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Súťaže Dní sv. Huberta
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terč, o najbradu... str.7
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11. septembra o 11:00 sa za 
krásneho slnečného počasia 
zišlo na banskoštiavnickej 
Kalvárii okolo tisícky veriacich 
z Banskej Štiavnice a pútnikov 
z bližšieho i vzdialenejšieho 
okolia k slávnostnej svätej 
omši. 

Celebrantom svätej omše k sviat-
ku Povýšenia Svätého kríža bol mo-
derátor biskupskej kúrie Bansko-
bystrickej diecézy, Mons. Vladimír 
Farkaš. Koncelebrovali, miestny 
vd. pán dekan Miloš Pikala, správ-
ca farnosti Banská Belá, dp. Šte-
fan Legény a výpomocní duchovní, 

dp. Dušan Horváth a Mons. Imrich 
Šišulák, v nedávnej minulosti dl-
horočný správca farnosti Banská 
Štiavnica. 

Hlavný celebrant Mons. Vladimír 
Farkaš v príhovore ponúkol pútni-
kom so spomienkou na nedávno zo-
snulého otca biskupa Rudolfa Baláža 

a jeho blízky vzťah k našej Kalvárii 
na rozjímanie aj viacero súvislosti 
spojených s Kristovým krížom. Oce-
nil tiež doterajšiu činnosť Kalvár-
skeho fondu pri obnove Kalvárie, 
ktorá smeruje k zachovaniu a zveľa-
deniu jej historicko – architektonic-
kého a duchovného odkazu. 
4.str.

Štiavnická Kalvárska púť

V dňoch 7. - 10.septembra 
2011 sa v našom meste konali 
tradičné Salamandrové dni 
2011. Podujatie každoročne 
organizuje Mesto Banská 
Štiavnica. 

Na prípravách Salamandrových 
dní sa podieľajú dobrovoľníci, spo-
luorganizátori, inštitúcie a orga-
nizácie v našom meste. Tento rok 
počasie, našťastie, prialo organizá-
torom, takže nič nenarušilo prie-
beh mestských osláv. Vo štvrtok o 
19.hod. Slávnostným šachtágom v 
priestoroch Kultúrneho centra sa 
otvorili banícke oslavy. V piatok po-
kračovali oslavy Valným zhromaž-
dením Slovenskej banskej komory 
v priestoroch Kultúrneho centra. 

Na Námestí sv. Trojice sa od sko-
rých ranných hodín začali schádzať 
na Salamandrový jarmok trhovní-
ci, ktorí pre návštevníkov mali pri-
pravený rôzny sortiment. Medzi 
ponúkaným tovarom samozrejme 
nemohli chýbať tradičné párance, 
medovina, burčiak, výrobky z texti-
lu, či dreva. O 13.hod. sa v kostole 
sv. Kataríny uskutočnilo slávnostné 
mestské zastupiteľstvo, na ktorom 
sa udeľovali Výročné ceny mesta. 
Následne pred historickou radnicou 
vztýčili vlajku Organizácie miest 
svetového dedičstva poslanci NR SR 
páni Mgr. Branislav Ondruš a Ing. 
Ľudovít Kaník Oslavy pokračovali v 
priestoroch Kultúrneho centra pod-
ujatím Dňa baníkov, geológov, hut-
níkov a naftárov. V tomto čase sa na 

hlavnom pódiu na Nám. sv. Trojice 
začal kultúrny program, v ktorom 
postupne vystúpili detské folklórne 

súbory zo Slovenska, Poľska, Čes-
ka a Srbska, hudobné kapely z Ma-
ďarska, Česka a Slovenska. 
3.str.

Sviatočné Salamandrové dni

Vlajku Organizácie miest svetového dedičstva vztýčili poslanci NR SR 
Mgr. Branislav Ondruš a Ing. Ľudovít Kaník. foto marian garai (www.mgprhoto.sk)
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Podľa Všeobecne záväzného na-
riadenia Mesta Banská Štiavnica č. 
4/2011 o čistote mesta a verejnom 
poriadku: 

podľa článku 3, bod 4 je vlastník,  -
správca, nájomca, či užívateľ ne-
hnuteľnosti (stavby, domy, po-
zemky...), hraničiacej s verejným 
priestranstvom povinný: 

a) starať sa o svoj pozemok ta- 
kým spôsobom, aby zabránil ší-
reniu inváznych druhov rastlín 
a dodržiavať ostatné povinnosti 
pri údržbe zelene 

b) udržiavať nehnuteľnosti v  
takom stave, aby nečistoty z 
nich pochádzajúce neznečisťo-
vali a nepoškodzovali verejné 
priestranstvo, neprekážali pri 
jeho využívaní, neohrozovali 
bezpečnosť a práva iných osôb 
a nenarúšali vzhľad a životné 
prostredie mesta 

c) udržiavať nehnuteľnosti v  
takom stave, aby nedošlo k 
premnoženiu hlodavcov, hmy-
zu, resp. iných nežiaducich ži-
vočíchov a v prípade potreby 
vykonať jej dezinfekciu a regu-
láciu živočíšnych škodcov 

d) steny a priečelia nehnuteľ- 
nosti udržiavať v čistote, bez 
nevhodných nápisov, kresieb a 
hesiel tak, aby svojím technic-
kým stavom nenarúšali estetic-
ký vzhľad mesta a neohrozovali 
bezpečnosť občanov (napr. opa-

dávajúca omietka, deravé od-
kvapové žľaby a zvody) 

e) zo striech odstraňovať na- 
hromadený sneh, príp. ľado-
vé kvaple, aby nedochádzalo 
k ohrozovaniu života, zdravia 
osôb a majetku osôb 

f) vetvy a konáre stromov, krí- 
kov a iných rastlín, prerasta-
júcich cez ploty na chodníky a 
ulice, upraviť tak, aby nepreká-
žali chodcom a neohrozovali ich 
bezpečnosť, nebránili cestnej 
premávke a vykonávaniu údrž-
by miestnych komunikácií. 

podľa článku 8, bod 2, 3, 4:  -
2. Porušenie ustanovení tohto  
nariadenia fyzickou osobou sa 
posudzuje ako priestupok. Na 
konanie o priestupku sa vzťa-
huje zákon SNR č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch v znení ne-
skorších predpisov. 

3. V blokovom konaní prie- 
stupky prerokúvajú príslušní-
ci Mestskej polície v Banskej 
Štiavnici. 

4. Za porušenie ustanovení tohto  
nariadenia právnickou alebo fy-
zickou osobou oprávnenou na 
podnikanie môže Mesto uložiť 
podľa zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v zne-
ní neskorších predpisov pokutu 
do výšky 6 638 €. 

RNDr. Viktória Michalská
odd. výstavby, RM,ÚP a ŽP

Oznam pre 
obyvateľov mesta

mestská polícia
informuje

z programu
primátorky

12. september - zasadnutie re-
dakčnej rady VIO TV.

Uskutočnila sa porada vedenia 
Mesta Banská Štiavnica. 

13. september - vyhodnotenie 
Salamandrových dní 2011.

Zasadnutie Zdravotnej, sociál-
nej a bytovej komisie pri MsZ. 

14. september - pracovné roko-
vanie s p. Zátureckým. 

Pracovné stretnutie s akade-
mikmi. 

Pracovné stretnutie s riaditeľ-
kou Slovenskej sporiteľne, a.s. 

Andrea Benediktyová 

Výstavba Lidl
Dobrý deň! Kedy sa začne s vý-

stavbou Lidla v našom meste?
Odpoveď: Zámer výstavby pre-
dajne Lidl v Banskej Štiavnici je 
momentálne vo fáze príprav vrá-
tane zváženia vhodnej lokality 
pre umiestnenie predajne. 

Lucie Borovičková
hovorkyňa spoločnosti LIDL

Odpovedáme 
občanom

Prerušenie dodávok elektrickej 
energie:

30. septembra 2011 od 8:00 do  -
17:00 bude prerušená dodávka 
elektrickej energie z dôvodu opra-
vy el. zariadenia + výrub. Bez el. 
energie budú v Banskej Štiavni-
ci časť Štefultov fy. DREVOREZ 
a REMSTAV, v Štiavnických Ba-
niach celá časť Horná Roveň.
6. októbra 2011 od 8:00 do 16:00  -
bude prerušená dodávka elek-
trickej energie z dôvodu: reví-
zie el. zariadenia. Bez el. energie 
bude cela rekreačná oblasť Poču-
vadlianske jazero.
7. októbra 2011 od 8:00 do 17:00  -
bude prerušená dodávka elek-
trickej energie z dôvodu: opra-
vy el. zariadenia + vyrub. Bez el. 
energie budú v Banskej Štiavni-
ci: A.Gverkovej 6 a 9, Mládežníc-
ka 21-24, Športová 1-9, 2012 a 
2026, Pletiarska 1-8 , Zvonová 
6 -30, Družstevná 1-12, Údol-
ná 1-6, 844 a 1835, L.Podjavori-
nskej 9 a S.H.Vajanského 7.

Dipečing VN/NN ZH

Oznam SSE

Vyčistené posalamandrové Námestie sv. Trojice pracovníkmi Technických 
služieb p. Machalom a p. Suchou. foto janka bernáthová

Dňa 27. augusta 2011 o 2:30 
Mestská polícia vykonala preve-
renie vo veci oznámenia rušenia 
nočného pokoja hlasnou hudbou 
z Disko baru UV na Ul. Dolná v 
Banskej Štiavnici. Na mieste bolo 
zistené, že v uvedenom podni-
ku sa koná diskotéka na základe 
platného povolenia. Po upozor-
není hliadkou MsPo organizátori 
diskotéky stíšili hudbu a násled-
ne hliadka MsPo vykonávala do-
hľad nad verejným poriadkom v 
okolí zábavných podnikov na Uli-
ci Dolná. 

Dňa 31. augusta 2011 o 12:40 
hliadka MsPo preverila pohyb po-
dozrivých osôb v okolí domu a 
v záhrade na Ul. Mierová č. 19 v 
Banskej Štiavnici. Boli zistené po-
znatky ku konkrétnym osobám 
zo spáchania protiprávneho ko-
nania, ktoré sú v súčasnej dobe v 
štádiu preverovania. 

Dňa 31. augusta 2011 o 17:50 
hliadka MsPo na základe dožiada-
nia IRS v Banskej Štiavnici vyko-
nala asistenciu v Banskej Štiavnici 
na Šobove s cieľom ochrany živo-
ta a zdravia zdravotníkov pri vý-
kone ich povolania.

Mgr. Vladimír Kratoš 
náčelník MsPo

P o č a s 
osláv Dňa 
baníkov, 
g e o l ó -
gov, hut-
níkov a 
naftárov, 

dňa 9. septembra 2011 v Ban-
skej Štiavnici udelil minister ži-
votného prostredia SR József 
Nagy Čestné uznanie PhDr. Jo-
zefovi Labudovi, PhD., riaditeľo-
vi SBM, za mimoriadne výsledky 
a dlhoročný prínos v starostlivos-
ti o životné prostredie. Ocenenie 
je spojené s 30. výročím začiatku 
archeologického výskumu lokality 
Staré mesto – Glanzenberg v Ban-
skej Štiavnici, ktorý zabezpečuje 
SBM od roku 1981 a prispieva k 
objasneniu počiatkov baníctva na 
Slovensku. V zastúpení ministra 
odovzdal ocenenie štátny tajom-
ník MŽP SR pán B. Cimerman. 

SBM

Ocenenie pre 
Jozefa Labudu
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polícia
informuje

Krádež vlámaním
Na základe vyšetrovania pove-

rený policajt OO PZ Banská Štiav-
nica zistil páchateľov Ľ. K. a P. D. 
trestného činu krádeže vlámaním 
podľa § 212/2a Trestného záko-
na. Dňa 6. septembra 2011 po-
škodený J. O. po príchode na svo-
ju chalupu zistil, že na drevárni 
pri chalupe sú vylomené latky a z 
uvedenej drevárne mu boli odcu-
dzené 2 ks hliníkových motorov z 
trabantu, 3 ks železných tyčí, 2 ks 
hliníkových kolies. Následne J. O. 
zistil, že mu bola odcudzená z ľa-
vej strany chalupy zo záhrady lia-
tinová vaňa a vyvalené dvere do 
pivnice. Uvedeným konaním pá-
chateľov vznikla škoda na odcu-
dzených veciach 95,- € a poško-
dením drevárne a dverí na pivnici 
škoda 35,- €.

Poškodzovanie a ohrozovanie 
prevádzky všeobecne prospeš-
ného zariadenia

Na základe vyšetrovania po-
verený policajt OO PZ Banská 
Štiavnica začal trestné stíhanie 
pre trestný čin Poškodzovanie 
a ohrozovanie prevádzky vše-
obecne prospešného zariade-
nia podľa § 288 Trestného záko-
na, pretože v čase o 15:00 dňa 
8. septembra 2011 doposiaľ ne-
známy páchateľ poškodil optický 
kábel na výťahovej šachte pane-
láku v Banskej Štiavnici na Uli-
ci Učiteľská. Týmto konaním od-
pojil domácnosti od televízie a 
internetu.

Krádež vlámaním
Na základe vyšetrovania po-

verený policajt OO PZ Banská 
Štiavnica začal trestné stíhanie 
pre prečin krádež podľa § 212/2a 
Trestného zákona voči neznáme-
mu páchateľovi, ktorý v čase od 
21:30 dňa 06. septembra 2011 
do 7. septembra 2011 vykonal 
krádež vlámaním do objektu zub-
nej ambulancie na Ul. Mládežníc-
ka v Banskej Štiavnici, a to tak, 
že vnikol do objektu cez strešné 
okno. Z priestorov zubnej ambu-
lancie odcudzil fi nančnú hoto-
vosť 200,- € a spôsobil škodu na 
zariadení objektu vo výške 200,-
€, čím spôsobil majiteľovi MUDr. 
D. H. celkovú škodu 400,-€.

kpt. Mgr. Vladimír Fábry
riaditeľ Obvodného oddelenia PZ

Salamandrové dni 2011 boli otvo-
rené viacerými podujatiami, prvým 
bolo dňa 6. septembra slávnostné 
uvedenie novej reprezentačnej pub-
likácie Banskoštiavnicko-hodruš-
ského baníckeho spolku "Hodruša v 
zemi baníkov" v Hodruši-Hámroch, 
ktorej autorom je Ing. Richard Kaňa 
a kolektív. Druhým bola konferen-
cia "Argenti fodina" so sekciou "Slo-
venská banská cesta", ktorej spo-
luorganizátormi bolo Slovenské 
banské múzeum a banícky spolok. 
Tretím bola vernisáž výstavy foto-
grafi í "Hodrušské hlbiny", uskutoč-
nená v Berggerichte a štvrtým bol 
slávnostný šachtág, ktorý sa usku-
točnil 8. septembra v sále Kultúrne-
ho centra Banskej Štiavnice za účasti 
významných baníckych osobností z 
celej SR a zo zahraničia. Medzi vyše 
200 účastníkmi bol aj nasledovne 
osobnosti: RNDr. Vlasta Jánová, 
generálna riaditeľka sekcie geoló-
gie MŽP SR, JUDr. Ing. Peter Kú-
kelčík, predseda Hlavného banské-
ho úradu, predsedovia Obvodných 
banských úradov SR, Prof. Ing. Ga-
briel Weiss, dekan fakulty BERG TU 
Košice, Ing. Fedor Boroška, riaditeľ 
úradu Slovenskej banskej komory, 
Ing. Ervín Kubran, generálny sek-
retár Zväzu hutníctva, ťažobného 
priemyslu a geológie SR, Ing. Jaro-
slav Malchárek, predseda Združenia 
baníckych spolkov a cechov Sloven-
ska, Ing. Rudolf Podoba, primátor 
Handlovej a Mgr. Nadežda Babia-
ková, primátorka Banskej Štiavnice. 
Podujatia sa zúčastnili tiež delegá-
cie baníckych spolkov z Maďarska, z 
Českej republiky a z Poľska. 

Hlavnými funkcionármi šachtágu 
boli: prezídium – Ing. Urbánek, kon-
trárium –Ing. Rada, adlátus – Ing. 
Durbák, kantor – Mgr. Ján Kruž-
lic, fuchsmajor – Ing. Ferenc, pivný 
dispečer –A. Greguss, podkurovač-
mi boli Ing. Karabelly a Ing. Ivan, 
ošliador držali Jozef Osvald a Ľu-
dovít Kaník, produkciu baníckych 
piesní zabezpečil spevokol Štiavni-
čan. V programe boli všetky základ-
né bloky, svätenie dupláku, skok cez 
kožu, počas ktorého boli do banícke-
ho stavu prijaté nasledovné osoby: 
Jozef Bálik, člen spevokolu Štiavni-
čan, a Radovan Póč z Těžební únie 
Českej republiky. Nechýbal ani piv-
ný súboj, v ktorom zvíťazil zástupca 
"zvyšku baníckeho sveta" Jirko Vi-
táloš z Malokarpatského baníckeho 
spolku v Pezinku nad zástupcom ba-
níckeho spolku Ing. Ivanom Bačom 
a získal cenu Pivovaru Steiger. 

Počas šachtágu sa vykonalo aj 
odovzdanie vyznamenaní, minis-
ter hospodárstva Slovenskej re-
publiky udelil čestný odznak "Za 
udržiavanie tradícií" doc. Ing Iva-
novi Herčkovi, CSc. za jeho publi-
kačnú činnosť, zameranú na histó-
riu baníctva a geológie a osobitne 
na históriu štiavnickej Baníckej 
akadémie. Vyznamenával aj baníc-
ky spolok, keď jeho predseda ude-
lil nové vyznamenanie "Za záslu-
hy" prvým piatim svojim členom, 
JUDr. Ing. Jozefovi Karabellymu, 
Ing. Ladislavovi Sombathymu, Ing. 
Milanovi Urbánekovi, Ing. Dalme 
Štepánekovej a Jozefovi Osvaldo-
vi a jednej právnickej osobe, Hor-
nickému spolku Stříbro z Českej 

republiky. Sponzormi podujatia 
boli: Mesto Banská Štiavnica, Pivo-
var Steiger Vyhne, Combin Banská 
Štiavnica, s.r.o., Banská Štiavnica a 
pán Miloš Šimek, za čo im, ako aj 
prípravnému výboru, patrí úprim-
né banícke poďakovanie. 

V rámci programu Salamander 
2011 sa uskutočnili v sále Kultúrne-
ho centra Banskej Štiavnice ešte ďal-
šie dve podujatia celoslovenského 
charakteru. Dňa 9.septembra v do-
poludňajších hodinách to bolo Valné 
zhromaždenie Slovenskej banskej 
komory a popoludní to boli celoštát-
ne oslavy Dňa baníkov, geológov, 
hutníkov a naftárov za účasti dele-
gácie ústredných orgánov štátnej 
správy SR na čele so štátnym tajom-
níkom MŽP SR RNDr. Branislavom 
Cimermanom a vedúcim služobné-
ho úradu MH SR JUDr. Petrom Je-
senským, v delegácii bol aj poslanec 
Národnej rady SR Ing. Stanislav Ja-
niš. Medzi tohtoročnými vyzname-
nanými bol aj Ing. Milan Ferenc, 
ústredný banský inšpektor Hlavné-
ho banského úradu, ktorému mi-
nister hospodárstva SR udelil vy-
znamenanie "Za pracovnú vernosť" 
a Mgr. Pavol Balžanka, predseda 
Združenia historických miest a obcí 
Slovenska, ktorému minister hos-
podárstva SR udelil vyznamenanie 
"Za udržiavanie tradícií". Vo večer-
ných hodinách sa účastníci celoštát-
nych osláv, delegácie domácich a za-
hraničných baníckych, hutníckych a 
lesníckych vysokých škôl, ako aj de-
legácie baníckych spolkov zapojili do 
mohutného predvoja Salamandro-
vého sprievodu.  Milan Durbák 

Banícka časť mestských osláv

�1.str. Postupne sa chýlilo k večeru 
a všetci návštevníci a hostia už netr-
pezlivo čakali na tradičný Salaman-
drový sprievod, ktorý od 19. hod. 
vykračoval ulicami Banskej Štiav-
nice do centra mesta. Po ňom na 
hlavnom pódiu vystúpila spevácka 
hviezda Janek Ledecký. Okrem tých-
to podujatí sa konali aj sprievodné 
akcie. V sobotu bol pre deti pripra-
vený program na Dolnej ružovej uli-
ci plný súťaží, hier, divadielok, tvori-
vých dielní, s maľovaním na tvár a 
ďalších prekvapení pre najmenších. 
O 15. hod. vyvrcholila na hlavnom 
námestí tradičná súťaž v pretláčaní 

rukou Grand Prix Salamander. Na 
Salamandrovom pódiu vystúpili ďal-
ší interpreti a hudobné skupiny až 
do večerných hodín. Týmto sa tohto-
ročné Salamandrové dni ukončili. Na 
záver treba poďakovať všetkým účin-
kujúcim v Salamandrovom sprievo-
de a každému, kto sa akýmkoľvek 
spôsobom zapojil priamo alebo ne-
priamo do príprav a organizovania 
tohtoročných Salamandrových dní, 
ktoré patria k vyvrcholeniu Kultúr-
neho leta v našom meste. Ďakujeme 
aj sponzorom a mediálnym partne-
rom. O rok dovidenia na Salaman-
drových dňoch 2012. Michal Kríž

Salamandrové dni

Janek Ledecký. foto marian garai
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Organizátori seriálu Medzi-
národných majstrovstiev SR 
v pretekoch automobilov do 
vrchu amatérskych pretekárov 
s názvom Tatry Donau Cup 
za plnej podpory Mestského 
úradu mesta Banská Štiavnica 
pre vás pripravujú plnohod-
notný športový víkend 17. 
- 18. septembra pri zápolení 
automobilových pretekárov o 
titul majstra SR.

Seriál pretekov amatérov vznikol 
na základe veľkého záujmu širokej 
motoristickej verejnosti vyskúšať 
si svoje jazdecké umenie na uzav-
retých bezpečných tratiach a samo-
zrejme zdokonaliť sa aj v ovláda-
ní čoraz výkonnejších a rýchlejších 
motorových vozidiel.

Preto bol pod gesciou Minister-
stva školstva SR a Motoršport Bra-
tislava vyhlásený v roku 2005 prvý 
ročník seriálu Tatry Donau Cup, 
ktorého hlavným mottom bolo a 
dnes stále je:

podporiť myšlienku šport pre  -
všetkých a športom proti dro-
gám
podporiť zvýšenie bezpečnosti  -
cestnej premávky
podporiť zmysluplné využitie  -
voľného času najmä u mládeže
podporiť rozvoj motoristického  -
športu na Slovensku
podporiť rozvoj talentov – budú- -
cich automobilových reprezen-
tantov SR

Seriál Tatry Donau Cup sa v tom-
to roku skladá z ôsmich pretekov, 
kde začiatok sezóny sme otvorili na 
Slovakringu a cez preteky v Starej 

Lehote – Bezovec, Ostrej Lúke pri 
Zvolene, v Levoči – Krúžok. V po-
radí piate preteky budú prebiehať 
v srdci SR, v krásnom historickom 
meste Banská Štiavnica.

Pretekať sa bude so sériovými vo-
zidlami, s vozidlami upravenými, s 
vozidlami na dieselový pohon a na 
záver atraktívna kategória vozidiel 
historických s očakávaným počtom 
približne 85 pretekárov.

Preteky začínajú naši juniori Ro-
land Mogyorosi na Suzuki Swift, 
Dodo Csermák Škoda Favorit a Jan-
ko Barica na DaihatsuCharade.

V jednotlivých triedach sa pred-
stavia pretekári zo Slovenska, Čes-
kej republiky, Maďarska, Poľska a 
pozvaní sú aj pretekári z Rakúska. 

Pretekárska automobilová tech-
nika je veľmi zaujímavá a pretekať 
sa bude napríklad na VW Golf GTI, 
Renault 5 GT Turbo, Seat Ibiza 1,9 
TDi,Renault Tvingo RS-Cup,Ford 
Escort RS Cosworth, Mitsubishi 
Lancer EVO 8, Honda CR-XSVT-Ra-

cing, Citroen Saxo 1,6 VTS a v his-
torikoch budú pretekať preteká-
ri na vozidlách Škoda 105,120,130 
RS, BMW 320, Formula Opel Lo-
tus, Národná formula Škoda, VW 
Shiroco a FIAT 128 sport Coupé a 
zastúpené budú aj ďalšie zaujíma-
vé značky.

Organizátori vyslovujú presved-
čenie, že tí, ktorí prijmú naše po-
zvanie a prídu sa pozrieť na preteky, 
budú určite spokojní s predvedený-
mi výkonmi a odnesú si domov ne-
všedný športový zážitok. Štart pre-
tekov do vrchu bude na Ulici J. K. 
Hella za Piargskou bránou. Prete-
kári budú ďalej prechádzať trasou 
popri Banskom múzeu v prírode, 
kde pri Prachárni následne odbočia 
prudko vpravo do časti obce Hor-
ná Roveň, kde bude aj cieľ týchto 
pretekov. Po prejazde rýchlostnou 
trasou všetkých súťažiacich prete-
károv sa vrátia v kolóne do depa, 
ktoré bude na parkovisku pod No-
vým zámkom. Pavel Gallo

Štiavnická zlatá cesta

Poznáte ten pocit, keď vaše srd-
ce rozohreje niečo nehmotné, nie-
čo, čo nemôžete uchopiť do dlaní, 
ale cítite to, medzi ľuďmi. Dotkne 
sa vás to, a vy máte chuť sa smiať.

Tak túto eufóriu som zažila v 
rámci Salamandrových dní v na-
šom meste.

Bez ohľadu na náročnosť na or-
ganizovanie trhov, programu a za-
bezpečenie našej sály na dve veľké 
reprezentačné podujatia sme sa 
všetci nechali strhnúť atmosférou 
slávností a vložili sme do nej, kaž-
dý osobitne, celé svoje srdce.

To moje patrilo Salamandro-
vej Ružovej. Keďže mám sama 
tri deti ,viem, ako veľmi deti tú-
žia po čase prežitom s rodičmi, 
aké spomienky v nich zanechajú 
spoločne prežité chvíle, a ako ľah-
ko sa dá osloviť detská duša. Deti 
milujú sny, fantáziu, kreativitu a 
spontánnosť. Ešte nie sú ovplyv-
nené blokmi a zákonmi sveta do-
spelých.

Tak sme im na Dolnej ružovej 
vytvorili kúsok sveta, kde mali 
všetko. Rozprávky plné kúzel-
ných snov a slovíčok, čarovné po-
stavičky, ku ktorým mali zrazu tak 
blízko, a ich vlastná neobmedze-
ná tvorivosť mala šancu prejaviť 
sa. Výsledkom boli nádherné ka-
mienky s motívom slniečka, kto-
ré sme v závere poukladali do tva-
ru srdiečka.

Žiadna odmena nie je dosť veľ-
ká, ak z výsledkov vašej práce ne-
majú radosť všetci naokolo.

To srdiečko bolo odmenou pre 
nás, a pre všetkých, ktorí veria 
snom.

Srdiečko bude natrvalo tvoriť 
súčasť výzdoby v kine Akademik. 

Rada by som poďakovala ria-
diteľke ZUŠ Irenke Chovanovej, 
učiteľke výtvarného odboru Zuz-
ke Bobovej a dievčatám zo ZUŠ za 
ich pomoc pri tvorivých dieľňach. 
Pochvalu si zaslúži aj Stanko Fizík 
za neutíchajúce nadšenie, ktorým 
nás dopoval od rána do večera.

Zuzka Patkošová

�1.str. Tohtoročná púťová svätá 
omša na banskoštiavnickej Kalvá-
rii bola výnimočná z viacerých dô-
vodov. Konala sa len niekoľko dní 
pred 260. výročím jej vysvätenia – 
14. septembra 1751. A práve teraz 
si prvýkrát mohli prítomní "vyskú-
šať" aj nedávno, po dlhých peripeti-
ách, dokončený amfi teáter za Dol-
ným kostolom, v ktorom sa svätá 
omša uskutočnila.

A do tretice, výnimočnosť svä-
tej omše zdôraznilo aj vyhlásenie 
dekrétu o Rozhodnutí Apoštolskej 
Penitenciárie, prečítané Mons. V. 
Farkašom, o udelení úplných od-

pustkov Svätým otcom, Bene-
diktom XIV., ktoré môžu na ban-
skoštiavnickej Kalvárii získať veriaci 
pre seba i pre duše v očistci, čo je po-
tvrdením duchovnej výnimočnosti 
tohto miesta. Agendu administrá-
cie medzi Apoštolskou Penitenciá-
riou a Farským úradom v Banskej 
Štiavnici zabezpečil páter Ludovico 
Melo, rodák zo Slovenska, ktorý už 
dlhé roky pôsobí v Ríme.

Všetkým dobrodincom ban-
skoštiavnickej Kalvárie za ich čin-
nosť a prípravu nedeľnej slávnosti 
patrí úprimné Pán Boh zaplať.

Juraj Čabák

Štiavnická Kalvárska púť

Salamandrová 
Ružová

foto marian garai (www.mgprhoto.sk)
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S dvojdňovým posunom v 
stredu 7. septembra bolo 
otvorenie nového školského 
roku v elokovanej štiavnickej 
triede Praktickej školy so 
sídlom v Banskej Bystrici. Už 
druhý rok žiakov tejto triedy 
prichýlila Špeciálna základná 
škola. 

K zúčastneným sa prihovorila ria-
diteľka školy Mgr. Lýdia Miklošovi-
čová, ktorá zaželala rodičom, žiakom 
a novej p. učiteľke dobrú spoluprácu 
a veľa úspechov. Pripomenula, že žia-
ci nadviažu na predchádzajúce učivo, 
hlavnými predmetmi ostávajú do-
máce a záhradnícke práce, varenie, 
komunikácia s okolím a aktivity sme-
rujúce k tomu, aby sa deti v budúc-
nosti vedeli o seba postarať a zaradiť 
sa do nenáročných pracovných pozí-
cií, zodpovedajúcich ich fyzickým a 
mentálnym možnostiam. Zároveň 
predstavila aj novú pani učiteľku. 
Ako nám povedala mladá šarmantná 
Mgr. Patrícia Kováčová, absolventka 
špeciálnej pedagogiky v Prahe, bý-
vajúca v Hodruši, nastupuje do tejto 
pedagogickej práce s príjemnými po-

citmi a elánom. Určite si bude so svo-
jimi zverencami rozumieť, veď je len 
o pár rôčkov staršia ako oni.
Spýtali sme sa aj žiakov na ich 
očakávania.
Veronika: „Na školu som sa tešila 
(dnes je málo detí, ktoré sa na školu te-
šia – pozn. N.B.), najmä na spolužia-
kov a na všetko, čo tu robíme.“
Dominika: „Ja mám najradšej zo 
všetkých predmetov varenie. Už som 
si dačo doma aj odskúšala.“

Dvaja mládenci boli menej zho-
vorčiví, ale na otázku, či sem chodia 

radi, Paľko súhlasne prikývol. Peter 
tu iba začína, zatiaľ nevie, čo ho v 
škole čaká, a tak si na jeho odpoveď 
budeme musieť počkať.

Je dobré, že deti, ktoré potre-
bujú pri učení špeciálnu pomoc, sa 
môžu vzdelávať aj v našom meste. 
Neveľká útulná trieda s výhľadom 
na najkrajšiu štiavnickú ulicu, pek-
ne upravený dvor určite prispejú k 
tomu, že sa tu budú žiaci dobre cítiť. 
Aj rodičia môžu byť spokojní, preto-
že ich deti sú v rukách vzdelanej od-
borníčky. Nora Bujnová

AKTUALITY

Za vedenie mesta všetkých pozdravila prednostka Mestského úradu 
Ing. Ivana Nikolajová. foto ján koťo

Všetky štiavnické deti majú 
možnosť vzdelávať sa

A zrazu akési vnuknutie. Je nedeľa, 
v taške ryža kúpená v malom, pre zá-
budlivcov otvorenom obchodíku. Niet 
sa prečo ponáhľať. V žltom domčeku 
ukrytom v ulici, kde bývali kedysi dva-
ja kati a ktorý si tento fakt kompen-
zuje číslom trinásť, nikto na nedeľný 
obed nečaká. Tak sa to akosi zbehlo – 
každý pošiel svojou stranou. 

Chvíľka zaváhania – inokedy snáď 
len nad dvoma možnosťami: vyšliapať 
vŕšok vpravo a dostať sa nad mesto a 
ulicu paralelnú s hlavnou, po „baníc-
ky“ povedané, len o nejaký obzor vyš-
šie, alebo zísť doľava, konečne bez za-
dýchania, dolu mestom, ale potom 
vyšliapať tých dvestopäťdesiat dre-
vených schodov – vraj skratka! Štiav-
nica? – pýtal sa raz strýko z dolnia-
kov. Veď to je jedna noha dole a druhá 
noha už zasa hore! Teraz, tak nečaka-
ne, keď odbíja desiata, ponúka sa tre-
tia cesta, tak ako v rozprávke, a tá vždy 
láka. Kroky vyobliekaného zástupu 
smerujú do kostola. Omša. Moja prvá 
omša. Zvedavosť. Chvíľková spolu-

patričnosť. Votrelectvo. Ja – nezna-
boh, nepokrstená, agnostik, ateista. S 
úctou zopínam ruky, sedím, vstávam, 
nekľačím, nemodlím sa. Pozorujem 
inšpektorským zrakom – starší muž 
s mladšou ženou kráčajú istým kro-
kom k predným laviciam a vedúc sa 
za ruky, demonštrujú svoj vzťah asi aj 
pred Bohom. Ženy vo svojich sviatoč-
ných šatách, mladík v krátkych ber-
mudách s nahodeným výrazom nut-
nej povinnosti, pri vstupných dverách 
turisticky odetá rodinka. A okočíkova-
né mamičky. V bočných lodiach sem – 
a tam, tam – a sem zahrievajú kolieska 
vozíkov tŕpnuc, aby sa dieťa nerozpla-
kalo. Asi len mňa vytáča pobehovanie 
bezprizorných súrodencov – malého, 
sotva chodiaceho caparta, s o niečo 
staršou sestrou, ktorá ho evidentne 
nezvláda. A mama je kde? Ihrisko by 
nebolo lepšie? Choroba z povolania 
by ma snáď už aj donútila pomodliť 
sa, aby boli tichšie a lepšie som počula 
farára. Ale ja sa neviem... A tak poču-
jem útržky kázne a v nich veľa pauzo-

vania. Tak ako v škole – kladieš otáz-
ku a často si sama odpovieš. Nad žltou 
mozaikou dlažby sa vznáša k svetlým 
klenbám jasný spev a do spoločenstva 
veriacich pribúda malý, už pokrstený 
človiečik. Na televíznom kanáli TV 
Noe sa nedávno v rozhovore s nábo-
ženskou tematikou zdôverila známa, 
rázna a sebavedomá moderátorka so 
svojím vstupom do radov veriacich – v 
33 rokoch života sa dala pokrstiť. Jed-
noducho sa tak rozhodla, sama a pre 
seba odôvodnene. Z tohto myšlien-
kového prestrihu ma vracia do reali-
ty nečakané podávanie rúk blížnych 
spolusediacich (spoluveriacich nemô-
žem použiť). Omša sa končí, zástup sa 
ešte hadí na prijímanie oblátky – a to 
už vychádzam do slabého mrholenia 
nedeľného poludnia. 

Výstup po dvestopäťdesiatich dreve-
ných schodoch do neba, do raja pestro-
farebnej záhrady, božského ticha, ne-
beskej klenby, harmónie ducha a tela, 
kontemplácie a kosenia, hrabania, oko-
pávania...  Eva Kratochvílová

Obzretie sa za letom u nás

Opýtali sme sa niekoľkých 
návštevníkov nášho mesta, 
aké sú ich bezprostredné po-
city po Salamandrovom sprie-
vode?

Vynikajúce! Sme príjemne pre-
kvapení hojnou účasťou, výbornou 
organizáciou a milými ľuďmi, s kto-
rými sme sa v tomto meste stretli. 
Pozdravujeme pána Ivana Ladzian-
skeho, ktorého účasť v sprievode, 
vzhľadom na zdravotný stav, pokla-
dáme za veľké hrdinstvo.

Ľudovít a Valéria S.

Sánka dolu, šéfe! Martin P..

My sme to zažili prvýkrát v živote 
a bolo to niečo úžasné!“

Adam S. a Jozef Š.

Počasie, nálada, ľudia ,sprievod… 
všetko je tu skvelé ! Prežil som aj 
vražednú kombináciu burčiaku s ko-
lotočom! Michal B.

Sprievod bol pekný, ale trochu 
roztrhaný. A nepáčilo sa mi sprá-
vanie niektorých ľudí, ktorí sa tam 
miešali, presúvali sa cez cestu, ale-
bo si vykračovali dolu mestom bez 
ohľadu na to, že oproti nim ide 
sprievod. Eva B. 

Štiavnica bola naším študent-
ským mestom a vďaka Salamandru 
sme opäť postretali kopu priateľov 
a známych, všetko je super, ešte aj 
táto hladná ,,šóra“ na párance!

Peťo a Gabika P.

Prišli sme z Krakowa, všetko je 
"barzo piekne". Banskú Štiavnicu 
v takejto podobe vidíme prvýkrát 
a radi sa sem aj s našimi priateľmi 
vrátime. Marta G.

Jóóój, veľmi dobré! Sprievod sa 
nám páčil, len diváci boli miestami 
akísi zamrznutí, akoby bez emócií. 
Podľa mňa by mali viac povzbudzo-
vať a zatlieskať aspoň tým malým 
deťom. Chýbala tam spätná odozva 
davu ako poďakovanie. Silvia M.

Janka Bernáthová

štiavnické noviny
anketa
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Okresné centrum a Základná 
organizácia Slovenského 
zväzu telesne postihnutých v 
Banskej Štiavnici na mestskom 
futbalovom štadióne usporia-
dali už IV. ročník Športového 
dňa. 

Po registrácii účastníkov a sláv-
nostnom otvorení p. Ivanom Ma-
darom, predsedom OC SZTP, sa roz-
behli súťaže v týchto disciplínach: 
hod granátom, hod šípkou, streľ-
ba zo vzduchovky, hod loptičkou na 
cieľ, kop na bránu. Hoci víťazi podali 
priam profesionálny výkon, na tom-
to podujatí nešlo o ceny, ale o dobrú 
zábavu. A tá skutočne na ihrisku pa-
novala aj vďaka výbornému počasiu. 
Súťažili tri družstvá: SZTP, MsÚ a 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. 
Tohto roku sa k športovým disciplí-
nam pridala súťaž družstiev v jedení 
koláčov. Po dobrých výkonoch a po-
hybovej aktivite chutil aj guláš.

 Za vedenie mesta sa aktívne na 
tomto podujatí zúčastnil zástup-
ca primátorky mesta JUDr. Dušan 
Lukačko, za Úrad práce, sociálnych 
vecí a rodiny Mgr. Ľubica Rapčan-

ská, OZ Partnerstvo pre región 
Banská Štiavnica zastupovali Mgr. 
Anton Bobák a p. Eliška Vasiľová.

Poďakovanie za príjemne a uži-
točne strávený deň patrí sponzo-
rom – MsÚ, ÚPSV a R, lekárni He-
lios, organizátorom, rozhodcom a 

všetkým súťažiacim, ktorí bojovali 
podľa zásad fair-play. 

Toto podujatie sa mohlo uskutoč-
niť vďaka podpore Európskeho so-
ciálneho fondu v rámci Operačného 
programu Zamestnanosť a sociálna 
inklúzia.  Nora Bujnová

KALEIDOSKOP

Za dlhoročné pôsobenie v hasič-
skom zbore a aktivity v prospech 
mesta Banská Štiavnica, MsZ mesta 
Banská Štiavnica na svojom augus-
tovom zasadnutí 2011, jej schválilo 
a udelilo Výročnú cenu mesta Ban-
ská Štiavnica na rok 2011. 

Zo zdravotných dôvodov, (zlo-
menina pravej ruky a hospitalizo-
vaná v nemocnici B.Bystrici) si dňa 
9. septembra 2011 v kostole sv. Ka-
taríny nemohla prevziať toto vzác-
ne ocenenie, rozhodla sa, aby oce-
nenie prevzala jej vnučka Deniska 
Popracová. 

Popri svojom zamestnaní bola 
od roku 1981 do roku 1991 dve vo-
lebné obdobia poslankyňou a člen-
ku Mestskej rady, členkou komisie 
školstva a kultúry, doteraz pracu-
je vo výbore spolku žien Živena, je 
členkou SČK, členkou MS. 

Od roku 1980 je členkou Dobro-
voľného hasičského zboru v Ban-
skej Štiavnici a od 15. januára 1984 
preberá funkciu referenta mládeže 

Dobrovoľného hasičského zboru.
Členovia DHZ Banská Štiavnica 

ďakujú za doterajšiu prácu v našom 

Dobrovoľnom hasičskom zbore a 
prajú jej skoré uzdravenie. 

Vladimír Poprac

Výročná cena mesta Banská 
Štiavnica pre Júliu Popracovú

Julka Popracová (druhá zľava) pracuje v Dobrovoľnom hasičskom zbore s 
mládežou. foto archív autora

Členovia a sympatizanti Slovenského zväzu telesne postihnutých si s 
radosťou zmerali sily na ihrisku. foto alena jalčová

S chuťou sme si zašportovali

Banské múzeum v prírode
pondelok

zatvorené
utorok – nedeľa 

9:00 – 17:00 (min. 5 osôb)

Nový zámok
pondelok – nedeľa 

9:00 – 17:00

Starý zámok
pondelok – nedeľa

9:00 – 17:00

Kammerhof: 
Baníctvo na Slovensku
pondelok, nedeľa

zatvorené
utorok – sobota

9:00 – 17:00

Galéria Jozefa Kollára 
pondelok, nedeľa

zatvorené
utorok – štvrtok

vstup o 14:00
piatok – sobota

9:00 – 17:00

Berggericht:
mineralogická expozíci
pondelok, nedeľa

zatvorené
utorok – piatok

vstup o 12:00
sobota

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

Dedičná štôlňa 
Glanzenberg
pondelok – nedeľa

zatvorené
utorok – piatok

vstup o 12:00
sobota

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

Otváracie hodiny
SBM
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14. septembra 2011 uplynulo 
presne 260 rokov odvtedy, 
čo bola ukončená výstavba 
banskoštiavnickej Kalvárie, 
neodmysliteľnej dominanty 
nášho mesta, vzácnej 
sakrálnej a umelecko-histo-
rickej hodnoty, ktorá svojou 
urbanistickou a architekto-
nickou podobou nemá obdobu 
v Európe. 

Začiatok výstavby sa viaže k r. 
1744 a ukončená bola 14. septem-
bra 1751. Pobožnosti na Kalvárii sú 

však už od r. 1748. Celá 
výstavba stála 27 245 zla-
tých a väčšina objektov 
bola postavená z darov 
banskoštiavnických rodín 
a banských ťažiarov, kto-
rých erby sú umiestnené 
na kaplnkách. O tom, aký 
mala výstavba Kalvárie 
ohlas, svedčí aj tá skutoč-
nosť, že jedna z kaplniek 
vznikla priamo z fi nančnej 
podpory cisára Františka 
Štefana Lotrinského.

Ján Novák

KALEIDOSKOP

Bytová správa, s.r.o., ponú-
ka na prenájom nebytové 
priestory:

1. na Ul. Dolná č. 2. Priestory  -
sú vhodné na kancelárie, vý-
robu a skladovanie, záujmovú 
činnosť a pod.
2. na Ul. Mládežnícka 10 (bu- -
dova Kúpeľov- plavárne). 
Priestory sú vhodné na záuj-
movú činnosť, kancelárie ob-
chodnú činnosť a pod. za cenu 
25 €/m2 a rok na účely obchodu 
a služieb a 
13,30 € /m2 a rok na účely skla-
dovania výroby a pod. Cena je 
bez nákladov na energie.

Bližšie info: 0903 696 183.

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

Viera Gregáňová

Prechádzka jesennou prírodou
ZO č.125 Slovenského zväzu te-
lesne postihnutých v BŠ srdeč-
ne pozýva svojich členov a priaz-
nivcov na prechádzku jesennou 
prírodou. Táto sa uskutoční 
22.9.2011 (štvrtok) na trase BŠ – 
tajch Banky. Odchod autobusu BŠ 
– Žarnovica o 8,30 hod. z Križo-
vatky. Tešíme sa na pekne spoloč-
né chvíle, prežité v jesennej príro-
de. Ivan Madara

oznamy, pozvánky
spomienky

Dotĺklo dobré 
srdce, utíchol 
milý hlas, po-
klesli pracovi-
té ruky, čo ži-
votom viedli 
nás. Odišiel 
človek vzácny, drahý s dušou 
plnou nevšedných krás, ktoré-
ho sme tak veľmi radi mali a 
ktorý tak veľmi ľúbil nás.

S úctou a láskou si dňa 
16. septembra 2011 pripo-
menieme 2. smutné výro-
čie úmrtia drahého manžela, 
otca, starkého a prastarké-
ho, kpt. Štefana Foltána. 
Tí, ktorí ste ho poznali, ve-
nujte mu tichú spomienku.

Smútiaca rodina

Počas Dní sv. Huberta 2011 vo 
Svätom Antone sa návštev-
níkom opäť naskytla príleži-
tosť ukázať svoje schopnosti, 
pohotovosť a šikovnosť v 
mnohých súťažiach, ktoré, dá 
sa povedať, už zľudoveli. 

Prinášame výsledkovú listinu 
zo všetkých súťaží a umiestneným 
ešte raz gratulujeme. 

Súťaž Hádzanie fl inty do žita:
Dorast: Kategória ženy: 

1. – ROMANOVÁ Bronislava, Li-
povník (3,8m)

Kategória muži: 
1. - DUDA Róbert, Veľká Lesná 

(10,70m)
2. - PRAMUKA Peter, Prochoť 

(10,00m)
3. - KRNÁČ Andrej, Sliač (9,60m)

Dospelí: Kategória ženy: 
1. - GAŽIOVÁ Jana, Dubnica nad 

Váhom (8,10m)
2. - KOLLÁROVÁ Jaroslava, Sva-

rín (7,30m)
3. - LABOŠOVÁ, Muráň (7,30m)

Kategória muži:
1. - ŠTEFÁNIK Jozef, Podhájska 

(15,70m)
2. - ANTAL Rastislav, Rimavská 

Sobota (15,65m)
3. - PSOTA Peter, Obyce (15,00m)

Vtipná súťaž „ 5F “:
1. - BACULÍK Andrej, Krupina
2. - FONTÁNYOVÁ Janka, Slov. 

Pravno
3. - FONTÁNYOVÁ Zuzana, Slov. 

Pravno
Streľba lukom na terč diviaka - 
Antonský diviak 2011:

1. - KAPEC Ján (72b)
2. - KOCÚR Štefan (69b)

3. - VRAŽEL Gabriel (65b)
Súťaž o najsympatickejšiu po-
ľovníčku – Hájnikova žena 
2011:

1. – Bc.BIZEOVÁ Kamila, Pezinok
2. - KOSTELNÁ Vlasta, Šaštín-

Stráže
3. – Bc.ADAMSKÁ Zuzana, Ban-

ská Štiavnica
Naj... brada

1. - NOVÁK Peter, Pezinok 
(47cm)

2. - BALÁŽ Emil, Nová Baňa 
(44cm)

3. - MOLITOR Ján, Spišské Bys-
tré (25cm)

Poľovnícka brada - TÓTH Juraj, 
Radvaň nad Dunajom

Sympatická brada - PIVARČ Du-
šan

Cena útechy - BÁNOVSKÝ Anton
Dedkovská brada - JUNEK Jiří, 

Žďár nad Sázavou
Cena – „Malá, ale fajn“ - ENGEL 

Štefan, Spišská Nová Ves
Sexi brada - BILČÍK Viktor, Brati-

slava
Poľovníctvo vo fotografi i 2011 
(v úvodzovkách je uvedený ná-
zov fotografi e): 

1. – Ing. TEPLAN Ivan, Lučenec: 
„Artista“

2. – Ing. SLOVAK Ján, Zvolen: „Čo 
tu bolo?“

3. – Ing. VICIAN Vladimír, PhD., 
Hontianske Moravce: „Medve-
dica“

Cena Múzea vo Svätom Antone – 
JURÍK Peter, Handlová: „Jeleň 
lesný“

Cena fi rmy Prospect – ŠALIGA 
Mikuláš, Veľké Túrovce: za všet-
ky fotografi e

Neobyčajný okamih – KALATA 

Dominik, Liptovský Hrádok: 
„Orešnica perlovaná“

Poľovnícky nôž 2011:
1. - Mgr. PRIVREL Roman
2. - PÍŠ Luboš
3. - NEUMAN Otto
Zatváracie nože - ČURDA Jiří
Poľovnícke tesáky - ULÍK Martin
Zdobené poľovnícke nože:
1. - Ing. ZOZULÁK Michal
2. - HALUZA Jaroslav
3. - BIELIK Maroš
Úžitkové poľovnícke nože:
1. - MATÉ Ladislav
2. - BROZMANN Dušan
3. - BIELIK Maroš
Cena poroty - MATEJKA Rudo
Cena za najzaujímavejšiu a naj-

bohatšiu expozíciu - PLICHTÍK 
Ján

Poľovnícky klobúk 2011 – súťaž 
o najkrajšie upravený poľovníc-
ky klobúk:

1. - MOLNÁR Matiaško, Banská 
Bystrica

2. - PLÁNOVSKÝ Peter ml., Lip-
tovský Mikuláš

3. - ONDŘEJ Jaromír, Morava
Majstrovstvá Slovenska vo vá-
bení srnčej, diviačej a dravej 
zveri Hubertlov-Halali o Putov-
ný pohár Hubertlovu :

1. - OLEXA Ľubomír, Spišské Bys-
tré

2. - Ing. TAKÁČ Ján, Kuzmice
3. - BELLA Milan, Podhradie

Majstrovstvá Slovenska vo vá-
bení jeleňov Hubertlov- Halali o 
Putovný pohár Hubertlovu:

1. - Ing, KAŠŠÁK Alojz, Domani-
ža

2. - ORSÁG Jaroslav, Handlová
3. - ŠIMURDA Ján, Šaštín-Stráže

Monika Arvayová

Súťaže na Dňoch sv. Huberta

Kalvária má už 260 rokov
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p. Nora Bujnová, členka re-
dakčnej rady ŠN

Restované kuracie 
pečienky s jablkom 
(4 porcie)

Potrebujeme: 600 g kuracích pe-
čienok, soľ, korenie, olej, 1 cibu-
ľu, 1 väčšie jablko, 4 cl bieleho 
vína, 10 väčších zemiakov, mas-
lo, mlieko, majorán, petržleno-
vú vňať

Postup: Na panvici rozpálime 
olej, pridáme nadrobno nakrája-
nú cibuľu a kuracie pečienky, ope-
čieme. Potom pridáme na pásiky 
nakrájané jablko, osolíme, oko-
reníme, prilejeme víno, pridáme 
majorán. Chvíľu povaríme, serví-
rujeme so zemiakovým pyré.
Zemiakové pyré: Uvaríme zemia-
ky, precedíme, pridáme soľ, mlie-
ko, 1 lyžicu masla a vyšľaháme na 
kašu. Pridáme čerstvo nasekanú 
petržlenovú vňať a premiešame. 

Dobrú chuť!

Osláviť 90. ročné životné jubi-
leum nie je súdené každému z nás. 
Jánovi Králikovi z Levíc, kde trávi 
svoje babie leto, sa toto pekné ži-
votné jubileum podarilo dosiahnuť. 
K tomuto jubileu treba ešte dodať, 
že patril nielen k najdlhšie pôsobia-
cim profesorom na Strednej lesníc-
kej škole v Banskej Štiavnici, ale po 
profesorovi Ing. Jaroslavovi Char-
vátovi aj k najdlhšie pôsobiacemu 
správcovi Botanickej záhrady v Ban-
skej Štiavnici. 

Rodákovi z podhoria Štiavnic-
kých vrchov učarovala príroda už 
miestom svojho rodiska – Pukan-
ca, kde sa narodil 27.8.1921 v rodi-
ne otca obuvníka a matky dámskej 
krajčírky. Súrodenca nemal, a tak 
mu boli dvere rodičovskej priazne i 
možnosti štúdií otvorené dokorán. 
Základné školské vzdelanie dostal 
na Štátnej ľudovej skole a Štátnej 
meštianskej škole v Pukanci, ktoré 
ukončil v roku 1937.

Chlapec zo Štiavnických vrchov 
nemal veľa možností a ani dôvod 
rozmýšľať o svojom budúcom po-
volaní. A tak od roku 1937 do roku 
1941 sa zamestnal ako lesný prakti-
kant na lesnom hospodárstve obce 
Pukanec a u Správy štátnych lesov v 
Bohuniciach. Okolitá príroda a mlá-
dencova inklinácia k nej rozhodli 
bez dlhého rozumovania o štúdiu 
na Štátnej škole pre lesných hájni-
kov v Liptovskom Hrádku, ktorá 
dlhé desaťročia mala v lesníckych 
kruhoch dobrý zvuk. Po jej absol-
vovaní už nasledovalo akosi auto-
matické pokračovanie v lesníckom 
štúdiu v susednej Banskej Štiavni-
ci. Štúdium na Štátnej vyššej lesníc-
kej škole v Banskej Štiavnici ukončil 
skúškou dospelosti v roku 1946. Po 
maturite vykonal skrátenú základ-
nú vojenskú službu u 12. pešieho 
pluku M. R. Štefánika v Leviciach.

Od roku 1947 bol zamestnanom 
Povereníctva poľnohospodárstva a 
pozemkovej reformy, VII. odboru 
(lesopolitika) v Bratislave a pridele-
ný na Lesné oddelenie ONV v Topoľ-
čanoch. Tam bol do konca júla 1948, 
potom služobne preložený na Lesné 
oddelenie ONV v Humennom. Vzá-
pätí v rámci Povereníctva poľnohos-
podárstva a pozemkovej reformy, 
ktorému podliehali poľnohospodár-
ske a lesnícke školy, bol vymenovaný 
do funkcie učiteľa odborných pred-
metov na Štátnej horárskej škole v 
Jelšave. Na tejto škole učil tri škol-
ské roky, až do jej zrušenia. 

Počas pôsobenia v Jelšave v roku 
1950 uzavrel manželstvo so Zu-
zanou Vargovou z Turčoka, s kto-
rou majú dve dcéry. V apríli 2010 
s manželkou oslávili diamantovú 
svadbu – 60. výročie svadby, to už 
do rodiny pribudli štyri vnúčatá a 
tri pravnúčatá. 

V roku 1951 absolvoval povin-
ný pedagogický seminár pre učite-
ľov poľnohospodárskych a lesníc-
kych škôl. V pedagogickej činnosti 
pokračoval od roku 1951 do roku 
1955 vo funkcii učiteľa na novo-
vzniknutej Strednej lesníckej ško-
le v Liptovskom Hrádku. Od roku 
1955 bol služobne preložený na 
Strednú lesnícku školu v Banskej 
Štiavnici do funkcie riaditeľa. Popri 
zamestnaní absolvoval štúdium na 
Prírodovedeckej fakulte Univerzi-
ty Komenského v Bratislave, odbor 
biológia, geológia a zemepis, ktorú 
ukončil štátnou záverečnou skúš-
kou v roku 1958, a tým získal kva-
lifi káciu na výučbu na stredných 
všeobecnovzdelávacích a stredných 
odborných školách. Témou diplo-
movej práce z odboru dendrológia 
bola príznačne „Botanická záhrada 
Strednej lesníckej technickej školy v 
Banskej Štiavnici,“ ktorá zohrala vý-
znamnú úlohu v jeho živote. 

Od roku 1957 až do roku 1981, 
teda plných 24 rokov, vykonával 
funkciu pedagogického zástupcu 
riaditeľa tejto školy. V uvedenom 
roku dovŕšil dôchodkový vek, vyu-
čoval ešte tri školské roky a dňom 
31. augusta 1984 defi nitívne odi-
šiel do dôchodku. V dobe pôsobe-
nia na SLTŠ v Banskej Štiavnici bol 
poverený vykonávať aj odbornú sta-
rostlivosť o školskú Botanickú zá-
hradu vo funkcii jej správcu. Túto 
funkciu vykonával od roku 1956 
až do roku 1984, t.j. 28 rokov. Stal 

sa takto druhým najdlhšie pôsobia-
cim správcom Botanickej záhrady 
po Jaroslavovi Charvátovi, ktorý ju 
spravoval 32 rokov (1924-1956). Po 
nástupe na dôchodok sa s rodinou 
koncom októbra 1984 presťahovali 
z Banskej Štiavnice do Levíc.

Už ako žiak ľudovej školy sa ve-
noval skautingu, bol tiež členom TJ 
Sokol. V roku 1973 sa podieľal na 
založení školskej organizácie Slo-
venského zväzu ochrancov prírody 
a krajiny. A od roku 1974 dodnes je 
členom Slovenského zväzu záhrad-
károv v Pukanci.

Počas svojej bohatej odbornej les-
nícko – pedagogickej činnosti veľa 
publikoval v miestnej, regionálnej i 
celoslovenskej tlači. Jeho publikač-
ná činnosť v odborných periodikách 
sa orientovala na lesnícku históriu, 
dendrológiu, ovocinárstvo, ale aj 
miestnu históriu. Najväčšiu pozor-
nosť v nej však venoval vývoju a his-
tórii Botanickej záhrady v Banskej 
Štiavnici. Často prispieval do Pu-
kanských novín, regionálnych týž-
denníkov Pohronie a Prima noviny, 
odborných časopisov Živa, Ovoci-
nár a vinohradník, zborníkov Les-
níckeho a drevárskeho múzea alebo 
ročeniek SLTŠ. Je autorom niekoľ-
kých publikácií o Botanickej záhra-
de SLTŠ v Banskej Štiavnici a spolu-
autorom učebníc Lesnícka botanika 
a Všeobecná botanika. Osobitne sa 
venoval problematike pukanskej 
moruše čiernej. Okrem toho nám 
treba spomenúť aspoň najpozoru-
hodnejšie tituly:

Horárska škola v Jelšave, Revúc- -
ke listy, roč. VI., č.4, 1977
História Botanickej záhrady LŠ v  -
BŠ, 1998
Vznik Botanickej záhrady v BŠ,  -
Výročná správa LŠ, 1976
Botanická záhrada SLŠ v BŠ 1919  -
– 1994, ÚVVP, LVH Zvolen
Dalmády – Králik : Príspevok k  -
dejinám Horárskej školy v Jelša-
ve, Zborník LDaPM, 1976.
Králik– Rosenberger: Chránený  -
prírodný výtvor „Pukanské mo-
ruše čierne“, Genetické zdro-
je rastlín, ročenka 1993 – 1994, 
Nitra, Vysoká škola poľnohos-
podárska 1994. 

Pri príležitosti jeho vzácneho ju-
bilea mu všetci lesníci, jeho študen-
ti, kolegovia i početná známa verej-
nosť želáme pevné zdravie a radosť 
z jeho plodného života.

Viliam Stockmann

Nevšedné jubileum Jána Králika

Ján Králik, exriaditeľ lesníckej 
školy. foto archív autora

Autobiografi cká kniha 
štiavnického rodáka Ernesta 
Hausera.

Ústav pamäti národa v Bratisla-
ve v edícii Memoáre vydal auto-
biografi ckú knihu spomienok na 
strastiplný život banskoštiavnic-
kého rodáka 79-ročného Ernesta 
Hausera pod názvom Štiavničan. 

Po živom opise Banskej Štiav-
nice v 30. a 40. rokoch, autorovho 
detstva a mladosti sa dostávame 
do roku 1949, keď sa neúspešne 
pokúsil o emigráciu do západného 
Nemecka. Nasledovalo zatknutie, 
väznenie, zaradenie do PTP a vy-
sťahovanie rodiny z Banskej Štiav-
nice a ďalšie pohnuté osudy auto-
ra knihy, ktorá obsahuje aj jeho 
ilustrácie. Ján Novák

Štiavničan 
Ernesta 
Hausera
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Viac info: Mestský úrad, oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, 045/679 0 362, e-mail: kultura@banskastiavnica.sk

Paul
Sobota 17. septembra 2011, o 18:30, kino Akademik, 2,20 € / Komédia, USA, 104 min., MN12

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

Muži v nádeji
Streda 21. septembra 2011, o 18:30, kino Akademik, 2,20 € / Komédia, ČR / SR, 115 min., MN15

Šarmantný bonviván Rudolf (Bolek Polívka) úspešne uplatňuje svoju divokú teóriu o účinku nevery v každoden-
nej praxi, a to s elánom, ktorý je u čerstvého šesťdesiatnika až závideniahodný. O to viac ale nechápe naivitu svoj-
ho neznesiteľne korektného zaťa Ondreja (Jiří Macháček), ktorý pre neustále svedomité vykonávanie povinností 
nevníma, ako nebezpečne sa jeho žena Alica (Petra Hřebíčková) začína nudiť.Milujúci otec a priateľský svokor Ru-
dolf preto ponúkne zaťovi niekoľko osvedčených rád ako vniesť do monotónneho manželstva potrebné vzrušenie. 
Tak sa z nudného "slušáka" Ondreja vďaka romániku s krásnou Šarlotou (Eva Kerekes) skutočne stáva sebavedo-
mý pán tvorstva, obletovaný milenkou a obdivovaný vlastnou manželkou. Situácia je síce krásna, ale dlhodobo ne-
udržateľná. Už len preto, že skutočným pánom tvorstva sú pochopiteľne ženy.

Lidice
Sobota 24. septembra 2011, o 18:30, kino Akademik, 2,20 € / vojnová dráma, ČR / SR, 126 min., MN12

Príbeh sa odohráva v 30. a 40. rokoch minulého storočia a tvoria ho dve hlavné línie. Prvá sleduje niekoľko vy-
bratých obyvateľov Lidíc a končí sa vyplienením obce. Druhá sa odohráva vo väzení, kde sa ocitá František - Lidi-
čan, ktorý nechtiac zabil svojho syna a kým si odpykáva trest, netuší, čo sa deje v jeho dedine a aký osud ju napo-
kon postihol. 

Pavol Hammel Best of Tour
7. októbra o 19:00, Kultúrne centrum, Kammerhofská 1, predpredaj a info: Informačné centrum, 045 
694 96 53, cena lístku je 12 €.

Výber hitov Best of obsahuje 17 najznámejších a najlepších skladieb sólovej kariéry Pavla Hammela, ktoré pred-
staví spevák v novej podobe a nových aramžmánoch. Skladby, medzi ktorými sa nachádza aj napríklad Stále do-
kola, Dnes už viem, Cirkus Leto ci Čas malín, boli nanovo nahraté a Hammel na nich spolupracoval s osvedčenými 
spolupracovníkmi Jurajom Burianom, Marcelom Buntajom, Mikim Škutom, ale aj s členmi pražskej skupiny Al-
vik. Na albume sa podieľal aj legendárny Gábor Presser z kapely Locomotiv GT, ktorý zažiari na klávesoch v sklad-
be Túlavý psík. Novú podobu dostala aj kultová pesnička Mariána Vargu Ľalia poľná, ktorú naspieval spevák s 
pezinským chrámovým zborom Ad una corda.

Kultúrne centrum vás pozýva

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

môže prevziať v pokladni Klientske-
ho centra. Správne znenie krížov-
ky z č.30/2011: „Chvíľka pomoci je 
lepšia ako desať dní súcitu.“ Výher-
com sa stáva Ján Petrík, Dolná 
23, Banská Štiavnica

V tajničke sa ukrýva výrok Mau-
pasanta: „V živote vždy prichádza 
chvíľa, keď je treba sa rozlúčiť, pre-
tože... (dokončenie v tajničke) 

A., Pripraviť jedlo, prasklo, plť, po-
moc,B., Začiatok tajničky, C., Slo-
venská speváčka, rúry bez dĺžňa, 
opar, druh tanca, D., Krídlo, od-
borne, 3.časť tajničky, mesto v 
Ugande, ozn. áut Slovenska, Ema-
nuel, E., Popevok, kovala, jedno-
duchá zbraň, konfl ikt, ozn. áut Žiar 
nad Hronom, F., Opojila alkoho-
lom, nálezisko v bani, spoločnosť, 

pripravuj varením, G., Na pr-
vom mieste, prístrešok z cel-
toviny, omám, poplatok za 
cesty, H., Slov. spisovateľ, In-
dián, derivát amoniaku, boh 
hromu, I., Oska, je pri dome, 
odpíľ, nemoc, J., 2. časť taj-
ničky, dioptria, K., Zatesňo-
val, písal česky, hlísta, telúr

1., Postavilo sa, pilot for-
mule 1, 2., Maďarské muž. 
meno, žiadajte, 3., Úder, ze-
leno-hnedé ovocie, spoluhlá-
sky slova davos, 4., Iránska 
organizácia, tvrdý kameň, 
názov kozmetickej fi rmy, 5., 
Rozširovala, šetrí, 6., Pav-
lína, starol, 7., Zomri, lkaj, 
Slovenské národné povstanie, 8., 
Slonie zuby, Nora naopak, posvät-
ný býk, 9., Lantán, vyhrávaj, tlačí, 
10., Predložka, český spevák, na-
dával česky, 11., Honosný dom, 

spopod, spoluhlásky slova chytám, 
12., Osobné zámeno, zopni, poo-
raj, 13., Riskoval, jeleň, 14., Druh 
psa, vyrábanie, 15., Osmička, pre-
to, časť panelového domu, 16., 

Spolu, koniec tajničky, 17., Dáva-
jú rady, veniec nevesty, síra, 18., 
Aneta domácky, dávaj pozor ľudo-
vo, 19., Vlastním, 5.časť tajničky, 
otrava. Anna Rihová
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Tohto roku sme sa rozhodli, že 
oželieme tradičný Trnavský „jar-
mek“ a navštívime Salamander v 
Banskej Štiavnici. Objednali sme 
si ubytovanie v malom penzió-
ne v blízkosti Námestia sv. Tro-
jice. Prvé nepríjemné prekvape-
nie sme zažili, keď nám majitelia 
oznámili, že tu nemôžeme parko-
vať (pri penzióne bolo miesto pre 
3-4 autá). Museli sme z ulice vycú-
vať a hľadať parkovanie inde. Boli 
sme ochotní za parkovanie si za-
platiť. Škoda, že majitelia penzió-
nu na túto okolnosť neupozornia 
záujemcov na svojej ponukovej 
stránke. Ďalšia nepríjemnosť – pri 
príležitosti Salamandrových dní 
majitelia zdvojnásobili (či stroj-
násobili?) ceny, a tak sme za dve 
noci v malej izbičke - bez raňajok a 
s nefungujúcou sprchou – zaplatili 
98 eur. A nemali sme sa ani komu 
sťažovať, lebo majiteľov sme po 
celý čas nevideli. Nevieme, či ceny 
zdvihli všetci poskytovatelia uby-
tovania v meste. Ešteže tieto ne-
príjemné zážitky prekryli zážitky 
pozitívne, najmä pre nás nezvy-
čajný Salamandrový sprievod, za-
ujímavé sobotňajšie divadelné 
predstavenie na Starom zámku, 
prechádzka k Ottergrundskému 
jazeru s nádhernými výhľadmi 
na mesto, príjemné posedenie v 
Libresse, návšteva Múzea vo Svä-
tom Antone i krátky pobyt na Po-
čúvadle. A páčil sa nám aj koncert 
Janka Ledeckého na námestí. 

Penziónu, kde sme boli ubyto-
vaní, sa v budúcnosti veľkou okľu-
kou vyhneme, a nebudeme ho od-
porúčať ani našim priateľom a 
známym.
Darina a Juraj Tibenskí z Trnavy

V Štiavnici sa 
nám veľmi 
páčilo, ale... Bez pomoci milých ľudí, našich ka-

marátov, známych, ale aj neznámych, 
fi riem a sympatizantov môžeme fun-
govať a pomáhať zvieratám na ulici, 
týraným, chorým, hladujúcim a do-
priať im nový začiatok, novú rodinu 
a krajší hodnotnejší život. 

"venčenie" psíkov v našom de- -
pozite: Zaberie to max. 2 hodin-
ky v týždni. Aj 1-krát týždenne 
je veľká pomoc. Aj 1-krát za dva 
týždne pomôže. Ak máte záujem 
pomôcť, budeme radi. Hľadáme 
zodpovedných ľudí s láskou ku 
zvieratám. Nás je niekedy až prí-
liš málo a keďže sme všetci za-
mestnaní, či študenti, toho času 
je niekedy zúfalo málo, pretože 
chodíme aj do terénu, na vyšet-
renia, kontroly, riešiť nahlásené 
prípady. Preto pomoc s "venče-
ním" nám veľmi pomôže. 
pomoc s dočasnou opaterou zvie- -
ratka: Je to pomoc v čase, keď 
zvieratko v núdzi nemáme kam 
dať, tak ho prichýlite doma vy, 
náklady na stravu aj veterinár-
nu starostlivosť vám preplatíme. 
Zvieratko, ak to bude možné, po-
fotíte vy, alebo ho pofotíme my 
a hľadáme mu intenzívne nový 
domov. 
zúčastnenie sa pri infostánku na  -
kultúrnych podujatiach: Podľa 
toho, koľkým ľuďom sa dá ísť, od 
toho sa odvíja počet psíkov, ktorí 
sa akcie zúčastnia. Veľmi pomô-
že aj opatera psíka počas tohto 
dňa, pokiaľ psíka nechcete opat-
rovať, pomôže aj rozdávanie letá-
kov na konkrétnom podujatí. Na 
podujatia chodievame hlavne od 
jari do jesene a zúčastňujeme sa 
najmä v Banskej Štiavnici alebo 
v okolí. Ak sa chcete pridať, bu-
deme radi. 
pomoc s pooperačnou starostli- -
vosťou: Ide o hlavne o mačičky z 
ulice, ktoré sa snažíme odchytá-
vať a kastrovať, potom sú mačič-
ky, keďže nemáme veľa priesto-
ru, zväčša vrátené späť na ulicu, 
pričom im naďalej hľadáme do-
mov. Po operácii sa však potre-
bujú zotaviť, nemôžu byť vráte-
né hneď na ulicu. Zotavenie trvá 
väčšinou 1-3 dni. Ak by ste pri-
chýlili mačičku po operácii, bola 
by to obrovská pomoc. Cica po-
trebuje mať hlavne pokoj, vodič-
ku a peliešok. 
prevoz zvieratka do nového do- -
mova: Cestujete, alebo máte cestu 
niekam a previezli by ste zvierat-

ko v prepravke? Alebo cestujete 
pravidelne nejakú trasu? Ak ste 
ochotní pomôcť, kontaktujte nás, 
prosím. Je to vždy veľká pomoc a 
aj vy pomôžete k záchrane zvie-
ratka a jeho začiatku nového ži-
vota v rodine. Nechcete prevážať 
zvieratko, ale vecou by ste po-
mohli? Často pri jednosmerných 
cestách zostávajú prepravky v no-
vých domovoch, niekedy potre-
bujeme doviezť aj iné veci, darče-
ky, granuly. 
prepravky: Máte prepravku, kto- -
rú nepotrebujete? Nevyhadzuj-
te ju, nám sa veľmi zíde. Po zalo-
žení Túlavej labky sme začínali s 
jednou malou sivou prepravkou. 
Teraz ich máme asi 8 a stále je to 
niekedy málo. Keďže realizujeme 
prevoz psíkov a cicušiek po SR aj 
v zahraničí, nie vždy sa preprav-
ka vráti hneď späť. Prepravku 
nechávame aj u paní mačkáriek, 
ktoré pomáhajú s odchytom po-
uličných mačiek, prepravku po-
trebujeme na cestu k veterináro-
vi a pod...
granuly, konzervy a iné jedlo pre  -
psíkov a mačičky: Chceli by sme 
poprosiť a nechceme vyzerať ná-
ročne, o normálne granulky, as-
poň strednej triedy. Vyskytujú sa 
u nás predsa psíkovia zväčša po-
chádzajúci zo zlých podmienok a 
potrebujú nabrať na váhe, potre-
bujú zosilnieť, preto potrebujú 
aj normálnu stravu. Tiež nemá-
me na mysli, granuly typu Royal 
Canin (i keď brániť sa tomu ne-
budeme). Veľmi nám pomáha aj 
keď niekto prinesie mäso, alebo 
mäsové zvyšky z jedální, penzió-
nov, hotelov a pod.. To sú veľké 
maškrtky pre psíkov i mačičky. 
ďalšie veci, ktoré by vám mož- -
no ani nenapadli, že sa v takom 

našom útulku zídu: seno, búdy, 
zámky, reťaz, metly, krhla, čis-
tiace prostriedky, vedro, nabe-
račka, veľká nádoba na granuly, 
škrabadlo pre mačky, piesok do 
mačacieho WC, hračky, detské 
piškóty, loptičky, žuvacie kos-
ti, deky, staré handry, kladivo a 
klince, misky - hocičo sa nieke-
dy zíde. Môžete si pozrieť sek-
ciu ďakujeme na našej stránke 
www.tulavalabka.sk a tam si mô-
žete prečítať, čím všetkým nám 
ľudia už pomohli.
fi nančná pomoc: vďaka vašej fi - -
nančnej pomoci a našej energie 
a času pomôžeme odvrhnutým, 
týraným, či túlavým zvieratám. 
Či už je to zaplatenie stravy, ve-
terinárnej starostlivosti, operácií 
a kastrácií, ktorých cieľom je za-
medzovať rodeniu nežiadaných 
šteniatok a mačiatok, ktorých 
následne čaká neistý, často veľmi 
krutý osud. Na Slovensku sú plné 
útulky, rómske osady, karantén-
ne stanice takýchto neželaných 
zvierat. Keďže mestá, vláda SR a 
naša legislatíva na utrpenie zvie-
rat "kašle" a ľudia sebecky zviera-
tá množia, zostáva to len na nás, 
bežných ľuďoch, ktorým osud 
zvierat nie je ľahostajný. OZ TL 
sa snaží pomôcť v rámci svojich 
síl a možností. Ak by ste i vy radi 
prispeli, môžete tak učiniť fi -
nančným príspevkom na č. účtu: 
0412242313/0900. Peniaze sú 
vždy použité výhradne pre zvie-
ratá, na starostlivosť o ne. 

Ak ste zistili, že nám viete a 
chcete pomôcť, ozvite sa a vopred 
vám veľmi pekne ďakujeme: tu-
lavalabka@gmail.com, 0903 261 
807, 0908 953 783, 0918 050 524, 
0911 291 083.  OZ Túlavá labka

Ako pomôcť OZ Túlavá labka? 

Ak viete a chcete pomôcť, ozvite sa nám. foto www.tulavalabka.sk

BBSK, Pohronské osvetové 
stredisko Žiar nad Hronom - pra-
covisko Banská Štiavnica a SBM 
– Galéria Jozefa Kollára Banská 
Štiavnica Vás pozývajú na ver-
nisáž celoštátnej súťažnej výsta-
vy Textilná tvorba 2011, ktorá sa 
uskutoční 16. septembra 2011 o 
14:00 v Galérii Jozefa Kollára na 
Nám. sv. Trojice. Výstava potrvá 
do 31.10.2011. Otvorená je v uto-
rok – štvrtok: vstup o 14:00, pia-
tok – sobota 9:00 – 17:00. Vstu-
penky v IC Banská Štiavnica. 

Pozvánka
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Prijmeme čašníka/čku,
brigádnika/čku do 
reštaurácie. Prax v odbore 
a znalosť cudzieho jazyka 
je plusom.

Kontakt: 0915 311 190

práca
Hľadám spolupracovníkov, bližšie  

info: 0914 258 523
Reštaurácia Matej prijme do za- 

mestnania kuchárov a čašníkov. Tel.č. 
0903 518 316

Naší hráči nastrieľali domácim 
sedem gólov
IV. liga JUH - 6.kolo
Hliník Nad Hronom - Banská 
Štiavnica 2:7 (2:3) 42’, 56’, 65’, 
86’ Kminiak, 26’, 75’ Slaný, 31’ Ba-
rák N.
Pažout (76’ Kraják), Halát, Hanzlík 
A., Necpal, Pajerský, Hudák ml. (24.
Kosec), Barák N., Slaný, Kminiak, An-
draščík (61’ Mayer), Dulaj

Za slnečného a teplého počasia 
začali zápas naši hráči aktívnejšie 
a v prvých 6’ mal dve dobré šance, 
no Dulaj ich nepremenil. Boli to, na-
opak, domáci, ktorí v 11’ po akcii z 
ľavej strany a prihrávky pred bránu 
otvorili skóre zápasu.

V 26’ Slaný po sóle od polovice ih-
riska vyrovnal na 1:1. V 31’ išlo do 
vedenia naše mužstvo gólom Bará-
ka, z ktorého sme sa tešili len krát-
ko, lebo po otvorení hry domáci vy-
rovnali, no i tak sme do kabín išli s 
gólom navrch zásluhou Kminiaka. 
Napriek vedeniu s hrou nášho muž-
stva nebol spokojný tréner a jeho 
ostré slová v prestávke mužstvo si 
zobralo k srdcu, čo dokázalo strele-
ním 4 gólov v druhom polčase.

Pekný center v 56’ poslal za 
obranu domácich Kosec, ktorý 
bez problémov premenil Kmi-
niak v ďalší gól. Ten istý hráč 
v 65’ zvýšil na 5:2. Pekná 
prihrávka Mayera na-
šla v 75. min. Slané-
ho, ten sa ocitol 
sám pred bran-
károm a zvý-
šil na 6:2.Po 
sóle Dula-
ja, ktorý 
sa dostal až do 1 6 - k y 
domácich, kde bol faulova-
ný, zakončil gólom z pokuto-
vého kopu Kminiak, ktorého 
to bol 4 gól v zápase a stanovil 
konečný stav zápasu . Naši hrá-
či potvrdili postavenie v tabuľ-
ke a rolu favorita, i hoci to nebol 
hlavne v prvom polčase nejako 
oslnivý výkon, predsa naši divá-
ci odchádzali po kanonáde nášho 
mužstva domov spokojní. 

Štiavnické Bane - Poltár 1:0 (1:0)
33’ Drexler
Blaško, Michalek, Sojka, Kochol, So-
chor, Budinský (63’ Beňo), M.Pavlík, 
Turkota, Drexler, V. Pavlík (89’Košar-
ník), Ondrík (79’ Ševeček) 

Úvod zápasu lepšie vyšiel domá-
cim, vytvorili si 4 šance, no nedo-

kázali ich premeniť. Až v 33’ vsietil 
prvý, a ako sa neskôr ukázalo aj je-
diný – víťazný gól Drexler. Aj v úvo-
de 2.polčasu boli úspešnejší domá-
ci, no 2 dobré šance opäť zahodili. 
Potom sa dostali k slovu aj hostia, 
ktorým pomohlo vylúčenie domá-
ceho Drexlera v 82’ a ktorí sa sna-
žili aspoň o vyrovnanie, no domáci 
si aj v oslabení tesné víťazstvo udr-
žali. Spolu s vedúcim Brusnom, 2. 
B.Štiavnicou zatiaľ neokúsili trp-
kosť prehry. Zmení sa niečo po ne-
deľňajšom derby? Príďte sa pozrieť! 

tabuľka IV. liga JUH
1 FK 34 Brusno 6 5 1 0 20:3 16
2 Sitno Banská Štiavnica 6 4 2 0 18:6 14
3 ŠK Badín 6 4 1 1 13:11 13
4 ŠK Čierny Balog 6 3 2 1 9:6 11
5 Baník Štiavnické Bane 6 2 4 0 9:6 10
6 B.Bystrica - Podlavice 6 3 1 2 11:11 10
7 SKLOTATRAN Poltár 6 3 0 3 10:6 9
8 MFK Revúca 6 3 0 3 9:6 9
9 FK Jesenské 6 2 1 3 7:9 7

10 FC Slovan Divín 6 1 2 3 9:15 5
11 FTC Fiľakovo 6 1 1 4 5:9 4
12 Prameň Kováčová 6 1 1 4 8:15 4
13 Jednota Málinec 6 1 1 4 5:13 4
14 PS Hliník nad Hronom 6 0 1 5 6:23 1

II. trieda JUH - 4.kolo
Banská Štiavnica "B" - Šašovské 
Podhradie 3:2 (2:0) 14’ Ferenčík, 
19’ Kozárik, 62’ Beňadik

Kraják, Hanzlík P., Žikla, Kmeť, Be-
ňadik, Kozárik, Kružlic, Hudák 
st.(80’ Kosorin), Ferenčík (46.
Majerský), Cabaník (60’ Hudák 

ml.), Poprac (73’ Boroška)
Proti vedúcemu muž-

stvu tabuľky začala naša 
rezerva bez rešpek-
tu a po prvých 20’ 
mohli hostia pre-
hrávať rozdielom 4 

až 5 gólov. Z našej preva-
hy boli výsledkom v pr-
vom polčase napokon 
len dva góly a nepre-
menený pokutový 
kop Hudáka st. V 2. 
polčase naši hráči po-
ľavili a hostia strele-

ním dvoch gólov upra-
vili na pre nich 

priateľský ko-
nečný výsle-
dok.

Naši zástupcovia prehrali
L.Vieska - Banská Belá 3:1 (0:0) 
53’ Lukáč
Javorský - T. Selyem, Palášthy, A. Ja-
vorský, Kupček, Hankovič, Lukáč, 
Murgaš, Weiss, A.Selyem, Durbák

V 1.polčase Belania ešte dokáza-
li domácim vzdorovať, no po pre-
stávke sa Vieska ujala v 48’ vedenia. 

Hostia o 5 minút vyrovnali Luká-
čom, no o 2’ domáci už opäť vied-
li 2:1. 3. gól pridali domáci v 70’ z 
priameho kopu z viac ako 30 m.

H. Hámre - Prenčov 6:1 (4:0)
E. Riznár

Prenčovania v 4. kole stratili ne-
poraziteľnosť, keď na ihrisku lídra 
súťaže prehrali hokejovým rozdie-
lom. Čestný úspech zaznamenal E. 
Riznár.

tabuľka II. trieda JUH
1 H.Hámre 4 3 1 0 9:2 10
2 Banská Štiavnica "B" 4 3 0 1 11:6 9
3 Š.Podhradie 4 2 1 1 9:4 7
4 Rudno/Hr. 4 2 1 1 8:4 7
5 L.Vieska 4 2 1 1 6:7 7
6 M.Lehota 4 2 0 2 13:9 6
7 Banská Belá 4 2 0 2 9:5 6
8 Prenčov 4 0 3 1 4:9 3
9 Hr.Beňadik 4 0 1 3 2:11 1

10 O.Grúň 3 0 0 4 2:16 0

IV.liga JUH dorast - 6.kolo
Hliník Nad Hronom - Banská 
Štiavnica 5:2 (1:2) 2’ Čik, 44’ 
Pastier 
Szabó, Déneši, Ferienčík, Ladický, 
Krištoff , Potančok, Pastier, Cibuľa, 
Ďurovič, Židík, Čík (Šemoda, Neuschl, 
Malatinec, Petro)

Zápas sa začal pre naše muž-
stvo veľmi dobre a už v 2’ Čík kríž-
nou strelou z hranice 16-ky otvoril 
skóre v náš prospech. Domáci ne-
skôr vyrovnali z pokutového kopu. 
Priamy kop v 44’, ktorým Pastier z 
25 m vymietol pravý horný roh do-
mácej brány, znamenal znovu naše 
vedenie. Domáci v 56’ vyrovnali na 
2:2 a naše mužstvo sa znovu roz-
sypalo, dostalo ďalšie góly a odišlo 
domov s prehrou po sľubnom za-
čiatku. 

III.liga starší žiaci - 4. kolo
Brusno - Banská Štiavnica 1:3 
(1:1) Meňuš 2x, Pastier I. 

III. liga mladší žiaci - 4.kolo
Brusno - Banská Štiavnica 1:5 
(1:0) Mišuta 3x, Šarkéziová, Ne-
ubauer

Kam na futbal?
IV. liga muži 18.9., 15:00
B.Štiavnica - Š.Bane
IV. liga dorast 15.9., 11:00
B.Štiavnica – Hodruša Hámre
III. liga SŽ a MŽ 17.9., 10:00 a 12:00
B.Štiavnica – Hont. Nemce 
II. trieda muži 17.9., 15:00
B.Belá - B.Štiavnica "B"

Ivan Javorský, FUDO,
Roman Kuruc 

Z našich futbalových ihrísk
Joga v dennom živote.

Prianím každého človeka je 
žiť v harmónii sám so sebou 
a so svojím okolím. V dnešnej 
dobe sa kladú na nás v mno-
hých oblastiach života väčšie 
fyzické a psychické požiadav-
ky. Následkom toho stále viac 
ľudí trpí zdravotnými problé-
mami, napätím, nervozitou, po-
ruchami spánku, stresom, pre-
javujú sa nepriaznivé dôsledky 
jednostranného telesného za-
ťaženia a nedostatku pohybu. 
Práve preto majú v súčasnosti 
veľký význam metódy a techni-
ky, ktoré pomáhajú upevňovať 
a zlepšovať zdravie, nastoľovať 
telesnú, psychickú a duševnú 
harmóniu. Systém Joga v den-
nom živote ponúka práve v tej-
to oblasti alternatívnu možnosť 
ako pomôcť sám sebe.

Pozývame vás každý pondelok 
do Kultúrneho centra na Kam-
merhofskej ulici, kde sa s nami 
naučíte zvládať uvedené prob-
lémy.
Začiatok kurzu: 26.9.2011
I. stupeň začiatok o 16:15
II. stupeň začiatok o 17:45

Kurzy salsy
Kultúrne centrum Kammerhof-
ská č.1, Banská Štiavnica
28.9.2011 o 18:30 - 19:30 zápis a 
ukážková hodina
1 hodina zdarma
10 hodinový kurz pre všetky ve-
kové kategórie
Zľavy pre páry a chlapov
Cenník: www.salsabb.sk

 
pozvánky
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Prijmeme do zamestnania Prijmeme do zamestnania VODIČA – SKLADNÍKAVODIČA – SKLADNÍKA
na rozvoz sedacích súpravna rozvoz sedacích súprav

PODMIENKY:
VP skupiny C, prax min. 3 roky, okolie BŠ, ZH, ZC

KONTAKT: 0948 957 555

Rekonštrukcie bytov 
– bytových jadier, 
murárske práce, 
omietky – maľovanie, 
vodoinštalácia, 
podlahy montáž

0940 802 977

Predám garáž na Povrazníku. Cena  
4 500 €, viac info na telefónnom čísle: 
0903 121 901

Kúpim na Jergištólni pozemok alebo  
starý domček al. ruinu, viac info na te-
lefónnom čísle: 0914 138 988

Kúpim pozemok do 2 000m² v  
BŠ, viac info na telefónnom čísle: 
0908 531 348

Predám garáž na Mládežníckej (pod  
plavárňou). Cena 4 500 €, tel.č.: 0905 
801 231

Predám plynový kotol Protherm,  
cena 300 €, tel.č.: 0904 648 882

Darujem zadarmo šteniatka krí- 
ženca fox – jagdteriéra, odber možný 
ihneď, kontakt: 0949 579 388 

Predám automobil Škoda 120 L, r.  
výr. 1988, cena dohodou – lacno, tel.č. 
0904 649 784

Lacno predám Škodu Favorit, dob- 
rý technický stav, nové pneumatiky 
EK a TK platné od III.2011, zdravotný 
dôvod, cena 330 Eur, telefónne číslo: 
045/691 34 68

Predám zimné konzumné zemiaky v  
BŠ, tel.č.: 0903 758 469

Predám pianino Petrof, cena 400  
Eur, viac info na telefónnom čísle: 0902 
839 837

inzerciareality

služby

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

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

Predám rekreačnú chatu pri jazere  
v Banskom Studenci, telefónne číslo: 
0944 134 109

Predám chatu so záhradou v zá- 
hradkárskej oblasti, telefónne číslo:
0905 226 264

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

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

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

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

Dám do prenájmu garáž na Drie- 
ňovej, cena 33 €, telefónne číslo: 
0905 178 047

Dám do prenájmu nezariadený  
3-izbový byt na Drieňovej, cena: 370 
€, vrátane energií, telefónne číslo: 
0905 178 047

Directreal predá 3-izbový čiastoč- 
ne prerobený byt na Drieňovej, cena 
32 000 € pri rýchlom jednaní dohoda, 
tel.č.: 0908 906 704

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

Predám 2 – izb. tehlový byt na Kri- 
žovatke. Prerobený, zariadený. Lacno. 
Tel.č.: 0907 791 861

Kúpim alebo si prenajmem garáž na  
Drieňovej, tel.č.: 0905 982 661 

Prenajmem na Povrazníku halu len  
na skladové zásoby 200 m² aj s pozem-
kom, tel.č.: 0903 121 901 

Predám 2-izbový byt pod Kalváriou  
prerobený, cena dohodou, 0949 116 132

Predám rodinný dom v Banskej Be- 
lej, záhrada, garáž. Viac na telefónnom 
čísle: 0907 333 827

Predám 1-izbový byt na Dolnej ul.,  
35 m² v pôvodnom stave, cena 19 000 
€, tel.č.: 0917 402 810

Dovoz dreva - štiepané, metrovica,  
palety, brikety, stavebniny, štrky, pies-
ky, brizolit a iné, tel.č.: 0903 121 901

Doprava do EÚ 9 miest odvoz z  
domu, lacno a spoľahlivo, tel.č.: 0904 
416 890

Ponúkam výkopové práce bagrom a  
odvoz Aviou, tel.č.: 0905 883 804, 0907 
448 819


