
1. ročník Majstrovstiev vo varení gulášu
Dňa 24. septembra 2011 sa na futbalovom 
štadióne konal 1.ročník Majstrovstiev Banskej 
Štiavnice vo varení gulášu.  str.5

Návšteva diplomatov
24. septembra navštívilo Banskú 
Štiavnicu vyše 30 diplomatov 
z celého sveta.  str.8
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V zmysle zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení, v znení ne-
skorších zmien a doplnkov, §-u 12 
odst. 1 a §-u 13 ods.4a) zvolávam 
zasadnutie Mestského zastupiteľ-
stva v Banskej Štiavnici na deň 6. 

október 2011 o 13:00. Zasadnutie 
sa uskutoční v zasadacej miestnos-
ti radnice, prízemie č.d. 4. Interpe-
lácie občanov od 15:00. Srdečne po-
zývame! Mgr. Nadežda Babiaková

primátorka mesta

tr.5

ášu

V piatok 23. septembra 2011 
o 9:00 sa v podkrovných 
priestoroch Základnej 
školy Jozefa Horáka konala 
prezentácia žiakov a učiteľov 
partnerských miest Banská 
Štiavnica a Moravská Třebová, 
ktorí sa podieľali na spoloč-
ných projektoch Kalendára 
na školský rok 2011/2012 a 
Publikácií o partnerských 
mestách. 

Základná škola Jozefa Horá-
ka a mesto Banská Štiavnica počas 
návštevy pripravili pre 12 žiakov z 
Moravskej Třebovej pestrý a boha-
tý program: prijatie u primátorky, 

prehliadku pamiatok, múzeí, vďa-
ka nádhernému počasiu prechádz-
ky okolo najznámejších jazier. Žiaci 
oboch škôl absolvovali aj priateľské 
zápasy vo fl órbale a spoločnú disko-
téku. Na prezentácii medzi pozva-
nými hosťami nechýbali ani zástup-
ca primátorky mesta JUDr.Dušan 
Lukačko, vedúca Školského úradu 
PaedDr.Viera Ebert, predseda rodi-
čovskej rady Ing.Oliver Lakoštík, zo 
ZŠ v Moravskej Třebovej, zástupky-
ňa školy Mgr. Jindřiška Hrdinová, 
p.učiteľky Jiřina Faktorová, Květo-
slava Štefková, p.učiteľ Roman Cá-
pal. Po príhovoroch viceprimátora 
JUDr. Dušana Lukačku, riaditeľa 
ZŠ J.Horáka Jána Maruniaka a zá-

stupkyne školy z Moravskej Třebo-
vej Mgr. Jindřišky Hrdinovej na-
sledoval krátky kultúrno-hudobný 

program, ktorý si pre svojich čes-
kých kamarátov pripravili žiaci 1. a 
2. stupňa ZŠ J. Horáka.  �3.str.

Projekty partnerských škôl

Sprievodné slová patrili pani učiteľke Renate Taligovej. foto michal kríž

Hodnota vzájomného priateľstva a partnerstva sa nedá vyvážiť ani zlatom ani striebrom

Mesto Banská Štiavnica v 
spolupráci s Banskoštiavnic-
ko-hodrušským baníckym 
spolkom vás pozýva na 
podujatie Akademici v 
Banskej Štiavnici 2011 pri 
príležitosti 10. výročia 
podpisu Deklarácie pokra-
čovateľov duchovného 
dedičstva Baníckej akadémie 
v B.Štiavnici, ktoré sa 
uskutoční v sobotu 8. októbra.

Program:
17:00 - zhromaždenie v Kostole 

sv. Kataríny

banícka hymna „Zdar Boh  -
hore!“ 

príhovor primátorky mesta Ban- -
ská Štiavnica

prečítanie odporúčania J. T.  -
Peithnera panovníčke Márii Te-
rézii z porady osobitnej komisie 

prečítanie rozhodnutia panov- -
níčky Márie Terézie 

prečítanie Deklarácie pokračo- -
vateľov duchovného dedičstva 
slávnej Baníckej akadémie v 
Banskej Štiavnici

prečítanie Vyhlásenia o pripoje- -
ní k Deklarácii

pieseň Štiavnica je pekné mesto  -
�3.str.

Akademici 
v Štiavnici

Mestské 
zastupiteľstvo
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mestská polícia
informuje

z programu
primátorky

Sklamanie
V sobotu 17. septembra 2011 

som navštívil vaše mesto ako tu-
rista so záujmom obhliadky kul-
túrnych pamiatok. Bol som nemilo 
prekvapený, keď som sa po 17. ho-
dine už nikde nedostal a musel som 
predčasne ukončiť svoj zámer. Mys-
lím si, že je neúcta k zákazníkovi, 
keď sa musí náhliť obhliadkou jed-
nej pamiatky, aby stihol ešte jednu 
alebo maximálne dve. 

Turistický ruch sa nedá rozvíjať 
za účinkovania rôznych obmedze-
ní zákazníka spôsobených, ako to 
posudzujem z môjho pohľadu, ne-
schopnosťou vytvoriť podmienky, 
ktoré sú bežné všade vo svete.

Navštívil som veľa destinácii, kde 
nerobilo problém zákazníkovi po-
núknuť návštevu pamiatok aj večer 
o 10. hodine.

Chcel by som veriť a dočkať sa že 
aj u vás sa to stane štandardom
S pozdravom Ing. Chladný Štefan

Vážený pán Chladný,
počas letnej sezóny navštívilo 

naše mesto v priemere 180 ľudí den-
ne. Myslím si, že veľká väčšina ľudí 
pri príchode navštívila informačné 
centrum, kde získali informácie o 
jednotlivých expozíciách, na zákla-
de čoho si upravili svoj pobyt v mes-

te. Ľudia, čo prichádzali len na jeden 
deň, sa nám ozývali e-mailom, alebo 
si pozreli otváracie hodiny na inter-
nete. Preto môžem konštatovať, že 
sťažností ohľadom otváracích ho-
dín bolo veľmi málo. Je naozaj ťažké 
vyjsť v ústrety všetkým návštevní-
kom a ako príklad uvediem Galériu 
Jozefa Kollára, ktorá na základe nie-
koľkých sťažností počas leta svoje 
otváracie hodiny predĺžila, po me-
siaci sa ukázalo, že túto zmenu otvá-
racích hodín využili za mesiac tra-
ja návštevníci a na základe čoho sa 
musel na sedem dní v týždni zabez-
pečiť lektor. Ideálne by bolo mať 
otvorené všetky expozície do večer-
ných hodín, v centre mesta množ-
stvo atrakcií, počas sezóny každý ve-
čer kvalitné kultúrne podujatie atď., 
ale všetko je limitované obmedzený-
mi fi nančnými prostriedkami, ktoré 
jednoducho nedovolia uspokojiť po-
treby všetkých návštevníkov mesta, 
aj keď si to naozaj úprimne želáme. 
Veríme, že aj napriek tomuto ne-
dorozumeniu naše mesto opäť radi 
navštívite a absolvujete návštevy v 
našich múzeách k Vašej plnej spo-
kojnosti. Vedenie Slovenského ban-
ského múzea sa s touto odpoveďou 
stotožňuje.
Libor Chmelíček, Ing. Ján Sedílek

Informačné centrum mesta

Odpovedáme 
občanom26. september - Gremiálna po-

rada vedenia Mesta B.Štiavnica a 
zástupcov mestských spoločností. 

Pracovná porada k rozpočtu. 
Uskutočnilo sa pracovné stret-

nutie s podpredsedom NR SR p. 
Pavlom Hrušovským a vedúcim 
služobného úradu Min. dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja 
SR Dr. Petrom Machom. 

27. september - Pracovné stret-
nutie so zástupcami fi rmy EMED 
Slovakia, s.r.o. 

Pracovné rokovanie k proble-
matike futbalu v B.Štiavnici. 

Práca v meste a individuálne 
pracovné stretnutia s obyvateľmi. 

 
28. september - Uskutočnilo sa 
pracovné stretnutie k príprave 
podujatia Akademici 2011. 

Príprava materiálov pre Mest-
ské zastupiteľstvo v B.Štiavnici. 

29. september - Pracovné stret-
nutie so zástupcami spoločnos-
ti ESPRIT, s.r.o., k problematike 
zefektívnenia odpadového hos-
podárstva. 

Účasť na Valnom zhromaždení 
spoločnosti Mestské lesy Banská 
Štiavnica, s.r.o.

30. september - Pracovná pora-
da k riešeniu problematiky inves-
tičnej výstavby mesta. 

Andrea Benediktyová 

11. septembra 2011 o 12:30 v 
Banskej Štiavnici na Ul. Obrancov 
mieru pri autobusovej zástavke 
Horný mlyn hliadka MsPo zistila, 
že tu leží na zemi osoba pod vply-
vom alkoholu a vzbudzuje verej-
né pohoršenie. Bola zistená totož-
nosť osoby, ktorým bol S.K.. Vec 
bola vybavená uložením blokovej 
pokuty za priestupok proti verej-
nému poriadku a osoba opustila 
miesto. 

14. septembra 2011 o 19:38 v 
Banskej Štiavnici na Ul. Dolná 35 
nedostatočne zabezpečené odpar-
kované vozidlo zn. Toyota sa dalo 
do pohybu a následne narazilo do 
múrika pri smetných košoch, ná-
sledkom čoho došlo k poškodeniu 
múrika a vozidla. Hliadka MsPo 
zabezpečila miesto, zistila majite-
ľa vozidla, vyrozumela a zabezpe-
čila zástupcu za Technické služby, 
ktorým múrik patrí, a vec v zmys-
le vecnej príslušnosti odovzdala k 
ďalšej realizácii na OO PZ v Ban-
skej Štiavnici. 

16. septembra 2011 o 15:50 
hliadka MsPo počas hliadkovej 
služby zistila, že v Banskej Štiavni-
ci na Ul. Križovatka pri kruhovom 
objazde na chodníku leží osoba, 
ktorá je silne pod vplyvom alko-
holu a svojím správaním vzbudzu-
je verejné pohoršenie. Bola ziste-
ná totožnosť osoby, ktorým bol 
M.H.. Menovanému bola za prie-
stupok proti verejnému poriadku 
uložená bloková pokuta a z miesta 
bol vykázaný. 

17. septembra 2011 o 1.20 
hliadka MsPo na základe dožiada-
nia IRS Banská Štiavnica vykonala 
s cieľom ochrany života a zdravia 
zdravotníkov asistenciu pri prevo-
ze psychicky narušeného pacienta 
do Psychiatrickej liečebne Krem-
nica. 

19. septembra 2011 o 14:00 
hliadka MsPo v rámci kontrolnej 
činnosti zistila, že na Ul. L. Svo-
bodu sa zdržuje osoba, ktorá po-
žíva alkohol na verejnosti. Bola 
zistená totožnosť osoby, ktorým 
bol M.Š.. Priestupok bol vybavený 
uložením blokovej pokuty a osoba 
opustila miesto. 

Mgr. Vladimír Kratoš 
náčelník MsPo 

Koordinátor malých obecných služieb p. Roman Kartík na kontrole vykonaných aktivačných prác na Štefultove 
– vyčistenie okolia Domu smútku. foto michal kríž



3číslo 34 • 29. september 2011
sn@banskastiavnica.sk NOVINKY

21. septembra 2011 oznámil 
D.B., že mu neznámy páchateľ od-
cudzil odkvapové rúry a žľaby z 
rekreačnej chaty v rekreačnej ob-
lasti Richnava. Vo veci sa vykoná-
va objasňovanie, po páchateľovi 
uvedeného skutku sa pátra. 

22. septembra 2011 bolo ozná-
mené, že na Ul. Mládežnícka do-
šlo k dopravnej nehode, kde vodič 
R.O., ktorý viedol motocykel, ne-
prispôsobil jazdu svojim schop-
nostiam a čelne narazil do pro-
tiidúceho vozidla Multicar, ktoré 
viedol vodič J.U. Príslušníci OO 
PZ Banská Štiavnica zabezpeči-
li miesto nehody a na miesto za-
dokumentoval príslušník ODI OR 
PZ Žiar nad Hronom. 

22. septembra 2011 oznámil 
R.Z., že bol fyzicky napadnutý 
osobami P.D. a Š.V. Príslušníci OO 
PZ B.Štiavnica vykonávajú vo veci 
objasňovanie priestupku proti ob-
čianskemu spolunažívaniu. 

kpt. Mgr. Vladimír Fábry
riaditeľ Obvodného oddelenia PZ

polícia
informuje

- 30. septembra 2011 od 8:00 - 17:00 
bude prerušená dodávka elektrickej 
energie z dôvodu opravy el. zaria-
denia + výrub. Bez el. energie budú 
v Banskej Štiavnici časť Štefultov fy. 
DREVOREZ a REMSTAV, v Štiav-
nických Baniach, celá časť Horná 
Roveň.

- 6. októbra 2011 od 8:00 - 16:00 
bude prerušená dodávka elektrickej 
energie z dôvodu: revízie el. zariade-
nia. Bez el. energie bude cela rekre-
ačná oblasť Počuvadlianske jazero.

- 7. októbra 2011 8:00 - 17:00 bude 
prerušená dodávka elektrickej ener-
gie z dôvodu: opravy el. zariadenia + 
vyrub. Bez el. energie budú v Ban-
skej Štiavnici: A.Gverkovej 6 a 9, 
Mládežnícka 21-24, Športová 1-9, 
2012 a 2026, Pletiarska 1-8 , Zvono-
vá 6 -30, Družstevná 1-12, Údolná 
1-6, 844 a 1835, L.Podjavorinskej 9 
a S.H.Vajanského 7.

- 17. októbra 2011 od 8:00 - 15:00 
bude prerušená dodávka elektrickej 
energie z dôvodu: opravy el. zaria-
denia + výrub. Bez el. energie budú 
v Banskej Belej domy č.: 2 - 162, 231 
- 301, 311, 345 - 349, 354, 358, 384, 
422, 424, 436, 468, 475, 580 a 702, 
FVE B.Belá. Dipečing VN/NN ZH

Oznam SSE

V posledných dňoch sme 
mali problémy s verejným 
osvetlením, hlavne v časti 
Povrazník a Štefultov. 
Totiž verejné osvetlenie je 
vedené vzduchom a konáre 
zo stromov povyrastali do 
vedenia, ktoré skratovalo, 
čím dochádzalo k vážnym 
poruchám na verejnom 
osvetlení v uvedených 
lokalitách. 

Podľa VZN č.4/2011 v druhej 
časti, článok 3, bod č.4 písmena f 
vlastník, správca, či užívateľ nehnu-

teľnosti (stavby, domy, pozemky,...) 
hraničiacej s verejným priestran-
stvom je povinný: vetvy, konáre 
stromov prerastajúcich cez ploty na 
chodníky a ulice upraviť tak, aby ne-
prekážali chodcom a neohrozovali 
bezpečnosť, nebránili cestnej pre-
mávke, vykonávaniu údržby MK a 
nezasahovali do vedenia verejného 
osvetlenia.

V opačnom prípade bude možné 
občana, ktorý nevyhovie horeuve-
denému citovanému VZN, sankci-
onovať podľa priestupkového zá-
kona (výška sankcie môže byť až 
do 33,00 EUR). Technické služby, 

m.p., Banská Štiavnica vyzývajú ob-
čanov o vypilovanie konárov stro-
mov na svojich pozemkoch, ktoré 
zasahujú do vzdušného elektrické-
ho vedenia verejného osvetlenia. 
Občania, ktorí nebudú môcť vlast-
nými prostriedkami vypíliť, resp. 
opíliť konáre stromov, nech sa obrá-
tia na Technické služby, m.p., Ban-
ská Štiavnica na stredisko č.2, ktoré 
im poskytne s ich súhlasom pracov-
níkov na odstránenie nežiaducich 
konárov stromov zasahujúcich do 
elektrického vedenia.

Heiler Peter, riaditeľ TS
JUDr. Gejza Volf, vedúci strediska

Výpadky verejného osvetlenia

1.str. Sprievodné slová patrili 
Mgr. Renáte Taligovej, ktorá v nich 
vyzdvihla silu priateľstva: „Verné-
ho priateľa si nemožno kúpiť a 
hodnota jeho priateľstva sa nedá 
vyvážiť zlatom ani striebrom. A 
hoci tieto vzácne kovy ukrývali 
útroby Banskej Štiavnice a jej oko-
lia, nie je to to, čo vám chceme po-
núknuť... Sú to hodnoty menej 
hmatateľné, no o to trvácnejšie – 
partnerstvo a priateľstvo. Existu-
jú rôzne druhy priateľstva: nielen 
medzi ľuďmi, ale dokonca aj medzi 
školami, mestami i celými národ-
mi. Naše dva národy spájajú nielen 
slovanské korene, stáročia spo-
ločnej histórie, ale aj pocity spo-
lupatričnosti, blízkosti a bratské-
ho puta. Priateľa chce mať každý, 
ale málokto si dá tú námahu, aby 
sa ním stal. Obe naše mestá i školy 

si tú námahu dali a výsledky našej 
práce vám chceme dnes prezento-
vať“, dodala. 

Po týchto slovách nasledovala 
na plátne prezentácia kalendárov 
a publikácií oboch škôl. Kalendáre 
vyhotovili žiaci I.stupňa a publiká-
cie žiaci II.stupňa na oboch školách 
pod vedením svojich p.uč., ktoré 
si ich navzájom vymenili. Obidve 
publikácie obsahovali informácie o 
meste Banská Štiavnica a Moravská 
Třebová, o ich histórii, pamiatkach, 
zaujímavostiach, turistike, športo-
vých možnostiach, prírode. Všetky 
kapitoly boli doplnené farebnými 
fotografi ami. Po prezentácii nasle-
dovalo malé občerstvenie. Poteši-
teľné je, že tieto priateľstvá partner-
ských miest sa vzájomne prehlbujú 
a verme, že pretrvajú čo najdlhšie.

Michal Kríž

Projekty partnerských škôl

1.str.
17:45 - zoradenie a sprievod k are-

álu pôvodných budov Baníckej a 
lesníckej akadémie

študenti s banskými kahancami -
banícke symboly -
Banskoštiavnicko-hodrušský ba- -
nícky spolok

hostia a iní pozvaní -
nástupnícke univerzity a fakulty -

17:50 - položenie venčekov pred-
staviteľmi nástupníckych uni-
verzít a fakúlt pred historickou 
radnicou k plastike venovanej 
založeniu Baníckej akadémie

18:00 - slávnosti vo vestibuloch 

Alma Mater 
študentská hymna / lesnícke rohy  -
privítanie riaditeľom Strednej  -
priemyselnej školy 

S. Mikovíniho / Strednej odbor- -
nej školy lesníckej 

príhovory predstaviteľov prítom- -
ných nástupníckych univerzít a 
fakúlt

stuhy k pamätným tabuliam -
banícka hymna "Banícky stav" /  -
lesnícke rohy 

18:30 - šachtág v Kultúrnom cen-
tre, Kammerhofská 1

Mgr. Nadežda Babiaková
primátorka mesta

Akademici v Štiavnici 2011

Kalendár na školský rok 2011/2012 
vytvorený žiakmi z ZŠ Moravskej 
Třebovej. foto michal kríž
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Dňa 12. septembra sa dožil vzác-
neho životného jubilea 80 rokov Dr. 
h.c. doc. Ing. Július Binder, vynika-
júci slovenský vodohospodársky ve-
dec európskeho významu, ktorého 
život a dielo sú neodmysliteľne spo-
jené aj s Banskou Štiavnicou. 

V povedomí slovenskej verejnosti 
je zafi xovaný ako dlhoročný riaditeľ 
celoštátneho investorského podniku 
Vodohospodárska výstavba v Brati-
slave (od r. 1991), poslanec NR SR 
(1998-2002), v súvislosti s realizá-
ciou alternatívy C a dokončení vod-
ného diela Gabčíkovo – Čuňovo, ale 
aj ďalších vodo-
hospodár-
skych sta-
vieb na 
S l o v e n -
sku. Pred-
nášal na 
renomova-
ných univer-
zitách a vo ve-

deckých spoločnostiach na všetkých 
kontinentoch okrem Austrálie. V r. 
1993 sa stal najlepším manažérom 
Slovenska, v r. 1994 Osobnosťou 
roka, v r.1995 dostal ocenenie EÚ 
ako aj Rad Ľ. Štúra, v r.1996 získal 
Zlatý dvojkríž ministra kultúry SR, 
v r.1997 získal ocenenie Prominent 
slovenskej ekonomiky, v r. 2004 ho 
pápež Ján Pavol II. vymenoval za 
Rytiera rádu sv. Gregora Veľkého. 
Významnou mierou sa zaslúžil o 

etablovanie celoštátneho Vodohos-
podárskeho podniku, š.p., v B.Štia-
vnici v r.1997, ale aj o ďalší rozvoj 
nášho mesta. Od r.1997 je v tejto 
súvislosti aj držiteľom Ceny za zá-
chranu kultúrneho dedičstva a roz-
voj mesta Banská Štiavnica.

Do ďalších rokov života nášmu 
vzácnemu jubilantovi za všetko, čo 
spravil pre Slovensko a naše mesto, 
za všetkých, ktorí nezabúdajú, pra-
jeme len to najlepšie. Ján Novák

Veľmi dobre si spomínam na 
svoje dojmy, keď som pred 
niekoľkými rokmi prvýkrát 
prekročila prah boľavého 
kamenného ticha Židovského 
cintorína v Banskej Štiavnici. 
Zmocnil sa ma pocit nevý-
slovného smútku, ľútosti a 
bezmocnosti nad tým, kam 
až môže zájsť neúcta človeka 
voči človeku. 

„To je tá dnešná mládež!“ pove-
dali mi mnohí a znechutene máv-
li rukou. Ale bola to práve mládež, 
ktorá si vyhrnula rukávy a pusti-
la sa do namáhavej práce, aby vrá-
tila tomuto pietnemu miestu jeho 
dôstojnosť. Trápilo ma, keď som 
sa dozvedela, že vandali jej dielo 
opäť zničili. A neostalo len pri Ži-
dovskom cintoríne. Sprosté a zba-
belé útoky unudených výrastkov 
pod rúškom tmy sa postupne roz-
rastajú aj na oveľa navštevovanej-
šie pietne miesta. Polícia nemôže 
byť všade a zhrození pozostalí len 
bezmocne zalamujú rukami nad 
porozhadzovanými kvetmi, roz-

bitými kahancami, vázami a ná-
hrobnými kameňmi na miestach 
posledného odpočinku svojich dra-
hých zosnulých. V noci z 19. na 20. 
septembra 2011 navštívili podob-
ní "hrdinovia" aj dolný štefultov-
ský cintorín. Kade prešli, tade niči-
li. Zamýšľam sa, prečo to asi robia ? 
Nedostáva sa im dosť lásky a pozor-

nosti od živých ľudí? Nevedia, čo s 
nahromadenou energiou? Alebo sú 
to zakomplexovaní jedinci, ktorí by 
chceli zaujať a na viac nemajú? Je 
to v prvom rade ich škoda, lebo ži-
vot poskytuje mnoho iných úžas-
ných možností. Našťastie, mnohí 
ich rovesníci to vedia! 

Janka Bernáthová

AKTUALITY

Počas hlavnej letnej turis-
tickej sezóny v mesiacoch 
júl a august navštívilo 
Informačné centrum mesta 
Banská Štiavnica v priemere 
180 návštevníkov denne. 
Oproti roku 2010 je to mierny 
nárast, vtedy denný priemer 
predstavoval 160 ľudí denne. 

Môžem konštatovať, že Štiav-
nicu si prišli pozrieť návštevníci z 
celého sveta. Z tých netradičných 
krajín spomeniem napríklad Me-
xiko, Brazíliu, Čile, Nový Zéland, 
Švédsko, Moldavsko, Litvu či sibír-
sku časť Ruska - Krasnojarsk. Naj-
viac bolo slovensky hovoriacich 
návštevníkov nasledovala češti-
na, angličtina, nemčina, maďarči-
na, poľština, prišlo viac rusky ho-
voriacich turistov oproti minulým 
rokom, v auguste sa v našej štatis-
tike francúzština dostala na tretie 
miesto v počte turistov. Najväčší 
záujem bol o expozície Slovenské-
ho banského múzea a na druhom 
mieste boli turistické trasy v Štiav-
nických vrchoch. Nárazovo sa zvy-
šoval počet návštevníkov v dňoch, 
keď sa konali v meste kultúrne 
podujatia. Vo všetkých štatistic-
kých ukazovateľoch, ako napr. po-
čet návštevníkov a tržby z predaja 
propagačného materiálu, bol me-
siac júl slabší ako august. Jednou 
z možných príčin mohlo byť aj ne-
priaznivé počasie v mesiaci júl. In-
formačná kancelária fungovala aj 
pre domácich spoluobčanov, ktorí 
využívali služby napr. internetové-
ho predaja lístkov Ticketportal na 
kultúrne podujatia, cez ktorý sa v 
mesiacoch júl a august predali líst-
ky v celkovej hodnote 1 213,68 €. 
Z ohlasov návštevníkov môžem 
konštatovať, že celkový dojem z 
Banskej Štiavnice bol veľmi dobrý, 
čo dokazuje drvivá väčšina postre-
hov, či odkazov v pamätnej knihe. 
Ako najčastejší nedostatok bola 
vytýkaná zle značená obchádzka 
do centra mesta zo smeru Sklené 
Teplice, Vyhne kvôli oprave Aka-
demickej ulice a občas nedostatoč-
né otváracie hodiny v expozíciách. 
Tiež sa stalo, že niektoré kultúrne 
podujatia boli zrušené, či prelože-
né, bez toho, aby organizátor túto 
zmenu oznámil.  Libor Chmelíček

Vyhodnotenie 
letnej 
turistickej 
sezóny

Vandalizmus na Židovskom cintoríne. foto janka bernáthová

Tá dnešná mládež!

Životné jubileum Júliusa Bindera
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Dňa 24. septembra 2011 sa 
na futbalovom štadióne 
v Banskej Štiavnici konal 
1.ročník Majstrovstiev Banskej 
Štiavnice vo varení gulášu. 
Podujatie zorganizovali FK 
Banská Štiavnica a Vladimír 
Zubka ml. 

Do súťaže sa zapojilo 13 súťaž-
ných družstiev. Každé družstvo 
mohlo mať max. 5 členov. Najmlad-
ším účastníkom bol Marko Slan-
čík. Celé podujatie sa zorganizovalo 
s cieľom propagovania miestneho 
futbalového klubu FK Sitno Ban-
ská Štiavnica, čím sa poukázalo na 
funkčnosť klubu a voľnočasové ak-
tivity pre deti a mládež. Podujatie 
sa nieslo v priateľskej atmosfére a 
zúčastnilo sa ho za krásneho slneč-
ného počasia veľa rodín so svojimi 
ratolesťami. Pre najmenších boli po-
čas varenia gulášu pripravené rôzne 
športové aktivity, ako napr. kop na 
bránku, hod medicinbalom, beh cez 
prekážky. Na podujatí svoju zruč-
nosť ukázali aj automobiloví pre-
tekári Erik Bartko a Richard Tóth, 
ktorí reprezentujú Banskú Štiavni-

cu v autokrose, v kategórii A4 veľmi 
úspešne. Gulášmajstri po prezentá-
cii a následnom skontrolovaní in-
grediencií sa pustili so svojimi člen-
mi družstiev do varenia guláša. Nad 
správnosťou gurmánskeho ume-
nia dohliadala porota, ktorej pred-
sedom bol Ing. Ján Totkovič. Divá-
ci sa počas varenia mohli zapojiť do 
súťaže a kúpiť si tombolové lístky a 
vyhrať tak zaujímavé ceny, ktoré do 

tomboly venovali sponzori poduja-
tia. Podujatie moderovali Ivan Beňo 
a Vlado Zubka ml. O 12:30 bol ter-
mín na ukončenie varenia guláša. 
Porota si skontrolovala vizuálnu 
stránku samotných súťažných druž-
stiev. Následne sa odobrali vzorky 
označené kódmi, o ktorých neve-
deli ani súťažiaci, ani porotcovia. Po 
ochutnávke porota zhodnotila všet-
ky faktory a určila víťazov. Medzi-

tým si mohli diváci určiť svojho gu-
lášmajstra. Víťazom diváckej súťaže 
sa stal Richard Tóth, 2. miesto obsa-
dil FK Sitno a 3.miesto získali Rudí 
bratři. Porota po dlhej ochutnávke 
nakoniec určila 1. majstrovský tím 
vo varení gulášu, ktorý získal Ma-
rian Šurka st., 2.miesto obsadil Šte-
fan Jevoš s manželkou a 3.miesto 
získali Ohniváci. Výhercovia získa-
li fi nančné hotovosti. Marian Šur-
ka st. a Štefan Jevoš vrátili fi nančné 
výhry na podporu FK Sitno a tak-
tiež súťažné družstvá z predaja gu-
láša. Akcia sa vydarila k spokojnosti 
organizátorov a návštevníkov. 

Na záver treba poďakovať FK Sit-
no Banská Štiavnica, hlavnému or-
ganizátorovi a autorovi myšlienky 
Vladovi Zubkovi ml. za zorganizo-
vanie takéhoto podujatie, ktoré po 
dlhom čase spojilo ľudí a dalo príle-
žitosť rodinám stretnúť sa v príjem-
nej uvoľnenej atmosfére a sponzo-
rom: FK Sitno, Sedačky BŠ, Bartko 
– Tóth, Zubr Aréna, PAMS, s.r.o., 
Koki – Riki, Albo, Reštaurácia Gal-
lery, Allcom, LP-Stav mix, IMO, An-
ton Antols a Slovenské parkety.

Michal Kríž

AKTUALITY

Nesmrteľný ľúbostný príbeh 
Sládkoviča a Maríny je a bude 
navždy spätý s týmto mestom 
vďaka ich vrúcnemu citu, 
vďaka poézii, vďaka snom a 
túžbam, aj tým nenaplneným, 
pretože ľudia potrebujú lásku 
bez ohľadu na to, koľko sĺz jej 
osud nadelí. 

Keď v sobotu 24.septembra odbí-
jali zvony Kostola sv. Kataríny pravé 
poludnie, na romantickom nádvorí 
Maríninho domu začal slávnostný 
obrad symbolického sobáša Marí-
ny Pischlovej a Andreja Braxatori-
sa. Svoje, aj keď osudom nedopriate 
"áno", spečatené vrúcnym bozkom, 
si povedali šperkárka Anemary Fi-
ľová ako Marína a básnik Ondrej 
Kalamár ako Sládkovič, obaja zo 
Zvolena. Obrad prebiehal za prí-
tomnosti poslankyne MsZ Mgr. 
Heleny Chovanovej, matrikárky p. 
Jarky Simonidesovej, svedkov, sva-
dobných hostí a fotografov. Nechý-
bala ženíchova báseň venovaná ne-
veste, ani sladké perníkové srdiečka 
privezené špeciálne zo Sládkovičo-

va. Po obrade sa sprievod odobral k 
Mreži lásky, ktorú sympatickí mla-
domanželia prizdobili svojou zám-
kou lásky.

Pripomeňme si, že táto mreža 
bola slávnostne odhalená počas Fes-
tivalu lásky 17. októbra 2009, keď 
na ňu mala byť ofi ciálne uzamknutá 
prvá zámka lásky. V priebehu noci 
sa však neznámi zaľúbenci s týmto 
"obradom" poponáhľali a milé pre-
kvapenie bolo na svete. V súčasnos-
ti zdobí okno na Maríninom dome 
viac než dvesto takýchto "pečatí" a 
každá ukrýva svoje krásne tajom-
stvo. V sobotu sa o úsmevnú situá-
ciu postaral sám ženích, ktorý zjav-
ne na zámku zabudol a musel si ju 
narýchlo požičať od iného páru. 

Svadobný sprievod sa potom vy-
dal smerom k Evanjelickému cin-
torínu na Frauenbergu, kde neves-
ta položila svadobnú ružu na hrob 
Márie Maríny Pischlovej - Gerszóo-
vej. Zem na jej hrobe ukryla aj kľú-
čik od zámky lásky. Dojemnú at-
mosféru umocňovali nesmrteľné 
Sládkovičove verše v podaní mi-
nuloročnej predstaviteľky Marí-

ny Barborky Kováčovej, mihotavé 
plamienky sviec a kde-tu aj slzička 
prameniaca z hĺbky srdca nad ne-
zvratnosťou času a osudu. Program 
festivalu pokračoval v Čajovni Klo-
pačka fi lmovou spomienkou na ďal-
šieho veľkého slovenského básnika 
Joža Urbana v dokumente Malý zú-
rivý Robinson. V znamení lásky sa 
niesla aj vernisáž výstavy fotografi í 
Mira Doletinu, Kateři-
ny Jonas Bukolskej 
a keramikárky Oľgy 
Lacuškovej Jag-
dwirch. Príjem-
ný jesenný 
podvečer pat-
ril novodo-
bým duchov-
ným skvostom 
v podaní básni-
kov Antona Pi-
žurného, Ondreja 
Kalamára, Mirky Ábelo-
vej, Ivonky Ďuricovej, Amál-
ky Pribylincovej a i. Festival lásky 
2011 priniesol okrem nostalgických 
spomienok na časy dávno minulé aj 
množstvo úsmevných situácií a pri-

pomenul nevyhnutnosť potreby 
lásky každej dobe, pretože Ona je 
tou najkrajšou poéziou života.

Podujatie už po štvrtýkrát pripra-
vilo OZ Paradajz (Anton Andrej Pi-
žurný) s podporou Mesta Banská 
Štiavnica, Pivovaru Steiger a Pekár-
ne Anton 

Antol. 

Banská Štiavnica je mestom lásky

olskej 
Oľgy 
ag-

-
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a i. Festival lásky 
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mary 

Fiľová ako 
Marína Pí-

schlová a básnik 
Ondrej Kalamár ako 

Andrej Sládkovič. 
foto janka bernáthová

1. ročník Majstrovstiev vo varení gulášu 

Príjemná rodinná atmosféra pri "koštovke" gulášu. foto michal kríž

Janka
Bernáthová



6 číslo 34 • 29. september 2011
sn@banskastiavnica.skLISTÁREŇ

Rada by som sa so Štiavničan-
mi podelila o nepríjemnú skúse-
nosť s bývaním v BŠ.

Po takmer dvojročnom pobyte v 
Španielsku sme sa s mužom a tromi 
dcérami rozhodli vrátiť do Banskej 
Štiavnice, nielen kvôli prírode, osob-
ným väzbám a hodnotnejšiemu živo-
tu, ale aj preto, lebo sme chceli vyu-
žiť skúsenosti, nazbierané v oblasti 
gastronómie, a tak prispieť k zlepše-
niu služieb v meste, ktoré máme radi. 
Už v Španielsku sme sa telefonicky 
skontaktovali s majiteľom miestnej 
kaviarne, ktorú nám ponúkal na pre-
nájom. Naša idea bola otvoriť pravý 
španielsky Tapas Bar – ponuka drob-
ných a kvalitných jedál za primerané 
ceny k posedeniu pri dobrých nápo-
joch. Prvé dni sme boli ubytovaní v 
penziónoch, ale keďže sme funkčná 
rodina s dvomi školopovinnými deť-
mi, súrne sme potrebovali riešiť aj dl-
hodobé bývanie. Majiteľ kaviarne, o 
ktorú sme mali záujem, nám ponú-
kol aj "byty" na prenájom vo svojich 
priestoroch na Radničnom námes-
tí. Vzhľadom na našu situáciu sme 
pristúpili na prenájom troch izieb za 
cenu 700 € aj s časťou kaviarne. Maji-
teľ s našou ponukou súhlasil a ochot-
ne nám priestory uvoľnil, pričom 
sme hneď pri príchode vyplatili zálo-
hu vo výške 350 €, s tým, že zvyšok 
vyplatíme pri podpise zmluvy. Zálo-

hu prevzal bez vystavenia dokladu. 
Po celý prvý deň sme čistili a riadili 
daný priestor, aby sme mohli aj s deť-
mi existovať tak, ako je žiaduce. Ma-
jiteľ nám pomáhal presúvať nábytok, 
ktorý nám vzhľadom na vysoký vek 
a zatuchnutosť nevyhovoval, a popri-
tom sa aj stalo, že sa niektoré nábytky 
doslova rozpadli už pri nadvihnutí zo 
zeme. Bohužiaľ, už po prvej noci sme 
si uvedomili, že dané izby s kuchyn-
ským kútom a podštandardnou kú-
peľňou nám nevyhovujú, vzhľadom 
na neznesiteľnú vlhkosť stien, pri-
veľkému chladu a nevyhovujúcemu 
stavu zariadení potrebných na bež-
ný život – dezolátny sporák, preteka-
júca pračka potápajúca celú kúpeľňu 
s presakom vody do chodby, pleseň 
v kuchynskom kúte a pod. Na druhé 
ráno sme požiadali o výmenu za dru-
hý byt, ktorý sa nám javil spočiatku 
v lepšom stave. Napriek tomu, že to 
bola iba jedna izba s kuchynským kú-
tom a kúpeľňou, vyhovovala nám pô-
vodne ponúkaná cena 300 € mes. a 
majiteľom ako súčasť bytu prezento-
vaná časť záhrady. Zároveň sme ešte 
stále mali záujem o spomínanú kavia-
reň. Napriek tomu, že ani tento byt 
nebol na úrovni bežného štandardu – 
vaňa v kúpeľni značne zdevastovaná, 
vlhkosť na stene izby, rovnaký sporák 
ako v prvom byte, prehnitá kuchyn-
ská doska, a pokazená, zatuchnutá 
chladnička, privreli sme všetky oči a 

utešovali sme sa tým, že za danú cenu 
asi v BŠ nič iné nenájdeme. V priebe-
hu nasledujúcich dvoch dní sme mali 
pristúpiť k zjednávaniu zmluvy o pre-
nájme kaviarne a bytu. Majiteľ nám 
pri stretnutí ohľadne zmluvy však 
zvýšil prenájom bytu na 500 € a ka-
viarne – iba prednej časti so 5-timi 
stolmi vyčislil na 440 €, pričom nám 
zakázal vstup do záhrady, s tým, že 
na moju námietku, že potrebujeme 
aspoň vetrať, povedal, že nám na-
montuje RETIAZKU na dvere. Keď 
sme namietali, že byt nie je dosta-
točne vybavený a v kaviarni je nut-
né urobiť zásadné zmeny, ako nap. 
vymaľovať a vyriadiť kuchyňu, ako aj 
nezanedbateľne dôležitú vec – kozub 
v kaviarni – povedal nám, že sa tieto 
zmeny budú robiť postupne a prie-
bežne a že aj my sa budeme musieť 
spolupodieľať fi nančne na kozube - 
alternatívne nám ponúkol vykuro-
vanie elektrickými žiaričmi a svieč-
kami. Vzhľadom na to, že sme mali 
odlišnú predstavu a chceli sme zriadiť 
KVALITNÉ gastronomické zariade-
nie, jeho ponuka nám vôbec nevyho-
vovala, pretože cena nezodpoveda-
la stavu priestorov a stav priestorov 
nevyhovoval nášmu zámeru. Ponu-
ku sme teda odmietli, s tým, že keď 
si dá do poriadku všetky nami navrh-
nuté nedostatky, môže nás opäť kon-
taktovať, či ešte máme záujem o pre-
nájom, a navrhli sme mu, že sa do 
nasledujúceho dňa vysťahujeme a že 
mu zaplatíme za 4 noci, ktoré sme v 
jeho priestoroch strávili – síce uprato-

vaním a umývaním, pričom prvú noc 
muž spal na zemi. Majiteľ nám pove-
dal, že mu máme navrhnúť sumu za 
tie 4 noci, a my sme mu ponúkli 100 
€, pričom sme žiadali vrátiť rozdiel zo 
zálohy, ktorú sme mu pri nasťahova-
ní ponúkli. Majiteľ súhlasil, ale nemal 
peniaze pri sebe a povedal nám, aby 
sme si ich u neho vyzdvihli na nasle-
dujúci deň. Na nasledujúci deň ma te-
lefonicky kontaktoval, že sme necha-
li v kuchynskom dreze riady a že sme 
sa pri odchode nerozlúčili a že naše 
správanie je nekorektné, pričom nám 
vyčítal aj poškodenie nábytku, kto-
rý sa rozpadol pri presúvaní doslova 
v jeho rukách. Snažila som sa mu vy-
svetliť, že sme sa v byte dosť napraco-
vali čistením a že sa práve sťahujeme 
do nových priestorov, a tak nemáme 
veľa času na rozlúčky. V ten deň mi 
rodičovské povinnosti nedovoľovali 
ísť si vyzdvihnúť zvyšok zálohy 250 
€. Na nasledujúci deň mi majiteľ od-
mietol zálohu vyplatiť, správal sa ku 
mne urážlivo a odmietavo, načo som 
prirodzene stratila kontrolu nad svo-
jimi emóciami a slovne som ho ozna-
čila za zlodeja a podvodníka, za čím 
si doteraz stojím, kým mi nevráti pe-
niaze, ktoré mi je dlžen. Pán majiteľ, 
zamyslite sa nad sebou, pretože nie 
som prvá osoba, ktorá má s vami po-
dobné neblahé skúsenosti a pozrite 
sa na celú situáciu jasným zrakom. A 
tí, ktorí uvažujú o spolupráci s týmto 
pánom, prosím, dobre si premyslite 
všetky podmienky, ktoré vám dáva.

Lucia Hasbach

Problémy s bývaním 

Článok štiavnického viceprimá-
tora Dušana Lukačka v 33. čísle 
Štiavnických novín o pretekoch 
do vrchu, ktoré sa konali 17. a 
18. septembra v centre mesta 
stavia obyvateľov centra a jeho 
návštevníkov do zvláštnej situ-
ácie. Občania centra, chalupári 
a turisti akože sa Vám osprave-
dlňujeme za ten pokazený ví-
kend, ale inak, máte smolu, o 
rok si podujatie zopakujeme.

Samospráva by však mala vedieť: 
veľmi mnohým ľuďom preteky pre-
kážali, následkom pretekov sme zaži-
li dva stratené dni určené na oddych 
domácich občanov a návštevníkov.

Čo prekážalo:
1. Hluk

Hluk a ešte raz hluk bol problém, 
ktorý znepríjemnil život stovkám tr-

valých obyvateľov historického centra 
a jeho návštevníkov. Centrum mes-
ta je "kotol", v ktorom sa zvuk viacná-
sobne odráža a znásobuje. Znamena-
lo to úplne pokazenú dlho očakávanú 
víkendovú návštevu, ľudia boli odsú-
dení napriek peknému počasiu na se-
denie vnútri za zavretými oknami. 
Nedalo sa pracovať na záhradkách a 
pretože na terasách a záhradách bol 
pri každom štarte taký hluk, že sa ne-
dalo ani rozprávať.

2. Dopravné problémy
V meste boli dopravné obmedze-

nia, ktoré znepríjemnili náladu a na-
hnevali mnohých. Ráno sa nedalo ísť 
z Hornej Rovne na nákup, časť Resla 
bola odrezaná. Kto mal naplánova-
ný dovoz palivového dreva, návšte-
vu známych, mohol sa s touto myš-
lienkou rozlúčiť. Ľudia o akcii neboli 
dostatočne (alebo skôr vôbec) infor-

movaní hlavne z pohľadu presných 
dopravných obmedzení.

Organizovať motoristické pre-
teky v obytnom a rekreačnom 
území je neprijateľné

Preteky sa konali na absolútne ne-
vhodnej trase. Prechádzali a negatív-
ne ovplyvňovali obytné zóny Stred, 
Pod Paradajzom a Klinger s rekreač-
ným územím intenzívneho využi-
tia (Banský skanzen, jazero Klinger a 
jeho okolie). Trasa išla tesne cez časť 
mesta s mnohými cintorínmi, ktoré 
navštíviť s pozadím revu motorov je 
absolútne nevhodné.

Záväznou požiadavkou v týchto 
častiach mesta zachovanie hlavnej 
funkcie bývania a jeho skvalitnenie. 
Takisto záväzné je pre samosprávu je 
dôsledne rešpektovať prírodné, eko-
logické a kultúrno-historické danosti 
a podmienky územia.

Bolo dôležité zo strany kompetent-
ných, ešte pred štartom prvého pre-
tekárskeho auta, pozrieť si záväznú 
časť platného územného plánu Mes-
ta Banská Štiavnica a súčasne spýtať 
sa svojich občanov.

Iste niekto môže oponovať: náv-
števníci, účastníci a organizátori prete-
kov sa zabávali. Ale na úkor mnohých 
iných ľudí, ktorých bolo iste viac.

Mnohí Štiavničania by sa iste ozva-
li, keby preteky boli pod oknami na 
Drieňovej, Križovatke, Pod Kalvá-
riou.... V centre býva vyše 1 200 ob-
čanov Banskej Štiavnice, mnoho ľudí 
tu má chalupy, centrum je magnetom 
pre turistov (bol predĺžený víkend).

Vážený pán viceprimátor, na roz-
diel od Vás my pevne veríme, že o rok 
sa 2. ročník týchto pretekov bude ko-
nať niekde inde, mimo ľudí a verte, že 
preto urobíme všetko, čo je v našich 
silách. Rodiny Roháčová, 
Poláková, Solovicová, Paučulová, 

Gašparová a ďalší obyvatelia
 i návštevníci centra

Re: Prvá Štiavnická zlatá cesta
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Plavecký kurz pre deti 
Plavecký klub Banská Štiavni-

ca usporiada plavecký kurz pre deti 
rok nar. 2005, 2004, 2003 v mesia-
ci október 2011. Prihlásiť môžete 
svoje deti na plavárni každý deň od 
15:00 – 17:00.

Bytová správa, s.r.o., ponúka na 
prenájom nebytové priestory:

1. na Ul. Dolná č. 2. Priestory sú  -
vhodné na kancelárie, výrobu a 
skladovanie, záujmovú činnosť 
a pod.
2. na Ul. Mládežnícka 10 (budo- -
va Kúpeľov- plavárne). Priestory 
sú vhodné na záujmovú činnosť, 
kancelárie obchodnú 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.

Pozvánka na pravidelné 
posedenie baníkov

Dňa 30. septembra 2011 o 16:00 
sa uskutoční pravidelné stretnutie 
baníkov a ich priateľov. Toto stret-
nutie sa bude konať u pána Karabel-
lyho v Baníckej krčme. Na stretnu-
tie sa tešia organizátori.

Hubertova jazda
Ranč Nádej vo Svätom Anto-

ne vás srdečne pozýva na 9. ročník 
Hubertovej jazdy, ktorá sa usku-

toční 1. októbra 2011 o 13:00. 
Program: priateľské westernové 
preteky, sokoliarske vystúpenie, 
hon na líšku, country zábava (hrá 
skupina Orion), bližšie info: 
www.rancnadej.sk, 0911 806 499, 
0911 600 298

 
Mesiac úcty k starším

Živena – spolok slovenských žien 
v Banskej Štiavnici Vás srdečne po-
zýva pri príležitosti "Mesiaca úcty 
k starším" na milé posedenie s po-
hostením a programom v Hoteli 
Grand Matej na Kammehofskej ul. 
v Banskej Štiavnici, ktoré sa usku-
toční v pondelok 3.októbra 2011 o 
16.hod. Na príjemné posedenie s 
Vami sa tešia organizátori. Sponzo-
ri podujatia: Mestský úrad v Ban-
skej Štiavnici, Pivovar ERB, Hotel 
Grand Matej, SMER – SD.

Memoriál Michala Buzalku
Dňa 15. októbra 2011 o 16:00 sa 

v kaplnke Nanebovzatia Panny Má-
rie v kaštieli vo Sv. Antone usku-
toční sv. omša a o 17:00 vernisáž 
fotografi ckej výstavy a slávnostné 
vyhlásenie výsledkov celosloven-
skej amatérskej a literárnej súťa-
že Viera, láska, nádej. Srdečne po-
zývame!

Poďakovanie
Touto cestou by som sa chcela 

poďakovať pani primátorke Mgr. 
Nadežde Babiakovej za pomoc pri 
zabezpečení pitnej vody, Ing. Mič-
kovi a p. Školíkovej. Mám už svoj 
vek a bez vody som bola stratená. 
Srdečná vďaka za všetko, čo robíte 

pre občanov, ktorí sú v núdzi a po-
trebujú pomoc.  Mária Štangová

Poďakovanie
Vedenie Klubu dôchodcov v 

Štefultove vyslovuje svoje srdeč-
né poďakovanie sponzorom, ktorí 
prispeli sponzorskými darmi náš-
mu Klubu pri príležitosti Mesia-
ca úcty k starším. Sú nimi: Jedno-
ta – spotrebné družstvo Žarnovica, 
Ing. Slavomír Palovič, Jozef Ivanič, 
Silvester Burian, Jozef Blaškovič, 
Zuzka Valachovičová, René Dobro-
vodský a rod. Voštiarová. Zvláštne 
poďakovanie vyslovujeme za veľmi 
dobrú spoluprácu pani Milotke To-
károvej, vedúcej predajne Tino. 

Vedenie KD v Štefultove 

Poďakovanie a prosba zároveň
Chcela by som touto cestou veľ-

mi pekne poďakovať mestu Ban-
ská Štiavnica, hlavne pánu JUDr. 
Dušanovi Lukačkovi za umiestne-
nie lavičiek na Dolnej ul. za kostolí-
kom. Vznikla tak krásna oddycho-
vá zóna pre obyvateľov danej časti 
mesta. Je super mať si kde sad-
núť a oddýchnuť si v príjemnom 
prostredí.

Chcela by som ešte poprosiť 
všetkých psíčkarov, ktorí chodieva-
jú za kostolík venčiť svojich miláči-
kov, aby po nich odpratávali exkre-
menty. Chodievajú sa sem hrávať 
mamičky s deťmi, prechádzajú sa tu 
starší ľudia a nie je nič príjemné vi-
dieť toľko neodprataných výkalov. 
Urobme si svet krajší a čistejší, veď 
to odpratanie vás nezdrží viac ako 
pár sekúnd. Martina Neuschlová

Poďakovanie
Dňa 19. septembra 2011 sme na 

poslednej ceste odprevadili nášho 
drahého Františka Bedeša, ktorý nás 
náhle a nečakane, bez slova rozlúčky 
opustil. Pri tejto smutnej príležitos-
ti sa chceme z úprimného srdca po-
ďakovať Pohrebnej službe Requiem 
za vysoko profesionálnu organizáciu 
pohrebu i hlboko ľudský prístup k po-
zostalým.

Ďakujeme pani primátorke Mgr. 
Nadežde Babiakovej, pani Jarmile Si-
monidesovej, pánu Timonovi Tur-
čanovi a baníckemu spevokolu za 
krásnu, emotívnu a zároveň dôstoj-
nú rozlúčku s naším zosnulým. Naše 
poďakovanie patrí aj Dobrovoľnému 
hasičskému zboru pod vedením ge-
nerála Vladimíra Popraca, ktorý pro-
fesionálne ale aj ľudsky zároveň zhod-
notil jeho prínos pre organizáciu aj 
naše mesto. Ďakujeme všetkým na-
šim priateľom a známym, ktorí svo-
jou účasťou na poslednej rozlúčke, 
prejavmi sústrasti aj kvetinovými 
darmi pomáhali zmierniť náš žiaľ nad 
stratou, ktorá nás postihla. Je to veľ-
mi dobrý pocit vedieť, že aj v ťažkých 
chvíľach je tu niekto, kto stojí pri vás 
a na koho sa môžete spoľahnúť. Ďa-
kujeme. Smútiaca rodina

oznamy, pozvánky
spomienky

Dňa 3. októbra 10.2011 uply-
nie 10 rokov, čo nás navždy 
opustila naša milovaná man-
želka, mamka, starká Irena 
Čečetková z Močiara. 
Tí, ktorí ste ju poznali, venuj-
te jej tichú spomienku.

Spomína celá rodina

Na rok 2011 pripadlo okrúhlych 
340 rokov, čo navštívil Banskú Štiav-
nicu učený anglický lekár Edward 
Brown. Bol tu takmer 3 mesiace a 
svoje poznatky vydal v 2 vydaniach 
svojho cestopisu v Londýne, Parí-
ži, Norimbergu i v Amsterdame. Vo 
svojom cestopise uverejnil aj zobra-
zenie vtedajšieho banskoštiavnické-
ho baníctva a hutníctva (na fotogra-
fi i). Z jeho opisu Banskej Štiavnice 
vyberáme aspoň niekoľko postre-
hov o viacerých absolutóriách sve-
toznámej Banskej Štiavnice, o ktorej 
sa zásluhou jeho diela postupne do-
zvedela aj vtedajšia Európa i svet: 

„Je iba málo miest na svete, kto-
ré sa dajú porovnať s týmto mestom, 
kde ľudský um a príroda sa preteka-
jú v prejavovaní svojej sily a bohat-

stva. Je to najväčšie banské mesto v 
Uhorsku, kde sa denne vyťaží veľké 
množstvo striebornej rudy. Mesto 
je vzhľadne vystavané, má tri pek-
né kostoly, väčšina obyvateľov sú lu-
teráni. Sú tam aj tri zámky. V meste 
je Starý zámok, kde hrá hudba každé 
ráno o šiestej, o dvanástej a o šiestej 
večer. Druhý, Nový zámok, dala vy-
budovať istá pani, čo dala odstrániť 
z kopca šibenicu a na jej mieste po-
staviť peknú budovu. Tretí stojí na 
vysokom vrchu. Je tam stála stráž, 
ktorá má dávať pozor, či sa nepribli-
žujú Turci. A keby sa približovali, má 
to oznámiť streľbou z húfnice. Ulice 
vedú to hore kopcom, to dolu kop-
com, lebo pôda je tu veľmi nerovná.” 

O Starom meste Brown ďalej uvá-
dza: „Blízko Banskej Štiavnice, tam 

kde stála kedysi stará Štiavnica, je 
vysoká strmá skala a jedna jej časť 
od úpätia po končiar je prirodzene 
sfarbená peknou tlmenou belasou 
a zelenou farbou so žltými škrvna-
mi. Na prvý pohľad ma prekvapila 

jej krása a nevedel som si predstaviť, 
ktorý iný nerast by to bol, ak nie vy-
leštený lazúrový kameň. Počul som 
od istého Španiela, čo žil v Amerike, 
že aj tam je taká skala blízko strie-
borných baní v Peru.” Ján Novák

Banská Štiavnica v povedomí Európy

Štiavnické baníctvo a hutníctvo, ako ho videl v r. 1671 Edward Brown.
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 *16.5.1932 Ilija
†10.6.2011 B. Štiavnica

Teraz, keď píšem tieto slová, se-
dím v obývačke, ktorú využíva-
la rodina Dobrovičová do jesene r. 
1973, keď sa presťahovala do pa-
neláku. 15.mája 1973 som prestú-
pil zo Žiarskej nemocnice pracovať 
do nášho špitála a chodieval som 
na návštevu k Dobrovičovcom do 
bytu, kde pred nimi bývali rehoľ-
né sestry, ktoré pracovali v nemoc-
nici do marca r. 1953, keď ich ná-
silne odviezli z Banskej Štiavnici, až 
na jednu sestru Auréliu, vrchnú in-
štrumentárku, ktorú riaditeľ a pri-
már chir. odd. MUDr. Dionýz Maj-
dák nedovolil odtransportovať.

Dnes je 26.augusta 2011 a syn 
pána Jožka Dobroviča Roman do-
niesol príspevok do knihy Ban-
skoštiavnické zdravotníctvo, o kto-
rý som ho požiadal.

Jozef Dobrovič sa narodil 
16.5.1932 v malebnej obci Ilija. 
Pochádzal z chudobnejších pome-
rov. Skúšal pracovať v niekoľkých 
profesiách, až nakoniec pre svoj 
talent k modelovaniu a kresleniu 
ako nekvalifi kovaný začal pracovať 
v zubnom laboratóriu. Absolvoval 

základný kurz prác v zubnom labo-
ratóriu a keďže sa výborne osved-
čil, bol v roku 1957 poslaný na do-
škoľovací kurz II. stupňa v Lučenci, 
ktorý zvládol s výbornými výsled-
kami.

 Od roku 1952, keď začal pra-
covať, až po jeho odchod na pen-
ziu – plných 43 rokov – pracoval v 
jednom zariadení, ktoré rokmi me-
nilo majiteľov a názvy. Najprv to 
bol OÚNZ Žiar nad Hronom, po-
tom NsP Banská Štiavnica, ne-
skôr Mestská nemocnica a Regio-
nálna nemocnica. V r. 1995 začal 
v priestoroch tejto nemocnice súk-
romne podnikať. A podnikal ďalších 

jedenásť rokov, až do roku 2006. V 
komore zubných technikov bol or-
ganizovaný od r. 1997 do r. 2006. 
Počas zamestnania bol členom rôz-
nych spoločenských a iných organi-
zácií v nemocnici, ako SZM, posud-
ková komisia, technik CO-PO. Vo 
svojom povolaní bol vyhľadávaným 
zlatokovárom, vedel urobiť sníma-
cie náhrady, ochranné korunky zo 
živice a kovu. Bol nositeľom bron-
zovej a striebornej plakety BSP.

V roku 1958 uzavrel manžel-
stvo s Máriou Didiovou, ktorá bola 
profesiou zubná inštrumentárka 
a neskôr zubná technička, robi-
la snímacie náhrady. S manželkou 
Máriou mali dve deti. Syn Roman 
je vyučený a od roku 1980 pracu-
je ako zubný technik. Podniká tiež 
v priestoroch štiavnickej nemoc-
nice. Dcéra Noemi je vyštudova-
ná právnička, pracuje v Prievidzi 
ako sudkyňa. Jozef Dobrovič celý 
život zasvätil rodine, práci a svojej 
najväčšej záľube – poľovníctvu. V 
poľovníckom združení vykonával 
funkciu revízora.

Dňa 16.6.2011 nás navždy opus-
til vo veku 79 rokov. Pochovaný je 
v cintoríne Fraunberg v Banskej 
Štiavnici.  Vladimír Poprac

Žil medzi nami: Jozef Dobrovič

Jozef Dobrovič: zubný technik 
a poľovník. foto archív autora

p. Eva Kolembusová, 
čitateľka Štiavnických novín

Mäso na obaľovanej zmesi 

Potrebujeme: 1 kg bravčové-
ho mäsa (8-10 rezňov), obaľova-
cia zmes: 

4 vajcia -
4 strúčiky cesnaku -
1 kávová lyžica vegety -
1 kávová lyžica soli -
1 kávová lyžica mletej rasce -
1 polievková lyžica kečupu -
1 polievková lyžica oleja -
majoránka, čierne korenie -

Postup: Rozklepané mäso dáme 
do zmesi na 24 hodín do chlad-
ničky. Potom namočené mäso 
opečieme na oleji domäkka. Podá-
vame so zemiakovou kašou, prí-
padne ryžou a s uhorkou. 

Dobrú chuť!

Banské múzeum v prírode
utorok – nedeľa: 9:00, 11:00, 
13:00, 15:00, počas sviatkov a 
prac. voľna aj o 17:00 (min. 5 
osôb)

Nový zámok
utorok – sobota: 8:00 – 16:00

Starý zámok
streda – nedeľa: 8:00 – 16:00

Kammerhof: 
Baníctvo na Slovensku
pondelok – piatok: 8:00 – 16:00

Galéria Jozefa Kollára 
pondelok – piatok: 8:00 – 16:00

Berggericht:
mineralogická expozíci
streda – nedeľa: 8:00 – 16:00

Dedičná štôlňa 
Glanzenberg
utorok a štvrtok: vstup o 12:00

Otváracie hodiny
SBM

Ministerstvo zahraničných 
vecí SR a Slovenské banské 
múzeum Banská Štiavnica 
pripravili dňa 24. septembra 
2011 v Banskej Štiavnici 
dvojhodinový program pre 
diplomatov z vyše 30 štátov 
sveta a ich rodinných prísluš-
níkov (napríklad USA, Čína, 
Rusko, Ukrajina, Indonézia, 
Grécko, Turecko, Taliansko, 
Nemecko,...).

Po návšteve Kremnice a Banskej 
Bystrice v piatok, sobotu venovali 
Krupine, Svätému Antonu a Ban-
skej Štiavnici. 

Na Námestí svätej Trojice ich 
piesňami privítal mužský spevác-
ky zbor Štiavničan, aby následne 
absolvovali prehliadku mesta, Sta-
rého zámku a štôlne Michal. 

Viacerí z nich navštívili mesto 
a Slovenské banské múzeum už 
viackrát (napr. excelencie z Nór-
ska, Holandska, Belgicka a USA) 
pričom konštatovali, že do nášho 

mesta sa vždy radi vrátia. Keďže 
z časových dôvodov museli vyne-
chať návštevu expozície Baníctvo 
na Slovensku v Kammerhofe, tak 
od viacerých sme dostali prísľub 
opätovnej návštevy.

Na záver sa chcem poďakovať 
všetkým externým spolupracov-
níkom, ako aj kolegom zo SBM za 
pomoc pri zabezpečení návštevy, 
ktorá pozitívne predstavila naše 
mesto a múzeum. Jozef Labuda

Návšteva diplomatov sveta

Delegácia v štôlni Michal. foto katarína patschová
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Vážení lúštitelia!
Výhru vo výške 3,50 € si výherca 

môže prevziať v pokladni Klientske-
ho centra. Správne znenie krížovky 
z č.32/2011: „Usiluj sa dosiahnuť 
to, čo máš rád inak budeš nútený 
mať rád to, čo si dosiahol.“ Výher-
com sa stáva Stanislav Toma-
šovič, Križovatka 23, Banská 
Štiavnica.

V tajničke sa ukrýva výrok Marlene 
Dietrichovej: „Láska je... (dokonče-
nie v tajničke) 

A., Čínska nádoba, 1.časť tajničky, 
býva v noci, B., Odbor v ZUŠ, orose-
ná, hrob, C., Frankovka, riedka tka-
nina, kastrovanie skr., D., Slovenské 
mesto, 1 000 kg, malé lano, E., Tur-
čianske Teplice, odborové hnutie, 
miesto pri dome, Poštová novinová 
služba, 995 v Ríme, F., Nekonaj, ovar 

naopak, náhla myšlienka, G., Žije po 
maďarsky, vypraž, popevok, Vojtech, 
pracuj na poli, H., Žije v horách, po-
znávacia zn. Seychely, 950 v Ríme, 
4. pád šerpa, I., Odkvap česky, sní-
vaj, pil, používa sa pri šití, J., Naša 
TV, otec Ota, oddelenie v nemocnici, 
K., Latinský pozdrav, 2.časť tajničky, 
kresťanské stretnutie mládeže, L., 
Čmud, opice, kobalt, spojka, olej, 

1., 3.časť tajničky, dioptria, 2., Uni-
kol letom, putá, 3., Kopnutie, román 
K.Čapka, želám, 4., Iniciály Hajdu 
Zuzana, lietadlo, druh spevu, voka-
lizovaná predpona, 5., Zľaknutie, 
udieral zobákom, stoj, 6., Mongolský 
pastier, nepusť, otepy, 7., Stredisko 
neďaleko BB, 46 v Ríme, poznáva-
cia značky Kuba, 8., Búral, druh le-
kárskeho vyšetrenia, 9., Ruská rieka, 
konaj, mať – mama, 10., Sestrička zo 
seriálu, lipneš, Leonard, 11., Samo-

hlásky slova celá, stoka, znížený tón 
E, 106 v Ríme, 12., Transportovanie, 
sťa, 13., Hlavné mesto Ruska, vyper 

si, 14., Spojka, koniec tajničky.
Pomôcky: LDO, okap, steh, Sereď, 
horal  Anna Rihová

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

Mŕtvola musí zomrieť
Sobota 1. októbra, 18:30, komédia, Slovenská republika, 96 min., MN12, 2,30€

Humor, trocha erotiky a mŕtvola. Čierna komédia sa odohráva v životoch dvoch zamestnan-
cov univerzity. Jej šéfa a oportunistu Alexandra Pažického (Peter Marcin) a jeho švagra a profe-
sora Krištofa Mitrovského (Miro Noga). Jeho básnické ambície a ideály sa však bijú s jeho pudo-
vosťou, ktorá sa prejavuje najmä v sexuálnom živote.

Autá 2
Sobota 8. októbra, 18:30, animák, USA, 110 min., MP, 2,30€

Hrdinovia, na čele s McQueenom, sa vydávajú na Závod šampiónov, ktorý prebehne postup-
ne v piatich krajinách po celom svete. Každý závod predstavuje odlišnú disciplínu, a tak bude-
me sledovať aj preteky v štýle Formula 1 či rallye. Súťaž začína v Tokyu na hore Fuji, odkiaľ mieri 
do centra a pokračuje v nemeckom Čiernom lese, talianskom Porto Corsa, ktoré je inšpirované 
Monte Carlo Grand Prix, zažijeme i 24-hodinový závod po Paríži na spôsob La Manche a veľké 
fi nále v Londýne s cieľovou rovinkou pri Buckinghamskom paláci (so strážou jej veličenstva v 
podobe Land Roverov).

Kovboji a votrelci
Streda 12. októbra, 18:30 , sci-fi , USA, 100 min, MN12, 2,30€

Kovboj (Daniel Craig) sa preberie z bezvedomia neďaleko mestečka Absolution a vôbec nič 
nepamätá. Na ruke má podivný náramok, ktorý na prvý pohľad nie je pozemského pôvodu. To 
sa potvrdí, keď sa nad mestom objavia lietajúce objekty, ktoré unesú väčšinu mestského obyva-
teľstva (žije ich tam tak do stovky). Divokí západniari si to ale nenechajú páčiť a pomocou do-
pravných prostriedkov – koní sa rozhodnú stopovať jedného zraneného “démona”.

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

Výber hitov Best of obsahuje 17 najznámejších a najlepších skladieb sólovej kariéry Pavla 
Hammela, ktoré predstaví spevák v novej podobe a nových aranžmánoch. Skladby, medzi kto-
rými sa nachádza aj napríklad Stále dokola, Dnes už viem, Cirkus Leto ci Čas malín, boli nano-
vo nahraté a Hammel na nich spolupracoval s osvedčenými spolupracovníkmi Jurajom Buria-
nom, Marcelom Buntajom, Mikim Škutom, ale aj s členmi pražskej skupiny Alvik. Na albume 
sa podieľal aj legendárny Gábor Presser z kapely Locomotiv GT, ktorý zažiari na klávesoch v 
skladbe Túlavý psík. Novú podobu dostala aj kultová pesnička Mariána Vargu Ľalia poľná, kto-
rú naspieval spevák s pezinským chrámovým zborom Ad una corda.

Kultúrne centrum vás pozýva
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Za krásneho jesenného 
počasia sa v nedeľu 25. 
septembra uskutočnila v 
Rudne nad Hronom súťaž o 
cenu obce. Zorganizovali ju ZO 
SZTŠ a SŠK Rudno nad Hronom 
v disciplíne malokalibrová 
puška 30 rán. 

Bola to posledná plánovaná sú-
ťaž z dlhých guľových zbraní nášho 
regiónu na tento rok, no zúčastni-
lo sa jej opäť len 18 strelcov. Me-
dzi nimi boli aj traja reprezentanti 
SŠK Banská Štiavnica a všetci boli 
úspešní.

V kategórii dorastu a žien s 288 
kruhmi (splnený limit I. VT doras-
tu) zvíťazil 14-ročný Patrik Jány zo 
SŠK Banská Štiavnica. Druhý bol 
jeho klubový kolega, 13-ročný Šte-
fan Šulek, ktorý mal 278 kruhov 
(splnený limit II.VT dorastu) . 

V kategórii juniori a muži sú-
ťažili aj tentoraz len dvaja. Zvíťa-
zil 21-ročný Roman Šinkovič s 258 
kruhmi (člen usporiadajúcich orga-
nizácií), pred 20-ročným juniorom 
Martinom Holým zo ŠSK Nová 
Baňa, ktorý nastrieľal 238 kruhov.

Najviac súťažiacich bolo zase v 
kategórii seniori A. Výkonom 284 
kruhov zvíťazil Ing. Jozef Gocník 
zo Žiaru nad Hronom (člen ZO 
SZTŠ Slovalco). Druhý bol Ľubomír 

Budinský (ZO SZTŠ a ŠSK Žarnovi-
ca) s 266 kruhmi (obaja splnili limit 
II.VT). Na 3. mieste bol Peter Žar-
novičan z Hodruše-Hámrov (člen 
usporiadajúcich organizácií), ktorý 
nastrieľal 249 kruhov. 

V kategórii senioriB výkonom 
277 kruhov zvíťazil, a tak i svoje mi-
nuloročné víťazstvo obhájil, Ľubo-
mír Drbohlav (SŠK Banská Štiav-
nica) pred Antonom Kuklom (člen 

ZO SZTŠ a ŠSK Žarnovica), ktorý 
mal len o jeden kruh menej. Obaja 
splnili limit II.VT. Tretí bol Viliam 
Kollár (ZTŠČR Žiar nad Hronom), 
ktorý nastrieľal 260 kruhov, čo je 
splnený limit III.VT. 

Najúspešnejších strelcov v kaž-
dej z kategórií organizátori ocenili 
športovými pohármi, ktoré im odo-
vzdal predseda ZO SZTŠ v Rudne 
Milan Šinkovič. Jozef Piecka

Puškárska cena Rudna

Úspešná trojica strelcov SŠK Banská Štiavnica (zľava) Š. Šulek, P. Jány a Ľ. 
Drbohlav. foto ing. jozef piecka

BBSK – POS ZH – Pracovisko Ban-
ská Štiavnica a Mesto Banská Štiav-
nica vyhlasujú 14. ročník výtvarnej 
súťaže s tematikou Salamandrové-
ho sprievodu a sprievodných podu-
jatí Salamandrových dní.

Podmienky súťaže:
Súťaž sa vyhlasuje pre vekové kate-
górie: I. - žiaci MŠ, II. - žiaci 1. - 3. 
ročníka ZŠ, III. - žiaci 4. - 6. roční-
ka ZŠ, IV. - žiaci 7. - 9. ročníka ZŠ, 
V. - žiaci 1. stupňa ZUŠ, VI. - žiaci 
2. stupňa ZUŠ, VII. - študenti SŠ, 
VŠ, VIII. - dospelí (nie študenti SŠ 
a VŠ).
Jeden autor môže poslať do súťaže 
najviac 3 súťažné práce.
Technika prác: ľubovoľná. Formát: 
minimálne A4 - maximálne A2.
Na zadnú stranu každej práce treba 
uviesť: Názov práce, meno a priez-
visko autora, adresu, u žiakov a štu-
dentov adresu školy a ročník (nie 

rok narodenia), meno vyuč. výtvar-
nej výchovy, príp. číslo telefónu
Súťažné práce sa vracajú len na po-
žiadanie. Zaslaním prác autor sú-
hlasí s ich zverejnením.
Uzávierka súťaže: 15. 12. 2011
Súťažné práce posielajte na adresu: 

BBSK – Pohronské osvetové stredis-
ko, Kammerhofská 2, 969 01 Ban-
ská Štiavnica. 
Bližšie informácie: POS, Kammer-
hofská 2, Banská Štiavnica, č.t.: 045/ 
692 13 87, mobil: 0915 819 989, 
e-mail: petrova@osvetaziar.sk  POS

Salamander 2011 očami detí 

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

0940 802 977

INZERCIA
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IV. liga JUH - 8.kolo
Z horúcej pôdy vezieme 3 body
Jupie Banská Bystrica / Podla-
vice - Banská Štiavnica 1:2 (1:1) 
22’ Slaný, 82’ vlastný
Pažout, Mayer (74’Šima), Hanzlík 
A., Necpal, Hudák, Hanzlík P., Barák, 
Slaný, Kosec (87’ Beňadik), Kminiak, 
Andraščík (85’Ferenčík ml.)

Naši hráči ani v 8. kole nenašli pre-
možiteľa a z horúcej pôdy si prinies-
li zaslúženú výhru a veľmi dôležité 3 
body. Stretnutie sa začalo opatrne z 
oboch strán, aj keď domáci mali lop-
tu viac na svojich kopačkách, boli to 
naši hráči, ktorí prvýkrát udreli v 22’. 
Hanzlík P. sa pekne uvoľnil, ešte na 
vlastnej polovici našiel Mayera, ten 
potiahol loptu a presným centrom 
našiel hlavu Slaného, ktorý rozveselil 
našich fanúšikov. V 30’ sa zaskvel náš 
gólman, keď bravúrne vyrazil trest-
ný kop k pravej tyči z 18m. Naši hrá-
či prišli o vedenie 4’ pred odchodom 
do kabíny po rohovom kope. Hlavou 
útočník domácich rozvlnil sieť za Pa-
žoutom. Domáci nastúpili do 2.pol-
času s predsavzatím strhnúť víťaz-
stvo na svoju stranu, skoro sa im to 
podarilo v 47’, keď krížna strela z 
hranice veľkého vápna len o vlások 
minula ľavú tyč našej brány. V 67’ po 
peknej akcii Slaný, Kosec – Mayer vo 
vyloženej šanci strelil loptu ponad 
bránu. O osude celého stretnutia roz-
hodla 82’, keď domáci stopér hlavou 
preloboval vlastného brankára. V po-
sledných minútach nás domáci zatla-
čili pred vlastnú 16-tku, no čaroval 
Maroš, ktorý zázračnými zákrokmi 
privádzal domácich hráčov do zúfal-
stva, a tak po poslednom hvizde roz-
hodcu sa tešili naši hráči spolu s fanú-
šikmi. Týmto víťazstvom nad silným 
súperom pozývajú všetkých fanúši-
kov na najbližšie stretnutie na domá-
com trávniku s prvým mužstvom sú-
ťaže. FD

Jednoznačné víťazstvo 
Štiavnických Baní
Štiavnické Bane – Málinec 5:1 
(1:1) Beňo, Sochor, Michalek, 
V.Pavlík, Holmík
M.Pavlík, Sojka (75’ Košarník), Beňo, 
Drexler. Sochor, Michalek, Budinský 
(80’ Venglár), V.Pavlík, Ondrík, Hol-
mík, Turkota

Domáci riešili dilemu, koho po-
staviť do brány miesto zraneného 
Blaška, napokon jeho miesto zau-
jal M.Pavlík. Domácim vyšiel úvod, 
už v 5’ sa ujali vedenia, v 21’ kopali 
penaltu, no nepremenili ju. Násled-

ne hostia z protiútoku vyrovnali na 
1:1. Piarski hráči zvýšili nasadenie a 
do polčasu pridali ešte 2 góly. Úvod 
2. polčasu bol vyrovnaný, hostia sa 
snažili niečo urobiť s výsledkom, no 
hráči Štiavnických Baní im to nedo-
volili, naopak, pridali ešte 2 góly, 
takže si zaknihovali víťazstvo roz-
dielom triedy.  RK

Tabuľka IV. liga JUH
1 FK 34 Brusno 8 7 1 0 25:4 22
2 Sitno Banská Štiavnica 8 6 2 0 22:7 20
3 ŠK Badín 8 6 1 1 20:12 19
4 ŠK Čierny Balog 8 4 3 1 13:8 15
5 Baník Štiavnické Bane 8 3 4 1 14:9 13
6 MFK Revúca 8 3 2 3 9:6 11
7 B.Bystrica - Podlavice 8 3 2 3 14:15 11
8 SKLOTATRAN Poltár 8 3 1 4 12:10 10
9 FK Jesenské 8 2 2 4 8:11 8

10 Prameň Kováčová 8 2 1 5 10:17 7
11 FTC Fiľakovo 8 2 1 5 6:14 7
12 Jednota Málinec 8 2 1 5 10:21 7
13 FC Slovan Divín 8 1 2 5 11:20 5
14 PS Hliník nad Hronom 8 0 1 7 11:31 1

II. trieda JUH - 6.kolo
Domáca prehra po slabej hre
Banská Štiavnica "B" – Rudno 
0:2 (0:1)
Kraják, Hanzlík P., Žikla, Kmeť, Be-
ňadik (68’Baranec), Kozárik, Kruž-
lic, Hudák st., (62’Cabaník), Feren-
čík, Boroška (56’ Jurica), Hudák ml. 
(35’Sluka)

Naši bežkári pokračovali v slabom 
výkone z predchádzajúceho kola, 
a tak si hostia zaslúžene odváža-
jú všetky 3 body. Súper pohrozil už 
v 5’, no Kraják zachraňoval. Gól do 
našej siete padol v 11’, keď sa hos-
tia presadili cez stred obrany. V 23’, 
24’ a 44’ nás od pohromy zachránila 
ľavá tyčka, a tak mohli byť naši hráči 
veľmi spokojní, že na ukazovateli po 
prvých 45’ svietil len 1 strelený gól. 
Ani v 2.polčase naši hráči neukázali 
hru, aká sa od nich čakala, a tak hos-
tia pohodlne v 62’ išli do dvojgólové-
ho vedenia. Slabú hru potvrdili naši 
hráči aj tým, že počas celého stret-
nutia si nevypracovali žiadnu gólo-
vú šancu, a tak hosťom pomohli zís-
kať cenné víťazstvo. FD

Banská Belá tesne zvíťazila
Banská Belá – O.Grúň 2:1 (1:1)
A.Selyem, Weiss
Prokaj, Kupček, Puškár, A. Javorský, 
Buzalka, Debnár (63’Líška), Mur-
gaš (77’ Sýkoriak), Weiss (68’ Vančo), 
T.Selyem, A.Selyem, Lasab (81’ Lalík)

Domáci sa ujali vedenia v 29’ 
A.Selyemom, 5’ pred prestávkou 
hostia vyrovnali na 1:1. V 48’ vsie-
til 2.gól domácich Weiss a hoci hos-
tia potom prevzali iniciatívu, gól sa 
im už streliť nepodarilo, takže Bela-
nia si zaknihovali 3 body.  RK

Prenčov utrpel debakel 
L.Vieska - Prenčov 6:0 (5:0)
Vankovič, Chovan, P. Beňovic, Dolin-
ský, M. Beňovic, Brnák (53’ Krajčo-
vič), Mi.Výboch (23’ Tomaška), Ba-
biak, P. Hronček (34’ J.Hronček), 
Ma.Výboch, Krajčovič 

Vieske sa vydaril úvod zápasu, už 
v 4’ viedla 2:0, do polčasu pridala 
ešte ďalšie 3 góly – a to od 13’ hrala 
bez vylúčeného brankára. Prenčo-
vania túto výhodu nedokázali vyu-
žiť, naopak v 2.polčase dostali ešte 
ďalší gól, a tak domov cestovali s vy-
sokou prehrou. RK

Tabuľka 2.trieda JUH
1 H.Hámre 6 4 2 0 12:3 14
2 Rudno/Hr. 6 4 1 1 12:4 13
3 M.Lehota 6 4 0 2 27:11 12
4 Banská Belá 6 3 1 2 12:7 10
5 L.Vieska 6 3 1 2 14:10 10
6 Banská Štiavnica "B" 6 3 1 2 12:9 10
7 Š.Podhradie 6 2 1 3 10:9 7
8 O.Grúň 6 1 0 5 6:20 3
9 Prenčov 6 0 3 3 5:21 3

10 Hr.Beňadik 6 0 2 4 3:19 2

IV. liga dorast - 8.kolo 
Tesná prehra
Sliač - Banská Štiavnica 4:3 
(0:2) 3’ Ladický, 23’ Potančok, 51’ 
Pastier
Szabó, Déneši, Čík, Malatinec, Feren-
čík, Ďurovič, Pastier, Potančok, Cibu-
ľa, Židík, Ladický

Naši dorastenci mali počas celé-
ho stretnutia hru pod kontrolou, no 
nezvládli záver stretnutia a nako-
niec nezískali ani bod. FD

III. liga starší žiaci - 6. kolo
S.Ľupča - B.Štiavnica 2:6 (0:3) 
Šemoda 3x, Meňuš 2x, Greguš FD

III. liga mladší žiaci - 6. kolo
S.Ľupča - B.Štiavnica 4:1 (2:0) 
Horák  FD

Žiaci – malý futbal
B.Belá – Repište 0:1 (0:0) RK

Kam na futbal?
IV. liga muži 2.10., 14:30
Banská Štiavnica - Brusno, Čierny 
Balog - Štiavnické Bane 
II. trieda muži 1.10., 14:30
O.Grúň - B.Štiavnica "B", Prenčov - 
Banská Belá (2.10.)
IV. liga dorast 1.10., 14:00 
Banská Štiavnica - Jesenské 
I. trieda dorast 2.10., 12:00
6Lovčica Trubín - Banská Belá 
III. liga SŽ a MŽ - voľno 
I. trieda žiaci 1.10., 14:30
V.Lehota - Štiavnické Bane

FuDo, Roman Kuruc

Z našich futbalových ihrísk
Milí mla-

dí priatelia, leto 
ukončilo svoju 
púť, ale dobré po-
časie jesene nás 

stále nabáda využiť voľné chví-
le popoludní a víkendov, stráviť 
svoj voľný čas vychádzkami alebo 
športovaním. Jednou z možnos-
tí ako stráviť sobotu 1.10.2011 je 
zúčastniť sa futbalového turnaja 
v areáli ZŠ J. Kollára na sídlisku 
Drieňová. Turnaj sa koná pod zá-
štitou Mgr. Nadeždy Babiakovej, 
primátorky mesta Banská Štiavni-
ca. Cieľom tejto akcie je dať mož-
nosť mladým obyvateľom sídliska 
vytvoriť futbalové družstvá (druž-
stvo tvorí sedem hráčov vo veku 
14 – 25 rokov), ktoré by si vo vzá-
jomných zápasoch zmerali sily a 
pokúsili sa získať titul futbalové-
ho majstra Drieňovej. Kapitáni 
jednotlivých družstiev môžu svo-
je tímy prihlásiť do turnaja osob-
ne v CVČ (v priestoroch ZŠ J. Kol-
lára) alebo telefonicky na čísle 
045/6911626. Termín uzávierky 
prihlášok je štvrtok 29.9.2011.

Pre víťazné družstvá turnaja 
(1., 2. a 3. miesto) sú pripravené 
poháre a diplomy. Stále však pla-
tí to olympijské: dôležité je zú-
častniť sa. V prípade veľmi ne-
priaznivého počasia si organizátor 
vyhradzuje právo zmeny termínu. 
Za pochopenie ďakujeme. Tešíme 
sa na vašu účasť!

Organizátori turnaja

Pozvánka 
na futbalový 
turnaj

III. liga v stolnom tenise
MSTK Krupina B – STKM Ban-
ská Štiavnica 7:7
Body: Šurka st. 3, Pacher 2, Lo-
vás 1
Štvorhra: Gazdík – Lovás 1
Doprastav Zvolen A – STKM 
Banská Štiavnica 9:5
Body: Šurka st. 2, Pacher 2
Štvorhra: Šurka st. – Pacher 1

STKM Banská Štiavnica vás 
srdečne pozýva na 1. extraligo-
vý stolnotenisový zápas proti 
tímu Geológ Rozňava A, ktorý sa 
bude konať 30. septembra 2011 o 
18:00 v ZŠ Jozefa Kollára na síd-
lisku Drieňová. Všetkých srdečne 
pozývame! STKM B.Štiavnica

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

Predám lacno prívesný vozík, tel.č.:  
0904 128 700

Lacno predám zánovný elektrický  
sporák s rúrou zn. MORA a rámovú 
pílu, 0907 248 908, 0907 527 443

Predám šijací stroj starožitný, funkč- 
ný SINGER, tel.č.: 0903 915 275

Predám auto Fiat Brava 1,4 12V  
59kW. Rok výr. 12.1996, 0905 205 939

Predám stropné a cestné panely s do- 
vozom aj s uložením, 0903 649 835 

Predám veľkú unimobunku cena  
300,-€, možná dohoda pri rýchlom 
jednaní,viac info na telefónnom čísle: 
045/692 19 70

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)

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

Predám 2-izbový byt pod Kalváriou  
prerobený, cena dohodou, tel.č.: 0949 
116 132

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

Predám 2 RD na Štefultove lacno,  
tel.č.: 0903 649 835

Predám RD na Povrazníku, cena: 82  
000 € + dohoda, tel.č.: 0902 615 789

Predám lukratívny pozemok na  
Richňave 2,5 ha, tel.č.: 0903 649 835

Predám rekreačnú chatu nad Klinge- 
rom, bližšie info: 0903 524 046

Predám čiastočne zrekonštruovaný  
4-izbový byt 3/7P, na sídl. Drieňová, 
cena 45 000 €, možná dohoda, tel.č.: 
0902 259 175 

Predám garáž na Povrazníku. Cena 4  
500 €, tel.č.: 0903 121 901

Predám garáž na Starom ihrisku,  
cena dohodou, tel.č.: 0905 737 962

Prenajmem skladové priestory na  
Povrazníku, tel.č.: 0903 121 901 

Dám do prenájmu 4-izbový čiastoč- 
ne zariadený byt na sídl. Drieňová, vo-
lať po 16.hod., tel.č.: 0911 733 909

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

Kúpim 1-izbový byt za rozumnú  
cenu, tel.č.: 0908 531 348

Kúpim na Jergištólni pozemok ale- 
bo starý domček al. ruinu, tel.č.:0914 
138 988

Kúpim pozemok do 2 000m² v BŠ,  
tel.č.: 0908 531 348

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, 0904 416 890

Ponúkam výkopové práce bag- 
rom a odvoz Aviou, 0905 883 804, 
0907 448 819

Robíme nové príjazdové cesty z drve- 
ného asfaltu, tel.č.: 0903 649 835

Pomocné práce v domácnosti, ná- 
kupy, upratovanie, tel.č.: 0903 915 275

Novinka! Veľký výber vysokokvalit- 
ných prírodných kvapiek, kapsúl a ča-
jov f. Diochi za prijateľné ceny. Výhody 
klubovej karty. Tel.č.: 0904 870 547 

Poskytujem starostlivosť o deti  
rôzneho veku v domácom útulnom 
prostredí. Skúsenosť mám, opatrova-
la som detičky rôzneho veku. Pracujem 
na živnosť. Bližšie info vám poskytnem 
na tel.č. 0907 323 753, príp. na osob-
nom stretnutí. Teším sa na spoluprácu 
a vaše ratolesti.

Hľadám spolupracovníkov, bližšie  
info: 0914 258 523

INZERCIA

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

ZDARMA – predkontrola vozidla pred TK a EK, 
nastavenie svetiel a kontrola geometrie.

Pri absolvovaní kontroly u nás
ušetríte čas aj peniaze.

PONDELOK – PIATOK 7:00 – 17:00
SOBOTA 7:00 – 12:00

STK-EK
Stanica technickej a emisnej kontroly Banská Štiavnica

Nebojte sa STK – radi Vás uvidíme!
tel.č.: 045/ 672 29 19 mobil: 0910 903 505

reality
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