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Naše mesto získalo fi nančné 
prostriedky aj na druhú etapu 
úprav verejných priestran-
stiev Ulice Kammerhofská v 
objeme 720 tisíc eur na rok 
2010. V rámci stavebných prác 
ide o nové úpravy verejných 
priestranstiev, nové povrchy 
komunikácií všetky z kamennej 
kocky, nové dispozičné riešenia 
a nové verejné osvetlenie. 

Dodávateľom stavebných prác sa 
stalo združenie fi riem Combin Ban-
ská Štiavnica, s.r.o., a STRABAG, 
s.r.o., Direkcia Slovensko, Oblasť 
STRED Zvolen.

Stavba sa začala 7.4.2010 prevza-
tím staveniska a zabezpečovaním 
prípravných prác ako vytýčenie 
podzemných inžinierskych sietí, 
inštalácia prenosného dopravného 

značenia a následne boli zahájené 
výkopové práce. 

Koncepcia II. etapy rekonštrukcie 
ulice Kammerhofská bola určená, to 
znamená obdobná ako v roku 2009 
v zmysle projektovej dokumentácie 
vypracovanej Ing. arch. Ščepkovou 
s kolektívom.

Všetky plochy sú nové, predláž-
dené kamennou kockou v rôznych 
vzoroch, či už chodníky alebo cest-
ná komunikácia. Dobudované boli 
chýbajúce časti chodníkov, ktoré 
tvoria hlavnú komunikačnú os v 
historicky významnej časti mesta aj 
s ohľadom na jej frekvenciu. Odstrá-
nené bolo staré elektrické osvetlenie 
a nahradené novým osvetlením s 
historickým charakterom a urobené 
boli aj nové podzemné elektrické 
vedenia. Všetky plochy sú spádo-
vané do nových záchytných odvod-

ňovacích šachiet, vrátane novej ka-
nalizácie. Všetky podkladové vrstvy 
sú robené nanovo tak , aby vyhoveli 
zaťaženiu súčasnej dopravy. V rám-
ci projektu boli odstránené všetky 
vzdušné vedenia a zhotovené nové 
trasy pre oznamovacie rozvody. 

Náročnosť stavby spočívala v 
ručnom kladení kamenných kociek 
jednu po druhej, čo v rámci II. etapy 
predstavovalo celkovú plochu 4 200 
m2. Stavba bola ukončená a uvede-
ná do prevádzky dňa 8.9.2010.

red

II.etapa rekonštrukcie Kammerhofskej

Tradičný vrchol kultúrneho 
leta v Banskej Štiavnici Sala-
mandrové dni (8. – 12.9.) budú 
v tomto roku nielen oslavou 
baníctva a baníckych tradícií, 
ale aj Dňami európskeho kul-
túrneho dedičstva.  Význam 
podujatia a neopakovateľnosť 
atmosféry každoročne do 
Banskej Štiavnice priláka aj 
popredné osobnosti spoločen-
ského a kultúrneho života na 
Slovensku. 

Tohto roku organizátorom pri-
sľúbila účasť predsedníčka Vlády 
SR Iveta Radičová  a predseda NR 

SR Richard Sulík a aj ďalší predsta-
vitelia Vlády SR a poslanci NR SR.

Piatkový Salamandrový sprie-
vod bude prechádzať mestom už 
od 19.00 hod. V tomto roku by sa 
v sprievode mal objaviť rekordný 
počet účastníkov (700) najmä zo 
Slovenska a Maďarska. Salaman-
drový sprievod, ktorého história 
sa viaže na slávnu Banícku akadé-
miu, dostal svoj názov podľa spô-
sobu, akým sa nočnou Štiavnicou 
pohybovali študenti so svetlami. 
Ich pohyb vytvára dojem plaziacej 
sa jašterice – salamandry.  Okrem 
historickej časti sprievodu, ktorá 
zobrazuje život v meste v minulos-

ti, sú jeho súčasťou aj zástupcovia 
rôznych baníckych a hutníckych 
združení, spolkov, organizácií a 
škôl.

Okrem výnimočného sprievodu 
čakajú na návštevníkov Banskej 
Štiavnice rôzne odborné a ofi ci-
álne podujatia, semináre, konfe-
rencie a bohatý kultúrny program 
najmä na Námestí sv. Trojice, v 
ktorom sa predstavia vystupujúci 
z krajín V4. Medzi najznámejšie 
hviezdy hudobnej časti patria v 
tomto roku Zuzana Smatanová a 
Vidiek, priestor dostanú aj mladé 
alternatívne kapely.

 4.str.

Salamandrové dni aj v tomto roku v znamení tradícií a dobrej zábavy

Salamandrové dni 2010 

Slávnostné otvorenie Kammerhofskej ul. 
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Mestská polícia 
informujeZ diára primátora

Oznam

Začína sa nový školský rok a deti 
z našej MŠ opäť zavítali do svojich 
tried, kde sa stretli aj s novými ka-
marátmi. Tak ako aj po iné roky 
okrem výchovno- vzdelávacích 
aktivít pripravujeme pre deti rôzne 
zaujímavé činnosti, ktoré sa reali-
zujú formou záujmových krúžkov. 
Hudobno-dramatický krúžok a 
výtvarný krúžok pre deti predškol-
ského veku, pohybovo-dramatický 
krúžok pre 4-5ročné deti. Na našej 
materskej škole zakladáme detský 
súbor „Permoník“, zameraný na 
kultúrno- historické poznávanie 
nášho mesta. Formou piesní, tan-
cov , spevu sa oboznámime so ži-
votom a tradíciami našich predkov, 
spoznáme najznámejšie historické 
pamiatky a čarovné prírodné zá-
kutia, a samozrejme, máme záujem 
aktívne sa podieľať na kultúrno- 
spoločenských podujatiach mesta 
tým ,že všetko, čo sa naučíme, aj 
ukážeme – teda prispejeme kultúr-
nym programom. Chceli by sme 
vás, milí rodičia, osloviť a požiadať 
o pomoc a spoluprácu. Finančné 
možnosti žiadnej škole neumož-
ňujú dokúpiť si všetky kostýmy, 
rekvizity a pomôcky potrebné pre 
vybavenie krúžku. Chceme sa za-
merať na staré banícke a ľudové 
tradície. Doma určite mnohí z vás 
majú nepotrebné veci a oblečenie, 
ktoré nám veľmi chýba. Ako na-

príklad: chlapčenské košieľky-jed-
nofarebné aj kockované, tesilové 
nohavice, kvietkované šaty- záster-
ky,biele šaty-dievčenské (pre neves-
tu, princeznú) , chlapčenský oblek 
pre ženícha, obyčajné pančucháče- 
cvernové, topánky- chlapčenské , 
dievčenské- staršie vzory, gumené 
čižmičky, dreváky, krpce, detské 
kroje, klobúčiky, opasky, valašky, 
vestičky, baranice, ozembuchy, 
prútené košíky, umelé kvety, rôzne 
ozdoby, dáždniky, bábiky, kočíky, 
drevené fúriky, plechové vedierka, 
detské kufríky, staré kufre, kladiv-
ká- drevené, malé, kolísku pre bá-
biky, staršie nepotrebné látky, vlnu,  
koženku. 

Veľmi by ste nám pomohli daro-
vaním týchto vecí. Budeme vďač-
ní za každú maličkosť, ktorú nám 
prinesiete do našej MŠ na 1.trie-
du. Touto cestou by som sa chcela 
poďakovať za sľúbené ušitie baníc-
kych uniforiem p. Ľ. Blaškovej a 
za materiálnu pomoc a spoluprácu 
p.Ing Štepánekovej. Srdečná vďa-
ka všetkým. Štiavnickí permoníci 
sa na vás tešia v Salamandrovom 
sprievode. Alena Surovcová

Milí rodičia a priatelia Mater-
skej školy 1.mája v B.Štiavnici

Oznam o prerušení dodávky 

elektrickej energie

Oznamujeme vám, že od 
13.09.2010, 11.00 do 13.09.2010, 
15.00 bude prerušená dodáv-
ka elektrickej energie z dôvodu 
údržby el. zariadenia. Bez el. 
energie bude v B. Štiavnici Ul. 
Starozámocká, časť Námestia sv. 
Trojice.

Od 14.09.2010, 09.00 do 
14.09.2010, 14.00 bude preruše-
ná dodávka elektrickej energie 
z dôvodu revízie el. zariadenia. 
Bez el. energie bude v B. Štiavnici 
Ul. Poľnohospodárska, Hviezdo-
slavova, Vajanského, Pod kalvá-
riou, Športová, SNP, Dr. Tótha, 
8. mája,Lesnícka,Banícka,Mlá-
dežnícka,Družstevná,Gagarina,-
Jilemnického,Vajanského, Hviez-
doslavova, Pod kalváriou, Tótha, 
predajňa Felicita, Polícia.

Dipečing VN/NN Žiar nad Hronom

Vernisáž výstavy fotografi í banskoštiavnických a šopronských fotografov 
v rámci projektu Spoločne bez hraníc, ktorá sa konala v nových výstavných 
priestoroch Kultúrneho centra na Kammerhofskej ul. 1 vo štvrtok 2. septem-
bra.
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Dňa 26.8.20010 o 14.30 hod. 
bolo na útvar MsPo oznámené, 
že na parkovisku pod Novým 
zámkom sa prepadla  časť parko-
viska. Hliadka MsPo po príchode 
zabezpečila nebezpečné miesto 
a vyrozumela Technické služby 
m.p. Banská Štiavnica.   

Dňa 28.8.2010 v skorých ran-
ných hodinách bolo na útvar 
MsPo oznámené, že na Námestí 
sv. Trojice medzi  dvomi  budo-
vami na druhom poschodí  sa 
nachádza   zakliesnený neznámy 
muž. Hliadka MsPo po príchode 
na miesto zistila, že ide o D.D. z 
Banskej Štiavnice. Menovaného  
vyslobodili až privolaní hasiči za 
pomoci rebríka. 

Upozornenie 

Mestská polícia Banská Štiav-
nica upozorňuje motoristickú 
verejnosť  na dodržiavanie bez-
pečnosti a plynulosti cestnej pre-
mávky ako aj rešpektovanie po-
kynov policajtov počas konania 
Salamandrových dní  v dňoch 
9.9.2010 – 11.9.2010  a dňa 
12.9.2010  počas konania sláv-
nostnej sv. omše na Kalvárii.

JUDr. Dušan Lukačko

náčelník MsPo

Bolo 9. 9.

Projekcia víťazných fotografi í 
medzinárodnej súťaže „Kultúrne 
dedičstvo – fotografi cké zážitky“. 
Podujatie v rámci Dní európske-
ho kultúrneho dedičstva.

Uskutoční sa tlačová konferen-
cia k Dňom európskeho kultúrne-
ho dedičstva. 

Otvorenie výstavy Technické a 
industriálne pamiatky.

Slávnostné otvorenie Dní eu-
rópskeho kultúrneho dedičstva v 
priestoroch Starého zámku.

Účasť na zasadnutí Rady zdru-
ženia výrobcov kameniva a Do-
zornej rady.

Slávnostný koncert Dní eu-
rópskeho kultúrneho dedičstva v 
Kostole sv. Kataríny.

Slávnostný Šachtág pri príleži-
tosti Salamandrových dní 2010.
Bude... 10. 9. 

Uskutoční sa Valné zhromaž-
denie Slovenskej banskej komory.  

Účasť na 100. výročnom zasad-
nutí OMBKE- Maďarskej baníckej 
a hutníckej spoločnosti.

Prijatia delegácií na Radnici.
Slávnostné zasadnutie MSZ v 

Kostole sv. Kataríny
Otvorenie medzinárodných ce-

loslovenských osláv Dňa baníkov, 
hutníkov, geológov a naft árov.

Účasť v Salamandrovom sprie-
vode.
11. 9.

Slávnostné prijatie delegácií, 
ktoré sa zúčastnili na Salaman-
drových dňoch.

Grand Prix Salamander – otvo-
renie a vyhodnotenie súťaže.
12. 9. 

Účasť na slávnostnej svätej omši 
na Kalvárii pri príležitosti púte k 
sviatku Povýšenia sv. Kríža. 

Účasť na vyhodnotení XXXIII. 
ročníka verejnej streleckej súťa-
že „O zlatú pušku mesta Banská 
Štiavnica“. 
13. 9.

Vyhodnotenie podujatia Štiav-
nické študentské dni, ktoré sa 
uskutočnilo v dňoch 19. – 20. au-
gusta.
14. 9.

Ďalšie pracovné stretnutie prí-
pravného výboru k návšteve pre-
zidenta SR a Nórskeho kráľovské-
ho páru v Banskej Štiavnici.  
16. – 17. 9.

Práca v meste, obhliadka stavu 
miestnych komunikácií, individu-
álne pracovné stretnutia.

Andrea Benediktyová 



39. septembra 2010 NOVINKY Z ÚRADU

Oznam

Oznam

Najprv by som chcel poďako-
vať všetkým zodpovedným 
občanom, ktorí sa dokážu 
postarať o svoje odpady, za to, 
že separujú a dávajú odpadu 
druhú šancu na využitie.

Tých, ktorí to nedokážu, prosím, 
aby neničili úsilie ostatných a ne-
dávali do separovaného zberu to, 
čo tam nepatrí.

Stále sa stáva, že sa medzi plast-
mi, alebo nápojovými kartónmi 
vyskytujú šupky zo zemiakov, ci-
garetové ohorky a popol, kosti z 
kuraťa či použité plienky a vložky. 
Separovaný zber sa po zvezení z 
farebných nádob na Technických 
službách dotrieďuje, prechádza ru-
kami našich pracovníkov a takéto 
„lahôdky“ dokážu poriadne zne-
príjemniť život. Veď komu z vás by 
sa chcelo naraziť rukou na použitú 
plienku, príp. na zapáchajúce mäso 
posiate červíkmi? Navyše, takéto 
prímesi znečistia ostatný, predtým 
čistý materiál.

Ďalej by som chcel poprosiť ob-
čanov, keby dávali do separované-
ho zberu svoje odpady čisté, bez 
pôvodného obsahu. Tetrapak od 

mlieka stačí vymyť cca 1 dcl vody 
a výsledok je podstatne lepší, ako 
keď po vreci, zbernom kontajneri 
a po samotných obaloch steká bie-
la mazľavá tekutina pokazeného 
mlieka. PET fľašu treba pred vho-
dením do žltej nádoby zošliapnuť, 
kontajnery tak nebudú hneď prepl-
nené a nebudú špatiť okolie vášho 
vchodu či domu.

Do skla parí len sklo, nevhadzu-
je tam, prosím, dlaždice, kvetiná-
če, taniere, pokazené zaváraniny, 
keramiku, kamene, PET fľaše, 
plechovky, zeminu a pod. Znehod-
notíte tým prácu ostatných, ktorí 
do zelených kontajnerov vhodia 
čisté fľaše. Už sa stalo, že sme mu-
seli obsah kontajnera vyhodiť na 
skládku, pretože obsah bol veľ-
mi znečistený. Zaplatia to potom 
všetci občania mesta.

Tieto pravidlá platia aj pre maji-
teľov rodinných domov, ktorí majú 
vrecový systém. Neraz sa stane, 
že polovicu vreca naplnia rôznym 
odpadom (pozametaná špina, po-
užité plienky a pod.), na vrch dajú 
zopár PET fl iaš, aby sa vrece tvári-
lo ako separovaný zber. Pri zvoze 
naši pracovníci takéto vrece často 

nezoberú, ale nie vždy sa to dá roz-
poznať a potom nás na zbernom 
dvore čaká nemilé prekvapenie.

Takže ešte raz chcem odkázať 
všetkým nezodpovedným občanov 
tohto mesta, ktorí si nevedia pre-
čítať nálepky na farebných kontaj-
neroch: „Svoje odpady hádžte do 
čiernych, resp. plechových kontaj-
nerov na zmesový odpad, prípad-
ne do vriec a neničte nám, prosím, 
separovaný zber. Ďakujem.“

Informácie ako správne separo-
vať nájdete aj na mestskej webovej 
stránke www.banskastiavnica.sk v 
časti „Občan“, odkaz na ľavej lište 
„Odpadové hospodárstvo“.

Miloš Veverka

Technické služby, m. p. BS

Plienky do separovaného zberu nepatria
Ako správne separovať? Niektorí nevedia a nechcú vedieť

Zo skládky Principlac už smeti lietať nebudú
Stavebné práce na skládke 
Principlac pokračujú. Už je 
celé teleso skládky pokry-
té odplyňovacou štrkovou 
vrstvou, ktorá sústreďuje 
skládkový plyn do 3 odplyňo-
vacích studní a tie ho odvádza-
jú von do atmosféry. Na štrku 
je minerálne tesnenie, ktoré 
zabraňuje prenikaniu zrážok 
do telesa skládky. Funkčnosť 
týchto 2 vrstiev je badať už na 
prvý pohľad. Zápach, aký pri 
skládke vždy bol, tu jednodu-
cho nie je. Samozrejme, keďže 
sú odpady uzatvorené, vietor 
ich už nebude rozfukovať po 
okolí.

Väčšina skládky je už pokrytá aj 
drenážou vrstvou (biela geotextília 
s rúrkami), na ktorú sa rozprestiera 
vrchná krycia vrstva zeminy, hrubá 
1 m. Do tejto zeminy sa v druhej 
polovici septembra začne vysievať 
tráva. Zemina sa ťaží v susednom 

zemníku, ktorý sa po dokončení 
stavby tiež zrekultivuje a vráti do 
poľnohospodárskeho pôdneho 
fondu. Rozbiehajú sa práce aj na 
budovaní odvodňovacích jarkov a 
oplotenia skládky.

Postup stavebných prác kompli-
kuje daždivé počasie. Najprv sne-
hová pokrývka do polovice marca, 
potom extrémne vlhký máj, dažde 
a búrky v júni a auguste, to všetko 

posúva termín dokončenia stav-
by. Ale všetci veríme, že sa stavbu 
podarí dokončiť a skolaudovať kon-
com októbra tohto roku.

Pri skládke funguje aj prekládka 
komunálneho odpadu, kde sa od-
pad prekladá do veľkokapacitných 
kontajnerov a odváža preč na sklád-
ku mimo štiavnického regiónu.

Miloš Veverka, Technické služby, m. p. BS

Výzva na podanie cenových po-

núk

Konateľ Bytovej správy, s.r.o., 
vyzýva záujemcov o prevádzku 
bufetu na plavárni na podanie 
cenových ponúk za prenájom. 
Predmetom prenájmu je neby-
tový priestor -  miestnosť bufetu 
o výmere 10 m2 a miestnosť klu-
bovne o výmere 57,33 m2 s prá-
vom  užívania spoločných sociál-
nych zariadení . Cenová ponuka 
musí obsahovať  Živnostenský 
list , cenu za prenájom za prena-
jímané priestory  za rok. Cenové 
ponuky je potrebné doručiť  naj-
neskôr 13.9.2010 do 12.00 hod. 
poštou alebo osobne na Bytovú 
správu, s.r.o., Dolná č. 2 Banská 
Štiavnica.

Obhliadku priestorov si záu-
jemcovia môžu dohodnúť na t.č. 
0903 696 183

RNDr. Pavel Bačík

Kalvárska púť B. Štiavnica 2010

V nedeľu 12. septembra 2010 
bude Mons. Štefan Vrablec, eme-
ritný biskup, spolu s pútnikmi o 
11.00 h. sláviť svätú omšu na Kal-
várii v Banskej Štiavnici. Púť sa 
uskutoční pri príležitosti sviatku 
Povýšenia sv. Kríža, ktorý tento 
rok pripadá na nasledovný uto-
rok 14. septembra. Bohoslužba je 
súčasťou programu banskoštiav-
nických Salamandrových dní 
2010. Na slávenie svätej omše 
na historickej Kalvárii pozývajú 
spoluorganizátori rímskokato-
lícka Farnosť Banská Štiavnica, 
Kalvársky fond a Mesto Banská 
Štiavnica.  

Zuzana Juhaniaková

Územný spolok SČK v Ban-
skej Štiavnici vás pozýva na od-
ber krvi, ktorý sa uskutoční dňa 
14.09.2010 od 7.00 hod. do 10.00 
hod. v  nemocnici  na rehabilitač-
nom oddelení v Banskej Štiavnici. 
Spravte všetko pre to, aby ste krv 
prišli darovať, a tak pomohli tým, 
čo sú na vašu tekutinu odkázaní. 
Prineste si občiansky preukaz, 
poistenecký preukaz, je to po-
trebné pri registrácii darcu krvi. 
Dobre sa zavodnite, nejedzte nič 
mastné, nepite alkohol, nefajčite 
12 hodín pred odberom krvi.

Ak tak spravíte, vopred vám 
ďakujeme.

Organizátori odberu

Pozvánka
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Rekultivácia skládky pokračuje...
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MÚZEÁ
starý zámok
pondelok- nedeľa 9:00 - 18:00

nový zámok
pondelok - nedeľa
9:00 - 17:00

galéria J. Kollára
pondelok - nedeľa 9.00 - 17.00
mineralogická expozícia

streda - nedeľa, 9:00 - 17:00
8:00 - 16:00
kammerhof
utorok - sobota 9:00 - 17:00
štôla glanzenberg

 

utorok, nedela, 11.00, 13.00, 
15.00 objednať deň vopred
múzeum vo svätom antone
 pondelok - nedeľa 9.00 - 17.30

BMP
pondelok 12:00 - 17:00
utorok - nedeľa 9:00 - 18:00

Múzeá otváracie hodiny

1.str. Organizátori mysleli aj 
na deti, pre ktoré je pripravený 
sobotný program v Dolnej ru-
žovej ulici. Kompletný program 

Salamandrových dní, vrátane do-
pravných obmedzení, cestovného 
poriadku špeciálneho a parného 
vlaku nájdete tu: http://www.ban-

skastiavnica.sk/navstevnik/kultu-
ra-a-dobra-zabava/salamandrove-
dni.html.

Peter Zemaník

Salamandrové dni 2010

Koncom augusta sa počas troch 
dní stretol na Sĺňavských jazerách 
v Piešťanoch ten najlepší výber z 
českej a slovenskej country a folk 
scény. Stretli sa tu hviezdy ako Jan 
a František Nedvěďovci, Radim 
Hladík a Blue Eff ect, americká 
speváčka Claire Lynch, či český 
Kamelot. Na tohoročnom dva-
nástom ročníku Lodenice sa na 
štyroch scénach vystriedalo viac 
ako 70 kapiel. Toho roku mala na 
tomto medzinárodnom festivale 
s dobrou tradíciou zastúpenie aj 
Banská Štiavnica. Na komornej 

scéne dostal Padlášový výber (Zu-
zana Knezovičová, Ján Jakubík) 
priestor 27. augusta, v piatok pod-
večer. Po ôsmich rokoch to bolo 
naše druhé účinkovanie na tomto 
podujatí. Keďže naša kapela mala 
istý čas prestávku, veľmi nás pote-
šilo, že organizátori na nás ani po 
takom dlhom čase nezabudli. Hoci 
bola atmosféra festivalu narušená 
hodinovým výpadkom elektrické-
ho prúdu a prudkým lejakom, sme 
šťastní, že sme mohli na jeho pôde 
reprezentovať naše mesto.

Z. Knezovičová

Mgr. Zuzana Knezovičová

Padlášový výber na festivale Lodenica v Piešťanoch

Touto cestou sa chcem opýtať 
kohokoľvek, kto oslavoval 
takzvané (na tom slove trvám) 
Slovenské národné povstanie, 
čo vlastne oslavoval? Skutoč-
nosť, že sme sa vďaka tejto zá-
ležitosti opäť stali českou koló-
niou? Alebo skutočnosť, že sme 
sa stali súčasťou najvyspelejšej 
z nových Stalinových gubernií, 
ktorej psou povinnosťou bolo 
vybudovať ostatným Stalino-
vým guberniám priemysel, 
pričom sa jej za to dostalo oso-
bitnej odmeny v podobe roku 
1968? Zvlášť sa pýtam Štiavni-
čanov. Nie je snáď pravdou, že 
v rámci 20. storočia najväčšiu 
hospodársku a sociálnu biedu 
zažilo naše mesto počas medzi-
vojnovej ČSR? Nie je pravdou, 
že najväčší hospodársky a 
inštitucionálny rozvoj zažilo 
práve počas Slovenskej repub-
liky 1939-1945? 

Na margo boľševickej básničky o 
SNP o podávaní rúk slovenského a 
sovietskeho proletára – asi mal au-
tor na mysli podávanie rúk tým 46 
000 východniarom, ktorí boli nalo-
žení do dobytčákov a odoslaní na 
nevoľnícku obnovu ZSSR. Pozrime 

sa na tých utláčaných proletárov v 
Slovákštáte – Gustáv Husák – ako 
čerstvý absolvent právnickej fakulty 
mal určite úbohý príjem v špedič-
nej fi rme, ktorá mala monopol na 
zásielkovú činnosť v celom štáte. Aj 
Novomestský ako najlepšie platený 
slovenský novinár sa mal tiež zle. 
A to psychické týranie, ktoré zažili, 
keď ich Šaňo Mach obliekol do gar-
distických uniforiem a išiel s nimi 
do Katyňského lesa, kde im ukázal 
následky komunistického raja na 
zemi, pričom odborný výklad do-
stali od slovenského patológa, ktorý 
sa podieľal na obhliadke tamojších 
mŕtvol ... Ešte šťastie, že sa Husák z 
týchto traumatizujúcich skutočnos-
tí mohol spamätať v päťdesiatych 
rokoch, keď v rámci napredovania 
k socializmu pil vlastný moč a kŕkal 

ako žaba, keď sa chcel najesť.
Ak by mi niekto chcel odpove-

dať, nech berie na vedomie neprí-
jemnosti, ktoré moja rodina zažila 
od roku 1945 do 1989 – vyrabo-
vanie starootcovského gazdovstva 
Juskovými partizánmi týždeň po 
prechode sovietskeho frontu, zha-
banie dvoch stredne veľkých gaz-
dovstiev starých rodičov od otca 
aj matky, znevoľnenie môjho otca 
keď mu rôznymi obštrukciami bolo 
znemožnené, aby mohol rovnakú 
prácu vykonávať u iného zamestná-
vateľa kde by zarobil 2,5 krát viac a 
taktiež aj moje nepríjemnosti ktoré 
som mal, keď som v rokoch 1984-
1989 chodil na náboženstvo. Takže 
nech si odpovedajúci ušetrí reči o 
tom, čo všetko som získal povojno-
vým životom. Michal Ďurica

Oslavy tzv. SNP

Pamätník SNP

F
o

to
: M

. K
rí

ž



59. septembra 2010 AKTUALITY

Dňa 2.9.2010 otvorila svoje brá-
ny Praktická škola v našom mes-
te na Novozámockej ulici č.12 v 
priestoroch Špeciálnej základnej 
školy. Na začiatok školského roka 
sme oslovili mamičku p. Helenku 
Koťovú, ktorá sem priviedla svoje 
dieťa a opýtali sme sa jej, ako bude 
prebiehať samotná výučba na tejto 
škole. „V Banskej Štiavnici a okolí 
žijú rodičia, ktorých deti chodia do 
Špeciálnej základnej školy, nachá-
dzajúcej sa na Ul. Novozámocká 
12.Predtým po absolvovaní povin-
nej školskej dochádzky museli ísť 
buď do Banskej Bystrice na Špeciál-
ne odborné učilište, alebo do Novej 
Bane- Hrabiny, na týždenné pobyty. 
Nakoľko niektoré deti majú okrem 
detskej mozgovej obrny kombino-
vané zdravotné postihnutia, ako je 
epilepsia alebo astmatické záchvaty, 
rodičia s nadšením uvítali, že sa tu 
podarilo zriadiť túto praktickú trie-
du, ktorá bude patriť pod Praktickú 
a špeciálnu školu v Banskej Bystri-
ci. V Banskej Štiavnici je zriadená 

elokovaná trieda. Preto dúfame, že 
takto oslovíme aj ďalších rodičov, 
ktorí majú takýto problém s dieťa-
ťom a prihlásia ho sem, aby s ním za 
vzdelaním nemuseli cestovať mimo 
nášho mesta. V praktickej škole sa 
bude okrem základných predmetov 
vyučovať aj príprava jedál a výživa, 
zdravotná a rodinná výchova, ručné 
práce, proste veci, ktoré budú po-
trebovať do života. Nezanedbateľ-
nou súčasťou vzdelávania je prax v 
niektorých vybraných zariadeniach 
Prínosom tohto  procesu bude, že 
deti, ktoré skončia špeciálnu  zá-
kladnú školu, môžu ďalej pokračo-
vať v štúdiu tu, v Banskej Štiavnici. 
Niektoré z nich zostanú na invalid-
nom dôchodku a môžu pracovať v 
chránených dielňach, alebo v lep-
šom prípade sa plnohodnotne za-
pojiť do pracovného procesu. Touto 
cestou by som chcela poďakovať p. 
riaditeľke Miklošovičovej z Banskej 
Bystrice, p. riaditeľke Rafajovej zo 
Špeciálnej základnej školy v Banskej 
Štiavnici, a mestu Banská Štiavnica, 

menovite p. primátorovi Mgr. Pav-
lovi Balžankovi, nakoľko nám všetci 
pomohli v našom úsilí zriadiť túto 
elokovanú triedu. Pán primátor po-
tešil deti novučičkou hifi  vežou, za 
čo mu ďakujeme, pretože aj hudba 
lieči. Privítame každú aktivitu, ktorá 
by pomohla.

Milí rodičia, v prípade záujmu 
sa môžete prísť pozrieť, v akom 
prostredí sa deti učia a prihliadnúc 
na výsledky odborného psycholo-
gického vyšetrenia, sami rozhodnúť 
o ďalšom vzdelávaní vášho dieťaťa. 

Veľkou výhodou je dostupnosť v 
regióne, stravovacie možnosti, in-
dividuálny prístup. Na väčšie akcie 
(divadelné predstavenia, kultúrne 
podujatia, atď.)budú deti chodiť do 
Banskej Bystrice a navzájom budú v 
kontakte so Špeciálnou základnou 
školou. Kto má záujem, môže prísť 
do Základnej špeciálnej(praktickej) 
školy za p. uč. Pastorkovou, ktorá 
vysvetlí všetky podrobnosti ohľa-
dom vyučovacieho procesu. Tešíme 
sa na vás!“

Za rozhovor poďakoval Michal Kríž

Pre deti so špeciálnymi potrebami otvorený prvý ročník
Rozhovor s Helenou Koťovou o zriadení elokovanej triedy v našom meste 

Stolný tenis patrí v našom meste 
medzi športy, ktoré nás úspešne re-
prezentujú doma i v zahraničí. Jed-
ným z nich je aj náš mladý nádejný 
stolnotenisový hráč Marian Šur-
ka ml. zo Stolnotenisového klubu 
mládeže Banská Štiavnica. Na jeho 
úspechy v tomto športe sme sa ho 
opýtali. Marian, predstavte sa na-
šim čitateľom: „Som M. Šurka ml., 
pochádzam z B. Štiavnice, študujem 
na Strednej priemyselnej škole Sa-
muela Mikovíniho, odbor chemická 
informatika, som v 4. ročníku.“

Ako ste sa dostali k stolnému 
tenisu? „So stolným tenisom som 
začal asi tak pred 4 rokmi, naviedol 
ma nato môj otec. Pred stolným te-
nisom som hrával futbal, ale keďže 
som sa chcel zdokonaliť v stolnom 
tenise, tak som sa začal viac ním ve-
novať. Bol som na Okresnom kole 
základných škôl v stolnom tenise. 
Môj otec mal zázemie v stolnom 
tenise na Slovensku, tak som začal 
hrávať stolný tenis. Najprv som za-
čal hrávať najnižšiu súťaž v okrese 
5. liga. Prišli prvé úspechy, za celú 
sezónu som mal iba jednu prehru. 

Neskôr som začal hrávať 3. a 4. ligu. 
V 4. lige som mal len 1 prehru a 
v 3. lige som mal 90% úspešnosť. 
Najväčší problém bol, že na trénin-
gy som musel vycestovávať mimo 
Banskej Štiavnice, nakoľko tu neboli 
vytvorené vhodné tréningové pod-
mienky. Cestoval som do Nitry, Bra-
tislavy, Topoľčian, kde pôsobia stol-
notenisové veľmoci na Slovensku. 
O rok neskôr sa začala v Banskej 
Štiavnici hrávať extraliga. Začali tu 
hrávať takí stolní tenisti ako Jahoda, 
Krajčík, Meluš. Popri extralige som 
hrával ešte 2.ligu, kde sme skončili 
na 2. mieste. Keďže extraliga bola 
fi nančne náročná, tak sme ju vyme-
nili za 1.ligu v ktorej sme minulú se-
zónu skončili tiež na 2. mieste. Túto 
sezónu nám pribudli noví hráči, ako 
sú Amel Demír z Bratislavy (bývalí 
juniorský reprezentant) a Ľubomír 
Majerčík zo Zvolena (popredný hráč 
1.ligy). Naše ciele na tuto sezónu sú 
jednoznačné, chceme postúpiť do 
extraligy.“

Ako prebiehajú tréningové pro-
cesy? „Tréningový proces je veľmi 
ťažký. Tréningové jednotky by mali 

byť 15-20 hodín do týždňa. My mô-
žeme trénovať len 8 hodín do týž-
dňa, čo je dosť málo. Trénujeme na 
Základnej škole J. Kollára na sídlis-
ku Drieňová 3 krát do týždňa. Preto 
musíme vycestovávať do Bratislavy, 
čo je fi nančne a časovo náročné a 
keďže som v maturitnom ročníku 
musím sa venovať popri tom aj štú-
diu, čo nie je jednoduché. Boli by 
sme radi, keby sme mali k dispozí-
cii telocvičňu od 18-20 hod. počas 
týždňa.“ 

Aké sú Vaše úspechy? „V januári  
sa konali majstrovstvá Banskobys-
trického kraja, kde sa zúčastnilo 
69 hráčov, konkurencia bola veľ-
mi silná, boli tam hráči z Lučenca, 
Zvolena, a Rimavskej Soboty. Mal 
som veľmi ťažkú cestu až do fi nále, 
ale napokon som vyhral, čím som 
získal priamy postup na majstrov-
stvá Slovenska mužov. Na majstrov-
stvách Slovenska bolo iba prvých 
32 hráčov zo slovenského rebríčka. 
V mojej skupine som mal Gajdoša 
(v rebríčku 9) a Petráša (v rebríčku 
11). Aj keď som prehral, boli to pre 
mňa veľmi cenné skúsenosti.“

Kedy sa začína ďalšia sezóna? 
„Prvý zápas hráme už 25.9.2010 v 
Banskej Štiavnici s TJ Nižná, ktoré 
postúpilo do 1.ligy bez straty bodu. 
Týmto pozývam všetkých priazniv-
cov a fanúšikov stolného tenisu na 
domáci zápas, ktorý sa uskutoční v 
telocvični ZŠ J. Kollára na sídlisku 
Drieňová.“

Čo by ste chceli robiť po skonče-
ní školy? „Po skončení školy by som 
rád pokračoval na VŠ telovýchovy a 
športu buď v Bratislave alebo Ban-
skej Bystrici, kde by som aj trénoval. 
Chcel by som sa dostať na popredné 
priečky mužského rebríčka. Takto 
by som rád reprezentoval nielen 
mesto, ale chcel by som  tomto špor-
te siahnuť na vrchol. 

Čo dodáte na záver?
Chcel by som sa poďakovať mes-

tu Banská Štiavnica, ktorá nás pod-
poruje, EIG SK a hlavne svojmu 
otcovi, ktorý neustále trpezlivo so 
mnou pracuje a venuje sa mi, aby 
som sa zdokonaľoval a rozvíjal v 
tomto športe. 

Za rozhovor poďakovať
Michal Kríž

Stolný tenis mi prirástol k srdcu
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Zriadila sa nová elokovaná trieda v našom meste
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29. augusta 2010 sme si pri-
pomenuli 66. výročie Sloven-
ského národného povstania. 
V priebehu príprav osláv si 
spomíname na hrdinov národ-
nooslobovacieho boja. V klube 
dôchodcov v B. Štiavnici som 
oslovil pána Antona Václa-
veka, aby mi porozprával o 
svojej sestre, našej hrdinke:

Augustový deň v roku 1944 mal 
historické poslanie v baníckom 
meste Banskej Štiavnici. Do boja 
proti fašizmu sa hlásili stovky po-
krokových robotníkov, roľníkov – 
inteligencie a všetci, ktorí nenávi-
deli nacizmus a zaraďovali sa 1. Čs. 
armády a partizánskych skupín.

Mladá 17 - ročná Vierka Václa-
veková, plná životného elánu dob-
rovoľne sa hlásila do partizánske-
ho oddielu kpt. Nálepku – otriadu  
Sečanského. Rozhodla jej dievčen-
ská mladosť, odhodlanosť, nená-
visť voči fašizmu, to bol impulz pre 
vstup do boja. Hrdinsky sa zara-
dila do boja proti fašizmu pri Sv. 
Kríži (teraz Žiar nad Hronom poz. 
red.) pri Jalnej. S odhodlanosťou a 
so zbraňou v ruke po čiastočnom 

potlačení Slovenského národného 
povstania odchádza s partizán-
skou jednotkou do hôr povestného 
„SITNA „, aby ďalej tu v rodnom 
kraji splnila bojovú úlohu.

Fašisti zúria z prepadu vojenskej 
kolóny na Pecinách pri obci Štiav-
nické Bane ( Piarg). Veď akoby nie, 
keď smelí a bojom ošľahaní bojov-
níci a hrdinská Viera ničia nemec-
kú fašistickú beštiu.

Zúrivosť fašistov tak ďaleko pre-
siahla, že dňa 23. decembra 1944 
organizujú veľkú trestnú výpravu 
do hôr Sitna proti partizánskej 
skupine SITNO. 

V tento deň partizánska jednot-
ky kpt. Nálepku, otriad Sitno pri 
Počúvadlianskom mlyne nastupu-
je do boja aj 17 - ročná Vierka a s 
ľahkým guľometom hrdinsky brá-
ni sa aj s ostatnými členmi odria-
du „SITNO“ 10- násobnej presile 
fašistov. Bojuje hrdinsky s druhom 
Valachom, Máriou Demančáko-
vou, Helenou Wierivickou, Viktó-
riou Urijcovou, Žofi ou Cimovou a 
s ďalšími ostatnými druhmi kladie 
odpor na každom kroku. Kryjú 
ústup zo strany Vierky, boja sa ne-
vzdáva. 

Zákerná nepriateľská fašistická 
guľka zhasína život, mladosť par-
tizánky Vierky, ktorá v poslednej 
chvíli hrdinskej smrti vyhlásila:„ 
Bite fašistov“.Boli to posledné slo-
vá mladosti, ktoré sa hlboko vry-
li do sŕdc a myslí partizánskych 
bojovníkov. I keď fašisti jednotku 
takmer rozleptali, bojovali ďalej.

Na historickom mieste Počú-
vadlianskeho mlyna padla Vierka 
a partizán Valach a 11 zavražde-
ných, ostatní sa boja nevzdávajú, 
prebíjajú sa smerom na Levice k 
Sovietskej armáde a s ňou  vpocho-
dujú do oslobodeného mesta Ban-
ská Štiavnica. Hrdinskí bojovníci 
otriadu SITNO v boji nezabúdajú 
na Vierkine slová – „ Bite fašistov“ 
a odvážne sa bili.

Dnes po 66 rokoch spomíname 
si na našu hrdinku bojov o našu 
vlasť. Jej hrdinská  smrť nebola 
márna, bojovala za nás a našu vlasť, 
učil ju vlasť milovať otec, ktorý ako 
prvý v roku 1938 pri obrane štátu 
tragicky zahynul. Bola to tiež prvá 
obeť fašizmu. 

Prezident ČSR jej udelil In ME-
MORIAM – Čsl. medailu – Za 
chrabrosť. Minister národnej obra-

ny ČSR Ludvík  Svoboda – jej ude-
lil strieborný partizánsky odznak a 
v roku 2007 bola zaevidovaná ako 
hrdinka UNESCO v múzeu Slo-
venského národného povstania v 
Banskej Bystrici.

Ostala si nám i mládeži vzorom, 
ako máme milovať svoju vlasť, 
bojovať za ňu. keď povinnosť to 
žiada. Tvoja hrdinská smrť ostane 
ako večný výkričník, že nikdy viac 
fašizmus. Vierka Václaveková je 
pochovaná v cintoríne pod Novým 
zámkom.

Vladimír Poprac 

podpredseda ZO SZPB v B. Štiavnici

Spomienka na V. Václavekovú (1.6.1926 – 23.12.1944)

Možno ste si aj vy počas týždňa 
22.-28. augusta všimli v uliciach 
Banskej Štavnici hŕstky mladých 
ľudí s kamerami. To sa na týždeň 
stretli amatérske fi lmárske tímy – 
žiačky a žiaci zo Slovenska, Čiech, 
Poľska, Estónska a Rumunska – 
na fi lmovej škole organizovanej 
občianskym združením Človek 
v ohrození v rámci medzinárod-
ného projektu Jeden svet na ško-
lách – Watch and Change. Cieľom 
projektu, ktorý je fi nancovaný z 
fondov Európskej únie,  je zvy-
šovanie povedomia o globálnych 
témach na stredných školách pre-
dovšetkým prostredníctvom do-
kumentárnych fi lmov, napríklad aj 
formou premietaní školských fi l-
mových klubov, medzi ktoré patrí 
aj ten na Obchodnej akadémii v 
Banskej Štiavnici.

V rámci jednej z mnohých ak-
tivít projektu majú mladí ľudia 
možnosť pristúpiť k fi lmu nielen z 
pozície diváckej, ale aj z tej opač-
nej – z pozície toho, kto fi lm tvorí. 
Už po tretí raz sa stretli na fi lmovej 

škole, no iba prvýkrát na Sloven-
sku, kde sa pod vedením profesi-
onálnych fi lmárov Jara Ridzoňa, 
Filipa Šusteka a Tomáša Staneka 
učili fi lmárskemu umeniu, kon-
krétne tvorbe sociálnych spotov, 
ktoré boli hlavnou témou tohto-
ročnej fi lmovej školy. 

Účastníčky a účastníci fi lmovej 
školy sa dozvedeli základné prin-
cípy tvorby reklamy, na čo si dávať 
pozor, ako plánovať zábery či pra-
covať s dynamikou záberov a hud-
bou. V štvorčlenných skupinách si 
rozdelili úlohy – réžiu, strih, ka-
meru a zvuk, a pustili sa do práce. 
Museli sa popasovať s každou fázou 
fi lmovej tvorby – od návrhu scená-
ra, cez hľadanie hercov (a objave-
nie miestneho Kevina Costnera), 
zháňanie rekvizít, zoznámenie sa s 
príjemnou paňou v second-hande 
a využitie prázdnych priestorov v 
Mestskom kultúrnom centre až po 
samotné natáčanie a občasné za-
stavenie dopravy hercom-slepcom, 
strihanie do skorého rána, dopĺňa-
nie vhodnej hudby a vymýšľanie 

sloganu. V spotoch prezentovali 
témy ako rodová rovnosť, sociálne 
vylúčenie, upozorňovali na vekovú 
diskrimináciu a predsudky voči 
hendikepovaným. 

A čo hovorili na fi lmovú školu 
samotné účastníčky a účastníci?

„Bola som prekvapená, že sme 
pracovali s profesionálnou techni-
kou a vybavením.“

„Bola to moja najlepšia skúse-
nosť s letnou školou/táborom.“

„Filmári boli super, profesionáli. 
Páčil sa mi ich prístup k nám a to, 
že s nimi bola zábava.“

Výsledné spoty si budete môcť 
pozrieť na festivale Jeden svet, 
ktorý sa bude konať koncom no-
vembra v Bratislave a niektorých 
regiónoch. 

Ďakujeme všetkým, s ktorými 
sme mali možnosť spolupracovať, 
za trpezlivosť, ochotu a ústreto-
vosť.  Katarína Probstová

Medzinárodná fi lmová škola v Banskej Štiavnici

Účastníci fi lmovej školy
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Oznam

Stredná odborná škola, E.M.Šo-
ltésovej 5, 969 51 Banská Štiavnica 
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž 
na prenájom nebytových priestorov 
a 2-izbového bytu. Ďalej oznamuje, 
že ponúka na odpredaj prebytočný 
hnuteľný majetok. Bližšie info na 
www.soulesnickebs.sk a informač-
nej tabuli v SOŠ, E.M.Šoltésovej 5, 
969 51 Banská Štiavnica.

Ing. Andrea Bednářová

riaditeľka SOŠ

DO POZORNOSTI FOTOGRAFOM

Až do 22. 10. 2010 sa môžete 
prihlásiť do celoslovenskej súťaže 
so zahraničnou účasťou Najkrajšia 
dovolenková fotografi a 2010, ktorú 
každoročne vyhlasuje BBSK - Po-
hronské osvetové stredisko Žiar 
nad Hronom - Pracovisko B. Štiav-
nica, Múzeum vo Svätom Antone 
a Mesto Banská Štiavnica. Kategó-
rie súťaže:1. Mestá UNESCO vo 
fotografi i, 2. Príroda a krajina, 3. 
Múzeá, oživená minulosť, 4. Dovo-
lenka dýcha človečinou, 5. Môj naj-
krajší prázdninový zážitok (pre deti 
a mládež do 16 rokov), 6. Podoby 
vody, 7. Čiernobiela fotografi a. Pri 
niektorých kategóriách vás môžu 
inšpirovať práve Saamandrové dni. 
Bližšie informácie a propozície o 
súťaži na: POS, Kammehofská 2, B. 
Štiavnica, č.t.: 045 / 692 13 87, mo-
bil: 0915 819 989, mail: petrova@
osvetaziar.sk

 

Slávnostný šachtág

Banskoštiavnicko-hodrušský 
banícky spolok v Banskej Štiavnici 
na slávnostný šachtág z príležitosti 
Salamandrových dní 2010, ktorý sa 
uskutoční  9. septembra 2010 (štvr-
tok)

o 19,00 hod. v sále Kultúrneho 
centra Banská Štiavnica (vedľa ho-
tela Grand -Matej) v Banskej Štiav-
nici. Účasť v baníckej uniforme je 
vítaná! S pozdravom „Zdar Boh!“ 

Ing. Richard Kaňa, predseda spolku

TJ - Sitno - Rekreačný aerobik 
vás pozýva na  cvičenie už od 7. 
septembra 2010, každý utorok a 
štvrtok, v telocvični  ZŠ J. Kollára – 
Drieňová, od  1830 – 20 00 hod. Za-
cvičte si  s Ing. Martinou Olhovou, 
získajte dobrú kondíciu, načerpajte 
pozitívnu energiu, vyformujte si po-
stavu a to všetko pri dobrej hudbe, s 
využitím najnovších foriem aerobi-
ku pre každého, bez ohľadu na vek, 
kto má rád pohyb v kolektíve. Info 
na  tel.č.: 0905 236 815

Biblia na kolesách

10 .- 11.9. Salamandrové dni, 
sídlisko Drieňová, pri CBA (piatok 
13:00 - 17:00, sobota 11:00 - 17:00)

Kniha kníh, ktorá má odpoveď 
na tvoje otázky o živote. Je zlatou 
baňou životnej múdrosti a kom-
pasom, ktorý určuje správny smer. 
V klasickej elektronickej podobe 
s možnosťou prenosu na mobil. 
Okrem toho je v ponuke i ďalšia 

literatúra, ktorá sa zaoberá kľúčo-
vými otázkami života. Atrakcie 
pre deti: Nafukovací hrad, v príp. 
priaznivých podmienok aj ďalšie 
atrakcie zdarma. Organizátor: Ban-
skoštiavnická Miestna cirkev BJB v 
centre mesta na Ul. Striebornej 8/A

Prechádzka prírodou

ZO SZTP v Banskej Štiavnici 
oznamuje svojim členom a priaz-
nivcom, že dňa 21.9.2010 sa usku-

toční jesenná prechádzka prírodou 
na trase Banská Štiavnica – Svätý 
Anton. Štart  o 8 hod. spred bu-
dovy Hotelovej akadémie na Pov-
razníku, po príchode do Sv. Antona 
prechádzka priestormi kaštieľa s 
odborným výkladom. Účastníc-
ky poplatok je 2 €, môžete zaplatiť 
v stredu v kancelárii zväzu, alebo 
priamo na štarte. V prípade ne-
priaznivého počasia sa prechádzka 
presúva na piatok 24.9. Tešíme sa 
na Vašu účasť, dobrú náladu ako 
vždy a na záver výborný guláš.

Ivan Madara, predseda OC SZTP BŠ

„Dotĺklo dob-
ré srdce, utíchol 
milí hlas, po-
klesli pracovité 
ruky, čo živo-
tom viedli nás. 
Odišiel nám človek vzácny, 
drahý a dušou plnou nevšed-
ných krás, ktorého sme tak 
veľmi radi mali a ktorí tak 
veľmi ľúbil nás.“

S úctou a láskou si dňa 
16.9.2010 pripomenieme 1. 
smutné výročie od úmrtia 
môjho drahého manžela, 
otca, starkého a prastarkého, 
kpt. Štefana Foltána. Tí, kto-
rí ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku.

 Smútiaca rodina

Manželia Jozef Bernát 
s manželkou Elenou rod. 
Bačíkovou oslávili 5.9.2010 
40 rokov spoločného života. 
Dokázali ste v dobrom aj v 
zlom prekonávať všetky pre-
kážky, ktoré nám život do 
cesty pripravil. Ocenenie si 
plným právom zaslúžite a o 
tom nepochybuje nikto z va-
šich  blízkych. V ďalšom živo-
te Vám želáme veľa zdravia, 
porozumenia, lásky a nech sa 
Vám dni šťastia množia, nech 
Vás chráni ruka Božia. „Pri 
Vašom krásnom výročí slzy sa 
tisnú do očí, srdce sa láskou 
rozbúši, radosť nám vchádza 
do duší, bozky sa snúbia s do-
jatím: žite dlho, mama – otec, 
medzi nami, kým Vás máme, 
nikdy nie sme sami.“ Dcéra 
Elena s priateľom Jánom a 
vnučka Andrejka

OZNAMY

Oznamy

Pozvánka

BBSK – Pohronské osvetové 
stredisko Žiar nad Hronom – Pra-
covisko Banská Štiavnica

Banská Štiavnica´vyhlasujú 13. 
ročník výtvarnej súťaže
SALAMANDER 2010 OČAMI   DETÍ 

A MLÁDEŽE 

s tematikou Salamandrového 
sprievodu a sprievodných podujatí 
Salamandrových dní
Podmienky súťaže :

Súťaž sa vyhlasuje pre vekové 
kategórie : I. - žiaci MŠ

II. - žiaci 1. - 3. ročníka ZŠ
III. - žiaci 4. - 6. ročníka ZŠ
IV. - žiaci 7. - 9. ročníka ZŠ
V. - žiaci 1. stupňa ZUŠ
VI. - žiaci 2. stupňa ZUŠ
VII. - študenti SŠ, VŠ
VIII. - dospelí (nie študenti SŠ 

a VŠ)

Jeden autor môže poslať do súťa-
že najviac 3 súťažné práce

Technika prác : ľubovoľná 
Formát : minimálne A4 - maxi-

málne A2  
Na zadnú stranu každej práce 

treba uviesť : Názov práce, meno a 
priezvisko autora, adresu,

u žiakov a študentov adresu ško-
ly a ročník (nie rok narodenia)

meno vyuč. výtvarnej výchovy,  
príp. číslo telefónu

Súťažné práce sa nevracajú, len 
na požiadanie.

Zaslaním prác autor súhlasí s 
ich  zverejnením
UZÁVIERKA SÚŤAŽE : 15.12. 2010

Súťažné práce posielajte na adresu 
BBSK – Pohronské osvetové 

stredisko, Kammerhofská 2,   969 
01 Banská Štiavnica

Bližšie informácie :  
POS, Kammerhofská 2, B. Štiav-

nica, č. t. : 045/ 692 13 87, mobil: 
0915 819 989, e-mail : petrova@
osvetaziar.sk 

Salamander 2010 očami detí a mládeže Kultúrne centrum v B. Štiavnici 

na Kammerhofskej ulici č.1

Vás pozýva na výstavu:
Šoproň - Banská Štiavnica

/fotografi e, pohľadnice ,lino-
ryty, turistický sprievodca po 
meste/

Výstava vznikla vďaka projek-
tu „Spoločne bez hraníc“, ktorý 
vypracovali Ing.Rastislav Marko, 
ved.oddelenia KCRaŠ v Banskej 
Štiavnici a Michal Pálka projek-
tový manažer Baten&Partners 
Slovakia.

Aktivity projektu prebiehali 
počas celého roka 2010 v mes-
tách Šoproň a Banská Štiavnica. 
Vybraní študenti sa mohli reali-
zovať v oblasti tvorby turistických 
sprievodcov po týchto mestách, 
zúčastnili sa ho hudobníci , vý-
tvarníci  a fotografi  oboch miest, 
vďaka ktorým vznikol súbor fo-
tografi í, pohľadníc a kalendár .
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V prvý septembrový víkend 
(4.a 5. septembra 2007) v 
areáli Múzea vo Svätom An-
tone sa konali celoslovenské 
poľovnícke slávnosti Dni sv. 
Huberta. Už po dvadsiatykrát 
sa tak naskytla príležitosť pre 
stretnutie poľovníkov i „nepo-
ľovníkov“ z celého Slovenska i 
zahraničia.

Bohatý program slávností s 
mnohými novinkami prebiehal v 
interiéroch kaštieľa, na nádvorí 
ako aj v priľahlom parku a bol ur-
čený nielen poľovníkom, ale svo-
jím zameraním zaujal jednoducho 
všetkých, čo majú radi prírodu. 

Krátko po otvorením bola sláv-
nostne uvedená zástava a hymna 
Slovenskej poľovníckej komory, 
prvýkrát sa predstavil aj Klub slo-
venských poľovníčok a v rámci 
slávností bola založená aj Sieň úcty 
a slávy poľovníctva na Slovensku, 
kde ako prvé boli uvedené osob-
nosti Dr. Jana Červíčka – zaklada-
teľa a prvého predsedu Loveckého 
ochranného spolku pre Slovensko 
a Kolomana Slimáka – nestora 
slovenskej poľovníckej kynológie. 
V novovytvorených výstavných 
priestoroch zreštaurovanej sýpky 
bola vyinštalovaná výstava Uni-

kátne slovenské a svetové trofeje s 
rekordnými trofejami Slovenska a 
Maďarska. Dopoludnia v parku 
prebiehalo prvýkrát aj darovanie 
krvi. Do tejto novinky pod ná-
zvom Hubertovská kvapka krvi sa 
zapojilo 27 dobrovoľných darcov. 
V parku bolo možné aj zastrieľať 
lukom, kušou, uloviť si rybu, prejsť 
sa s deťmi po „poľovníckom chod-
níku“, či zapojiť svoje ratolesti do 
súťaže Stopami zveri. 

Návštevníci si mohli prísť na 
svoje v tradičných súťažiach. V 
Hode fl intou do žita zvíťazil Ivan 
Priadka z Utekáča (15,65m), v Naj 
brade....sa blahoželalo k víťazstvu  
Miroslavovi Brezovskému z Kež-
marku a v tejto súťaži boli udelené 
aj vedľajšie ocenenia za „malú bra-
du ale fajn“ Ing. Štefanovi Petriko-
vičovi z Banskej Štiavnice, „sym-
patickú bradu“ mal Viktor Bilčík 
z Bratislavy, „typickú poľovnícku 
bradu“ Ján Skarba zo Sv. Antona, 
„najsexi bradu“ Jiří Junek z Mora-
vy. V súťaži 5F zvíťazil Pavel Lau-
rinc zo Bzovíka.

Ozdobou poľovníka, či poľov-
níčky je určite okrem iného aj 
klobúk. Práve táto pokrývka hla-
vy bola predmetom hodnotenia v 
súťaži Poľovnícky klobúk, v ktorej 
sa posudzovalo najkrajšia úprava 

a výzdoba (vytvarovaný, perá, od-
znaky, stuha...). Víťazom tejto sú-
ťaže sa stal RNDr. Štefan Šramka z 
Demänovskej doliny. 

Obľúbená súťaž „Hájniko-
va žena“ prebiehala na nádvorí 
kaštieľa a titul najsympatickejšej 
poľovníčky získala Eva Jevčinová z 
Bardejova. 

Majstrami Slovenska vo vábe-
ní jelenej, srnčej, diviačej a dravej 
zveri  sa stali Michal Ondrejkov z 
Pribyliny a Mgr. Peter Plánovský 
ml. z Liptovského Hrádku. Sobot-
ný program zakončil na nádvorí 

Petr Novotný a Texasky.  
Vyvrcholením slávností bola 

nedeľná Svätohubertovská omša. 
Aj tohto roku bol jej súčasťou sláv-
nostný sprievod na čele s ulove-
ným jeleňom a ďalšími obetnými 
darmi. Týmto dôstojným obradom 
poľovníci takto ďakujú Stvoriteľovi 
za živú prírodu a pripomínajú si 
odkaz sv. Huberta, že lesnú zver 
treba nielen loviť, ale najmä chrá-
niť.

Monika Arvajová

 za Múzeum vo Svätom Antone

Jubilejný 20. ročník Dní sv. Huberta

Slovenské banské múzeum v 
Banskej Štiavnici sa každoročne 
spolupodieľa s Mestom Banská 
Štiavnica a ďalšími organizátormi 
na príprave Salamandrových dní. 
Tohtoročným vkladom SBM to 
bolo predovšetkým medzinárod-
né smpózium Európsky význam 
slovenského baníctva v stredove-
ku a novoveku, ktoré sa konalo 
v budove Kammerhofu v dňoch 
8.-10.9.2010. Podujatie bolo pri-
pravené v spolupráci so Sekciou 
pre hospodárske a sociálne dejiny 
Slovenskej historickej spoločnosti 
pri Slovenskej akadémii vied, Uni-
verzitou Komenského v Bratislave  
a Štátnym ústredným banským 
archívom v Banskej Štiavnici.  
Podujatie spolu s ďalšími akciami 
fi nančne podporil Medzinárodný 
Višegrádsky fond. Sympózia sa zú-
častnili vedeckí pracovníci zo Slo-
venska, Čiech, Nemecka, Rakúska, 

Maďarska a ich cieľom bolo zma-
povať doterajšie historiografi cké 
poznatky o montánnych dejinách 
Slovenska. Význam podujatia pod-
trhla aj skutočnosť, že jeden z naj-
významnejších banských archívov 
v Európe, Štátny ústredný banský 
archív v Banskej Štiavnici osla-
vuje tento rok 60. výročie svojho 
založenia a na sympóziu bola časť 
prednášok venovaná zhodnoteniu 
významu ŠÚBA pre slovenské ar-
chívnictvo, baníctvo, hutníctvo, 
geologický prieskum. Odborní 
pracovníci archívov podrobnejšie 
informovali o druhoch archívnych 
dokumentov vzťahujúcich sa na 
dejiny slovenského baníctva, hut-
níctva, geológie a ďalšie hospo-
dárske odvetvia nachádzajúce sa 
v archívnych fondoch na území 
Slovenska a v zahraničí. Zborník 
prednášok bude vydaný v SBM v 
prvom polroku 2011.  

Počas prvého dňa sympózia 
bola 8.9.2010 v Berggerichte otvo-
rená výstava Zlatý vek Banskej 
Štiavnice v období renesancie. 
Pavol Rubigall a jeho doba.  Na 
výstave sú prezentované viaceré 
témy: vývoj mesta, dejiny mestské-
ho a banského práva, hospodársky 
rozmach Banskej Štiavnice, rozvoj 
baníctva, banského podnikania, 
banskej správy, dejiny cirkví a 
školstva, architektonické pamiatky 
a fortifi kačná architektúra mesta 
- prestavba Starého zámku, vý-
stavba Nového zámku, mestského 
opevnenia, kultúrno-spoločenské 
dejiny mesta, výtvarné umenie a 
tiež život a rozsiahle aktivity P. Ru-
bigalla, významného banskoštiav-
nického waldbürgera a literáta, 
ktorého 500. výročie narodenia sa 
viaže práve na rok 2010 (pravde-
podobný rok jeho narodenia). 

Na príprave výstavy sa podieľali 

v spolupráci s SBM: MV SR – Štát-
ny ústredný banský archív, Štátny 
archív Banská Bystrica, pobočka 
v Banskej Štiavnici a Banskej Bys-
trici, Közpönti Bányaszati Múze-
um v Šoproni,  SNK v Martine, 
SNM – Múzeum Červený Kameň, 
NBS – Múzeum mincí a medailí v 
Kremnici, Rímsko-katolícke farské 
úrady v Banskej Štiavnici, Banskej 
Belej, Svätom Antone,  Cirkevný 
zbor ECAV v Banskej Štiavnici a 
ďalší. 

Výstava potrvá až do 14.8.2011. 
SBM plánuje počas trvania výstavy 
zorganizovať aj viaceré odborné 
prednášky pre žiakov, študentov 
a tiež širokú verejnosť, v ktorých 
bude prezentovaná pútavou for-
mou regionálna história a história 
Slovenska v 15.-17. storočí. 

Mgr. Adriana Matejková, PhD.

Podujatia v SBM počas Salamandrových dní 2010

Z tohoročných jubilejných osláv
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Viac info: Mestský úrad, oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, info: tel.č.:045/290 9009 kultura2@banskastiavnica.sk

Inzercia

Kariéra

Štvrtok 16.9. 

ZMLUVA S VRAHOM 
Fínsko / Francúzsko / Nemecko / Švédsko / V. Británia, 1990, far., 80 
min, Vstupné : 2 eurá
Protagonistom príbehu je mĺkvy osamelý francúzsky úradník Henri 
Boulanger (Jean-Pierre Léaud), ktorý po pätnástich rokoch oddaných 
služieb v kafkovsky pochmúrnych kanceláriách kráľovských vodární v 
Londýne dostane kvôli privatizácii hodinovú výpoveď. Po dvoch nevy-
darených pokusoch o samovraždu si najme zabijaka, aby ukončil jeho 
život, ktorý pro neho stratil zmysel.Krátko nato sa však zoznámi s preda-
vačkou ruží Margaret (Margi Clarkeová), a vďaka jej „modrým očiam" 
dostane novú chuť do života. Jeho kroky ale sleduje profesionálny vrah 
(Kenneth Colley), ktorému ostávajú dva mesiace života a chce dokončiť 
„rozrobenú prácu"... 
Začiatok premietania:19:00 hod

Sobota 18.9.

KÚZELNÁ OPATROVATEĽKA A 
VEĽKÝ TRESK 
Rozprávka ,UK, 2010, 109 min., Vstupné: 2,20 eur
Opatrovateľka Nanny McPhee (Emma Thompson) prichádza na pomoc 
mladej matke (Maggie Gyllenhaal), ktorá má problémy. Sama sa pokúša 
starať o rodinnú farmu, zatiaľ čo jej manžel je vo vojne. Nanny McPhee 
sa musí postarať o jej deti a rozmaznané príbuzné a naučiť ich svojim 
piatim lekciám. K tomu však bude znova potrebovať nejaké kúzlo. 
Začiatok premietania: 18:30 hod

Predám 2-izbový byt alebo vy- 
mením za 3-izbový v BŠ, tel.č.: 0905 
706 915

Kúpim v okolí Banskej Štiavnici  
pasienok, ornú pôdu ale lesný poze-
mok, tel.č.: 0908 531 348

Kúpim na Jergištôlni pozemok  
alebo starý domček, tel.č.: 0908 531 
348

Predám garáž, tel.č.: 0918 474  
861

Predáme 3-izbový byt na Drie- 
ňovej, cena: 28 500 Eur, tel.č.: 0905 
148 574

Predám 2-izbový byt na Križovat- 
ke vo veľmi dobrom stave s pekným 
výhľadom: cca 54m2, nové okná, 
skrinky atď. Primeraná cena, kon-
takt: 0903 846 652, 0903 795 775.

V budove Ortler na ul. Dolná 6/A  
prenajmem priestory 42 m2. Vchod 
z hlavnej cesty, tel.č.: 0907 425 002, 
0908 588 342

Directreal Top hľadá pre svojich  
klientov nehnuteľnosti. Nájdete nás 
na ul. Križovatka 5. Tel.č: 0908 906 
704

Reality

Vykupujem staršie PB fľaše,  
platba v hotovosti, tel.č.: 0907 636 
771

Predaj nových prázdných PB  
fl iaš. Tel.č.: 0907 437 492

Predám karisieť 2 x 3, 4 x 20 x  
20, cena 4,50 €/ks, tel.č.: 0908 531 
348

Predám 2 a 10 kg PB fľaše, tel.č:  
0908 531 348

Predám funkčnú záhradnú ko- 
sačku Viking MB 400, cena 50 €, 
tel.č.: 0908 927 798

Predám detskú izbu vo veľmi  
zachovalom stave, farba svetlé dre-
vo kombinácia s jemnou zelenou, 
cena: 160 €, tel.č.: 0905 912 740

Predám štiepané drevo 1pm/39€  
a metrovicu 1 pm/28,50 €, 0908 
531 348

Predám palivové drevo štiepané,  
tel.č.: 0944 164 590

Firma Reisner & Slovensko  
hľadá personálnu a mzdovú úč-
tovníčku na zastupovanie mater-
skej dovolenky na 2 roky. Nástup 
ihneď. Požiadavky: stredoškolské 
vzdelanie s maturitou, prax v od-
boru 3 roky, spoľahlivosť. Kontakt: 
045/6920363, rwsl@rwsl.sk, miesto 
výkonu práce: Banská Štiavnica, 
Križovatke 5.

Prijmem čašníčku, tel.č.: 0944  
164 590

Inzercia

Inzercia
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Reality

Štiavnické vrchy, Banská Štiavni-
ca a jej nádherné okolie mali a majú 
svojich krajinomaliarov. K najzná-
mejším  klasikom moderny patrili 
Edmund Gwerk a Jozef Kollár, kra-
jinárske motívy nájdeme v obrazoch 
Jozefa Lackoviča, ale aj mnohých 
iných autorov. Krásnu krajinu Slo-
venska, krajinu vrchov, hôr, dolín 
a nížin, polí riek a lesov, maľujú a 
kreslia aj súčasní umelci. Malý vý-
ber z ich tvorby , obrazy maliarov 
staršej a strednej generácie, profesi-
onálnych umelcov a členov Sloven-
skej výtvarnej únie, prezentuje prvá 
výstava v  priestoroch ,,Rezbárne 
Jozefa Záhoru“ v budove Kolpingu 
v Štiavnických Baniach.

Vystavené krajinomaľby L. Ber-
gera, Ivana Dulanského, Stanislava 
Harangozó, Běly Kolčákovej, Pavla 
Kráľa, Jána Kudličku, Evy B. Linhar-
tovej, Jozefa V. Pituka, Alexandra 
Szabóa, ale aj tri detské krajinky R. 
Mirku, V. Radicsovej a Z. Baranya-
kovej a jedna ,,textilná záhrada“ sú 
diela z rodu moderného realizmu. 
Kvalitné obrazy maliarskej impre-
sie, expresie, prózy i poézie, lyriky 
a obrazového rozprávačstva. Sú to 
však nielen svedectvá videnia kraji-
ny, ale aj hodnoverné dokumenty jej 
poznania a vzťahov umelcov k nej. 
Sú tiché vyznania pocitov ku kra-
jine. Krajine plnej svetiel a farieb, 
krajine, ktorá mlčí aj zvučí, dýcha, 

žije a spieva. Je to naša krajina, aj v 
obrazoch krásna a mámivá.

Prvú výstavu ,,Obrazy sloven-
skej krajiny“ pripravil umelecký 
historik, PhDr. Bohumír Bachratý, 
Csc. Kultúrny program vernisá-
že, ktorá sa uskutočnila 31.augus-
ta 2010, pripravili PhDr. Margita 
Marková a Zdenka Turáneková s 
dcérou Paulínkou. Výstava potrvá 
do 26.novembra 2010 a ,,Rezbáreň 
na Piargu“ ňou otvára voľný cyklus 
umeleckých podujatí, venovaných 
histórii, kultúre, duchovnému živo-
tu, vianočným motívom, prírode, 
lesom, drevu a samozrejme rezbár-
stvu. Srdečne vás pozývame.

Bohumír Bachratý 

Výstava obrazov slovenskej krajiny 

Uplynulo takmer sedem rokov 
od zostavenia publikácie 
Banská Štiavnica 7 x 7, kým 
táto knižočka uzrela svetlo 
sveta. Dovtedy existovala 
iba jej internetová podoba. 
Autorský kolektív pod vedením 
PhDr. Jána Roháča sa podujal 
pripraviť praktickú turistickú 
príručku, v ktorej návštevníci 
nájdu najpotrebnejšie infor-
mácie o najstaršom slobodnom 
kráľovskom banskom meste na 
Slovensku.

Po úvode, približujúcom stručné 
historické osudy Banskej  Štiavnice, 
nasleduje kapitola 7 banskoštiav-
nických dominánt. Patria k nim: 
Starý a Nový zámok, Kostol sv. 
Kataríny, Farský kostol a ruiny 
Dominikánskeho kláštora, Komor-
ský dvor, Kalvária, a areál bývalej 
Banskej a lesníckej akadémie.  Na 
kapitolu nadväzuje 7 rád, čo ešte 
treba vidieť v Banskej Štiavnici.  
A je toho dosť – expozície Sloven-
ského banského múzea, Banské 
múzeum v prírode, pozostatky 

banskej činnosti na Starom meste, 
banský vodohospodársky systém, 
Sitno – vrch opradený legenda-
mi a kaštieľ vo Svätom Antone. V 
7.banskoštiavnických príbehoch 
ožívajú pútavé legendy O štiavnic-
kých jašteričkách, O tajomnom 
potomkovi Keltov, O mníchovi na 
hrádzi Veľkej vodárenskej nádrže, 
O tom, ako vznikla banskoštiav-
nická Kalvária, O múdrej truhličke 
panny Charitas, O láske s roman-
tickým začiatkom a realistickým 
koncom. Autori predstavujú posta-
vy 7. významných Štiavničanov, ku 
ktorým zaradili Pavla Rotha Rubi-
galla, Jána Gottfrieda Hellenbacha, 
Mateja Kornela Hella a jeho nada-
ných synov, Samuela Mikovíniho, 
MUDr. Imricha Tótha, Antona 
Pécha a Jozefa Kollára. Nechýba 
ani 7 banskoštiavnických divov. 
Labužníci si môžu vyskúšať niek-
torú zo 7. kulinárskych špecialít. V 
závere sú rady na 7 banskoštiavnic-
kých vychádzok a výletov, vrátane 
cyklotrás, aj s časovým plánom. 

Príručka je doplnená mapkou 
mesta, farebnými fotografi ami a 

ilustračnými kresbami.
Na 72 stranách návštevníci mesta 

nájdu všetko, čo potrebujú pri náv-
števe Banskej Štiavnice. Príručku 
ponúka Turistická informačná kan-
celária (za veľmi prijateľnú cenu tri 
eurá), dokonca aj v anglickej a ma-
ďarskej verzii. Ako nám povedali jej 
pracovníci, predáva sa veľmi dobre. 
A to je potešiteľná správa aj pre au-
torský kolektív, ktorý ju pripravoval 
s láskou a zodpovednosťou. NB

Užitočná turistická príručka

Predám 2-izbový byt v B.Belej,  
neprerobený, volať od 17 – 20 
hod. na tel.č.: 0917 502 824

Dám do prenájmu obchod- 
né priestory na Križovatke 1 v 
B. Štiavnici na obchod a služby, 
tel.č.: 0905 386 359

Predám byt prerobený so zá- 
hradkou pod Kalváriou, tel.č.: 
0918 834 971 

Predám garáž lokalita pod ZŠ  
J.Horáka, cena 4 000€, tel.č.: 0903 
660 056

Predáme 2-izbový byt na Kri- 
žovatke, čiastočne zrekonštruo-
vaný, cena 23 000 €, www.reali-
tor.sk, tel.č.: 0905 148 574

Hľadám spolubývajúceho/-cu,  
2,50 €/deň/osoba, tel.č.: 0914 258 
523

Dám do prenájmu 3-izbový  
byt, tel.č.: 0903 029 083

Predám 2-izbový byt na Pov- 
razníku, tel.č.: 0905 613 560, 
0915 804 540

Predám 2-izbový byt na Križo- 
vatke v B.Štiavnici, byt je po úpl-
nej rekonštrukcii, cena 35 000 €, 
info na tel.č.: 0908 922 057

Predám stavebné pozemky v  
okrajovej časti Banská Štiavnica 
vo výmere 15 500m2, cena 25,-
€/m2, možnosť dohody, info na 
tel.č.: 0908 922 057

Predám 3-izbový byt na Drie- 
ňovej v OV čiastočne prerobený 
v zateplenom dome na 2.posch., 
cena: 37 000 €, tel.č.: 0917 213 
489

Predám 2-izbový byt na Šteful- 
tove - Hutnícka, cena dohodou. 
Tel. kontakt: 0903 840 249

Dám do prenájmu 3-izbový  
zariadený apartmán v historic-
kom jadre Banskej Štiavnice. Sa-
mostatné WC, kúpeľňa, vírivka. 
Zimná záhrada so zabezpeče-
nou starostlivosťou. Vhodný aj 
ako reprezentačný kancelársky 
priestor. Cena: 540,- eur/mesač-
ne + energie. Kontakt: 0907 302 
262, 0905 987 404.

Predám pozemok blízko cen- 
tra Križovatky 2 200m2 za 33 
000€, dohoda možná, tel.č.: 0907 
684 491

Dám do prenájmu 1-izbový  
RD na Štefultove, tel.č.: 045/692 
92 10 

Prenajmem peknú izbu v RD s  
UK v Štiavnických Baniach, tel.č.: 
0905 578 653

Predám 1-izbový byt na Križo- 
vatke, Dolná 21, cena dohodou, 
tel.č.: 0908 524 290

V Štiavnických novinách v 
č.28-31 bola vyhlásená Letná sú-
ťaž o nové pexesá autorov Vladi-
míra Bártu a Vladimíra Bártu ml. 
Správne odpovede: 1/ C) Kaštieľ vo 
sv. Antone, 2/ A) Ottergrundský 
tajch, 3/ B) Fritzovský dom a 4/ B) 
gotické dielo. Zo všetkých správ-

nych odpovedí boli vyžrebovaní 4 
šťastní výhercovia, ktorí získavajú 
krásne pexesá o Štiavnici. Stáva-
jú sa nimi: Mgr. Anna Belovická, 
Banská Štiavnica, Juraj Božík,  
Bratislava, Ivica Moravčíková, 
Banská Štiavnica a Stanislav To-
mašovič, Banská Štiavnica. Výher-

com srdečne blahoželáme! Vecné 
veci si výhercovia môžu prevziať v 
redakcii Štiavnických novín (budo-
va bývalého Katolíckeho gymnázia 
a KASS-u), Ul. Kammerhofská 1,  
Banská Štiavnica. 

Red

Výhercovia letnej súťaže ŠN!



119. septembra 2010

IV. liga 5. kolo dospelí

B. Štiavnica - Poltár 3:2 (0:1), 
góly: 52’ Kosec, 67’ Budinský, 87’ 

Kminiak
Pažout – Mayer, Necpal, Dulaj, 

Budinský, Drexler, Barák N. (60’ 
Halát), Lupták, Vereš (63’ Číž), 
Kminiak (88’ Beňadik)

Priemerné stretnutie prinieslo 
futbalový vzruch hlavne v druhom 
polčase. Prvý sa niesol medzi 16-
kami bez šancí a streľby. Hostia 
išli do vedenia v 18’ po priamom 
kope spoza 16-tky sa lopta nešťast-
ne odrazila od nášho hráča za chr-
bát prekvapeného brankára. V 32’ 
rozhodca vylúčil hosťom hráča, a 
tak sa začala naša presilovka, čo 
sa však do konca 1. polčasu vôbec 
neprejavilo. 2. polčas sme začali 
veľkým náporom, ktorý nám pri-
niesol zvrat v stretnutí. Už v 52’ 

vyrovnal skóre stretnutia Kosec, 
keď vyrazenú loptu brankárom 
poslal prudkou strelou za jeho 
chrbát. V 67’ sme išli do vedenia  
nádherným gólom Budinského, 
ktorý rozveselil verných fanúšikov. 
V 86’ zariadil dvojgólové vedenie 
Kminiak po bravúrnom úniku Bu-
dinského, ktorý predložil strelco-
vi loptu ako na tácke. Hostia ešte 
zdramatizovali záver stretnutia, 
keď v poslednej minúte znížili, no 
na zvrat už nemali ani čas, ani fut-
balový pokoj, a tak 3 body zostali 
zaslúžene doma.
II. trieda 3.kolo dospelí 

Hor. Hámre - B. Štiavnica „B“ 
1:1 (1:1), gól: Halát

Kraják – Halát (46’ Mayer), 
Macko, Hanzlík P., Číž, Žikla (46’ 
Ostramok), Binder, Hanzlík A., 
Majerský (46’ Kráľovič), Ferenčík 
(80’ Bukňa), Beňadik. 

 V priemernom stretnutí sa zro-
dila spravodlivá remíza.
 IV. liga dorast 5. kolo

B.Štiavnica – Sliač 1:3 (1:2), gól: 
40’ Budinský

Lichner - Szabó (46’ Hořínek), 
Budinský, Ferenčík, Ladický, 
Drexler,  Židík, Potančok, Cibuľa, 
Čík, Ďurovič (87’ Sovinec)

Vo vyrovnanom stretnutí hostia 
využili svoje gólové šance a od-
viezli si 3 body.

III. liga SŽ a MŽ 4.kolo
SŽ – B. Štiavnica – FK Horehron 

1:1 (1:0), gól: Šemoda
MŽ – B.Štiavnica – FK Horehron 

7:0 (4:0), góly: Prokaj 2, Horák 2, 
Pastier, Židík, Bartoš
Kam na futbal?

IV. liga dospelí 6.kolo 12.9. 
o 15,30 hod. Jupie B.Bystrica - 
B.Štiavnica 

IV. liga dospelí 6.kolo 12.9. o 
15,30 hod. Poltár - Št. Bane

IV. liga dorast 6. kolo 12.9. o 
15,30 hod. Jesenské - B.Štiavnica

III. liga SŽ a MŽ 5.kolo 12.9.o 
11,30 – 13,30 hod. Sl. Lupča - B. 
Štiavnica

II. trieda muži 4.kolo B.Štiavnic-
a „B“ má voľno

FUDO

ŠPORT

1.  Čierny Balog  5  4  0  1  14:5  12
2. Žiar nad Hronom 5 4 0 1 11:4 12
3. Poltár 5 3 1 1 10:8 10
4. FK 34 Brusno 5 3 1 1 6:4 10
5. Bystrica - Podlavice 5 3 0 2 17:3 9
6. Málinec 5 3 0 2 10:9 9
7. Hliník nad Hronom 5 2 1 2 13:10 7
8. Štiavnické Bane 5 2 1 2 9:10 7
9. FC Slovan Divín 5 2 1 2 7:10 7

10. Banská Štiavnica 4 2 0 2 8:8 6
11. Dolná Strehová 5 1 1 3 5:11 4
12. Prameň Kováčová 4 1 0 3 10:9 3
13. MFK Revúca 5 1 0 4 5:16 3
14. Veľký Blh 5 0 0 5 5:23 0

1.  Krupina  4  4  0  0  12:0  12
2. Slovan Kúpele Sliač 3 3 0 0 10:3 9
3. FK Šalková 4 3 0 1 10:3 9
4. FK Mesta Tornaľa 4 3 0 1 11:8 9
5. Baník Veľký Krtíš 4 2 0 2 10:7 6
6. FK 34 Brusno 4 2 0 2 6:6 6
7. Baník Kalinovo 4 2 0 2 12:13 6
8. Banská Štiavnica 4 2 0 2 9:13 6
9. MFK Žarnovica 3 1 0 2 9:6 3

10. Slovan Tomášovce 4 1 0 3 7:6 3
11. SPARTAK Hriňová 4 1 0 3 4:8 3
12. FK Jesenské 3 1 0 2 2:7 3
13. Hodruša-Hámre 4 1 0 3 8:16 3
14. Hliník nad Hronom 3 0 0 3 0:14 0

Dramatický II. polčas Ďalšie futbalové výsledky:

IV. liga: Št. Bane – Divín 3:2 (0:1)

Št. Bane: Sekula – Sojka (54’ Ko-
šarník), Holmík, V. Pavlík, Venglár, 
Šima, Osvald, Turkota, Michálek, 
Beňo, Ondrík

Pred 150 divákmi rozhodoval 
Mikloš. 

Hra v 1 polčase bola vyrovnaná 
v poslednej desaťminútovke si do-
máci vytvorili prevahu, no para-
doxne to boli hostia, ktorí sa v 37’ 
ujali vedenia. Po prestávke zabrali 
domáci a Michálek v 63 a 70’ otočil 
skóre na 2:1. V 78’ hostia vyrovna-
li, no posledné slovo mal domáci V. 
Pavlík, ktorý v závere zápasu strelil 
tretí – víťazný gól. 

Ostatné výsledky:  V. Blh – Hli-
ník 2:5, Č. Balog – Žiar 1:0, Brusno 
– D. Strehová 1:0, Revúca – Podla-
vice 0:5, Málinec – Kováčová 4:2 

II. trieda Juh:
M. Lehota – B. Belá 1:1 (0:1)

B. Belá: Prokaj – Ivanič, Sely-
em (43’ Murgaš), Puškár, Han-
zlík, Lukáč, A. Javorský, Kupček, 
Hankovič, J. Javorský, Durbák (85’ 
Ľupták). 150 divákov, rozhodoval J. 
Oslanec. 

Hosťom sa vydaril 1. polčas, v 29’ 
sa ujali vedenia gólom Durbáka. V 
2. polčase boli lepší domáci, ktorí 
strelili vyrovnávajúci gól. Keďže už 
viac gólov nepadlo, súperi sa rozišli 
zmierlivou remízou. 
O. Grúň – Prenčov 4:3 (4:2)

V zápase bohatom na góly boli 
úspešnejší domáci.

Tabuľka:
1. V. Lehota             3 3 0 0 25:2 9
2. O. Grúň               3 2 0 1 9:10 6
3. H. Hámre              3 1 2 0 2:1 5
4. B.Štiavnica „B“     3 1 1 1 6:6 4
5. H. Beňadik            2 1 0 1 4:2 3
6. Prenčov                 3 1 0 2 6:17 3
7. B. Belá                      2 0 2 0 1:1 2
8. M. Lehota              2 0 1 1 3:4 1
9. S. Teplice              3 0 0 3 3:16 0
I. trieda dorast: Lovčica - B. Belá  

1:3 (1:1), góly: Grajciar, Lasab, Van-
čo

I. trieda žiaci: V. Lehota – Št. 
Bane 4:2 (2:2)

Malý futbal 
B. Belá – Vyhne – hostia neprišli
Kto? Kedy? S kým?
II. trieda Juh: 4. kolo nedeľa 12.9. 

o 15,30 hod. Prenčov – B. Belá, 
I. trieda dorast: B. Belá – Lovča,  

v sobotu  11.9. o 16. hod.
I. trieda žiaci: Št. Bane – H. 

Hámre, v sobotu 11.9. o 15,30 hod.
Malý futbal: Repište – B. Belá, v 

nedeľu 12.9. o 13,30 hod. Repište – 
B. Belá

ROMAN KURUC 

Banská Štiavnica zažila 
sviatok stolného tenisu. 
Len málokde sa stretnú takí 
kvalitní hráči ako 28.8.2010 u 
nás. Zásluhou pána Mariana 
Šurku sa uskutočnil 3. ročník 
Memoriálu Mariana Lichnera, 
ktorý bol zároveň Slovenským 
pohárom v stolnom tenise. 
Turnaj bol usporiadaný aj s 
pomocou Mestského úradu 
Banská Štiavnica, Combinu 
B. Štiavnica, s.r.o., a Businnes 
Clubu.

Súťažili dvojčlenné družstvá a 
jednotlivci. Na turnaji sa zúčastnilo 
38 hráčov. Kvantitu vyvážila kvali-
ta. Veď hráči ako bratia Šeredovci, 
Illáš, Krkoška, Petráš sú v prvej 
desiatke slovenského rebríčka stol-
ného tenisu. Na turnaji boli aj traja 
hráči Českej republiky, ktorí fi gu-
rujú na popredných miestach ich 
rebríčka stolného tenisu. Banskú 

Štiavnicu reprezentovali Marian 
Šurka ml., Roland Grega, Jaroslav 
Cagáň, Ľubomír Majerčík, Amel 
Demír. Aj naši hráči podali kva-
litné výkony. V družstvách A. De-
mír – M. Šurka ml. 5.-8. miesto, v 
jednotlivcoch A. Demír – 5. – 8. 
miesto. 

Hráči predvádzali excelentné 
výkony, aké je vidieť v televízii, no 
v Banskej Štiavnici to bolo naživo. 
Bola to lahôdka pre oko diváka. 
Diváci oceňovali výkony hráčov 
častým aplauzom.

Turnaj otvorila a sledovala pred-
nostka Mestského úradu Mgr. Na-
dežda Babiaková. Boli prítomní aj 
tréneri: pán Geomoskov – bývalý 
majster sveta vo štvorhrách a pani 
Bulatovová – 9 –násobná maj-
sterka Európy. Z Bratislavy prišli 
skontrolovať Šeredovcov a Lelkeša 
ich otcovia.

Výsledky:

Súťaž družstiev:
1. Klásek, Mrkvička – ČR
2. Peter Šereda, Krkoška – ŠKST 

Bratislava
3. Palček, Zajíc -  ČR

Súťaž jednotlivcov: 
1. Peter Šereda – 3. v sloven-

skom rebríčku
2. Erik Illáš - 4. v slovenskom 

rebríčku, minuloročný majster 
republiky
3. Lelkeš, Mrkvička

Rendl

Sviatok stolného tenisu



12 9. septembra 2010

Týždenník Mesta Banská Štiavnica. Vychádza každý štvrtok. Redakčná uzávierka v pondelok do 14.00 hod. 
Šéfredaktor: Mgr. Michal Kríž, redakčná rada: Mgr. Nadežda Babiaková, Andrea Benediktyová, Ivan Beňo, Janka 
Bernáthová, Roman Kuruc, Karol Melcer, Vladimír Poprac, plk. JUDr. Gejza Volf, design: Peter Ďuriak. Adresa redakcie 

a administrácie: Mestský úrad Banská Štiavnica, oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, Kammerhofská 1, Banská Štiavnica  045 6790388, 0918 
688 850. Reg.č. SKP 27. OBSAH ČLÁNKOV NEMUSÍ BYŤ VŽDY TOTOŽNÝ S NÁZOROM REDAKCIE. REDAKCIA SI VYHRADZUJE PRÁVO REDAKČNÉHO 
KRÁTENIA A ÚPRAVY RUKOPISOV. Nevyžiadané rukopisy a fotografi e redakcia nevracia. Podávanie nov. zas. povolené OZ SsRP B.Bystrica č.j. 1167/94-
PTP zo dňa 6.4.1994. Tlač: Nikara, Krupina. Akékoľvek preberanie, rozmnožovanie a ďalšie rozširovanie článkov, ich častí, výtvarných riešení a reklám bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu redakcie je podľa Autorského zákona zakázané. 
e-mail: michal.kriz@banskastiavnica.sk © Redakcia Štiavnických novín

INZERCIA

• Súkromné psychologické 
poradenstvo

• Individuálna, párová, 
skupinová práca

• Mgr. Tatiana Poláková, 
tel.č.: 0903 828 539

• www.empiriamagica.sk

Pozývame Vás dňa 16.9.2010 
(štvrtok) o 17 hod. do Penziónu 
Príjemný oddych na besedu Dr. 
Borisa Subotiča

Téma: Naučme sa zdravo stra-
vovať a žiť

Alkalizujte sa 
Info: 0918 834 971


