
Tohtoročné Salamandrové dni boli 
výnimočné nielen svojim počasím a 
atmosférou, ale aj významnou náv-
števou, ktorá ich poctila.

Nestáva sa totiž veľmi často, aby 
do nášho mesta prišiel najvyšší 
ústavný činiteľ – prezident SR. Počas 
štvorhodinovej návštevy sa zúčast-
nil dvoch podujatí a uviedol do živo-
ta novú publikáciu o našom meste, v 
ktorej má aj svoj úvodný príhovor.

Prezident Ivan Gašparovič začal 
svoju návštevu v Radnici, pred kto-
rou ho privítala primátorka mes-
ta Nadežda Babiaková. V krátkom 
rozhovore počas pešieho presunu 
do priestorov Kultúrneho centra 
sa hlava štátu zaujímala o aktuál-
ne problémy mesta, vrátane zacho-
vania osobnej vlakovej dopravy.  V 

Kultúrnom centre na prezidenta 
čakali ďalší vzácni hostia Salaman-
drových dní - minister životného 
prostredia Peter Žiga a minister 

hospodárstva Tomáš Malatinský a 
spoločne sa zúčastnili celosloven-
ských osláv Dňa baníkov, geológov, 
hutníkov a naftárov.  •3.str.
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InzercIa

Prezident účastníkom Salamandrových dní

Privítanie vzácneho hosťa foto michal kríž

Dovoľte mi čo najsrdečnejšie 
poďakovať mnohočlennému 
organizačnému kolektívu, 
ktorý sa podieľal na organi-
zácii podujatia Salamandrové 
dni 2012.

Moje poďakovanie patrí najmä: 
Ing. Dalme Štepánekovej, hlavnej 
organizátorke historického sprievo-
du, Banskoštiavnicko-hodrušskému 
baníckemu spolku a jeho predsedovi 

Ing. Richardovi Kaňovi, PhDr. Joze-
fovi Labudovi, CSc., riaditeľovi Slo-
venského banského múzea a jeho 
pracovníkom, riaditeľke Mgr. Elene 
Kašiarovej a pracovníkom Štátneho 
ústredného banského archívu, riadi-
teľom stredných škôl v meste Ban-
ská Štiavnica, Hlavnému banskému 
úradu a predsedovi JUDr. Ing. Petro-
vi Kúkelčíkovi, pracovníkom Mest-
ského úradu, Informačného centra, 
Mestskej polície, Technických slu-

žieb a  pracovníkom na úseku akti-
vačných služieb, ktorí sa podieľali na 
organizačnom zabezpečení. 

Zvlášť si zaslúžia moje poďako-
vanie všetci účastníci historické-
ho sprievodu, spevokol Štiavničan, 
detský hudobno – dramatický sú-
bor Permoník z MŠ 1. mája, dycho-
vá hudba Sitňanka a všetci tí, ktorí 
vytvorili svojou účasťou na tomto 
jedinečnom podujatí nezabudnu-
teľnú atmosféru pre domácich aj za-

hraničných návštevníkov. 
Takisto ďakujem všetkým spon-

zorom, ktorí nám podali pomocnú 
ruku, a tak prispeli k udržaniu Sala-
mandrovej tradície. V neposlednom 
rade patrí poďakovanie všetkým 
návštevníkom, ktorí sa zúčastnili na 
jednotlivých podujatiach. Ešte raz 
všetkým ďakujem a dovidenia na 
Salamandrových dňoch 2013.

Mgr. Nadežda Babiaková,
primátorka mesta

Poďakovanie primátorky mesta za Salamandrové dni 2012

Salamandrové 
dni 2012

V dňoch 6.-9.9.2012 sa konali 
v našom meste tradičné Salaman-
drové dni. V tomto roku boli pod 
záštitou prezidenta SR a čestného 
občana Banskej Štiavnice J.E. Ivana 
Gašparoviča. Program Salamandro-
vých dní sa začal už vo štvrtok Sláv-
nostným šachtágom v priestoroch 
Kultúrneho centra. V piatok na Ná-
mestí sv. Trojice bol pre domácich 
ako aj návštevníkov Banskej Štiav-
nice pripravený Salamandrový jar-
mok spojený s bohatým kultúr-
nym programom. Na pódiu sa od 
15.hod. do neskorých večerných 
hodín predstavili: detský folklór-
ny súbor Matičiarik, folklórny sú-
bor Kärri z Fínska, skupiny Ploštín 
punk, Team Revival, ... •3.str.
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Súčasťou programu Sala-
mandrových dní 2012 bola 
aj slávnostná prezentácia 
publikácie Ján Novák a kolektív: 
Banícka akadémia v Banskej 
Štiavnici, ktorá sa uskutočnila 
dňa 7.9.2012 v reprezentačných 
priestoroch prijímacej siene 
niekdajších hlavných komor-
ských grófov v Kammerhofe, 
ktorí boli súčasne až do 2. pol. 
19. stor. aj riaditeľmi tejto školy.

Uvedenia knihy do života sa  zú-
častnili nielen minister hospodár-
stva SR Tomáš Malatinský a minis-
ter životného prostredia SR Peter 
Žiga, poslanci NR SR Miroslav Číž, 
Vladimír Jánoš a Ľudovít Kaník a 
ďalšie významné osobnosti politic-
kého, hospodárskeho a spoločenské-
ho života zo SR, ale aj prezident SR a 
čestný občan nášho mesta Ivan Gaš-
parovič. Jeho vyznanie ku svetozná-
mej histórii nášho mesta, Baníckej 
akadémii ako aj našim spoluobča-
nom, ktoré prezentoval v publikácii 
dávame na známosť aj  naším čita-
teľom. Nakoniec ešte pripomíname, 
že novú publikáciu, ktorá má aj ang-
lické resumé, si môžu záujemcovia 
zakúpiť v Informačnom centre na 
Námestí sv. Trojice 6 za 5 €.

Redakcia ŠN

Medzi našimi mestami, ktoré for-
movali baníctvo, sa jednoznačne vy-
níma Banská Štiavnica. Jej dejiny sú 
doslova pretkané zlatými a striebor-
nými niťami, vzácnymi kovmi, ktoré 
sa tu ťažili, a to mimoriadne dômy-
selnými a pokrokovými metódami. 
Nečudo, že chýr a sláva tunajšieho 
baníctva prenikli široko-ďaleko za 
hranice vtedajšieho Uhorska a osvie-

tená panovníčka Mária Terézia sa tu 
v roku 1762 rozhodla založiť prvú 
banícku akadémiu na svete, ktorá 
vychovávala špičkových odborníkov 
pre celú monarchiu. Nadviazala tak 
na už existujúcu prvú banícku školu 
v Uhorsku, ktorá vznikla z rozhod-
nutia Dvorskej komory vo Viedni 
v roku 1735, a ktorej prvým riadi-
teľom sa stal Samuel Mikovíni, náš 
vynikajúci vedec európskeho význa-
mu a vlastenec.

Pamiatky,   ktoré  sa  na  obdobie   
najväčšej   slávy   Banskej   Štiavni-
ce zachovali, sú jedinečné, či už ide 
o staré štôlne, tajchy alebo histo-
rické budovy, dodnes vzbudzujú-
ce obdiv a úctu. Právom sa zaradi-
li na Zoznam svetového dedičstva 
UNESCO a sú jedným z význam-
ných zdrojov našej národnej hr-
dosti. Uvedomujem si to vždy, keď 
Banskú Štiavnicu navštívim. Je to 
nádherné mesto, v ktorom na kaž-
dom kroku dýcha história, ležia-
ce v malebnom prostredí, jedineč-
né, úchvatné. Ale ani všetko zlato 
a striebro, ktoré sa v okolí Banskej 
Štiavnice vyťažilo, nie je vzácnej-
šie ako generácie ľudí, ktorí tu pred 
stáročiami i dnes žijú a ktorí mes-
tu vtláčajú vzácnu pečať jeho histó-
rie a súčasnosti. Chcem sa preto po-
ďakovať všetkým Štiavničanom za 
ich prínos k ochrane nášho kultúr-
neho dedičstva a oceniť tiež autorov 
tejto publikácie, ktorí ju napísali na 
slávu svojich predkov, nášho baníc-
tva a pripomenutia si začiatkov vy-
sokého technického školstva nielen 
na Slovensku, ale aj na svete.

Úprimná vďaka vám všetkým.
Ivan Gašparovič, prezident 

Slovenskej republiky a čestný 
občan Banskej Štiavnice

Prezident SR o Štiavnici
a Štiavničanoch

Prezident uvádza publikáciu do života foto michal kríž

10.9.
Podpísanie zmluvy na príspe- �
vok na územný plán na Mi-
nisterstve dopravy, výstavby a 
regionálneho rozvoja SR v Bra-
tislave. 
Príprava materiálov na zápis  �
do reprezentatívneho zozna-
mu nehmotného kultúrneho 
dedičstva.

11.9. 
Príprava materiálov pre vysie- �
lanie VIO TV.
Gremiálna porada vedúcich �
oddelení MsÚ. 
Účasť na sympóziu „20 rokov  �
práce v službách vedy a výsku-
mu v oblasti životného prostre-
dia“, ktoré je organizované ban-
skoštiavnickou spoločnosťou 
ESPRIT, s.r.o., pri príležitosti 
20. výročia jej vzniku a aktívne-
ho pôsobenia v oblasti životné-
ho prostredia.     

12.9.
Účasť na otvorení nového špor- �
tového areálu a multifunkč-
ného ihriska a jeho slávnost-
né odovzdanie do užívania ZŠ 
J. Horáka a širokej verejnosti 
mesta Banská Štiavnica.   
Vyhodnotenie podujatia Sala- �
mandrové dni 2012. 

13.9.
Pracovné stretnutie s primá- �
torom mesta Ružomberok 
MUDr. Borisom Hanuščákom 
k problematike a spoločnému 
postupu miest a lokalít zapísa-
ných na zozname UNESCO. 

14.9.
Príprava 9. regionálnej kon- �
ferencie Organizácie miest 
svetového dedičstva pre člen-
ské mestá zo strednej a vý-
chodnej Európy.

Andrea Benediktyová

Rušenie nočného pokoja
Dňa 30.8.2012 o 00:10 hod. 

hliadka MsPo zistila, že v Banskej 
Štiavnici na parkovisku pred Bil-
lou je skupina mladých ľudí, ktorí 
svojím hlučným správaním rušia 
nočný pokoj. Príslušníci MsPo zis-
tili totožnosť osôb. Bolo zistené, 
že uvedeného konania sa dopus-
tili J.Š., M.Š. Vec bola vybavená v 
zmysle priestupkového zákona a 
osoby miesto opustili.

Voľný pohyb psa
Dňa 1.9.2012 o 19:40 hod. bolo 

telefonicky oznámené, že v Ban-
skej Štiavnici na Ul. Belianska 
sa voľne a bez dozoru pohybuje 
pes, ktorý ohrozuje osoby. Hliad-
ka MsPo po príchode na miesto 
vykonala odchyt psa a následne 
zistila jeho majiteľa, ktorým bol 
J.M.. Majiteľ bol následne pokuto-
vaný za priestupok uložením blo-
kovej pokuty v zmysle priestupko-
vého zákona a psa si prevzal.

Kontrola na alkohol
Dňa 2.9.2012 hliadka MsPo vy-

konala v Banskej Štiavnici kontro-
lu pohostinstiev na podávanie al-
koholu maloletým a mladistvým. 
Zistené prípady boli vyriešené v 
zmysle priestupkového zákona. V 
kontrolách na podávanie alkoholu 
neplnoletým osobám bude MsPo 
pokračovať i naďalej.
Vladimír Kratoš, náčelník MsPo

ZUŠ Banská 
Štiavnica

otvára v školskom roku 
2012/13 vyučovanie nového 
predmetu:

Hra na bicie nástroje.
Viac informácií na www.zus-

banskastiavnica.edupage.
org, alebo na stránke pána uči-
teľa Matúša Piatrova. www.ma-
tuspiatrov.wix.com/matus, 
mob.: 0910 208 317

Prijímame do 15. septembra.

pondelok zatvorené
utorok 11:00 - 20:30 
streda 13:00 - 20:30 
štvrtok 13:00 - 20:30 
piatok 13:00 - 20:30 
sobota 12:00 - 20:00 
nedeľa 12:00 - 20:00 

Plaváreň 
otváracie 
hodiny
Bazén (platné od 4.9.2012):

Čriepky 
„Niektorí stále niečo zavádzajú 

a pritom často iným len zavadzajú.“
Ján Petrík
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Salamandrový piatok 7.9.2012 
bol bohatý na program, no pre 
Slovenské banské múzeum bol 
dňom nevšedným, sviatočným.

V Kostole sv. Kataríny, počas sláv-
nostného zhromaždenia MsZ o 13.00 
hod, bola nášmu múzeu udelená Cena 
za záchranu kultúrneho dedičstva a 
rozvoj mesta Banská Štiavnica, kto-
rú na návrh primátorky mesta schvá-
lili poslanci svojím uznesením. Aj na 
tomto mieste sa chcem poďakovať 
pani primátorke a poslancom za ten-
to ich počin, ktorý kolektív súčasných 
zamestnancov múzea chápe ako závä-
zok pre budúcu spoluprácu. O 16.45 
hod prekročil prah dverí expozície 
Kammerhofu prezident SR I. Gašpa-
rovič a spolu s ním aj dvaja ministri 
vlády SR – P. Žiga, minister ŽP SR, a 
T. Malatinský, minister hospodárstva 
SR, ako aj ďalší vzácni hostia. Ako ria-
diteľ múzea som vždy oceňoval, keď 
pri návšteve mesta Banská Štiavnica 
zavítali politici aj do niektorej z našich 
expozícií, čím prejavili záujem o hod-
noty súvisiace s baníctvom či histó-

riou nášho mesta. Expozíciu Baníctvo 
na Slovensku si prezrel pán prezident i 
obaja ministri, dokonca v prípade pre-
zidenta je to už návšteva tretej muze-
álnej expozície (po Glanzenberg štôl-
ni a Starom zámku). O 17.30 hod sa 
v sále komorských grófov uskutočni-
la prezentácia knihy o Baníckej akadé-
mii (autori N. Babiaková, M. Čelko, I. 
Herčko, J. Novák), ktorú symbolicky 
príhovorom, fokošom „vyprevadil“ na 

cestu sám prezident SR. Osobne ma 
teší, že sa to uskutočnilo v miestnosti, 
v ktorej boli vítané všetky významné 
návštevy mesta, napr. cisár František 
Lotrinský so synmi, manžel Márie Te-
rézie, cisár František Jozef I. . Bohat-
stvo zbierok a pozoruhodných interié-
rov (podzemie, zámky, Kammerhof) 
je múzeum pripravené poskytovať pre 
významné udalosti v meste, ktorými 
bola opísaná návšteva. Jozef Labuda

Návšteva prezidenta SR a ministrov v SBM

Prezidentova návšteva Kammerhofu foto sbm

•1.str. Na stretnutí sa prezident 
prihovoril k prítomným, po ňom sa 
presunul do priestorov Slovenské-
ho banského múzea – Kammerhofu. 
Tam absolvoval krátku prehliadku 
expozície v sprievode riaditeľa SBM 
Jozefa Labudu a po krátkom občer-
stvení sa zúčastnil aktu uvádzania do 
života knihy venovanej 250 výročiu 
založenia Baníckej akadémie. 

Publikácia Baníckej akadémie bola 
vydaná kolektívom autorov s cieľom 

pripomenúť význam tejto inštitúcie 
nielen pre náš región. Na slávnost-
nom uvedení okrem prezidenta vy-
stúpili primátorka mesta Nadežda 
Babiaková a Ján Novák za kolektív 
autorov. Podujatie moderoval Peter 
Danáš a svojím spevom ho vhod-
ne sprevádzal spevokol Štiavničan. 
Samotný akt uvedenia do života sa 
udial posypaním prachom zo štiav-
nických baní a poklepaním foko-
šom. Ten sa napokon spolu s kusom 

minerálu stal aj darčekom pre Ivana 
Gašparoviča a bude slúžiť ako pripo-
mienka jeho návštevy nášho mesta. 
Okrem prezidenta SR a oboch spo-
menutých ministrov sa akcie zúčast-
nili aj traja poslanci NR SR – Miroslav 
Číž, Ľudovít Kaník a Vladimír Jánoš. 
Dôstojné podujatie ukončil slávnost-
ný prípitok, po ktorom sa prezident so 
svojim sprievodom rozlúčil s Banskou 
Štiavnicou a vrátil sa do Bratislavy.

Rastislav Marko

Prezident účastníkom Salamandrových dní

Alkohol za volantom
Dňa 07. 09. 2012 o 22.06 

hod. bolo na ul. J. Fándlyho v 
B. Štiavnici hliadkou PMJ KR 
PZ Banská Bystrica zastavené 
osobné mot. vozidlo zn. Renault 
Clio, ev. č.  BS 521 AO, modrej 
farby, ktoré v tom čase viedla 
vodička K.W., pričom vykonanou 
dychovou skúškou bolo zistené, 
že táto vodička viedla mot. 
vozidlo pod vplyvom alkoholu. 
Výsledok dychovej skúšky 0,63 
MG/L, čo je 1,31 promile. V 
danom prípade bude na OO 
PZ v B. Štiavnici vykonávané 
skrátené vyšetrovanie za prečin 
„Ohrozenie pod vplyvom 
návykovej látky“ podľa § 289 ods. 
1 Trestného zákona, za ktorý 
hrozí menovanej vodičke trest 
odňatia slobody až na 1 rok.

Krádež
Poverený príslušník tunajšie-

ho OO PZ v Banskej Štiavnici 
dňa 04.09.2012 začal trestné stí-
hanie vo veci prečinu „Krádež“ 
podľa § 212 ods. 2 písm. a) Trest-
ného zákona, kde doposiaľ nezis-
tený páchateľ dňa 04. 09. 2012 
v čase od 02.00 hod. do 07.00 
hod. vykonal krádež vlámaním 
do ubytovne zv. Salamandra v 
Banskej Štiavnici, Ul. Kolpašskej 
4/A, kde odcudzil 1 ks LCD te-
levízor zn. Philips, nezisteného 
typu a v.č., uhlopriečky 82 cm, 
čím majiteľovi J.L., bytom Jas-
trabá 133 spôsobil škodu odcu-
dzením vo výške 300,- €. 

Vladimír Fábry,
riaditeľ OOPZ BŠ

Salamandrové dni 2012
•1.str. The Cellmates, Komajota 

a záver patril skupine Helenine oči. O 
13:00 sa v Kostole sv. Kataríny konalo 
slávnostné mestské zastupiteľstvo, na 
ktorom boli udeľované výročné ceny 
mesta. Tento rok boli ocenení: Slo-
venské banské múzeum, ktoré získalo 
Cenu za záchranu kultúrneho dedičstva 
a rozvoj mesta Banská Štiavnica a Vý-
ročné ceny mesta získali: Akad. sochár 
Vladimír Oravec, Ing. Ján Smolka, CSc. 
a Jolana Šamová. Po tomto slávnost-
nom akte sa pred historickou radnicou 
vztýčila vlajka organizácie miest sveto-
vého dedičstva pri príležitosti Dňa so-

lidarity miest svetového dedičstva. Po 
tomto slávnostnom akte predstavitelia 
mesta a pozvaní hostia netrpezlivo ča-
kali na príchod hlavy štátu, ktorá zaví-
tala do nášho mesta. Pán prezident sa 
zúčastnil v Kultúrnom centre na osla-
vách Dňa baníkov, geológov, hutníkov 
a naftárov. Po skončení sa v priestoroch 
Kammerhofu v sieni hlavných komor-
ských grófov konala prezentácia pub-
likácie Banícka akadémia. Do života ju 
vyprevadil prezident SR Ivan Gašpa-
rovič poklepaním baníckym fokošom, 
primátorka mesta Mgr. Nadežda Ba-
biaková a autori publikácie posypaním 

rudným práškom. Po skončení prezen-
tácie sa z areálu Technických služieb za 
potlesku návštevníkov nášho mesta 
a Banskoštiavničanov vydal do centra 
mesta Salamandrový sprievod. Počasie 
vydržalo a aj to prispelo k bohatej účas-
ti na tohtoročných mestských oslavách. 
V sobotu pokračoval program na hlav-
nom námestí, kde vystúpili kapely Ro-
mano Ilo, Ars Band, D Blues Band, Pas 
De Pitie, 1st Slovak Pink Floyd Revi-
val a EA. Pre deti bol pripravený počas 
celého dňa na detskom pódiu bohatý 
program plný divadielok a šou s uvá-
dzačom Erikom Forgáčom. O 15:00 

sa uskutočnilo vyhodnotenie súťaže v 
pretláčaní rukou Grand Prix Salaman-
der. V nedeľu ukončila program Sala-
mandrových dní slávnostná sv. omša 
na banskoštiavnickej Kalvárii. Na zá-
ver treba poďakovať všetkým tým, ktorí 
akýmkoľvek spôsobom prispeli k zdar-
nému priebehu týchto dní. Sponzo-
ri podujatia: Mesto Banská Štiavnica, 
BBSK s finančnou podporou Minister-
stva kultúry SR, U.S. Steel Košice, Echo, 
Kam do mesta, Hontex Krupina, SBM, 
TASR, Podujatie.sk, Rádio Expres, SAD, 
a.s., Pivovar Steiger, Zaujímavosti.net a 
ŠÚBA. Michal Kríž
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Nestáva sa každý deň, že 
tunajší človek prekročí hranice 
štátu.

A ak sa aj náhodou nájdu jedin-
ci putujúci za prácou, alebo inými 
záujmami, neplatí to určite o pro-
fesii obyčajných úradníkov, alebo 
napríklad knihovníkov, ktorí väč-
šinu svojho pracovného času strá-
via uprostred štyroch stien, a ces-
tujú nanajvýš s prstom po mape, 
alebo po riadkoch cestopisov.

Bolo preto veľmi príjemným 
osviežením pre nás pozvanie z 
knižnice Ivana Potrča z partner-
ského mesta Ptuj na stretnu-
tie knihovníkov z „pobratenih“( 
spriatelených) miest, ku ktorým 
okrem Banskej Štiavnice patria 
aj Arandelovac zo Srbska, Saint- 
Cyr- sur- Loire z Francúzska, Bur-
ghausen z Nemecka, Varaždin z 
Chorvátska a Ohrid z Macedón-
ska. Podujatie sa uskutočnilo pod 
záštitou ministra zahraničných 
vecí SLO- Mr. Karl. Erjaveca, pri 
príležitosti prezentácie Európske-
ho mesta kultúry, ktorým sa pre 
rok 2012 stalo aj slovinské mesto 
Maribor spolu so šiestimi pridru-
ženými mestami. Ptuj bol jedným 
z nich. Už v apríli tohto roku vy-
slala do Banskej Štiavnice knižni-
ca Ivana Potrča z Ptuja trojčlen-
nú delegáciu, ktorú viedla Božena 
Kmetec, aby nás podrobne oboz-
námili s projektom a srdečne po-
zvali na seminár knihovníkov 
miestnych knižníc z partnerských 
miest. I keď sme spočiatku váha-
li, veď naša knižnica momentálne 
prekonáva ťažké časy, presvedči-
la nás rozhodnosť a uistenia hos-
titeľov o dôležitosti našej účasti. 
Neváhali sme teda ďalej a pustili 
sa do práce, ktorej výsledkom bol 
aj náš príspevok do monografie, 
prezentovanej na začiatku troj-
denného pobytu po slávnostnom 
galaprograme na nádvorí hosti-
teľskej knižnice. Milo nás pre-
kvapilo vystúpenie miestneho 
divadelného umelca Vojka Belša-
ka, ktorý pri exhibičnej prezen-
tácii Banskej Štiavnice / podobne 
boli predstavené všetky spriatele-
né mestá/,  po slovensky prečítal 
úryvok z Anny Reginy Rút Lichne-
rovej . Za účasti miestnych i celo-
štátnych médií boli tiež vyjadrené 
slová vďaky knihovníkom (nielen 
spriatelených miest) za ich dôle-
žitú činnosť a vyzdvihnuté posla-

nie knižníc pre budúce generácie, 
ústami zástupcu ministra zahra-
ničných vecí Slovinska, excelencií 
z jednotlivých partnerských kra-
jín, ako aj ústami primátora mes-
ta Ptuj Dr. Štefana Čelana. Nielen 
slová vďaky vedúcich predstavi-
teľov povzbudili. Úprimnú vďač-
nosť vyjadrovali aj také „malič-
kosti“, akou bola krásna červená 
ruža na konci slávnostného ve-
čera a neskutočná pohostinnosť 
a srdečnosť domácich, ktorá nás 
sprevádzala na každom kroku po-
čas celého pobytu v Ptuji. Pripra-
vený bol naozaj bohatý program. 
Prácu striedali prehliadky knižníc 
a miestnych pokladov uložených 
v múzeách a depozitoch, ale aj v 
slávnych pivniciach- opradených 
pavučinami, ukrývajúcich svoje 
tekuté poklady, či prehliadky ar-
chitektúry a prírody, a tiež družné 
posedenia. Oficiálnym spoločným 
jazykom bola angličtina, v ktorej 
sme sa prezentovali aj my formou 
power- point na spoločnom semi-
nári, určenom na oboznámenie sa 
knihovníkov s krajinami a knižni-
cami partnerských miest, pričom 
výklad sa uskutočňoval v jazyku 
zúčastnenej krajiny, no v mno-
hých prípadoch sme ju vôbec ne-
potrebovali. Bolo veľmi zaujíma-
vé a inšpirujúce počúvať, opäť 
sme sa raz presvedčili, ako blízko 
majú k sebe slovanské jazyky, ale 
aj o tom, koľko „európskych“ slov 
používame. Samozrejme, také-
to objavy nás prekvapovali najmä 
pri neformálnych spoločenských 
posedeniach. Napr. že namiesto 
detí majú v Slovinsku otrokov a 
Jozefína je Jožica. Ak nechcete, 

aby sa červenala, radšej ju neo-
slovujte naším domáckym me-
nom. Z pracovnej časti bola ešte 
veľmi  zaujímavá prehliadka bibli-
obusov- pojazdných knižníc, kto-
rých sa pri tejto príležitosti stre-
tlo pred „miestnou obščinou“ až 
16. Samotní Ptujčania majú 2 a 
vozia na nich knihy po celom šir-
šom okolí. Priniesli sme si domov 
mnohé cenné skúsenosti, inšpirá-
cie, krásny pocit spolupatričnos-
ti a určite aj povzbudenie do ďal-
šej práce. A keďže plánujeme toto 
naše malé vyznanie – publikova-
nú spätnú väzbu poslať aj našim 
priateľom do Ptuja, chceme sa na 
záver ešte raz poďakovať za všet-
ko, čo pre nás počas krátkeho po-
bytu na Slovinsku urobili. Najmä 
riaditeľovi spriatelenej knižni-
ce Ivana Potrča v Ptuji- Matja-
žovi Neudauerovi, M. Sc., a jeho 
neúnavnému kolektívu spolupra-
covníkov, špeciálne Božene, Kris-
tiánovi, Mire, ale aj Bojanovi, Jas-
mine a ostatným, primátorovi 
mesta Ptuj-  dr. Štefanovi Čelano-
vi za srdečné privítanie na radnici 
a spolupatronát nad celým podu-
jatím a tiež všetkým priateľom, s 
ktorými sme strávili nezabudnu-
teľné chvíle. No a samozrejme Dr. 
Mironovi Breznoščákovi za ang-
lický preklad do monografie, všet-
ko to  tlmočenie a uvádzanie nás 
do jemu už dôverne známych zá-
kutí ptujských uličiek. A to nielen 
tých reálnych, kamenných, ale aj 
tých, ktoré vedú k ptujským srd-
ciam. Ďakujeme ešte raz za všet-
ko a snáď sa ešte niekedy aj pre 
nás naplní ptujské „Vidimo se“.

V. Luptáková a K. Kissová

Výmena skúseností pracovníkov knižníc

29. augusta sme si v našom 
meste, okrese, ale aj na celom Slo-
vensku uctili 68. výročie SNP. V 
tejto súvislosti bolo neraz v rôz-
nych celoslovenských médiách 
spomenuté meno Ladislava Sáru, 
ktorého hlas zaznel v Slobod-
nom slovenskom vysielači a vyzý-
val slovenský národ do povstania 
proti fašistom. Nikde však neza-
znelo, že tento hrdina SNP, ktorý 
zomrel 19. 2. 1945, keď zahynul 
pri Melku počas náletu americ-
kých stíhačiek na transport väz-
ňov do koncentračného tábora, žil 
aj niekoľko rokov Banskej Štiavni-
ci. V rokoch 1928-32 navštevoval 
Učiteľský ústav v Banskej Štiav-
nici. V budúcom roku 9. februára 
bude tomu rovných sto rokov, čo 
sa Ladislav Sára narodil. Už teraz 
dávam do pozornosti kompetent-
ným, aby na toto výročie jedného 
z najvýznamnejších hrdinov SNP 
nezabudli aj v našom meste.

Ján Novák

Banská 
Štiavnica
a Ladislav Sára

Učastníci stretnutia v Ptuji foto ján petrík st.

Poďakovanie
1. Letecko - modelársky klub 

Banská Štiavnica ďakuje touto 
cestou svojim sponzorom a čle-
nom nášho klubu, ktorí nema-
lou mierou prispeli k úspešnému 
priebehu akcie „Lietanie pre ra-
dosť“, ktorá sa konala v obci Ilija.

Poďakovanie patrí členom 
nášho klubu: Lukášovi Tomovi, 
J.Sentinekovi, Rudkovi Machavo-
vi  a Milošovi Zábudlému za orga-
nizáciu tohto podujatia, všetkým 
sponzorom, ktorí nám aj v tejto 
finančnej kríze  prispeli k zdar-
nému priebehu akcie. Ďakujeme 
aj všetkým priaznivcom, ktorí 
sa prišli na nás pozrieť a podpo-
riť nás v ďalšom našom snažení. 
Najväčšie poďakovanie patrí Laj-
kovi Gréčovi za celé technické za-
bezpečenie letiska. Všetkým ešte 
raz veľké ďakujeme.

1. Letecko - modelársky klub

Myšlienka dňa
„Nikto nemá právo len tak niekoho 

urážať, ponižovať či dávať mu najavo to, 
aký je. Pretože každý jeden z nás má prá-
vo na život ako aj nato kým chce byť.“ 

Michal Boháč 
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Banícka časť Salamandra 2012
Salamandrové dni 2012 sa 
začali 6.9. dvomi podujatiami, 
prvým bola vernisáž výstavy 
v Berggerichte „Tajomstvo 
baníckeho kladivka a 
želiezka“, ktorej kurátorkou je 
Mgr. Zuzana Denková.

Vernisáže sa okrem početné-
ho publika zúčastnili aj Ing. Ján 
Ilavský, štátny tajomník MŽP SR, 
Mgr. Nadežda Babiaková, primá-
torka Banskej Štiavnice, Ing. Ri-
chard Kaňa, predseda banícke-
ho spolku a PhDr. Jozef Labuda, 
CSc., riaditeľ Slovenského ban-
ského múzea. Druhým bol  sláv-
nostný šachtág v sále Kultúrneho 
centra za účasti významných ba-
níckych osobností z celej SR a zo 
zahraničia, medzi ktorými boli 
aj Ing. Ilavský, RNDr. Vlasta Já-
nová, generálna riaditeľka sekcie 
geológie MŽP SR, JUDr. Ing. Pe-
ter Kúkelčík,  predseda Hlavné-
ho banského úradu, predsedovia 
Obvodných banských úradov SR, 
doc. Ing. Fridrich Zeleňák, prode-
kan fakulty BERG TU Košice, Ing. 
Fedor Boroška, riaditeľ úradu Slo-
venskej banskej komory, Ing. Er-
vín Kubran, generálny sekretár 
Zväzu hutníctva, ťažobného prie-
myslu a geológie SR, JUDr. Du-
šan Vilím, tajomník Združenia 
baníckych spolkov a cechov Slo-
venska, Ing. Peter Gajzdica, pred-
seda Slovenského združenia vý-
robcov kameniva, Ing. Branislav 
Žec, riaditeľ Štátneho ústavu Di-
onýza Štúra v Bratislave, Luca De-
micheli, generálny sekretár Euro 
GeoSurveys v Bruseli, Ing. Pavol 
Zajac, starosta Ľubietovej, JUDr. 
Dušan Lukačko, viceprimátor 
Banskej Štiavnice, PhDr. Labu-
da a Mgr. Pavol Balžanka, predse-
da Združenia historických miest 
Slovenska. Podujatia sa zúčastnili 
tiež delegácie baníckych spolkov 
z Maďarska, z Českej republiky, z 
Poľska a z Nemecka.

Hlavnými funkcionármi šach-
tágu boli: prezídium – Ing. Urbá-
nek, kontrárium –Ing. Rada, adlá-
tus – Ing. Durbák, kantor – Mgr. 
Kružlic, fuchsmajor – Ing. Ferenc, 
pivný dispečer –A. Greguss, pod-
kurovačmi boli Ing. Karabelly a 
Peter Šibal, ošliador držali Jozef 
Osvald a  Ľudovít Kaník, produk-
ciu baníckych piesní zabezpečil 
spevokol Štiavničan. V programe 
boli všetky základné bloky, sväte-

nie dupláku, čestný skok cez kožu, 
ktorý absolvovali Luca Demicheli 
a Mária Pecníková. Nechýbal ani 
pivný súboj, v ktorom zvíťazil zá-
stupca  „zvyšku baníckeho sveta“ 
Hans Josef Wilhelm z Medeno-
rudného baníckeho spolku v Saar-
lande v Nemecku  nad zástupcom 
baníckeho spolku Ing. Radom a 
získal cenu Pivovaru Steiger.

Počas šachtágu sa vykonalo aj 
odovzdanie vyznamenaní. Pred-
seda baníckeho spolku udelil vy-
znamenanie „Za zásluhy“ Márii 
Pecníkovej k jej životnému jubi-
leu, Hornicko-historický spolek 
Pod Ralskem zo Stráže pod Ral-
skem v ČR udelil pamätnú pla-
ketu Ing. Urbánkovi, JUDr. Vilí-
movi, Ing. E. Sombathymu, Ing. 
J. Karabellymu, J. Osvaldovi a J. 
Pecníkovi a Malokarpatský baníc-
ky spolok udelil medailu Jozefa 
Elcnera najstaršiemu členovi ba-
níckeho spolku Ing. Ladislavovi 
Sombathymu. 

Sponzormi podujatia boli: Mesto 
Banská Štiavnica, Pivovar Steiger 
Vyhne, Combin Banská Štiavni-
ca, s.r.o., Banská Štiavnica, Byto-
vá správa, s.r.o., Banská Štiavni-
ca, EMED Slovakia, s.r.o., Detva a 
pán Miloš Šimek, za čo im, ako aj 
prípravnému výboru, SPŠ S. Miko-
víniho a Kultúrnemu centru, patrí 
úprimné banícke poďakovanie. 

V rámci programu Salamander 
2012 sa uskutočnili v sále Kultúr-
neho centra ešte ďalšie dve podu-
jatia celoslovenského charakteru. 
Dňa 7.9. v dopoludňajších hodi-
nách to bolo Valné zhromažde-
nie Slovenskej banskej komory a 
popoludní to boli celoštátne osla-
vy Dňa baníkov, geológov, hutní-
kov a naftárov za účasti delegácie 
ústredných orgánov štátnej sprá-

vy SR na čele s J.E. Ivanom Gaš-
parovičom, prezidentom SR, To-
mášom Malatinským, ministrom 
hospodárstva SR a Petrom Žigom, 
ministrom ŽP SR. Na podujatí sa 
zúčastnil tiež PhDr. Miroslav Gaz-
dík, prezident Konfederácie od-
borových zväzov SR a Jozef Škro-
bák, predseda Odborového zväzu 
pracovníkov baníctva, geológie a 
naftového priermyslu, ako aj po-
slanci Národnej rady SR, Ing. Vla-
dimír Jánoš a Ing. Ľudovít Kaník. 
Medzi tohtoročnými vyznamena-
nými bol aj Hlavný banský úrad, 
ktorému minister hospodárstva 
SR udelil vyznamenanie „Za udr-
žiavanie tradícií“. V rámci poduja-
tia sa uskutočnilo aj uvedenie do 
života novej publikácie „250. vý-
ročie Banskej a Lesníckej akadé-
mie v Banskej Štiavnici“, ktorej 
autorom je PhDr. Peter Konečný 
a vydavateľom Banská agentú-
ra – Ing. Tibor Turčan, akt vyko-
nali poklepom baníckymi fokoš-
mi minister hospodárstva SR a 
minister ŽP SR. V podvečerných 
hodinách sa uskutočnil v objekte 
Kammerhofu aj krst novej publi-
kácie „Banícka akadémia v Ban-
skej Štiavnici“, autorského ko-
lektívu vedeného PhDr. Jánom 
Novákom, CSc., ktorý vykonal  
prezident SR poklepom baníckym 
fokošom a primátorka Banskej 
Štiavnice ju posypala bohatou ru-
dou zo štiavnického rudného lo-
žiska. Vo večerných hodinách sa 
účastníci celoštátnych osláv, de-
legácie domácich a zahraničných 
baníckych, hutníckych a lesníc-
kych vysokých škôl, ako aj de-
legácie baníckych spolkov za-
pojili do mohutného predvoja 
Salamandrového sprievodu.

Milan Durbák

Účastníci vernisáže v Berggerichte  foto marian garai

Prechádzka
a zájazd

Slovenský zväz telesne postihnutých 
v B.Štiavnici oznamuje svojim členom a 
priaznivcom, že dňa 18.9. (streda) or-
ganizuje zájazd do kúpeľov Chalmová. 
Odchod autobusu z Križovatky o 8:00. 
Záujemcovia sa môžu na tieto akcie pri-
hlásiť v kancelárii SZTP v úradných ho-
dinách, kde aj uhradia príslušné po-
platky. Oznamujeme všetkým svojim 
členom, že úradné hodiny v kancelárii 
SZTP sú nasledovné:
PO a ŠT: 7:45 – 14,15 a ST: 7:30 – 
14,30. Tel.č.:045/692 08 75. 

Ivan Madara

Mesto Banská Štiavnica, v zastúpe-
ní primátorom mesta, vypisuje výbe-
rové konanie na obsadenie funkcie: 

Vedúci oddelenia regionálne-
ho rozvoja a medzinárodných 
vzťahov.

Výberové konanie sa uskutoč-
ní dňa 15. októbra 2012 (pon-
delok)  o 13:00 hod. v zasadačke 
MsÚ v Banskej Štiavnici, č. dv. 4

Bližšie informácie k výbero-
vému konaniu získate na Mest-
skom úrade v čase od 07.00 hod. 
do 15.00 hod. alebo na tel. č. 
045/6949612.

Písomné prihlášky s požadovaný-
mi dokladmi treba zaslať alebo osob-
ne doručiť do 08.októbra 2012 na 
adresu: Mestský úrad, Radničné ná-
mestie č. 1, 969 24 Banská Štiavnica.

Na obálke s označením: Výbe-
rové konanie – vedúci oddelenia 
RRaMV.

Kvalifikačné predpoklady:
- VŠ vzdelanie I stupňa
Iné požiadavky: 5 rokov praxe 

v oblasti prípravy a realizácie rozvo-
jových projektov a projektov na zís-
kavanie finančných prostriedkov, 
občianska bezúhonnosť, organizač-
né schopnosti.

Uchádzači o výberové kona-
nie k prihláške doložia: písom-
ná žiadosť o zaradenie do výbero-
vého konania, stručný profesijný 
životopis, overený doklad o do-
siahnutom stupni vzdelania, čest-
né vyhlásenie o bezúhonnosti (u 
úspešného kandidáta sa bude vy-
žadovať výpis z registra trestov 
nie starší ako 3 mesiace).

Mgr. Nadežda Babiaková,
primátorka mesta

Vyhlásenie 
výberového 
konania
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Petícia za zachovanie osobnej 
železničnej dopravy na úseku 
Banská Štiavnica – Hronská 
Dúbrava skončila, podporilo 
ju 14 762 občanov Banská 
Štiavnica, Bratislava, 11. 
september 2012 – Občianska 
petícia za zachovanie osobnej 
železničnej dopravy na úseku 
Banská Štiavnica – Hronská 
Dúbrava a za zachovanie 
zastávky Hronská Dúbrava 
pre rýchliky v Cestovnom 
poriadku ŽSR 2012- 2013 bola 
oficiálne ukončená v nedeľu 9. 
septembra 2012.

Za 44 dní jej trvania ju podporilo 
celkom 14 762 občanov, čo je v prie-
mere 335,5 signatárov za deň.

Zostavovatelia a signatári petí-
cie apelujú na ministra dopravy, 
aby spolu s nimi hľadal alterna-
tívne riešenie smerom k revitali-
zácii a zefektívneniu dopravy na 
tejto trati. Uzavretý spôsob rieše-
nia vzniknutej situácie budú po-
važovať za neochotu a nezáujem 
o jej skutočné vyriešenie.

Petícia, ktorá argumentuje za 
zachovanie osobnej železničnej 
dopravy do Banskej Štiavnice a 
za zachovanie zastávky Hronská 
Dúbrava pre rýchliky aj po 9. de-
cembri 2012, bola oficiálne spus-
tená 28. júla 2012 a uzavretá 9. 
septembra 2012. V tomto termí-
ne mohli občania prostredníc-
tvom nej vyjadriť svoj postoj k zá-
meru Ministerstva dopravy, ktoré 
plánuje dopravu na trati a zastáv-
ku zrušiť, alternatívne trať aj za-
konzervovať.

Do termínu ukončenia petície 
sa s jej znením stotožnilo celkom 
14 762 občanov.

Relevantnosť názoru signatá-
rov petície je podľa jej zostavo-
vateľov o to vyššia, že ide o oby-
vateľov dotknutého regiónu, 
pravidelných cestujúcich na tejto 

alebo prípojných tratiach a o náv-
števníkov mesta využívajúcich 
práve možnosť železničnej dopra-
vy, o čom svedčia lokality zberu 
podpisov.

Informáciu o výsledku petí-
cie spolu s originálmi vyplne-
ných petičných hárkov doručili 
(11. septembra 2012) organizá-
tori ministrovi dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR, Ing. 
Jánovi Počiatkovi. Informova-
ní budú rovnako aj prezident SR, 
predseda vlády SR, predseda NR 
SR, minister financií SR, predse-
da BBSK, primátorka mesta Ban-
ská Štiavnica, verejná ochranky-
ňa práv a hlavní predstavitelia 
parlamentných politických strán. 
Organizátori petície sú presved-
čení, že takýto výsledok si zaslu-
huje pozornosť ministra dopravy 
a ostatných relevantných orgánov 
a vyzývajú ich k opätovnému zvá-
ženiu svojho predbežného roz-
hodnutia.

Okrem vecných argumentov 
prezentovaných v petičnom vy-
hlásení signatári petície zdôraz-
ňujú, že minister doposiaľ nevyu-
žil všetky dostupné opatrenia na 
zefektívnenie prevádzky dopra-

vy, skôr medzičasom došlo k zní-
ženiu flexibility dopravy, a preto 
považujú za neprípustné osobnú 
dopravu na trati zrušiť bez pred-
chádzajúcej snahy o jej revitalizá-
ciu a ekonomické zefektívnenie. 
Rovnako, zrušenie osobnej do-
pravy na tomto úseku a zrušenie 
zastavovania rýchlikov v danej 
zastávke zamedzí snahám o zvý-
šenie dopytu po nich.

Výsledok petície svedčí o tom, 
že ľudia majú záujem problém 
riešiť, že im táto téma nie je ľa-
hostajná a že sa s plánovanými 
krokmi ministerstva nestotožňu-
jú. Zostavovatelia petície veria, 
že po tom, ako petícia prebehla, 
je ideálna atmosféra na zmeny a 
sú presvedčení, že tak ako oni, aj 
samotní signatári majú množ-
stvo podnetných návrhov, ktoré 
by mohli prispieť k zefektívne-
niu dopravy na úseku. Keďže ná-
zor takej početnej skupiny ľudí 
by nemal byť odignorovaný, s až 
neuveriteľným výsledkom petí-
cie plánujú jej organizátori ďalej 
pracovať, akým spôsobom, závisí 
od postoja ministerstva a ďalších 
relevantných orgánov.

Jana Kuzmová

Záchrana Štiavnickej Anče

Poďakovanie
Zostavovatelia občianskej pe-

tície za zachovanie osobnej že-
lezničnej dopravy na úseku Ban-
ská Štiavnica – Hronská Dúbrava 
a za zachovanie zastávky Hron-
ská Dúbrava pre rýchliky v Ces-
tovnom poriadku ŽSR 2012-2013 
srdečne ďakujú všetkým signatá-

rom za aktívny záujem, podpo-
ru dobrej veci a slovnú podporu, 
rovnako ako všetkým partnerom, 
dobrovoľníkom Kataríne Fajbíko-
vej, Jane Koreňovej, Samuelovi 
Musilovi, Barbore Weisovej, Bori-
sovi Pečiarovi, Marošovi Blahúto-
vi, Michaele Kohútovej a ďalším, 
jednotlivým zberateľom, spolu-
pracujúcim organizáciám, pod-

nikom a obchodom za príjemnú 
a úspešnú spoluprácu. Sme pre-
svedčení, že jej výsledok je nepre-
hliadnuteľným prejavom občian-
skej vôle a že zohrá dôležitú úlohu 
pri konečnom rozhodovaní o do-
prave na trati.

Bolo nám potešením a cťou a te-
šíme sa na ďalšie stretnutie s Vami!

Tím zostavovateľov petície

Bude tento obraz minulosťou?  foto pert hoffman

Takto znie názov novej súťaže, 
ktorú vyhlásila spoločnosť Orif-
lame Slovensko. Súťaž prebeh-
ne na území Slovenskej republi-
ky, v mestách, ktoré sa do súťaže 
zapojili, dňa 14. septembra 2012 
(piatok) v čase od 00:00 do 24:00 
hodiny. V tento deň budú aj v na-
šom meste kozmetické porad-
kyne Oriflame zbierať podpisy a 
základné informácie (meno, priez-
visko, kontakt) na vopred pripra-
vený podpisový hárok. Do súťaže 
sa môže zapojiť  každý obyvateľ, 
ktorý dovŕšil vek 15 rokov, a to 
tým spôsobom, že svoj súťažný 
hlas pridelí nášmu mestu do pod-
pisového hárku. Stále stanovište 
kozmetických poradkýň Orifla-
me bude na Križovatke pri rešta-
urácii Barbora. Ostatné poradky-
ne budú zbierať Vaše podpisy po 
meste počas celého dňa. Poradky-
ne budú označené menovkami s 
logom Oriflame. 

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

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

Ďakujeme. 
Oddelenie regionálneho

rozvoja a MV

Vyhrajte pre 
svoje mesto 
nové detské 
ihrisko
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oznamy, pozvánky
spomienky

oznamy

„V našich
srdciach osta-
ne navždy.“

D ň a 
18.9.2012 uply-
nie 1 rok, čo nás navždy 
opustil drahý otec, starý otec 
Ladislav Bačík. Tí, ktorí ste 
ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku.

Syn a dcéra s rodinami

„Dotĺklo 
láskavé srd-
ce, utíchol 
milý hlas, 
pokles-
li pracovi-
té ruky, čo životom viedli nás. 
Odišiel človek vzácny, drahý, s 
dušou nevšedných krás, kto-
rého sme tak veľmi radi mali 
a ktorý tak veľmi ľúbil nás.“ 

S úctou a láskou si dňa 16. 
septembra 2012 pripomenieme 
3. smutné výročie úmrtia dra-
hého manžela, otca, starkého 
kpt. Štefana Foltána. Tí, ktorí 
ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku.   Smútiaca rodina

Spomienky

Mesiac úcty
k starším

Živena – spolok slovenských žien 
v B. Štiavnici Vás srdečne pozýva pri 
príležitosti „Mesiaca úcty k starším“ 
na milé posedenie s pohostením a 
programom v Kultúrnom centrom 
(pri Hoteli Grand) v Štiavnici pia-
tok 5. októbra 2012 o 16:30. Na 
príjemné posedenie s Vami sa te-
šia organizátori. Sponzori poduja-
tia: MsÚ v Banskej Štiavnici, SMER 
– SD, p. Lesičko. Organizátori

Poďakovanie 
Ďakujem poctivému nálezcovi za 

kľúče s príveskami, ktoré som stratila 
a hneď na druhý deň našla na mest-
skej polícii, kam ich nálezca donie-
sol. Vďaka nemu môžem naďalej dú-
fať, že stále existujú milí a dobrí ľudia, 
ktorí robia svet lepším. 

 vďačná Štiavničanka

Máte nejaký zaujímavý 
projekt a neviete, odkiaľ 
naň môžete získať finančnú 
podporu? Prinášame Vám 3. 
časť aktuálnych grantových 
výziev.

Rada Európy - Program Kultúra 
(2007-2013)

- cieľom je zlepšiť spoločný eu-
rópsky kultúrny priestor, ktorý sa 
zakladá na spoločnom kultúrnom 
dedičstve prostredníctvom rozvo-
ja kultúrnej spolupráce medzi tvor-
cami, kultúrnymi aktérmi a kultúr-
nymi inštitúciami krajín, ktoré sa na 
programe zúčastňujú,  s cieľom pod-
poriť vznik európskeho občianstva.

Termíny podávania žiadostí:
1. 10. 2012, 1. 11. 2012
Viac informácií  na internetovej 

stránke: http://www.ccp.sk/ccp/
sk/09/index.html

Envirofond
Podporuje projekty v týchto
oblastiach:
A. Ochrana ovzdušiaa ozónovej 

vrstvy Zeme
B. Ochrana a využívanie vôd
C. Rozvoj odpadového hospo-

dárstva
D. Ochrana prírody a krajiny
E. Environmentálna výchova, 

vzdelávanie a propagácia
F. Prieskum, výskum a vývoj za-

meraný na zisťovanie a zlepšenie 
stavu životného prostredia

Termín podania žiadosti: 31. 10. 
2012

Oprávnení žiadatelia: právnické 
osoby a obce do 2 000 obyvateľov

Viac informácií na internetovej 
stránke: http://www.envirofond.
sk/sk/podpora.html

Nový čas a Nadácia PONTIS - 

Srdce pre deti 2012
Cieľom programu je pravidelne 

podporovať:
Deti a mládež (do 18 rokov) s váž-

nejším zdravotným znevýhodnením 
obmedzujúcim kvalitu ich každo-
denného života, ktoré sú v zlej soci-
álnej situácii – napr. kúpou zdravot-
níckych a kompenzačných pomôcok, 
pokrytím nákladov súvisiacich s ope-
račným zákrokom, či poskytnutím 
terapeutických služieb – s dôrazom 
na dlhodobý efekt pomoci.

Deti a mládež (do 18 rokov) v krí-
zových situáciách alebo vyrasta-
júcich v nepriaznivých sociálnych 
podmienkach; resp. deti a ich rodi-
ny postihnuté humanitárnymi ka-
tastrofami – sprostredkovaním ma-
teriálnej pomoci.

Viac informácií na internetovej 
stránke: http://www.darca.sk/ar-
ticles/view/84

Nadácia Allianz -
Podpora z 2 % daní

- rôznorodé malé projekty spo-
jené so sociálnou problematikou a 
bezpečnosťou.

Oprávnení žiadatelia: právnické 
osoby

Termíny podania žiadosti:
priebežne počas roka
Viac informácií na interneto-

vej stránke: http://nadacia.allianz-
sp.sk/index.php?s-cv-contentI-
D=103003

Nadácia SPP Dedičstvo
regiónov 2012

Program podporí rôzne aktivi-
ty a podujatia, ktoré vychádzajú z 
miestnych tradícií ako napr. voľ-
nočasové aktivity, pravidelné pod-
ujatia v obciach spojené so zvykmi, 
históriou, tradíciami, zdokumento-
vanie miestnych tradícií a zvykov 

v podobe publikácie alebo iné kul-
túrne aktivity propagujúce tradičné 
miestne špecifiká atraktívnou (ino-
vatívnou) formou.

Uzávierka predkladania projek-
tov je 28. 9. 2012 do 12:00 hod.

Ďalšie informácie o programe 
Dedičstvo regiónov 2012 získate na 
internetovej adrese: http://www.
nadaciaspp.sk/index.php?cmd=ar-
ticle&aid=271&lang=sk#top

Baumit/Centrum pre filantropiu - 
Tu sa nám páči, tu chceme žiť

Tento program je o podpore ľudí, 
ktorí pomáhajú pri vzniku zmys-
luplných, funkčných verejných 
priestranstiev – miest , kde žijú.

O podporu sa môžu uchádzať: 
mimovládne organizácie: občianske 
združenia, nadácie, spolky, nezis-
kové organizácie, neinvestičné fon-
dy, kultúrne inštitúcie, samosprávy, 
iniciatívne skupiny občanov.

Termín podávania žiadostí:
21. 9. 2012
Viac informácií na internetovej 

stránke: http://www.tusanampaci-
tuchcemezit.sk/sk/8rocnik/

Nadácia ORANGE –
Školy pre budúcnosť 2012/2013

Dlhodobým zámerom programu je 
podporovať inovatívnych učiteľov v ich 
snahe meniť zaužívané spôsoby výuč-
by a podporiť ich pri zavádzaní zaují-
mavých a interaktívnych vzdelávacích 
trendov. Chceme, aby tvoriví a aktívni 
učitelia boli vo svojej práci motivovaní 
a aby nedostatok financií nebol prekáž-
kou pri realizácii ich nápadov.

Uzávierka prijímania projektov je 
9. októbra 2012

http://www.nadaciaorange.sk/
media/files/skoly_pre_buduc-
nost_2012_vyzva.pdf

Henrieta Godová

Aktuálne grantové výzvy - 3.časť

Postup výtvarníka Mgr. art. 
Ivana Slovenčáka do prestíž-
neho bienále.

Úspechom študentov umelec-
kých odborov na našej škole pred-
chádza správna motivácia, vyso-
ká odbornosť a talent vyučujúcich. 
Mgr. art. Ivan Slovenčák vlastnou 
tvorbou ukazuje cestu študentom, 
ktorí sa rozhodli študovať populár-
ny odbor propagačné výtvarníctvo 

(grafika).
Medzinárodná porota Biená-

le kresby, v ktorej zasadali  kapaci-
ty zo sveta umenia z Nemecka, Poľ-
ska (rektor Akadémie výt. umení a 
designu z Wroclawi), Česka, Turec-
ka (dekanka Fakulty výt. umení), 
Slovenska a Maďarska (profesor 
Akadémie výt. umení z Budapešti), 
posudzovala 1603 prác (od 437 au-
torov z 38 krajín). Výber bol nároč-
ný nielen kvôli množstvu grafík, ale 

najmä  vzhľadom na ich vysokú kva-
litu, ale bol limitovaný aj  obmedze-
nými priestorovými možnosťami 
výstavy. Tešíme sa , že talent nášho 
kolegu, ktorý vystavoval i v Banskej 
Štiavnici, či v rodnom meste - V. Kr-
tíši, ocenila aj medzinárodná porota  
bienále európskeho formátu a jeho 
grafiky uvidia návštevníci Západo-
českého múzea v Plzni od 3. októb-
ra, keď sa koná vernisáž, až do 18. 
novembra.  Beata Chrienová

Medzinárodné bienále kresby v Plzni
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Na Dňoch sv. Huberta (01.09.2012) 
v kaštieli Sv. Anton bola verejnos-
ti predstavená aj dlho očakávaná kni-
ha Wildlife o zveri žijúcej na Slovensku 
vo voľnej prírode. Nádherná obrazová 
kniha so zaujímavými textami v slo-
venčine, angličtine, češtine, nemčine, 
ruštine a poľštine má 224 strán veľké-
ho formátu, tvrdú väzbu so striebor-
nou razbou a až 185 krásnych foto-
grafií, z ktorých niektoré sú unikátne 
a neopakovateľné. Zostavovateľ kni-
hy Vladimír Barta mladší ju vytvoril 
za spolupráce 33 vynikajúcich sloven-
ských fotografov špecializujúcich sa 
na fotenie zvierat v slovenskej “divo-
čine”. Autorom knihy zablahoželal aj 
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej 
republiky, ktorý prevzal aj od Ing. Vla-
dimíra Bártu, riaditeľa vydavateľstva 

AB ART press, vydavateľstva pôvodnej 
slovenskej tvorby, symbolický prvý vý-
tlačok. Krásnu knihu si vo Sv. Antone 
odniesli aj niektorí čitatelia ŠN, ktorí 

využili uverejnený kupón z uplynulého 
čísla a unikátnu knihu o zvieratách do-
stali s mimoriadnou zľavou.

AB ART press

Wildlife, unikátna kniha o slovenských zvieratách

Riaditeľ vydavateľstva AB ART press Ing. Vladimír Bárta st.
odovzdáva knihu pánu prezidentovi  foto lubo lužina

p. Kmetíková, členka Senior 
klubu v Štefultove

Pečené zemiaky s 
hokajdom 

Potrebujeme:
1 hokajdo (tekvica oranžová)
1 kg zemiakov
1 dcl olej 
1 dcl voda
majorán, oregáno, bazalka, soľ,
vegeta, rasca, slaninka, syr

Postup: 
Hokajdo umyjeme, nabielime, 

pokrájame na mesiačiky a dáme 
do plechu zemiaky. Všetko posype-
me bylinkami a soľou. Na hokajdo 
dáme pásiky slaninky, nastrúhaný 
syr, olej a vodu, dáme do rúry asi na 
30 minút. Podávame s acidofilným 
mliekom.                        Dobrú chuť!

Je to už tradícia, že zakončením 
Salamandrových dní je slávnost-
ná svätá omša na Banskoštiavnic-
kej Kalvárii.

I tento rok tomu nebolo inak. Na-
opak,  k hlavnej nedeľnej omši pribudla 
ešte jedna, sobotná , ktorá plynule pre-
šla do ďalšieho duchovného programu. 
Obe omše boli slávené pri príležitosti 
sviatku Povýšenia sv. kríža.

V sobotu 8. septembra sa začala 
omša obetovaná za veriacich o 17,00 
hodine. Aj na prekvapenie organizáto-
rov sa jej zúčastnilo požehnaný počet, 
okolo 250 veriacich. Po omši pokračo-
val program adoráciou, počas ktorej 
bolo možné pristúpiť k sviatosti poká-
nia,  až do 19,00 hodiny. Program bol 
ukončený požehnaním prítomných.

V nedeľu začali veriaci postupne pri-
chádzať  už od 10,00 hodiny a približne 
dve stovky miest na prírodnom amfi-

teátri bolo rýchlo obsadených.  Ďalších 
približne tristopäťdesiat veriacich a tu-
ristov sa usadilo na lúke medzi amfi-
teátrom a Stredným kostolom. Omšu 
obetovanú za Všetkých zachovávate-
ľov baníckych tradícií a dobrodincov 
štiavnickej Kalvárie celebroval kňaz z 
Rádu bratov bosých karmelitánov, dp. 
Rudolf Bartal, OCD. Jej „banícky“ cha-
rakter podtrhol aj Banícky spevokol, 
ktorý počas omše účinkoval spoločne s 
farským spevokolom. Na záver prítom-
ných oboznámil pán Martin Macharik z 
Kalvárskeho fondu o ukončených a ďal-
ších plánovaných prácach v areáli.

O tom, že toto podujatie sa stá-
va ďalším dôležitým míľnikom v ži-
vote Kalvárie, svedčí nielen bohatší 
program a veľké množstvo zúčastne-
ných, ale i zapojenie sa dobrovoľníkov 
z Lazariánskej pomoci, ktorá je inicia-
tívou Vojenského a špitálskeho rádu 

sv. Lazára Jeruzalemského, slovenskej 
komendy Českého veľkopriorstva. Po-
čas omše zadarmo rozdávali veriacim 
vodu a v prípade potreby boli priprave-
ní poskytnúť aj zdravotnú pomoc.

K obohateniu programu prispelo aj 
novootvorené návštevnícke centrum 
v Dolnom kostole, kde  sinávštevníci 
mohli pozrieť  obe zreštaurované ka-
plnky, dozvedieť sa niečo z histórie a 
súčasnosti tohto pútnického miesta, 
podporiť obnovu, či zakúpiť si drobný 
suvenír.

Srdečná vďaka patrí všetkým obe-
tavým farníkom, ktorí venovali svoj 
čas príprave oboch podujatí, spevokolu 
Štiavničan, ktorého členovia sprevádza-
li svojím spevom nedeľnú svätú omšu, 
farskému spevokolu, všetkým kňazom 
a miništrantom a pánu Bohu za jeho 
prítomnosť a vydarené počasie počas 
oboch dní! Juraj Bačík

Salamandrové dni sa skončili na Kalvárii

V rámci Európskeho týždňa mobi-
lity sa v dňoch 16. – 22.9. uskutočnia 
na Slovensku viaceré podujatia, kto-
ré budú zvyšovať povedomie o iných, 
ako motorizovaných formách dopra-
vy. Do tohto projektu sa v menšej 
miere zapája v tomto roku aj Banská 
Štiavnica, a to tromi podujatiami ur-
čenými pre širokú verejnosť.

V piatok 21.9.2012 pripravil Mest-
ský úrad v spolupráci s fotoklubom 
Blur netradičné sprevádzanie po 
meste. V rámci neho sa nielen do-
zviete niečo z histórie mesta, ale skú-
sení fotografi vám ukážu aj niekoľko 

zaujímavých vyhliadkových bodov 
pre vaše fotografovanie. Začiatok 
prehliadky je od 16.00 hod., stretnu-
tie pri Informačnom centre na Ná-
mestí sv. Trojice.

V sobotu 22.9.2012 Mestský úrad 
– oddelenie kultúry, športu a mediál-
nej komunikácie v spolupráci s Klu-
bom slovenských turistov pripravil 
pešiu prechádzku na Tanád. Odchá-
dzať sa bude z Námestia sv. Trojice o 
10.00 hod. a prechádzať sa bude Klin-
gerom, Hornou Rovňou až na jeden z 
najznámejších štiavnických kopcov.

V nedeľu 23.9.2012 sme pripra-

vili niečo pre milovníkov cyklistiky. 
Nenáročná trasa cyklotúry sa začne 
o 10.00 hod. na Námestí sv. Trojice, 
pokračovať bude na Červenú stud-
ňu (príchod s možnosťou pripojenia 
sa na mieste o 10.30 hod.), Richňa-
vu, Počúvadlo a okolo Sitna. Akcia je 
pripravená v spolupráci s projektom 
Bajkom k tajchom.

Veríme, že uvedené podujatia vás za-
ujmú a využijete aspoň jednu z našich 
bezplatných ponúk, presedláte z áut na 
vlastné nohy a aj takýmto spôsobom si 
pripomeniete týždeň mobility.

R. Marko, P. Sliacky

Európsky týždeň mobility v Banskej Štiavnici

Veľkoplošná 
deratizácia

Regionálny úrad verejného zdra-
votníctva so sídlom v Žiari nad Hro-
nom (ďalej len RUVZ) ako príslušný 
orgán štátnej správy na úseku verej-
ného zdravotníctva podľa § 3 ods. 1 
písm. c) a podľa § 6 ods. 1 a § 6 ods. 
3 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o 
ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení noviel (ďalej len 
zákon č. 355/2007 Z. z.), v spojení s 
§ 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní (správny poriadok) 
v znení noviel ( ďalej len správny po-
riadok), n a r i a ď u j e podľa § 12 ods. 
2 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z.:

Vykonať veľkoplošnú reguláciu 
živočíšnych škodcov (deratizáciu) 
na zabránenie vzniku a šíreniu pre-
nosných ochorení na celom území 
mesta Banská Štiavnica v termíne 
od 01.09.2012 do 31.10.2012. 

Nariadenie v celom znení je zve-
rejnené na úradnej tabuli, na in-
ternetovej stránke www.banskas-
tiavnica.sk, alebo si ho môžete 
vyžiadať na Mestskom úrade. 

Oľga Nigríniová
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Bližšie info: Odd. kultúry, športu a mediálnej komunikácie tel.č.:045/679 0 362, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk.

Kultúrne centrum vás pozýva

Kino Akademik: Iron Sky
Sobota 22.9., 18:30, komédia, thriller, Fínsko, Nemecko, Austrália, 2012, 93 min, MP 15,
Vstupné: 2,50€,
V posledných chvíľach 2. svetovej vojny sa tajný nacistický program vyhol deštrukcii a ukryl sa na odvráte-
nej strane Mesiaca. Počas sedemdesiatich rokov prísneho utajenia nacisti skonštruovali gigantickú vesmír-
nu pevnosť s masívnou armádou lietajúcich tanierov. Keď americký astronaut James Washington pristane 
so svojím lunárnym modulom príliš blízko tajnej nacistickej základne, mesačný Führer sa rozhodne, že žia-
rivý moment ovládnutia Zeme nastal ... aj keď o niečo skôr, než sa plánovalo. Washington vyhlasuje, že jeho 
misia je len propagačnou kampaňou prezidentky Spojených štátov, ale čo iné by človek mohol byť, keď nie 
vyzvedač pre bezprostredný útok pozemskými silami? Štvrtá ríša musí reagovať!

Kino Akademik: Rozchod Nasera a Simin
Piatok 14.9., 18:30, Dráma, Irán 2011, far., 120 min, Vstupné:2,50€

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

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

môže prevziať v pokladni  Klientske-
ho centra. Správne znenie krížovky 
z č.30/2012: „Pravá bieda sa začína 
len vtedy, keď sa nám znechutí prá-
ca.“ Výhercom sa stáva Vlasta Ko-
istová, Hájik 1, Banská Štiavnica. 
Srdečne blahoželáme!

V tajničke sa ukrýva výrok Jana 
Wericha: 

A., Časť atlasu, Mestské osvetové 
stredisko, názov zubnej pasty, 3.časť 
tajničky, B., Začiatok tajničky, C., 
Obyvateľ z hôr, kočovník, okruhy 
chleba, D., Skupina zvierat, otravné 
látky, zvolanie pri počudovaní, pred-
ložka 2. pád, E., Policajný zbor, za-
sahuje, nosí med, slečna skr., F., Zn. 
kyslík a mangán, koniec tajničky, na 

100 mieste, G., Čínsky herec, Majka, 
koníky, obruba, H., Zahrotenie pali-
ce na hádzanie, majstrovstvá sveta, 
staré domy, I., Štikútal, ruská rieka, 
papagáj, koše naopak, J., 2.časť taj-
ničky, K., Stred slova melír, Katarí-
na, Indián, Elena.

1., Malá čierna hora skr., spolu, 
2., Patriaci Alovi, neprišiel načas, 3., 
Oros, nevyťahuje meč, 4., Vyhynutý 
kočovníci, čmeliak, koncovka zdrob-
nenín, 5., Drob mlynčekom, klo-
búk, čistiaci prostriedok, 6., Ruská 
rieka, mládežnícky pozdrav, stred 
slova vyšitá, 7., Priesvitná hmota 
na okná, čistiaci prípravok, Marti-
na, 8., Nesedel, počet rokov, set, 9., 
Tón bez dĺžňa, malé oko, zuby, 10., 
Stred slova porob, meno Machálko-
vej, ruská rieka, 11., Druh medve-
ďa, melie, vyučuj, 12., Spojka, ko-

túľa, podľa etikety, 13., Jihlá bez H, 
savana, olej, 14., Samohlásky v slo-
ve berety, 4.časť tajničky, švédska 

firma na nábytok.
Pomôcky: Ikea, Aša, Oka, Mýval, 

Olalá, Lee, Aláni  A. Rihová

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

V roku 1996 členské mestá Orga-
nizácie miest svetového dedičstva 
(OMSD) zo strednej a východnej Eu-
rópy sa prvýkrát zúčastnili na kon-
ferencii v Budapešti, ktorá začala vý-
znamnú regionálnu spoluprácu.

Táto konferencia a Dokument z 
Budapešti podpísaný na jej záver 
prispeli k organizovaniu násled-
ných konferencií v dvojročných cyk-
loch a podpísaniu ďalších dokumen-
tov, ktoré posilnili úlohu členských 
miest regiónu v OMSD.

V roku 2004 pri organizovaní 5. 
konferencie Budapešti asistovala 
Banská Štiavnica.  Ako sme už infor-
movali v čísle 28 Štiavnických novín, 
v tomto roku mesto Banská Štiavni-
ca bude mať česť organizovať 9. regi-
onálnu konferenciu  OMSD pre člen-
ské mestá zo strednej a východnej 
Európy v spolupráci s Regionálnym 
sekretariátom v Budapešti, ktorá sa 
uskutoční  od 17. do 20. septembra 
2012 v Banskej Štiavnici. Záštitu 
nad konferenciou prevzal podpred-

seda vlády SR a minister zahranič-
ných vecí Miroslav Lajčák.

Cieľom konferencie je posilniť a 
rozvinúť spoluprácu medzi členský-
mi mestami OMSD v oblasti ochra-
ny dedičstva historických miest 
a koordináciu podnikaných akti-
vít. Konferencia bude mať 2 hlavné 
témy –  „Výchova školskej mládeže k 
ochrane svetového dedičstva UNE-
SCO“ a . „Naše využitie značky sve-
tového dedičstva UNESCO“.

Slávnostné otvorenie stálej výstavy 

„Svetové dedičstvo očami detí“ a sláv-
nostné otvorenie samotnej konferen-
cie sa uskutoční v utorok 18. septem-
bra 2012 od 9:30 v Kultúrnom centre, 
Kammerhofská 1  

Na konferenciu sa prihlásilo 16 
miest svetového dedičstva zo strednej 
a východnej Európy. Okrem pracov-
ného programu účastníci navštívia aj 
pamiatky svetového dedičstva v mes-
te Banská Štiavnica a technické pa-
miatky v jej okolí. 

Miron Breznoščák

9. regionálna konferencia Organizácie miest svetového dedičstva
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Na októbrové dni pripravilo 
občianske združenie Štokovec, 
priestor pre kultúru, akciu s 
názvom Ne-konečná stanica, 
jej cieľom bude upraviť okolie 
stanice tak, aby sa stala 
atraktívnejšia pre cestujúcich 
a návštevníkov železničnej 
stanice, ktorá zároveň slúži 
ako kultúrne centrum.

Dobrovoľníci sa budú môcť 
zapojiť počas troch dní 19.-21.
októbra 2012 do úpravy plôch 
zelene, maľovania oplotenia, čis-
tenia sochy baníka pred stani-
cou, vytvárania stojanu na bi-
cykle a bezbariérového prístupu 

na stanicu... Odmenou za prácu 
bude večerné premietaniu filmu, 
workshop kresby krajiny, alebo 
workshop výroby a púšťania šar-
kanov. Pripravené je pre nich aj 
občerstvenie a spoločný obed. 
Dobrovoľníci sa môžu hlásiť na 
turcani@gmail.com, prípadne na 
telefónne číslo 0917 280 756. 
Akcia sa koná v rámci celoslo-
venského trojdňového marató-
nu dobrovoľníctva “72hodín”, 
ktorého cieľom je zapojiť najmä 
mladých ľudí do komunitného ži-
vota na Slovensku a poukázať na 
klady dobrovoľníckej činnosti. 
Samotnú Trať mládeže postavili 
mladí ľudia svojou dobrovoľníc-

kou prácou, preto by bolo pek-
né naďalej rozvíjať ducha mies-
ta stanice ako miesta, ktoré spája 
ľudí. Tešíme sa na vašu účasť.

David Turčáni

Nekonečná stanica

Archív OZ Štokovec  foto archív oz 

štokovec

Posledný augustový podvečer 
znel nielen v nostalgických tó-
noch doznievajúceho leta, ale aj 
v tónoch radosti z nevšedných 
stretnutí a tajomnej krásy ob-
razov dvoch významných osob-
ností výtvarného umenia - Meli-
ty Gwerkovej a Mariana Vidu st., 
a to priamo v srdci ich milovanej 
Banskej Štiavnice, na vernisáži 
výstavy veľkoformátových diel v 
L&O Galérii v Joergesovom dome 
na Trojičnom námestí. 

Vernisáž otvoril pán Ivan La-
dziansky, majiteľ obchodu Diela 
a dielka slovenských výtvarníkov. 
Nasledovala prehliadka obrazov, 
srdečné zvítania a rozhovory so 
sympatickými umelcami, kto-
rí striedavo žijú a tvoria v Ban-
skej Štiavnici i Bratislave. Melita 
Gwerková je absolventka Vedy o 
výtvarnom umení na Filozofickej 
fakulte Univerzity Komenského v 
Bratislave a súkromného výtvar-
ného štúdia. Marian Vida absol-
voval množstvo odborných súk-
romných štúdií. Obaja sú členmi 
Umeleckej Besedy Slovenska, fran-
cúzskej asociácie A7 a talianskeho 
združenia umelcov domu Dante-
ho Alighieriho vo Florencii. Majú 
za sebou mnoho úspešných vý-
stav doma i v zahraničí a ich diela 
zdobia galérie a súkromné zbierky 
v mnohých európskych krajinách, 
ale i v USA.Sú laureátmi viacerých 
významných ocenení.

Niet sa čo čudovať, že stretnu-

tie ,,na domácej pôde" sprevádzal 
taký veľký záujem.

Na moju otázku, ktorý zo šty-
roch základných živlov v tvorbe 
i osobnom živote úspešný man-
želský pár najviac charakteri-
zuje, odpovedala pani Melita s 
náručím plným nádherných kve-
tín: ,,Ja som Vzduch a Marian 
je Zem, pričom sa neustále vzá-
jomne ovplyvňujeme.On ma pri-
ťahuje, aby som sa nevznášala 
príliš vysoko a ja mu naopak po-
máham odpútať sa a vzlietnuť..." 
Toto nádherné prepojenie cítiť v 
každom ich diele. Ale vnímavý 

pozorovateľ nachádza v ich ob-
razoch aj životodarnosť a svie-
žosť Vody, tajomnú vášeň Ohňa, 
i  ten najmocnejší živel ľudskej 
duše menom Láska, vynárajú-
ci sa z prapodstaty života, myš-
lienok, túžob a snov. K príjemnej 
atmosfére večera prispeli hudob-
níci Dodo Klimko, Palo Kružlic a 
srdečná vďaka patrí aj personá-
lu novootvorenej kaviarne Ga-
valier. Jedinečnú výstavu Melity 
Gwekovej a Mariana Vidu v Ban-
skej Štiavnici je možné obdivovať 
do 16.septembra 2012.

Janka Bernáthová

Výstava obrazov Melity Gwerkovej a 
Mariana Vidu v Banskej Štiavnici

Zo slávnostnej veznisáže  foto pert hoffman

Štiavnické 
korene
Ing. Štefan Schramek, Dr.Sc.

* 1.9.1936 Banská Štiavnica
† 20.12.1986 Bratislava
Boli sme s manželkou Júliou na 

návšteve u pani Elenky Šálekovéj – 
Schramekovej v ich rodnom dome. S 
Elenkou sme spomínali na naše mla-
dé roky a pritom sme spomínali aj na 
jej brata Pipa Schrameka, ktorý by sa 
bol dožil 1.septembra 2012 74 rokov.

Rodina Schrameková bývala v 
rodinnom dome pod Rím. kat. fa-
rou v Banskej Štiavnici. 

„Môj brat Pipo pracoval vo Vi-
rologickom ústave Dionýza Štúra 
SAV Bratislava. Bol významným 
slovenským virologom-riketsiolo-
gom. Od roku 1960 pracoval ako 
vedúci biochemického laborató-
ria Virologického ústavu SAV v 
Bratislave. Bol autorom množstva 
medzinárodne uznávaných ve-
deckých prác. Absolvoval viaceré 
zahraničné stáže, jeden rok strá-
vil v USA – v Bethesde. Stal sa sve-
tovo uznávaným odborníkom vo 
svojom odbore. Vo Virologickom 
ústave pracoval pod vedením aka-
demika Blaškoviča.

Oženil sa s Evou Bartošovou a 
mali spolu 2 deti. Evu, ktorá je le-
kárka, primárka NÚSCH – Brati-
slava, a Denisu, taktiež lekárku-in-
ternistku pracujúcu v Bratislave.

Pri výskume sa infikoval riketsio-
zou a na následky tejto infekcie zo-
mrel 2.decembra 1986 v Bratislave“.

Synovec, MUDr. Tomáš Šálek, 
bratislavský onkológ, bývalý ria-
diteľ Národného onkologického 
ústavu, takto na svojho strýka spo-
mína: „bol to nesmierne pracovi-
tý, sčítaný a rozhľadený človek. Ja, 
ako malý chlapec, som obdivoval 
na ňom najmä to, že počas dovo-
leniek v Banskej Štiavnici neustá-
le študoval a vzdelával sa tvrdiac, 
že bez systematickej práce sa nedá 
dosiahnuť úspech v odbore, v kto-
rom pôsobíme."

Celý svoj profesionálny život 
som sa snažil brať si zo svojho strý-
ka príklad.             Vladimír Poprac
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služby
Predaj triedeného dekoratív- �

neho a funkčného kameňa, štr-
ku a posypového materiálu pre 
základy budov, cesty a záhrady, 
tel.č.: 0910 410 410

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

Predám suché palivové drevo, napí- �
lené, naštiepané, tel.č.: 0908 655 270

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

Majstrovstvá regiónu - 
stred, 6.kolo
Pohronie - Sitno Banská
Štiavnica  3 :1 (3:0)

Góly: 90.min. Lupták
Zostava: Pažout, Čiliak, Necpal 

(84.Ferenčík st.), Hanzlík, Barák (35.
Lupták), Hanus, Macejko (88.Šima), 
Kulik, Zuberník, Hanzlík P., Kminiak

Prebiehali prvé sekundy zápa-
su, domáci zaútočili po ľavej stra-
ne, lopta sa dostala pred našu brá-
nu, kde ju tečoval domáci útočník, 
ktorý otvoril skóre zápasu 1:0.Bol 
to zlomový moment zápasu, ktorý 
ovplyvnil jeho ďalší priebeh. Domá-
cim to dalo krídla a našich to pre-
kvapilo tak, že sa z toho v ďalších 
minútach ťažko preberali. V 5.min.
nastrelili domáci žrď našej brány. 
Domácu bránu sme ohrozili nebez-
pečne v 20.min., keď sme zaútočili 
v trojici, Kulik ideálne prihral Ha-
nusovi, jeho strelu domáci brankár 
vyrazil iba s námahou pred Kulika, 
jeho strelu však z bránkovej čiary 
vykopol domáci obranca. O 2 minú-
ty ukázal svoje kvality brankár Pa-
žout, ktorý spod brvna našej brány 
vytisol strelu domáceho Dobrotu z 
25 m. Prišla 26.min, kde pri súboji 
o loptu v 16-ke spadol  domáci hráč 
a  rozhodca n a prekvapenie našich 
hráčov odpískal pokutový kop, kto-
rý domáci hráč bezpečne premenil. 
Domáci nás definitívne poslali  na 
kolená v 35.min., keď po kombiná-
cii zvýšili na hrozivý polčasový stav 
3:0.Hra sa nám v prvom polčase 
nedarila, hráči boli nervózni k čomu 
prispel svojimi chybnými verdiktmi 
hlavný rozhodca zápasu.

Taký presný priebeh mal i druhý 
polčas a odlišný meter rozhodcu na 
zákroky domácich a našich hráčov. 
Už v 47.min. nás znovu zachránil 
svojím zákrokom pred gólom bran-
kár Pažout. Tak isto sa vyzname-
nal v 55.min. keď znovu skvele za-
siahol. Brankár domácich v 63.min. 
chytil hlavičku Hanzlíka A. po pek-
nom centri Luptáka. Napokon sa 
nám podarilo skorigovať výsledok 
v 90.min, keď samostatným sólom 
na domácu bránu stanovil konečný 

výsledok Lupták.
II.trieda dospelí - juh, 6.kolo
Sitno Banská Štiavnica "B" - 
Družstevnik Prestavlky  5 : 0 (4:0)

Goly: 4. Baranec, 9a 35.Číž,17.
Ferenčík st., 75.Šoučík

Zostava: Kraják, Halát, Hudák 
M.st.(56.Binder), Žikla (46.Feren-
čik ml.), Šovčík, Kmeť (56.Macko), 
Barák Ľ. (Beňadik), Číž, Šima, Fe-
renčík st., Baranec (Potančok st.) 

Naša rezerva bola od prvej minú-
ty jednoznačne lepším mužstvom a 
zaslúžene zvíťazila.
V.liga dorast 6.kolo 

FK Bzovík - Sitno Banská

Štiavnica 2:2 (1:1)
Góly: Ďurovič 2
Zostava: Szabó, Schrom, Ladic-

ký, Pastier I., Cibuľa, Potančok, Ne-
uschl, Pastier, Ďurovič, Zupka

Naši chlapci si priviezli domov z 
ihriska súpera bod.
II.liga starší žiaci 6.kolo
MFK Žarnovica - Sitno Banská 
Štiavnica 2:4 (1:2)

Góly: Chmelina 2, Bartoš, Židík

II.liga mladší žiaci 6.kolo 
MFK Žarnovica - Sitno Banská 
Štiavnica 7:0 (3:0)
Dohrávka.

II.liga st.žiaci 5.kolo 
Sitno Banská Štiavnica - MFK 
Detva 0:2 (0.0)

II.liga mladší žiaci 6.kolo
Sitno Banská Štiavnica - MFK 
Detva  1.4 (0:2)

Kam na futbal
Majstrovstvá regiónu - STRED 
7.kolo, hrá sa 16.9.2012 o 15.00 hod.

Sitno Banská Štiavnica - FK Čadca
V.liga dorast 7.kolo 15.9.2012 o 
14.00hod

Sitno Banská Štiavnica - FK Hrochoť
II.liga SŽ a MŽ, 7.kolo hrá sa 
15.9.2012

Sitno Banská Štiavnica - Sklotat-
ran Poltár
II.trieda juh 7.kolo 16.9.2012 o 
10.30 hod.

FK Tekovská Breznica - Sitno 
Banská Štiavnica "B"

Ivan Javorský, Ivan Beňo

Derby v Žiari dopadlo lepšie pre domácich

1 Tatran Krásno nad Kysucou 7 4 2 1 11:8 14
2 Fatran Dolná Tižina 7 4 2 1 10:9 14
3 FK 34 Brusno - Ondrej 6 4 1 1 15:7 13
4 MFK Banská Bystrica 6 4 1 1 11:7 13
5 FK Čadca 7 4 1 2 12:10 13
6 Družstevník Liptovská Štiavnica 7 4 0 3 19:6 12
7 MŠK Žilina B 6 3 1 2 10:5 10
8 ŠK Závažná Poruba 6 3 1 2 12:9 10
9 KINEX Bytča 7 3 1 3 11:12 10
10 Baník Kalinovo 6 2 3 1 8:3 9
11 MŠK Kysucké Nové Mesto 7 3 0 4 13:14 9
12 FK Pohronie Žiar n. Hr. / D. Ždaňa B 7 2 1 4 9:16 7
13 MFK Nová Baňa 6 1 3 2 9:11 6
14 Sitno Banská Štiavnica 6 2 0 4 8:14 6
15 MFK Lokomotíva Zvolen 6 0 1 5 1:17 1
16 CSM Tisovec 7 0 0 7 4:15 0

V dňoch 8. - 9. 9. 2012 sa usku-
točnili Majstrovstvá SR v streľbe 
z malokalibrových zbraní na strel-
nici v Domaniži. Mladí strelci v ka-
tegórii dorastenci zo SŠK Banská 
Štiavnica znovu dokázali, že pat-
ria medzi najlepších strelcov na 
Slovensku. V kategórii dorastenci 
v disciplíne 3 x 20 (ľah, stoj, kľak) 
obsadil Patrik Jány 3.miesto.

V kategórii dorastenci 60 vý-
strelov v ľahu obsadil Štefan Šu-
lek ml., 1. miesto a tým sa stal 
Majstrom SR v uvedenej disciplí-
ne a kategórii. Štefan Šulek ml. 
bol tiež odmenený diplomom a 
medailou za dosiahnutie 2.miesta 
v lige talentovanej mládeže.

Ľubomír Drbohlav

Majstrovstvá 
SR v streľbe

Zľava Patrik Jány a Štefan 
Šulek ml. po slávnostnom 
vyhodnotení na strelnici v 
Domaniži. foto ľubomír drbohlav

Vyhodnotenie súťaží 
Poznáte tajchy a ich 
históriu?

Súťaž o novú reprezentačnú publi-
káciu o tajchoch v okolí Banskej Štiav-
nice sa skončila. Správna odpoveď na 
poslednú 3. súťažnú otázku znie: A/ 

Ottergrund. Posledným výhercom 
súťaže sa stáva Mgr. Adrian Ka-
šiar, Ilijská 8, Banská Štiavnica. 
Všetkým výhercom súťaže srdečne 
blahoželáme. Krásna publikácia Taj-
chy bude slávnostne výhercom odo-
vzdaná na vernisáži o ktorej vás bude-
me na stránkach ŠN včas informovať.

Súťaž s Betonom

V ŠN č.28/2012 sme vyhlásili súťaž 
s Betonom o vecné ceny. Do redakcie 
nám prišlo množstvo správnych od-
povedí, že Festival Štiavnička sa usku-
toční v dňoch 30. – 31. augusta 2012. 

Zo všetkých správnych odpovedí sme 
vyžrebovali 3 čitateľov, ktorí sa zapo-
jili do súťaže a vyhrali vecné ceny. 1. 
Andrea Surovcová, B. Štiavnica, 2. 
Magda Bartolovicová, Sv. Anton, 3. 
Alžbeta Kopálová, B. Štiavnica. Vý-
hercom srdečne blahoželáme! Vecné 
ceny si výhercovia môžu vyzdvihnúť v 
redakcii ŠN.  Redakcia ŠN
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najlepšie ceny v meste

CITYCITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

Predaj už nových 
jabĺk z ovocného 
sadu Svätý Anton
Cena: I.trieda 0,50 EUR
 II.trieda 0,30 EUR
objednať padavky 0,08 EUR
Každú sobotu: 8.00-12.00 hod. 
Pracovný deň: 8.00-15.00 hod.
Predajné miesto:
Zigmund šachta - klima-
tizovaná hala na uskladnenie 
(oproti zámočníctvu Ruckschloss)

Tel.č.:   0907 800700
 0905 554433

Mládežnícka 21, (pod plavárňou) 
Banská Štiavnica, Tel: 0917 980 604
Otváracie hodiny:  Po-Pi: 9.00 – 17.00 hod. 
   So: 9.00 – 12.00 hod.
STE SRDEČNE VÍTANÍ. TEŠÍME SA NA VÁS!!!

Nová predajňa
nábytku otvorená

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

Prenajmem 2-izbový byt 53m² na  �
Križovatke zrekonštruovaný, nová kú-
peľňa, dlažba, plávajúce podlahy plas-
tové okná, treba vidieť. Byt je čiastoč-
ne zariadený. Cena dohodou, tel.č.: 
0905 401 648

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

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

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

Predám 3-izbový byt v poschodovom  �
dome na Povrazníku, cena 55 000,-Eur, 
tel.č.: 0903 121 901

Predám kancelárske zariadené  �
priestory v BŠ, tel.č.: 0903 800 874 

Hľadáme lektorov anglického jazy- �
ka, tel.č.:0908 953 105, e-mail: goral-
kova@chantal.sk Chceš sa za tri mesia-
ce stať mladým dôchodcom, budujeme 
nové odvetvie, ak máš obchodné zruč-
nosti a si vodcovský typ volaj. Šanca!!! 
Tel.č.: 0902 899 996

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

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

Výhodne predám kancelársky  �
nábytok, viac sa dozviete na tel.č. 
0903 800 874

Predám Škodu 120 LS, platné  �
EK a TK, ťažné zariadenie + ná-
hradné kolesá, dohoda istá, tel.č.: 
0910 269 505


