorili skóre. Naše muž-
stvo v prvom polčase domácu bránu 
ani neohrozilo, zápas sa hral medzi 
16-kami s množstvom nepresných 
prihrávok u nášho mužstva. Na za-
čiatku 2.polčasu mohol vyrovnať 
Potančok st., jeho strela však trafila 
brvno domácej brány. V 72.min po 
nešťastne hlavou trafil sieť vlastnej 
brány Kmeť a o minútu nato domá-
ci zvýšili na 3:0. Dvomi peknými gól-
mi v 76. a 81.min. mladučký Chme-
lina trochu vylepšil stav zápasu pre 
naše mužstvo. Domáci, po našich 
chybách v závere, dvomi gólmi upra-
vili stav zápasu na konečný výsledok 
a zaslúžene zvíťazili.
Kam za futbalom?
II.liga starší a mladší žiaci
VI. kolo hrá sa 7.9.2013 o 10.00 a 
12.00hod.
MFK DETVA - SITNO BANSKÁ 
ŠTIAVNICA
II.trieda dospelí
IV. kolo hrá sa 7.9.2013 o 15.30 
hod.
SITNO BANSKÁ ŠTIAVNICA „B“ - 
POHRONIE „C“

Ivan Beňo, Ivan Javorský

Bytová správa s.r.o. Banská 
Štiavnica, pozýva obyvateľov 
a návštevníkov mesta Banská 
Štiavnica do Mestských kú-
peľov – plavárne. Otvárame v 
sobotu 7.9.2013.

Tešíme sa na Vašu návštevu.
Slezáková Denisa

Plaváreň opäť otvorená pre verejnosť
Plavecký
bazén

  Sauna

Pondelok zatvorené  zatvorené
Utorok 11.00-20.30 14.00-19.00 muži 19.00-20.00 zmiešaná
Streda 13.00-20.30 14.00-19.00 ženy 19.00-20.00 zmiešaná
Štvrtok 13.00-20.30 14.00-20.00 muži - -
Piatok 13.00-20.30 14.00-20.00 ženy - -
Sobota 14.00-20.00 14.00-18.00 muži 18.00-20.00 zmiešaná
Nedeľa 14.00-20.00 14.00-20.00 zmiešaná - -
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služby

inzercia
Predám na Povrazníku pekný  �

RD, cena dohodou, tel.č.: 0903 121 
901  

Predám 4-izbový byt, cena 34  �
000,-€, tel.č.: 0903 271 161

Predám 2-izbový byt, cena 23  �
500,-Eur, tel.č.: 0903 271 161

Predám 4-izbový dom v B.Belej,  �
cena 32 000,-Eur, tel.č.: 0903 271 
161

Prenajmem 2-izbový byt, tel.č.:  �
0911 282 806

Predám 2-izbový byt v OV v BŠ,  �
60m², cena 31 000,-€ + dohoda, 
tel.č.: 0903 566 913

Dáme do prenájmu obchodné  �
priestory na Ul. Dolná 4, pod poš-
tou, tel.č.: 0905 632 668

Predám 1 - izbový byt v OV v  �
Banskej Štiavnici, kompletne zre-
konštruovaný. Cena 27 000,-€. 
Možná aj výmena za 2 - izbový s 
doplatkom. Tel.č.: 0917 781 074

Prenajmem garáž na Drieňovej,  �
cena 33,- € mesačne, tel.č.: 0905 
178 047

Predám 1-izbový byt na Križo- �
vatke, cena dohodou, dohoda istá, 
tel.č.: 0910 349 464

Prenajmem 3-izbový byt na Ul.  �
L.Svobodu 19, sídl. Drieňová, pre-
robený za 300,-€/mesačne, tel.č.: 
0908 902 712 

Hľadáme na predaj, kúpu ne- �
hnuteľnosti v silnej slovenskej re-
alitnej spoločnosti Dobré reality, 
0948 959 697, 0918 561 181, e-
mail: madar@dobrereality.sk   

Hľadáme 3 alebo 4-izbový byt  �
alebo dom do prenájmu, tel.č.: 
0911 775 597

 „Pôžičky Provident“ – BŠ a oko- �
lie, tel.č.: 0908 570 157

Ponúkam pomoc v domácnosti  �
(upratovanie, pranie, žehlenie, va-
renie, nákupy) a opateru seniorov, 
alebo detí. (niekoľkoročná prax). 
Kontakt: 0911 061 000

Dovoz dreva – suché štiepané,  �
palety, brikety, dovoz zo staveb-
nín, štrky, piesky, brizolit a iné, 
tel.č.: 0903 121 901

Predám tablet nepoužívaný v zá- �
ruke, cena 50,-Eur, tel.č.: 0918 399 
498

Predám cirkulár, preš, 50 l fľa- �
še v obaloch, kotlinu, kotol, mor-
žovník, dvojposteľ, váľandu, skri-
ne, police a rôzny nábytok, tel.č.: 
0910 397 941

Predám štiepané drevo + metro- �
vicu, tel.č.: 0908 531 348 

najlepšie ceny v meste

CITYCITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

reality

práca

Hľadám prácu, stráženie detí,  �
opatrovanie starších ľudí, tel.č.: 
0918 399 489

Kameňolom Šobov 
ponúka na predaj 

stavebný, zásypový 
kameň a dunajský 

štrk. Kontakt: 
0911 343 051, 0911 

343 052, 0911 343 053
Pivovar ERB hľadá 
hostesky na pro-
mo akcie. Pracov-
ný úväzok: doho-
dou. Podmienky: 
Vek 18-26 rokov, 

príjemný vzhľad, reprezen-
tatívne vystupovanie a živo-
topis s fotografiou posielaj-
te na info@pivovarerb.sk.

MFK Nová Baňa - FK Sitno Banská 
Štiavnica 2:3 (1:0) 
Góly: 39’ Zachar, 53’ Židík, 56’ Ho-
rák 
Vyrovnaný zápas s veľa šancami na 
oboch stranách, z ktorých domá-
ci premenili jednu cez prestávku. 
Tréner presvedčil naše mužstvo, že 
majú na to, aby súpera dostali pod 
tlak, pri ktorom bude robiť chy-
by, čo sa aj stalo. V závere sme mali 
kúsok šťastia a odvážnemu šťastie 
praje.
FK Sitno Banská Štiavnica - CSM 
Tisovec 4:1 
Góly: 41’ Binder, 55’65’ Židík 65’ 
Zachar 
Zápas sa odvíjal tak ako predchá-
dzajúce 3 stretnutia. Do prestávky 
prehrávame 0:1. Po chybe brankára 
a po zmene strán sa hra zlepšila, čo 
sa aj odzrkadlilo na skóre. Žlté kar-
ty dostali Židík, Binder.
2. liga ml. žiaci juh
MFK Nová Baňa - FK Sitno Banská 
Štiavnica 5:2 
Góly: 32’ Bartoš, 59’ Valovič 
Mladší žiaci po tuhom boji podľahli 
vekovo starším žiakom. 
FK Sitno Banská Štiavnica - FK 
Brusno 2:2 (1:1) 
Góly: 15’ Židík 11m, 52’ Binder 
Tradičný priebeh zápasu, slabá kon-
centrácia v úvode a opäť prehráva-

me 0:1. Tak ako predchádzajúce zá-
pasy i tento sme dokázali otočiť. 
Bohužiaľ v závere zápasu sme do-
platili na nepremieňanie gólových 
príležitostí Židíka, Zachara, Horáka 
a Paliatka. Z náhodného odkopu sú-
per 3 min. pred koncom vyrovnal. 
FK Sitno Banská Štiavnica - Brus-
no 0:5
Krutý výsledok vzhľadom k priebe-
hu zápasu.
FK Sitno Banská Štiavnica - CSM 
Tisovec 2:1 
Góly: 15’ Bartoš,  44’ Lupták 
Naše mladšie nádeje konečne po-
razili súpera lepšou kombinačnou 
hrou a zaslúžene vyhrali. Prvý gól 
svojej začínajúcej kariéry vsietil Pat-
rik Lupták, gratulujeme.

Richard Neubauer

Futbal - 2. liga st. a ml. žiaci juh


