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Dňa 22.10.2010 sa konalo na
cvičisku SOU v Kysihýbli podujatie pod názvom Deň bezpečnosti
a plynulosti cestnej premávky.
Toto podujatie zorganizovalo
Mesto Banská Štiavnica a Mestská
polícia v spolupráci s Okresným
riaditeľstvom Policajného zboru
v Žiari nad Hronom a záchranným systémom Falck, a.s., Košice.
Určený bol pre žiakov I. stupňa
zo Základnej školy J. Kollára na
sídlisku Drieňová. Slávnostného
otvorenia a zároveň privítania
účastníkov sa zúčastnil aj primátor nášho mesta Mgr. Pavol
Balžanka, ktorý deťom odovzdal
„zelenú“ v podobe malej sladkosti. Na priebeh tohto podujatia sme
sa opýtali náčelníka a jedného z
organizátorov JUDr. Dušana Lukačku:

P. náčelník, ako hodnotíte túto
akciu? „Toto podujatie sa nesie pod
názvom Deň bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, preto sme
pripravili pre školákov malý deň
výučby bezpečnosti, pravidiel správania sa v cestnej premávke a poskytovanie prvej pomoci, či vyrozumievanie záchrannej, resp. prvej
pomoci. Máloktoré dieťa vie, ako
sa má správať v takých zložitých
situáciách, ako sú účasť na dopravnej nehode, či nevoľnosť chodca,
príbuzného a podobne, preto sme
sa snažili simulovať situácie na ktoré museli reagovať prítomní žiaci.
Taktiež sme sa snažili priblížiť žiakom správanie sa účastníkov cestnej premávky, či ako cyklistov alebo
chodcov. Ide o účastníkov cestnej
premávky, ktorí sa zúčastňujú na
XXX4.str.
cestnej premávke,

Foto: ZŠ J.Kollára

Školenie žiakov o bezpečnosti na cestách

Deti sa učili poskytovať prvú pomoc

Prečo sú projekty veľmi dôležité
V Banskej Štiavnici žije množstvo talentovaných, šikovných a
aktívnych ľudí. Veľa z nich pôsobí aj v oblasti kultúry, pričom ich
možnosti realizácie sú častokrát
obmedzené finančným rámcom.
Po nástupe do pozície vedúceho
oddelenia kultúry, cestovného ruchu a športu som sa v prvom roku
venoval najmä stabilizácii existujúcich podujatí a plánovaniu ďalších
aktivít. V roku 2008 sme tak začali
pociťovať istý deficit voči domácim
umelcom, pre ktorých sme chceli
vytvoriť väčšie možnosti realizácie
v rámci aktivít mesta. Tak vznikol
projekt Spoločne bez hraníc, realizovaný z prostriedkov Európskej
únie prostredníctvom Programu

cezhraničnej spolupráce Maďarsko
– Slovenská republika.
Už v prípravnej fáze sme sa
stretli s priaznivým ohlasom na
druhej strane hranice – v partnerskom meste Šoproň. Vedenie tohto
mesta rovnako ako náš primátor a
zastupiteľstvo prijalo zámer na výmenu občanov miest s nadšením
a podporilo ho. O polroka neskôr,
na jar 2009, sme už mali na stole aj kladné vyjadrenie zo strany
riadiacej inštitúcie – naša žiadosť
bola schválená v plnej výške cca
100 000 €, z ktorej polovica išla do
každého z miest.
Od jesene 2009 sme začali realizovať aktivity. Najprv sa počas
Salamandrových dní prezentovala

Šoproň so svojím vínom, kultúrnym programom, propagačným
stánkom a výstavou. Plný rozbeh
aktivít začal v roku 2010. Najprv sa
naši experti zúčastnili na medzinárodnom workshope na tému
XXX4.str.
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Z diára primátora
Bolo...
27. 9.
Pracovná porada k systému
parkovania v našom meste.
Stretnutie časti prípravného
tímu k programu pre Jej Veličenstvo Nórsku kráľovnú a prvú
dámu Slovenskej republiky.
29. 9.
Uskutočnilo sa pracovné stretnutie k projektu výstavby nových
bytov na sídlisku Drieňová.
Zasadnutie Komisie regionálneho rozvoja, výstavby, územného
plánovania a životného prostredia
pri Mestskom zastupiteľstve v
Banskej Štiavnici.
Bude...
1. 10.
Na pozvanie predsedu BBSK
Vladimíra Maňku sa primátor zúčastní úvodného stretnutia k téme
lokalizácie stredného školstva v
okrese Banská Štiavnica.
4. 10.
Zasadnutie redakčnej rady TV
VIO.
5. 10.
Pracovné rokovanie na Radnici s cieľom doriešenia dopravnej
situácie a napojenia plánovanej
stavby „Supermarket TESCO
Banská Štiavnica“ za účasti Slovenskej správy ciest, Krajského
úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie a TESCO
STORES SR, a.s.
Pracovné stretnutie k priebehu
prác na spoločnom projekte Mesta, SBM a baníckeho spolku v lokalite Staré mesto a Glanzenberg.
Zasadnutie komisie k nadchádzajúcim komunálnym voľbám.
6. 10.
Pracovné stretnutie zástupcov
vlastníkov domov na sídlisku
Drieňová so zástupcami mesta
Banská Štiavnica.
7. 10.
Uskutoční sa zasadnutie Valného zhromaždenia spoločnosti
Mestské lesy Banská Štiavnica,
spol. s r.o.
Popoludní sa uskutoční zasadnutie Valného zhromaždenia spoločnosti Bytová správa, s. r.o.
Účasť na seminári „Protikorupčné minimum miestnej samosprávy“.
8. 10.
Zasadnutie mestskej rady.
Slávnostné prijatie tvorcov
publikácie „Banská Štiavnica 7x7“
v obradnej sieni Banskoštiavnickej radnice. Andrea Benediktyová
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Vyberáme z čiernej skrinky

Sťažnosť – čistota na detskom ihrisku Drieňová
Dobrý deň. Som obyvateľ Banskej Štiavnice a rozhodol som sa
napísať sťažnosť pre nič nerobenie a zanedbávanie aj toho mála,
čo je vybudované pre deti na sídlisku Drieňová. Mám malé deti,
takže navštevujem detské ihrisko
na Drieňovej a som pohoršený, v
akom stave sa nachádza a ako to
tam vyzerá. Zničený plot, zničená
hojdačka, prístup do ihriska - udupaný svah s trčiacimi kameňmi (s
kočíkom sa tadiaľ ledva dá prejsť) smeti v areáli ihriska, fajčiace
mamičky a špaky pri pieskovisku,
pobehujúce psy v areáli. Takže keď
som so synom v areáli detského ihriska, musím hlavne dávať pozor,
aby nezbieral zo zeme špaky, smeti a psie HOVNÁ z piesku. Smeti
v areáli pieskoviska som nafotil a
pripájam fotografie v prílohe tohto
e-mailu. Dúfam, že mesto nájde
nejaké prostriedky na opravu a
vyčistenie areálu detského ihriska
a zabezpečí väčšie kontrolovanie
predmetného areálu mestskou
políciou (očakávam pokutovanie
fajčiacich mamičiek v priestoroch
ihriska). A určite by bolo vhodné,
keby mesto zrekonštruovalo, zmodernizovalo alebo vybudovalo aj
niečo nové pre deti, lebo to sú obyvatelia tohto mesta a len od nich
bude závisieť, keď vyrastú, či tu zostanú a budú robiť niečo pre mesto
alebo budú chcieť odísť čím skôr.
S pozdravom, Haraba

Odpoveď:
Vážený pán Haraba, pán primátor ma poveril vybavením Vašej
sťažnosti (podnetu).
Detské ihrisko na Drieňovej –
Pátrovská ul., bolo aj tento rok
pripravené na užívanie deťmi. Bol
vymenený piesok v pieskovisku,
opravené poškodené prvky v sume
1000 €. Opakovane však dochádza
k poškodzovaniu plota, vstupnej
bránky a zariadenia. Tak to bolo aj

Mestská polícia
informuje

v priebehu tohto leta. Niektorých
nespratníkov sa podarilo identifikovať, vďaka občanom bývajúcim
v okolí, ktorým nie sú veci verejné
ľahostajné, iných aj vďaka kamerovému systému. Je pravda, že
priestor je čistený a upratovaný nepravidelne, pretože nebol záujem o
vykonávanie pravidelnej dennej
kontroly, upratovania, otvárania a
zatvárania, tak ako to je na ihrisku
na Dolnej ulici. A v istom období
bolo ihrisko spravované „samosprávne“. Rodičmi detí, ktorí ho
budovali a s deťmi aj navštevovali.
Tie už pravdepodobne vyrástli. Samozrejme, že sme predpokladali aj
naďalej „občiansku“ kontrolu – pomoc, od rodičov, ktorí sprevádzajú
deti, alebo s deťmi ihrisko navštevujú, prípadne aj to, že niektoré
veci dokážu vyriešiť aj vzájomne
medzi sebou. Napr. upozornenie
fajčiacich mamičiek. Rovnako aj
Váš podnet prispel k tomu, aby
sme pripravili režim starostlivosti o
toto ihrisko. Aj keď sa už tohtoročná „sezóna“ jeho využívania blíži
ku koncu, sú pripravené niektoré
opatrenia. Príslušníci Ms. polície
budú venovať väčšiu pozornosť
tomuto priestoru, najmä večer a v
noci. Na opravený plot bude osadená informačná tabuľa so základnými informáciami- aj telef. číslami. A čo je najdôležitejšie, „našli“
sme osobu, ktorá bude vykonávať
dohľad nad priestorom, ihriska,
vrátane otvárania a zatvárania, čistenia atď. Momentálne rokujeme
o podmienkach vykonávania tejto
činnosti. Taktiež v súlade so zastavovacou štúdiou sídliska pripravujeme v budúcom roku aj realizáciu
nových oddychových priestorov,
vrátane detských ihrísk. V rámci
projektu Leader je spracovaná štúdia na mestský (sídliskový) park v
priestore medzi CBA , kotolňou a
Zeleným domom a panelákmi na
Učiteľskej, v rámci ktorého je navrhnuté aj detské ihrisko. Podobne
aj pri škôlke a za školou – dopravné ihrisko. Samozrejme, budeme
vykonávať údržbu súčasného detského ihriska a obnovu jeho vybavenia novými predmetmi, v súlade
s novou STN, ktorá určuje materiály, z akých majú byť vyhotovené
(plast atď., bez kovu, betónov).
Ďakujem Vám za podnet a záujem
o veci verejné a sme otvorení Vašim názorom a námetom.

Dňa 19.9.2010 o 13.10 hod.
bola hliadka MsPo privolaná na
Povrazník, kde v jarku ležal neznámy muž. Hliadka MsPo po
príchode na miesto zistila, že ide
o P.L. z Banskej Bystrice, ktorý
bol pod vplyvom alkoholických
nápojov. Priestupok bol riešený v
zmysle zákona SNR č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Dňa 24.9.2010 o 10. 00 hod.
bola hliadka MsPo privolaná k jazeru Klinger, kde v zákaze vjazdu
na hrádzi jazera bolo zaparkované motorové vozidlo značky Opel,
pričom osádka mládežníkov si
robila piknik, požívala alkoholické nápoje a znečisťovala okolie.
Hliadka MsPo po príchode na
miesto prikázala mládežníkom,
aby vyčistili priestranstvo a aby
opustili dané miesto. Konanie
bolo klasifikované ako priestupok
a bolo riešené v zmysle zákona
SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v blokovom konaní.
Upozornenie:
Množia sa prípady, keď si vodiči motorových vozidiel nevšímajú
dodatkové značky pod dopravnou
značkou platené parkovisko, ktoré
dopĺňajú, alebo spresňujú význam
tejto dopravnej značky plateného
parkovania a parkujú na platených parkovacích miestach, kde
sa môže zaparkovať len na parkovací lístok (napr. Nám. Svätej Trojice, pri VUB, za Hríbom) a nie na
permanentnú parkovaciu kartu!
MsPo preto upozorňuje ctených
motoristov, aby dodržiavali platné dopravné značenie a predišli
tak prípadným nedorozumeniam
zo strany MsPo alebo Policajného
zboru.

S úctou, Juraj Čabák

primátor mesta

JUDr. Dušan Lukačko
náčelník MsPo

Pozvánka
Dovoľujem si Vás pozvať na
pracovné stretnutie zástupcov
vlastníkov domov na sídlisku
Drieňová so zástupcami Mesta
Banská Štiavnica, ktoré sa uskutoční dňa 6. októbra 2010 (streda) o 16.00 hodine v priestoroch
jedálne ZŠ J. Kollára, Drieňová.
Na stretnutie s Vami sa teší a s
pozdravom zostáva
Mgr. Pavol Balžanka
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Príhovor primátora mesta B. Štiavnica
ktorých pracovali predošlé generácie, majú dnes šancu byť miestom
poznávania, vzdelávania, kultúry a
rekreácie. Čo bolo v minulosti výsledkom ťažkej manuálnej práce a
dômyselného umu, dnes sa stáva
predpokladom pracovných príležitostí pre miestnych obyvateľov
v oblasti cestovného ruchu, ako
napríklad novootvorený lyžiarsky
areál s príznačným menom Salamandra rezort.
Banská Štiavnica sa tradične pokladá za úctyhodne staré mesto.
Právom – veď od čias, keď jej uhorský kráľ Belo IV. udelil privilégiá
slobodného kráľovského banského
mesta, uplynulo už pomaly 8 storočí.
Je zrejmé, že zachovávanie toľkého bohatstva je nielen potešením a
hrdosťou, ale zároveň aj vážnym záväzkom. Naše malé mesto nemá dostatok zdrojov na to, aby dokázalo v
plnej miere oživovať zašlú slávu, aj
keď by sme si to veľmi želali. Dovoľte mi, aby som ako primátor mesta svetového dedičstva a zároveň
predseda Združenia historických
miest a obcí Slovenskej republiky v
túto slávnostnú chvíľu vyjadril potešenie nad špecifickým prístupom
vo vzťahu k Banskej Štiavnici zo
strany vrcholových predstaviteľov
Slovenskej republiky.
Myslím si, že ako zodpovedná
samospráva robíme všetko preto, aby sme v maximálnej možnej
miere využívali ponuky štátu, ale
aj serióznych investorov a donorov
na získanie dodatočných prostriedkov, a tým urýchlili rozvoj mesta z
iných, ako len našich rozpočtových
zdrojov.
S hrdosťou konštatujem, že v našom starobylom meste, i napriek
svetovej hospodárskej kríze, vidieť
každý mesiac ovocie našej húževnatej práce. Snažíme sa, aby nás
aktuálne výzvy na čerpanie z eurofondov nenašli nepripravených. S
uspokojením môžem konštatovať,
že aj v súťaži o nenávratné finančné prostriedky zo štrukturálnych
fondov Európskej únie naše mesto
zaznamenalo značné úspechy. Sme
si však vedomí, že bez dobrej spolupráce s vládou Slovenskej republiky
a osobným kontaktom s jednotlivými ministerstvami nemáme šancu
naplniť naše ciele.
O to viac ma teší, že viacerí významní predstavitelia tohto štátu,

ako v minulosti, tak aj v súčasnosti
nepozerajú na naše mesto cez politické okuliare, ale pristupujú k
Banskej Štiavnici ako k mestu, ktoré je slovenskou pýchou a ktorého
slávnu minulosť treba pretaviť do
úspešnej budúcnosti. Konkrétnym zhmotnením nášho snaženia
ponúkať naše mesto ako kvalitnú
destináciu na turizmus a relax bude
októbrová návšteva nórskeho kráľovského páru a slovenského prezidentského páru. Aj z tohto miesta
chcem opakovane podčiarknuť apel
– v Banskej Štiavnici nie je priestor
na politikárčenie. Tak ako včera,
tak ani dnes si nemôžeme dovoliť rozbíjať krehké, avšak efektívne
puto spolupráce. Máme pripravené
významné projekty, ktoré potrebujú
podporu naprieč celým politickým
spektrom. Za všetky spomeniem
aspoň chuť pokračovať vo finančne
nákladných rekonštrukčných prácach verejných priestranstiev historického jadra mesta.
Úprimne ma teší aj stupňujúca
sa aktivita rôznych kultúrno-spoločenských zoskupení v našom
meste, pričom títo ľudia, častokrát
i neštiavničania, významným spôsobom akcelerujú dianie v celom
Banskoštiavnickom regióne. Prepáčte, že nebudem menovať všetky
konkrétne projekty a aktivity, akými
sú napríklad obe naše zmodernizované základné školy a finalizujúca
rekultivácia skládky, ale len slepý,
alebo ten, čo nechce vidieť, si môže
nevšimnúť čulý kultúrny, spoločen-

ský, turistický a aj rekonštrukčnomodernizačný ruch v našom meste.
Naše plány do najbližšej budúcnosti
sú smelé a veľmi konkrétne. Napríklad už budúci rok začneme budovať nové kongresové Kultúrne centrum Banskej Štiavnice. Nemáme
dôvod nedôverovať si, to ako býva
občas zvykom, sami Štiavničania
nepokazíme.
Dnes sme sa tu stretli, aby sme
pozdvihli slávnu minulosť a hrdý
banícky stav, prípadne sa poďakovali ľuďom, ktorí nám nezištne pomáhajú. O malú chvíľu prevezmú
významné mestské ocenenia osobnosti, ktoré budovali a šírili dobré
meno nášho mesta doma i v zahraničí. Patrí im naša úcta a zvláštne
poďakovanie za všetko, čo pre naše
krásne mesto urobili a dúfam, že
ešte v budúcnosti urobia.
Záverom mi dovoľte poďakovať
sa za to, že ste prijali naše pozvanie
a že ste tým vyjadrili svoj vrúcny
vzťah k nášmu prekrásnemu mestu.
Verím, že spoločnými silami sa nám
podarí uchovať a rozvíjať to bohatstvo, čo nám zanechali generácie
našich predkov nielen v našom
meste, ale aj v iných významných
banských a historických lokalitách.
Ďakujem vám všetkým, mám
radosť z našich osobných stretnutí
počas týchto dní, teším sa na ďalšiu
spoluprácu a prajem vám krásne
prežitie Banskoštiavnických Salamandrových dní 2010.
ZDAR BOH!
Mgr. P. Balžanka

Foto: V. Barta, ml

Ctené mestské zastupiteľstvo, ctihodný banícky stav, veľavážení
hostia, milé dámy, vážení páni,
drahí Štiavničania,
dovoľte mi, aby som vás srdečne privítal na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva
Mesta Banská Štiavnica, počas
banskoštiavnických mestských slávností – Salamandrových dní 2010.
Naše mesto je oprávnene hrdé
na to, že môže každoročne hostiť
medzinárodné celoslovenské oslavy
dňa baníkov, hutníkov, geológov a
naftárov. Z baníctva totiž vzišla sláva Banskej Štiavnice, jej hmotné aj
duchovné bohatstvo, výnimočná
minulosť a snáď aj šťastná budúcnosť. Naši predkovia nám zanechali
nielen množstvo kultúrno – historických a technických pamiatok, ale
aj tradície a úctu k baníckemu stavu
a odkaz Banskoštiavnickej akadémie, ktorý sa snažíme zachovávať,
tu v kolíske baníctva.
Je pre nás veľkou cťou, že aj Dni
európskeho kultúrneho dedičstva
na Slovensku, tento „sviatok kultúrnych pamiatok“, a jeho slávnostné
otvorenie sa koná v starobylej Banskej Štiavnici v rámci tohtoročných
Salamandrových osláv.
S hrdosťou konštatujem, že organizovaniu tohto podujatia predchádzali viaceré významné počiny
mesta Banská Štiavnica v oblasti
ochrany kultúrneho dedičstva.
Okrem iného, minulý rok získalo
naše mesto svetového dedičstva
prestížne ocenenie Kultúrna pamiatka roka za aktivity pri rekonštrukcii verejných priestranstiev v
pamiatkovej rezervácii, podobných,
akými je aj predvčerom uvedená do
prevádzky Ulica Kammerhofská.
Salamandrové dni a osobitne historický sprievod mestom chápeme
nielen ako zaujímavú atrakciu pre
turistov, ale najmä ako naše osobné
vyznanie a poďakovanie ľuďom, z
ktorých tvrdej práce sa po stáročia
budovalo, v minulosti jedno z najvýznamnejších, dnes jedno z najkrajších slovenských i európskych
miest. Im vďačíme za to, že Banská
Štiavnica a jej okolie je zapísané do
Zoznamu svetového kultúrneho a
prírodného dedičstva UNESCO po
boku takých miest, ako Budapešť,
Praha, Krakov, Dubrovník a iných
svetovo známych
lokalít.
Tie banské a technické objekty, v

Dňa 23.9. v obradnej sieni radnice autor Vladimír Bárta odovzdal prvý
výtlačok knihy Banská Štiavnica – Ako sme žili primátorovi mesta Mgr. Pavlovi Balžankovi, z ktorého iniciatívy sa publikácia zrodila a ktorý aj osobne
podporil jej vydanie. O dátume a mieste prezentácie tejto zaujímavej knihy
budeme štiavnickú verejnosť včas informovať.
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Múzeá otváracie hodiny
MÚZEÁ
starý zámok
pondelok- nedeľa 9:00 - 18:00

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

galéria J. Kollára
pondelok - nedeľa 9.00 - 17.00
mineralogická expozícia
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Bezpečnosť na cestách
WWW1.str. preto by deti mali vedieť, ako majú reagovať na príjazd
motorových vozidiel, kedy a akým
spôsobom môžu vstupovať na vozovku a pod. V poslednej dobe
registrujeme veľký a hlavne hlučný
pohyb záchranných vozidiel, ktoré
nám často signalizujú, že sa stala
niekde dopravná nehoda. Preto
sme si dovolili osloviť túto mladú
verejnosť, aby sme jej predviedli
ukážky záchrany ľudského života a
ošetrenie zranení. Deti sa už stretli
s tým, že boli svedkami dopravnej
nehody, alebo keď spadol kamarát
z bicykla. Je preto dôležité, aby
sa vedeli orientovať pri takých
zložitých situáciách, akými sú dopravné nehody, úrazy, nevoľnosti
atď, a aby vedeli, že u nás existuje
záchranný systém, alebo na koho
sa majú obrátiť v prípade potreby,
či už na záchranný systém, alebo
Mestskú políciu. Toto bolo hlavným mottom tohto podujatia.“

Čo všetko tu mohli deti vidieť?
„Zamestnanie bolo rozdelené do
4 častí - stanovíšť. Na prvom stanovišti získavali žiaci prvé návyky
ako zavolať záchrannú službu alebo vyrozumieť záchranný systém.
To všetko deťom vysvetlili a predviedli záchranári z firmy Falck záchrana, a.s., Košice. Druhé stanovište bolo zamerané na poznávanie
dopravných značiek, svetelných
znamení a rôznych foriem správania sa na ceste ako cyklistov, chodcov, vyplývajúcich zo všeobecných
ustanovení pravidiel cestnej premávky ako aj odporúčaná výbava
bicykla. Na treťom stanovišti bola
samostatná jazda na bicykli okolo
prekážok, takzvaný slalom a posledné stanovište bolo zamerané
na praktickú časť jazdy na bicykli
na dopravnom ihrisku, ktorá bola
asi tou najpútavejšou časťou celého
zamestnania.
Touto cestou by som sa chcel po-

ďakovať p. primátorovi za podporu
a spoluprácu pri organizácii tohto
podujatia, pretože takéto podujatie
bolo po minulé roky zamerané len
pre deti predškolského veku, teda
deti Materských škôl, ale tento rok
sme sa dohodli, že to urobíme aj
pre deti základných škôl.“
Ako vnímajú toto podujatie samotné deti? „Stačí sa pozrieť na
ich usmiate tváre, ktoré asi hovoria za všetko. Splnilo to podľa mňa
všetky očakávania a myslím si, že
má zmysel, aby sa organizovali aj
naďalej.“
Čo by ste im popriali na cestách? „Poprial by som im, aby na
cestách, na ktorých sa zúčastnia,
boli ich metre a kilometre bez nehôd a akýchkoľvek úrazov, odrenín, modrín a aby sa cítili bezpečne.“
Za rozhovor poďakoval
Michal Kríž

Prečo sú projekty dôležité
streda - nedeľa, 9:00 - 17:00
8:00 - 16:00
kammerhof
utorok - sobota 9:00 - 17:00
štôla glanzenberg

utorok, nedela, 11.00, 13.00,
15.00 objednať deň vopred
múzeum vo svätom antone
utorok - nedeľa 8.30 - 16.00

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

WWW1.str.

svetového kultúrneho
dedičstva UNESCO, neskôr sa
študenti našich stredných škôl zúčastnili pobytu v Šoproni s cieľom
pripraviť sprievodcu po meste pre
našich turistov. Na svoje si prišli i
mladí výtvarníci – počas týždňa v
Maďarsku nielen tvorili, ale aj spoznávali krajinu našich južných susedov. Júnové Dni Banskej Štiavnice v Šoproni boli ďalším krokom,
počas ktorého mnohí Šoprončania
po prvýkrát zistili, aké je ich partnerské mesto na Slovensku. Viac
ako 80 účinkujúcich nám zlé meno
určite nespravilo. Rovnako nám
ho zlé nespravili naši fotografi,
práve naopak – ich diela uchvátili
všetkých, ktorí sa s nimi stretli. Pre
nás, ako organizátorov, bol zlatou
bodkou záverečný koncert, ktorý
sa tiež tvoril v rámci pobytu našich
mladých hudobníkov v Maďarsku
a ktorý skvelo dirigoval Martin Jánošík.
Počas roku trvania projektu
sme dali šancu mnohým vzácnym
ľuďom. Aj touto cestou by som sa
chcel poďakovať veľkej skupine
ľudí. Primátorovi mesta a tým poslancom, ktorí projekt podporili
na začiatku, za dôveru; rodičom za

to, že vedú svoje deti k zmysluplnej
činnosti a že ich uvoľnili na aktivity projektu; všetkým účastníkom
aktivít za to, že šírili dobré meno
nášho mesta nielen svojou prácou,
ale aj vystupovaním a správaním;
riaditeľovi ZUŠ Pavlovi Macákovi
a jeho kolegom za výchovu šikovných mladých ľudí a pomoc počas
projektu; kolegom z Mestského
úradu - oddelenia kultúry, CR a
športu, ekonomického a organizačného oddelenia za pomoc pri
príprave aktivít, ich realizácii a
náročnej administrácii; Michalovi
Pálkovi a spoločnosti Baten & Partners Slovakia za výborne odvedené
služby externého manažmentu;
Andrejovi Ebertovi za tlmočenie
a preklady; riaditeľom stredných
škôl za to, že uvoľnili študentov na
aktivity projektu; všetkým ostatným, ktorí akokoľvek pomohli k
úspechu projektu.
Ak dnes niektorí poslanci hovoria o zastavení nových projektov,
často mi napadá otázka, či nerobiť
je lepšie ako robiť, aj keď niekedy s
chybami a ťažkosťami. Keď sa ale
vrátim k projektu Spoločne bez
hraníc a pozriem sa na jeho výstupy, môžem povedať – malo a

má to zmysel. A dúfam, že to isté si
myslia aj tie desiatky ľudí, ktorí dostali cez projekt šancu vycestovať,
tvoriť a spoznávať takmer zadarmo niečo nové, v inom prostredí
a v inej atmosfére, o akej počúvajú
každý deň z médií.
Aj keď projekt je oficiálne ukončený, nás „v pozadí“ čaká ešte veľa
náročnej administratívnej práce.
Pre všetkých ostatných, ktorí by
sa chceli prísť pozrieť na časť výsledkov projektu, je stále otvorená
výstava v priestoroch Kultúrneho
centra, Kammerhofská ulica 1. Srdečne pozývame!
Ing. Rastislav Marko
vedúci oddelenia kultúry
cestovného ruchu a športu
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Kolaudácia v Domove MÁRIE B. Štiavnica
28.september 2010 bol pre Domov MÁRIE významným dňom

Stavba prospeje k efektívnejšiemu využívaniu celého zariadenia,
ktoré už aj prinieslo prvé úspory
v spotrebe zemného plynu a tepla. Došlo k významnému zníženiu
tepelnej energie pre vykurovaní
objektu a posunula sa trieda energetickej hospodárnosti z F do triedy B
Na kolaudácií sa zúčastnili aj

Foto: Domov Máriel

Úspešne sa nám podarilo po
vyše ročných stavebných prácach dokončiť stavbu „Domov
MÁRIE – Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov“,
ktorej predmetom bola
realizácia diela – zatepľovanie
obvodového plášťa budovy,
výmeny okien a na hydraulické vyregulovanie vykurovacej
sústavy na ulici Špitálska
3. Projekt bol ﬁnancovaný z
prostriedkov Eko-Fondu, n.f.
Bratislava a Banskobystrického samosprávneho kraja.

Úspora energie pri vykurovaní Domova Márie
zástupcovia Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorým sme
sa veľmi pekne poďakovali za podporu a pomoc pri realizácií diela,
najmä finančným príspevkom, za
čo im ešte raz vyslovujeme úprimné „Ďakujem.“

Našli si aj chvíľu času na oboznámenie sa s našimi tromi objektmi a aktívne sa zaujímali o
život našich klientov i zamestnancov.
Autor: PhDr. Viera Chladná, riaditeľka
domova MÁRIE Banská Śtiavnica

Prechádzka prírodou
V utorok 21. septembra sa príroda i ľudia prebudili do krásneho
slnečného rána, V tento deň sa vydalo 31 členov Slovenského zväzu
telesne postihnutých a ich sympatizantov na jesennú prechádzku
prírodou, tentokrát na trase Drieňová – Hotelová akadémia – osada
Drieňová – Cigrund Svätý Anton
– kaštieľ Sv. Anton. Počas zastávok
na trase a pri prechode jednotlivých lokalít a osád zasvätene a
vecne o ich histórii ako informoval Jožko Osvald. V prítomných
mal pozorné a vnímavé publikum

a za jeho vstupy a vytvorenie príjemnej atmosféry mu patrí naše
poďakovanie. V bráne kaštieľa
nás vítal samotný riaditeľ múzea
p. Ing. Marian Číž. Previedol nás
všetkými expozíciami, podal nám
veľmi erudovaný výklad počas
skoro dvojhodinovej prehliadky.
Ten vyšperkoval opisom rôznych
príbehov, veselých i strašidelných
príhod a dejov z rôznych storočí.
Za jeho excelentné sprevádzanie, ľudskosť, ktorá sa mu zračila
na tvári, ale aj v jeho slovách pri
sprevádzaní a rozlúčke mu všetci

sa okrem toho stal prvým živým
darcom tohto orgánu ďalšiemu
pacientovi. V tejto súvislosti nám
vedúci chirurg Transplantačného
centra MUDr. František Hampl
povedal: „Všetci pacienti, ktorých
transplantujeme, majú zničenú
pečeň. Tento pacient mal absolútne funkčne dokonalú pečeň, ktorá
produkovala len jednu patologic-

Prijímacie pohovory
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta – Banská
Štiavnica ponúka štúdium hudby
v spolupráci s Vienna Konservatorium v nasledovných študijných programoch:
1. Jazzové nástroje
2. Jazzový spev
3. Klasické nástroje, spev
4. Muzikál
5. Činoherné herectvo a pantomíma
Pozor novinka!
Rock-pop-folk akadémia
štúdium rockovej, populárnej
a folkovej hudby pre záujemcov
všetkých vekových kategórií.
Srdečne pozývame záujemcov
na prijímacie pohovory 3. 10.- 4.
10. 2010 od 14.00-17.00hod.
Viac informácii: www.huajabs.eu, 0905 520 508

Pozvánka
Ranč Nádej vo Svätom Antone
vás srdečne pozýva na 8. ročník
Hubertovej jazdy, ktorá sa uskutoční v sobotu 2.10.2010 o 13
hod. a bude spojená s westernovými pretekmi a honom na líšku.
Podujatie podporuje Mgr. Pavol
Balžanka, www.rancnadej, tel.č.:
0911 806 499, 0911 600 298.

Oznam

kú bielkovinu, ktorá poškodzovala
srdce, periférne nervy, oči, obličky
a žľazy s vnútornou sekréciou. Pečeň tohto pacienta sa mohla použiť
na záchranu života iného pacienta s rakovinou pečene, ktorý mal
pred sebou už len niekoľko mesiacov života. Takýchto operácií je na
svete známych len asi 60“.

Oznam o prerušení dodávky
elektrickej energie
Oznamujeme vám, že od
07.10.2010, 09.00 do 07.10.2010,
14.00 bude prerušená dodávka
elektrickej energie z dôvodu revízie el. zariadenia. Bez el. energie
bude v Banskej Štiavnici Ul. Licharda, Starozámocká, časť Nám.
sv. Trojice, Vodárenská, Pod Červenou studňou.
Od 14.10.2010, 09.00 do
14.10.2010, 13.00 bude prerušená dodávka elektrickej energie z
dôvodu revízie el.zar. Bez el. en.
bude v B. Štiavnici Ul. Péchova,
Mikovíniho, Pod Paradajz, Václavekovej, Družicová, D.Resla, Augustu, časť Sládkoviča, Kamenná,
časť Rad. nám. Notár, Vodohosp.
podnik, Skautský dom.
Od 21.10.2010, 09.00 do
21.10.2010, 13.00 bude prerušená dodávka elektrickej energie
z dovodu revizie el. zariadenia.
Bez el. energie bude v B.Štiavnici
Ul. Úvozná, Staromestská, Malá
okružná, Horná a Dolná ružová
a časť Vodárenská a súkromná
Mat. škola.

Ján Novák

Dipečing VN/NN Žiar nad Hronom

zúčastnení vyslovujeme s obdivom
„Srdečne ďakujeme“. Zároveň mu
prajeme spolu s jeho kolektívom
veľa úspechov a odhodlania v plánovanom zveľaďovaní kaštieľa a
múzea a veríme v skoré stretnutie.
Na záver prechádzky sme sa posilnili výborným gulášom v penzióne
„U starej mamy“ u p. Baranyaja.
Prežili sme príjemný deň a už teraz sa tešíme na otvorenie jarnej
sezóny 2011, pri ďalšej prechádzke
krásnou štiavnickou prírodou.
Ivan Madara
predseda OC SZ TP BŠ

Prvá dominotransplantácia na Slovensku
Tento mesiac sa lekárskemu
tímu Rooseveltovej nemocnice
v Banskej Bystrici pod vedením
MUDr. Františka Hampla, banskoštiavnického rodáka, podaril senzačný úspech. Uskutočnili
prvú dominotransplantáciu na
Slovensku. Pacientovi s dedičným
ochorením pečene transplantovali
pečeň od mŕtveho darcu. Pacient
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Dňa 17. septembra 1995 natrvalo odišiel spomedzi nás – v
najaktívnejšom veku – Ing.
Milan Kapusta, CSc. – slovenský vedec, lesník, ekológ,
slovenský Ján Amos Komenský
v ochrane prírody. Jeho práca
a dielo slúžili a slúžia nielen
našej vlasti. Ctia si ho významní ekológovia Európy ako aj
amerického a ázijského kontinentu. Jeho ekologické, ale
najmä bioekologické vedecké
poznatky odzneli a súčasne reprezentovali náš malý
národ v USA, Rusku, Indii,
Kórei, nehovoriac o mnohých
metropolách Európy. Dokonca
aj v Chabarovsku na čínskoruských hraniciach poznajú
meno slovenského kandidáta
vied.
Už počas štúdia na Strednej lesníckej škole v Banskej Štiavnici sa
tento rodák z topoľčianskeho okresu upísal nášmu historickému mestu, jeho technickým pamiatkam a
prekrásnej prírode. Vedecké práce
a terénne pozorovania týkajúce sa
emisií škodlivín, ktoré začal na pracovisku Slovenskej akadémie vied
(SAV), presadzoval a aplikoval do
praxe ako prvý riaditeľ Chránenej

krajinnej oblasti Štiavnické vrchy.
Svoje poznatky odovzdával svetu
nielen osobne na medzinárodných
konferenciách, ale aj v bohatej
publikačnej činnosti vo všetkých
svetových jazykoch. Bol uznávaným odborníkom a vedcom, čoho
dôkazom je fakt, že mu SAV udelila
titul kandidáta vied. Štrnásť medzinárodných ustanovizní mu udelilo
členstvo. Ing. Milan Kapusta, CSc.,
sa zúčastňoval ich medzinárodných
konferencií, na ktorých prednášal
svoje vedecké poznatky. Ešte aj deň
pred svojou smrťou prednášal na
medzinárodnej konferencii , ktorú
organizovalo Americké lesnícke
združenie (American Forestry Association) v New Yorku. Láska k
prírode a ku stromom ho doviedla
k programu Amerického lesníckeho
združenia nazvanému Global ReLeaf
(Globálne znovuozeleňovanie). Bol
jeho slovenským koordinátorom a
výstižne ho pomenoval „Zelené tradície života“. V rámci tohto programu bolo na Slovensku vysadených
okolo 100 tisíc stromčekov. Milan
Kapusta bol členom Slovenského
poľovníckeho zväzu, aktívne pracoval ako spravodajca Štátnej ochrany
prírody. Založil okresnú organizáciu Slovenského zväzu ochrancov
prírody a krajiny a zároveň bol jej

Foto: M. Kríž

Za Ing. Milanom Kapustom, CSc.

Rodina Kapustová zasadila v Botanickej záhrade Lipu veľkolistú
dlhoročným aktívnym členom. Zaslúžil sa aj o zápis Banskej Štiavnice
na Listinu svetového kultúrneho a
prírodného dedičstva UNESCO v
roku 1993. Od júna 1995 bol riaditeľom nadácie Paládium pre rozvoj
mesta a regiónu Banskej Štiavnice.
Mal ešte mnoho plánov a snov... Sny
vraj treba chytiť do rúk a realizovať
cez konkrétne činy, inak zostanú
snami platonickými. Milanovi Kapustovi sa to podarilo. Jeden z jeho
snov sa uskutočnil. Vrátil sa znova
do Yellowstonského národného
parku, najkrajšieho kúta na svete,
ako o ňom sám hovorieval, aby ho
tam dosníval. Bol jeho osudom. V
septembri 1995 boli v Južnej Afrike

zasadené do matky Zeme stromčeky na pamiatku Milana Kapustu, v
tom istom roku bol premenovaný
Náučný chodník po žile Terézia na
Náučný chodník Milana Kapustu
po žile Terézia. 20. apríla 1996 sa
začala výsadba Pamätného lesa Ing.
Milana Kapustu, CSc. v lokalite Paradajz nad Banskou Štiavnicou. Dňa
23. septembra 2010 našla v banskoštiavnickej Botanickej záhrade
svoje miesto Lipa veľkolistá venovaná Ing. Milanovi Kapustovi, CSc.,
občanovi Banskej Štiavnice, ktorý
podporoval a propagoval ochranu
prírody v globálnom rozsahu.
Pôvodný text JUDr. Ing. Antona Tekuša
upravila a doplnila Veronika Kapustová

Helenka Gondová rod. Dávidová (9.5. 1926 – 5.7. 2000)
Osvetová pracovníčka, archivárka,
učiteľka.
Bol to už 10 rokov, čo nás navždy
opustila priateľka, kolegyňa Helenka Gondová.
Zaspomínajme sme si spolu na vynikajúcu ženu, matku, priateľku.
Pani Helena Gondová bola absolventkou Gymnázia v Rimavskej
Sobote a následne Učiteľskej akadémie v Bratislave. Po skončení
štúdia nastúpila ako učiteľka. Na
tomto poste pôsobila dva roky
(1946-1949). Neskôr pracovala
ako inšpektorka kultúry na ONV
v Jesenskom. Po zrušení okresu ju
KNV Banská Bystrica preložilo do
Banskej Štiavnice. A tak od r. 1951
pôsobila na ONV Banská Štiavnica ako inšpektorka školstva a kultúry. Dňa 2. mája 1953 v sobášnej
sieni Mestského úradu v Banskej
Štiavnici povedala svoje áno Jánovi Gondovi a spolu vychovali 2

dcérky Helenku a Janku. V r. 1960
nastúpila na post riaditeľky Mestskej osvetovej besedy ( v Katolíckom spolku, potom premenovaný
na KaSS a teraz, keď píšem o našej
Helenke, vďaka poslancom MsZ a
vedeniu mesta Banská Štiavnica,
máme po štiavnicky, znova staronový Kultúrny dom v Katolíckom
spolku, vedľa hotela Grand, teraz
Matej a po novom Mestský úrad
Banská Štiavnica, oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, ako
aj sídlo redakcie Štiavnických novín poz. red.) Práca, ktorá ju napĺňala, jej však bola zmarená nezmyselnými politickými previerkami.
„Neprešla„ totiž neslávnou normalizačnou previerkou. Dôvodom
jej odvolania a prepustenia bolo,
že v auguste 1968 organizovala v
Banskej Štiavnici podpisovú akciu proti vstupu vojsk Varšavskej
zmluvy do Československa. Táto

rana ju poznačila na celý život.
V mesiaci máji 1971 začala
pracovať ako archivárka v Štátnom ústrednom banskom archíve (ŠÚBA), kde zotrvala až do
odchodu na dôchodok – do roku
1982. Hoci jej práca spočívala v
odkrývaní tajov baníckej histórie,
láska ku kultúre ju neopustila a
ako vychovávateľka na Lesníckom
učilišti, kde pracovala ako dôchodkyňa, sa snažila viesť študentov ku
kultúrnym aktivitám – organizovala pre nich súťaže poézie a prózy,
návštevy divadelných predstavení
(za operou cestovali aj do iných
miest) a pod. V spolupráci so SČK
pracovala aj v krúžku zdravotných
družstiev a bola aj hybnou pákou v kolektíve zdravotníkov pri
okresných súťažiach zdravotných
družstiev SLTŠ, SPŠB a LOU. V
roku 1987 sa opäť vrátila do ŠÚBA
a pracovala tam ešte päť rokov, do

leta 1992. (Mal som tú česť pracovať pri tejto vzácnej žene, našej
Helenke poz. autora).
Až do svojej smrti zastávala
post predsedníčky Spolku Živena v
Banskej Štiavnici. Bola neúnavnou
a zapálenou predsedníčkou. Vďaka
jej práci v Živene vošla do povedomia občanov mesta. Jej prácu si
mesto vážilo a jej meno sa nachádza v zozname osobností Banskej
Štiavnice.
Po ťažkej chorobe zavŕšila svoju
životnú púť ako 74-ročná, zanechala však po sebe kus statočnej
práce. Celým srdcom ju venovala
Banskej Štiavnici – mestu, ktoré
milovala.
Odpočívaj v pokoji, myslíme na
Teba a spomíname.
Vladimír Poprac, dcérky Helenka a
Janka, kultúrni pracovníci, archivári a
členky Živeny.
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Oznamy
Oznam
Stredná odborná škola, E.M.Šoltésovej 5, 969 51 Banská Štiavnica
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
na prenájom nebytových priestorov a 2-izbového bytu. Ďalej oznamuje, že ponúka na odpredaj prebytočný hnuteľný majetok. Bližšie
info na www.soulesnickebs.sk a informačnej tabuli v SOŠ, E.M.Šoltésovej 5, 969 51 Banská Štiavnica.
Ing. Andrea Bednářová
riaditeľka SOŠ

Stredná odborná škola obchodu
a služieb
Vyhlasuje
verejno-obchodnú
súťaž na prenájom priestorov a pozemkov. Bližšie informácie na webovej stránke: www.zssosbs.sk
DO POZORNOSTI FOTOGRAFOM
Až do 22. 10. 2010 sa môžete
prihlásiť do celoslovenskej súťaže
so zahraničnou účasťou Najkrajšia dovolenková fotografia 2010,
ktorú každoročne vyhlasuje BBSK
- Pohronské osvetové stredisko
Žiar nad Hronom - Pracovisko B.
Štiavnica, Múzeum vo Svätom Antone a Mesto Banská Štiavnica. Kategórie súťaže:1. Mestá UNESCO

vo fotografii, 2. Príroda a krajina,
3. Múzeá, oživená minulosť, 4.
Dovolenka dýcha človečinou, 5.
Môj najkrajší prázdninový zážitok
(pre deti a mládež do 16 rokov), 6.
Podoby vody, 7. Čiernobiela fotografia. Pri niektorých kategóriách
vás môžu inšpirovať práve Salamandrové dni. Bližšie informácie a
propozície o súťaži na: POS, Kammehofská 2, B. Štiavnica, č.t.: 045
/ 692 13 87, mobil: 0915 819 989,
mail: petrova@osvetaziar.sk
TJ - Sitno - Rekreačný aerobik
Vás pozýva na cvičenie už od
7. septembra 2010, každý utorok
a štvrtok, v telocvični ZŠ J. Kollára – Drieňová, od 1830 – 20 00
hod. Zacvičte si s Ing. Martinou
Olhovou, získajte dobrú kondíciu, načerpajte pozitívnu energiu,
vyformujte si postavu a to všetko pri dobrej hudbe, s využitím
najnovších foriem aerobiku pre
každého, bez ohľadu na vek, kto
má rád pohyb v kolektíve. Info na
tel.č.: 0905 236 815
Poďakovanie
Obyvatelia hlavne tí starší z ulíc
časti takzvanej Špitálka ďakujú

- zaostáva vo vývine niektorých
schopností za svojimi rovesníkmi
- je hyperaktívne a nepozorné
- má ťažkosti v čítaní, písaní,
počítaní
V oblasti emocionálneho vývinu a partnerských vzťahov:
- je ustráchané, úzkostlivé, zle sa
adaptuje v MŠ alebo v škole
- je príliš dominantné, chce byť
stredobodom pozornosti, vynucuje si túto pozornosť
- v staršom školskom veku príliš intenzívne prežíva partnerské
vzťahy
- trpí depresiou, býva vážne a
skleslé dlhší čas
Má ťažkosti v oblasti správania:
- je agresívne pri riešení konfliktných situácií, bije sa s rovesníkmi
- nerešpektuje autority
- jeho správanie vykazuje určité
zvláštnosti
- vyhľadáva nevhodné partie
- požíva alkohol, fajčí, požíva
psychotropné látky
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Realityy
touto cestou pánu Maruniakovi riaditeľovi Základnej školy Jozefa
Horáka, ktorý zabezpečil opravu
zábradlí na verejných schodoch,
poškodených neznámym páchateľom. Taktiež ďakujú aj pracovníkom, ktorí boli túto opravu uskutočnili.
Poďakovanie
Chcela by som poďakovať chlapcom „Hasičská záchranná služba“
p. Golianovi a jeho spolupracovníkovi, ktorí mi veľmi pomohli odstrániť vyvrátený strom po kalamite, ohrozujúci turistov po ceste na
Kutnohorskej ulici. Prácu odviedli
veľmi dôkladne a svedomite. Patrí
im za to moja veľká vďaka a pochvala za túto prácu.
Chalupárka z Kutnohorskej ul. č. 10, BŠ

Kultúrne centrum B. Štiavnica
a
Fáber Dance
Vás pozývajú na cvičenie Zumby
Každý utorok v priestoroch
Kultúrneho centra na Kammerhofskej ul.č.1
Od.:17:30 hod
Info.: 0911 218 459
Juraj Fáber

Odborné poradenstvo pre vás
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
v Banskej Štiavnici informuje občanov a potenciálnych klientov.
Od 1.9.2009 má naše zariadenie
v starostlivosti aj stredné školy v
našom okrese. Do našej pôsobnosti patria deti, žiaci a mladiství od
narodenia až do ukončenia prípravy na povolanie.
S akými problémami sa môžete
na nás obrátiť?
Predovšetkým vtedy, ak máte s
Vaším dieťaťom alebo študentom
problémy v niektorej z týchto oblastí.
V oblasti rečového a psychomotorického vývinu:
- nechce rozprávať, hoci podľa
veku by už malo
- rozpráva nečisto, teda nevyslovuje správne niektorú z hlások
- jeho kresba je na úrovni čmárania, hoci by už malo kresliť napr.
postavičky
V oblasti rozumových schopností a v oblasti učenia:

OZNAMY

V oblasti profesijnej orientácie:
- nevie sa rozhodnúť, akej profesii by sa chcel v živote venovať
- z rôzneho dôvodu sa musí preorientovať na iný odbor
- nevie posúdiť, či sa na danú
profesiu hodí a má na ňu potrebné
schopnosti
Vyšetrenie (psychologické, špeciálno-pedagogické a logopedické)
je v našom zariadené bezplatné.
Vyšetrenie sa uskutočňuje so súhlasom dotknutého, resp. jeho zákonného zástupcu, a to na žiadosť
rodiča alebo žiadosť školy, úradu,
zariadenia. Nakoľko vyšetrenie
trvá určitý čas (1-3 hodiny), je potrebné sa vopred objednať.
Adresa: Ul. Dolná 2/A (bývalé
OPP) 1.poschodie
Pondelok – piatok od 7.00 do
15.00 hod.
Telefón: 045/6921311.
045/6922256, 1 Logopédka
045/2909030, klapka 6.
CPPPaP Banská Štiavnica

 Predám 3-izbový byt v BŠ, tel.č.:
0944 228 468
 Kúpim 3 alebo 4 izb. byt v BŠ
najlepšie na Drieňovej, tel.č.: 0908
558 170, 0905 521 630
 Predáme stavebný pozemok v
BŠ, tel.č.: 0905 644 782
 Dám do prenájmu alebo predám
3-izb. byt v BŠ – sídlisko Drieňová. Byt je kompletne prerobený a
čiastočne zariadený. Voľný je od
1.11.2010, tel.č.: 0903 785 660
 Predám 3-izbový byt s veľkým
balkónom a pivnicou, tel.č.: 0944
151 512
 Prenajmem 2-izbový byt v RD,
študenti nie, cena 300 € mesačne
(nájomné + energie), minimálne
na 1 rok, od 1.10.2010, volajte len
vážni záujemcovia, tel.č.: 0910 564
638
 Predáme pozemok v obci Krahule. Rozloha 1320 m2,cena 50
Eur/m2. tel.č.: 0908 937 608
 Kúpim 1-izbový byt, tel.č.: 0914
138 988
 Predám pekný 3 – izbový byt v
BŠ na sídlisku Drieňová, cena dohodou, nízkonákladový, tel.č.: 0948
022 456
 Dám do prenájmu 3-izbový byt
na Ul. Exnára 4, najlepšie študenti,
tel.č.: 0903 313 542
 Prenajmem 3-izbový byt na Ul.
L. Svobodu, prerobený, čiastočne
zariadený, cena 330 €, tel.č.: 0908
902 712
 Dám do prenájmu obchodné priestory na Križovatke 1 v B.
Štiavnici na obchod a služby, tel.č.:
0905 386 359
 Kúpim v okolí Banskej Štiavnici
pasienok, ornú pôdu lesný pozemok, tel.č.: 0908 531 348
 Kúpim na Jergištôlni pozemok
alebo starý domček, tel.č.: 0908 531
348
 Directreal Top hľadá pre svojich
klientov nehnuteľnosti. Nájdete nás
na ul. Križovatka 5. Tel.č: 0908 906
704

Služby
 Ponúkam upratovacie a čistiace služby kancelárií stavieb, bytov, tel.č.: 0910 958 766
 Pozývame Vás do novootvorenej predajne Potraviny u Radka. Otváracia doba: Po – Ne od
6,30 – 22 hod. U nás môžete platiť všetkými stravnými lístkami.
Nájdete nás pod poštou na Ul.
Dolná 3 v Banskej Štiavnici. Tešíme sa na Vás!
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Na margo výstavy Šoproň – Banská Štiavnica
V Štiavnických novinách zo
dňa 16. a 23.9. bola avizovaná výstava Šoproň – Banská
Štiavnica, ktorá sa nachádza
vo výstavnej miestnosti
Kultúrneho centra v Banskej
Štiavnici na Kammerhofskej
ul. č.1. Viacerí čitatelia ŠN sa
na mňa obrátili s počudovaním, prečo v rámci realizácie
projektu „Spoločne bez hraníc“ bola venovaná pozornosť
práve maďarskému mestu
Šoproň. Tu je teda vysvetlenie, ktoré iste zaujme čitateľov týchto novín.
V r. 1762 založila cisárovná
Mária Terézia v našom meste sve-

toznámu Banícku akadémiu, prvú
vysokú školu technického charakteru na svete, ktorá preslávila Slovensko tak ako doteraz žiadna iná
vysoká škola. Do r. 1846 mala názov Banícka akadémia, v rokoch
1846 – 1904 Banícka a lesnícka
akadémia a v rokoch 1904 – 1919
mala názov Vysoká škola banícka
a lesnícka. A práve rok 1919 je
posledným rokom existencie tejto
školy v našom meste a súčasne rokom, keď medzi Banskou Štiavnicou a Šoproňom začali tie najužšie
väzby. Škola totiž bola presťahovaná do Šoprone, kde dodnes
existuje v modifikovanej podobe
ako Univerzita západného Maďarska. Univerzita sa v roku 2001

spolu s ďalšími európskymi univerzitami slávnostnou deklaráciou prihlásila ako pokračovateľka duchovného dedičstva slávnej
a svetoznámej banskoštiavnickej
alma mater, čo škola, jej profesori
i študenti každoročne dokazujú
aj mnohými aktivitami, ktoré rezonujú nielen v Šoproni, ale aj v
Banskej Štiavnici. Šoproň je taktiež sídlom 2 celoštátnych múzeí
– Ústredného banského múzea a
Lesníckeho múzea, v ktorých je
množstvo vzácnych exponátov a
muzeálnych zbierok dokumentujúcich niekdajšiu slávnu minulosť
nášho mesta. Obe inštitúcie už
viac desaťročí úspešne spolupracujú hlavne so Slovenským ban-

ským múzeom a Štátnym ústredným banským archívom v Banskej
Štiavnici pri príprave odborných
podujatí významného medzinárodného charakteru. Na fotografii je titulná strana publikácie od
autora tohto článku, ktorú vydalo Ústredné banské múzeum v
Šoproni v roku 2001 v maďarsko
– slovensko - nemecko - anglickej mutácii, ktorá propaguje naše
mesto a Slovenské banské múzeum. Publikácia vznikla následne
po výstave, ktorú v tomto múzeu
usporiadalo SBM a ktorá tu bola
od 24.6. do 16.9.2001.

Ján Novák

História Baníckej a lesníckej akadémie
Dňa 15.9. počas 10. medzinárodného sympózia GEOTOUR v
Gelnici sa uskutočnila ako súčasť
šachtágu slávnostná prezentácia v
poradí už tretej monografie o histórii banskoštiavnickej Baníckej
a lesníckej akadémie z pera doc.
Ing. Ivana Herčku, CSc. Autor v
tejto publikácii venoval pozornosť svetoznámej škole, ktorá v
doterajších dejinách školstva na
Slovensku nemá obdobu. „Krstnými rodičmi“ tejto obsiahlej 497
stranovej publikácie s množstvom
súdobej obrazovej dokumentácie
sa stali Prof. Ing. Pavol Rybár, CSc.

a Ing. Anna Nemčíková, primátorka mesta Gelnica (obaja sú spolu s
autorom publikácie na fotografii.)
Publikácia je výsledkom celoživotného výskumu autora a je doteraz
bezkonkurenčne najobsiahlejším
a najkomplexnejším spracovaním
tejto problematiky. Publikácia má
nasledovné členenie: Predhovor,
Banská Štiavnica kolíska baníckeho školstva do roku 1919, Úvod
do dejín baníckeho školstva na
Slovensku, ďalších 5 kapitol je venovaných jednotlivým obdobiam
vývoja školy od jej založenia v r.
1762 až po jej odsťahovanie do

Šoprone v Maďarsku v r. 1919,
ďalej nasledujú kapitoly: Budovy,
študijné plochy a vedecké ústavy
akadémie, Zbierky Baníckej a lesníckej akadémie, Zvyky a obyčaje
banskoštiavnických akademikov,
Snahy o obnovenie baníckeho vysokého školstva, Vedecké podujatia k výročiam Baníckej a lesníckej akadémie, O autorovi a jeho
publikáciách k dejinám akadémie,
Zoznam skratiek a Zoznam literatúry. Publikáciu vydal Ústav vedy a
výskumu Univerzity Mateja Bela v
Banskej Bystrici.
Ján Novák

Keď študenti nechcú odísť z prednášky
Farebnú mozaiku množstva zaujímavých a príťažlivých podujatí
Salamandrových dní doplnili aj
dve nie každodenné stretnutia. So
vzácnym hosťom Salamandrových
dní v našom meste, Dr. Cyrilom
Hromníkom sa stretli študenti
dvoch stredných škôl – Strednej
odbornej školy Ľudovíta Greinera (Bývalé SOU lesnícke) a Gymnázia A. Kmeťa. Dr. Hromník,
vedec, cestovateľ, publicista, historik pochádza z Hrabušíc, býva v
Juhoafrickej republike, prednáša
a publikuje v niekoľkých jazykoch
po celom svete.
Hovorí sa, že mladí dnes nema-

jú o nič záujem, nevedia sa správať,
počúvať starších...ap. Ja som sa ale
na besede s Dr. Hromníkom so študentami SOŠ Ľudovíta Greinera a
aj na Gymnáziu A. Kmeťa presvedčila o niečom úplne inom. Pravda,
Dr. Hromník má ten vzácny dar,
že vie mladých (ale nielen ich) zaujať, „navnadiť“ a potom držať v
napätí počas celej prednášky i besedy. Takmer 40 študentov SOŠ Ľ.
Greinera a o niečo menej v gymnáziu boli skvelými poslucháčmi.
To, že mládenci z učilišťa nechceli
Dr. Hromníka, ktorý mal veľmi
nabitý program, pustiť, dokonca
ho prosili o ďalšie stretnutie na-

sledujúci deň, snáď hovorí samo za
seba. Niektorí prišli za ním aj individuálne, pýtali si kontakt, chceli
kúpiť jeho knihu Sloveni, Slováci,
kde sú vaše korene. (Knihu mám aj
ja a môžem ju záujemcom požičať,
mailova adresa Dr. Hromníka je:
hromnikcyril@gmail.com).
Ďakujem RNDr. Gubrianskej,
ktorá ma zoznámila s týmto vzácnym človekom ako aj vedeniu škôl
za ústretovosť pri realizácii prednášky a besedy s ďalším Slovákom,
ktorý je za hranicami známejší ako
doma, ale hlavne ďakujem študentom oboch škôl. Boli ste skvelí.
(M. Petrová)
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Kultúrne centrum v Banskej Štiavnici vás pozýva :
Kurz jogy

Šoproň - Banská Štiavnica

Otvorenie kurzu: 27.9.2010 o 16:15 hod v Kultúrnom centre na Kammerhofskej ul.č.1 v Banskej Štiavnici (bývalé katolícke gymnázium)
Cena kurzu: 1,50 Eura na jednu výučbovú hodinu (90 min.)
Pozývame všetkých, ktorí majú sedavé zamestnanie, a chcú svoje
telo nastaviť na lepšie duševné aj fyzické výkony.
Viac na www.jogavdennomzivote.sk a www.banskastiavnica.sk

/fotograﬁe , pohľadnice ,linoryty, turistický sprievodca po meste/
Otvorená denne v pracovných dňoch od 08:00 hod do 16:00 hod.
Výstava vznikla vďaka projektu „Spoločne bez hraníc“
Aktivity projektu prebiehali počas celého roka 2010 v mestách Šoproň
a Banská Štiavnica. Výstava prezentuje to najdôležitejšie, čo počas
projektu vzniklo. Kľúče od výstavnej miestnosti na oddelení KCRaŠ.

Kino Akademik vás pozýva !!!
Štvrtok 7.10.- FK OKO

Sobota 2.10.

TO BOL ZAJTRA ŽÚR

DYCH

Komédia, USA, 2010, 99 min. MP 15 Vstupné: 2,50 eur
Poďme robiť bengál ako zamlada – partičke middle age kamošov
sa plní sen za bublotu tajomnej vírivky do bodky! Vyfasujú svoj look
spred dvadsiatich rokov rozhodnutí užiť si lyžiarsky Winterfest ako
teenageri. Režisér Steve Pink obsadzuje kamaráta Johna Cusacka do
hlavnej roly, obklopí ho pár zo života sklamanými lúzrami a pojašená
cesta za časom nabitým babami, sexom, drogami, predpotopným hardrockom môže začať.
Začiatok premietania: 18:30 hod.

Južná Kórea, 2007, far., 84 min , MP 15 Vstupné: 2 eurá
Výtvarníčka Yeon žije zaopatrený, ale prázdny život v luxusnom dome
po boku neverného a ľahostajného manžela. Trojnásobný vrah Jin
obývá celu s ďalšími troma odsúdencami a čaká na smrť. Televízne
správy o jeho pokusoch o samovraždu vyburcujú Yeon z apatie. Vydá
sa za Jinom do väzenia a nadviaže s ním čudný, nesymetrický vzťah.
Žiarlivý manžel sa pokúsi ukončiť ho, ale i on sa jeho prostredníctvom
začne meniť. Ďalší zaujímavý filmový kúsok z dielne kontroverzného
kórejského režiséra Kim Ki Duka. Začiatok premietania: 18:30 hod.

Viac info: Mestský úrad, oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, info: tel.č.:045/6790362 kultura2@banskastiavnica.sk

Inzercia

Úspešné zrealizovanie prvej časti projektu
“Skvalitnenie odborných kompetencií učiteľov cudzích jazykov na
medzinárodnej úrovni”
V mesici máj schválila Národná
agentúra programu celoživotného
vzdelávania finančný grant
vo výške 45.529 eur na podporu
projektu zahraničnej mobility učiteľov cudzích jazykov realizátorovi
projektu, ktorým je mesto Banská
Štiavnica. Projekt bol podaný vo výzve Národnej agentúry platnej pre
rok 2010 a schválený výberovou komisiou EU.
Cieľom mobilitného projektu je
podpora ďalšieho vzdelávania učiteľov cudzích jazykov, zabezpečenie ich
odborného rastu na báze sprostredkovania inovatívnych pedagogických obsahov a metód, týkajúcich
sa vzdelávania cielovej skupiny 15+,
ktorá je vo vzdelávacom procese najzložitejšia.
Projektu sa majú zúčastniť interní
aj externí kvalifikovaní učitelia anglického a nemeckého jazyka, pracujúci s cieľovou skupinou učiacich sa
tínedžerov v školách Banskej Štiavnice v dvoch turnusoch v krajinách EU
Anglicku a Nemecku.
Prvá časť mobility prebehla v termíne od 18.8-31.8.2010 v Nemecku,
Lipsku.

Projekt bol realizovaný v spolupráci s nemeckým partnerom VitalisGut Wehlitz v Lipsku, ktorý zabezpečil odborný a kultúrny program
v spolupráci s SPŠ Mikovíniho pre
našich 11 účastníkov.
Obsahová stránka projektu bola
zameraná na zvýšenie teoretickej a
praktickej kvalifikácie, t.j. prehĺbenie
poznatkov o učení žiakov ZŠ a SŠ v
danej cieľovej skupine , ktoré sú zárukou úspešného vyučovacieho procesu s prihliadnutím na interkultúrne aspekty výučby cudzích jazykov a
európsky referenčný rámec.
Na základe porovnávania vzdelávacích systémovvo viacerých vzdelávacích inštitúciách, ktoré vzdelávajú
mladistvých v konkrétnej krajine a
prezentácii praktických príkladov z
vlastnej výučby, sa učitelia oboznámili s hlavnými cieľmi vzdelávania
konkrétnej vekovej skupiny v európskom kontexte a možnosťami
ich realizácie na národnej, úrovni.
S osobitným dôrazom sa účastníci
vzdelávania zaoberali možnosťami
vytvárania profesionálnej koncepcie
vyučovacích plánov pre študijné skupiny dospievajúcich a mladistvých
učiacich sa. Odborná stáž v Nemecku bola tiež zamerané na získanie
znalostí o inovačných vyučovacích

metódach a využívaní internetu a
rôznych druhov digitálnych médií,
priateľských pre cieľovú skupinu tínedžerov. Počas pobytu bola zabezpečená návšteva vydavateĺstva Klett
v Lipsku, kde boli odprezentované
metodiky a učebnice slúžiace na
sprostredkovanie jazykových vedomostí pre učiacu sa kategóriu 15+.
Vyučujúci mali možnosť zakúpenia
literatúry s výhodnou zľavou a taktiež dostali niekoĺko prezentov od
spomínaného vydavateľstva, ktoré je
možné použiť vo vyučovaní.
Nakoľko do odborného vzdelávania patrí i spoznávanie kultúry krajiny a nadobúdanie jazykových zručností reči, ktorú učitelia vyučujú, bol
počas mobility pripravený kultúrny
program spojený s prehliadkami
miest oblasti Saska a Brandenburgu.
Neoceniteľným zážitkom bola práve
návšteva hlavného mesta Berlína, nakoľko niektorí z učiteľov videli mesto
prvý raz, hoci patrí do obsahov vzdelávania vo vyučovacom procese.
Získané vedomosti a zručnosti
účastníkov odborného vzdelávania
potvrdila partnerská organizácia po
ukončení mobilít písomne, formou
certifikátov, definovaných podľa európskeho referenčného rámca.
Projektu sa zúčastnili zástupcovia

výučby nemeckého jazyka z každej
školy v Banskej Štiavnici ktorá mala
chuť sa do projektu zapojiť ,menovite ZŠ J. Horáka Mgr.Sombatiová,
Gymn. A. Kmeťa, Mgr. Tomaškovičová, Mrg. Truchlíková, SZŠOS Mgr.
Kúkoľ, CZŠ Mgr.Húšťava, Katolícke
gymnázium Mgr .Poliaková, SLOŠ
Mgr. Smutná, Mgr. Valovičová, Mgr.
Bukovenová zo SOŠ Ľ. Greinera a
SPŠ Mikovíniho Mgr. Chladná, Mgr.
Domitrek.
Pobyt hodnotili všetci učastníci
ako veľmi prínosný pre ich predagogickú činnosť a v budúcnosti by
sa všetci ešte raz podobného pobytu
zúčastnili.
Mgr. Z. Chladná, koordinátorka projektu

Poďakovanie primátorovi mesta
Mgr. Pavlovi Balžankovi a mestskému zastupiteľstvu
Nakoľko mesto Banská Štiavnca doposiaľ nič podobné pre učiteľov mesta
v minulosti nepripravilo, patrí srdečné poďakovanie primátorovi mesta a
mestskému zastupiteľstvu za umožnenie mobility vytvorenej pre pedagógov
od všetkých spomínaných učiteľov,
ktorí sa mobility v Nemecku zúčastnili. Želáme veľa pracovných i osobných
úspechov.
Učitelia z Banskej Štiavnice
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Zaujímavé prázdniny slovenských školákov
Väčšina Slovákov cez letné mesiace cestuje na juh alebo na západ. Vy ste sa vybrali smerom na
východ. Z akého dôvodu?
Bola som vedúcou 11 slovenských žiakov, ktorí dostali ako
odmenu za dobré umiestnenie v
Olympiáde ruského jazyka trojtýždňový pobyt v medzinárodnom tábore Moskovia. Medzi nimi boli aj
dve žiačky nášho gymnázia Danka
Chytilová a Saška Hyblerová. Platili sme si iba cestu, celý pobyt hradila ruská strana.
Kde sa tábor nachádzal a aké
bolo jeho vybavenie?
Asi 60 km severne od Moskvy
leží dedina Pešky a v jej blízkosti,
uprostred lesa, je detský ozdravovací tábor s celoročnou prevádzkou. Každoročne sa tu rekreuje
a lieči viac ako 7000 detí. Počas
prvých troch júlových týždňov tu
už po ôsmykrát prebiehala Medzinárodná letná škola ruského jazyka. Vybavenie tábora je na veľmi
dobrej úrovni – pekné, pohodlné
a čisté ubytovacie zariadenia, poliklinika s lôžkovou časťou a rôznymi liečebnými procedúrami,
športoviská (futbalové ihrisko s
250 m bežeckou dráhou, volejbalové, basketbalové i hádzanárske
ihriská, rôzne hrazdy a preliezačky, telocvičňa s posilňovňou a
krásny 25m krytý bazén), jedáleň
pre deti a oddielových vedúcich a
osobitná jedáleň pre vyučujúcich v
letnej škole a sprevádzajúcich učiteľov. Deti mali k dispozícii veľkú
kinosálu s javiskom a krytú terasu
na diskotéky. Svoj voľný čas mohli
tráviť v parčíku s besiedkami, vyzdobenom drevenými plastikami –
postavičkami z ruských ľudových
rozprávok
Z ktorých krajín tam boli deti?
V tomto roku to boli účastníci
z 35 krajín. Okrem bývalých zväzových republík v Moskovii boli
deti z Fínska, Švédska, Srbska,
Francúzska, Nemecka, Maďarska,
Poľska, Bulharska, Rumunska,
Česka, Sýrie, Indie, Číny, Južnej aj
Severnej Kórey, Mongolska, ale aj
Egypta a USA. A samozrejme my
zo Slovenska.
Aký bol denný program?
Hneď po príchode boli deti zaradené do oddielov tak, aby sa v
ani jednom oddiele nestretli príslušníci toho istého štátu. Každý

oddiel mal svojho vedúceho, ktorý
sa im venoval v čase mimo vyučovania. Program bol bohatý a mal
pevný poriadok. Budíček o 7.45,
rozcvička, osobná hygiena, o 9.00
raňajky .Od 10.00 polovica tábora
mala vyučovanie, druhá polovica
sa venovala hrám, športu, práci
v krúžkoch, príprave kultúrnych
programov a pod. O 13.00 bol
obed, od 14.00 do 15.30 bol tzv.
hodinka delegácie, to znamená, že
sa každý sprevádzajúci učiteľ stretol so svojimi deťmi a rozprával sa
s nimi o ich pocitoch, problémoch,
pomáhal pri tvorbe programu na
Festival národov a spolu sme tvorili prezentačnú nástenku SR, ktorá spolu s prezentáciami ostatných
štátov bude zdobiť hlavnú sálu
tábora po celý nasledujúci rok.
Od 16.00 bolo opäť vyučovanie a
druhá polovica mala hry, šport a
pod. Večera bola o 19.00 a po nej
každý deň iný večerný program až
do 22.30, večierka o 23.00.
Ako obstáli v znalostiach ruského jazyka a reálií žiačky Vášho
gymnázia v konfrontácii s ostatnými?
Keďže úroveň jazykových schopností bola rôzna, všetci účastníci
sa podrobili jazykovým testom a
podľa ich výsledkov boli zaradení
do skupín. Samozrejme, že najlepšie obstáli deti z krajín bývalého
Sovietskeho zväzu, kde sa dodnes
učia ruský jazyk ako druhý materinský. Ale v konfrontácii s ostatnými, pre ktorých je ruský jazyk
cudzím jazykom, obstáli naše
dievčatá veľmi dobre a boli zaradené do skupín s najvyššou úrovňou ovládania RJ. Ich vedomosti sa
potvrdili aj pri riešení úloh Olympiády v RJ, kde zo 115 možných
bodov získala Danka 95, a za odmenu sa spolu s ostatnými úspešnými riešiteľmi zúčastnila exkurzie
do múzea Čajkovského a do múzea
hračiek v mestečku Klin.
To je potešujúci fakt, ktorý
svedčí o veľmi dobrej úrovni výučby ruského jazyka na Vašej
škole. Čím sa prezentovali slovenskí účastníci v medzinárodnom
programe?
Ako som už spomínala, každá
krajina si na Festival národov pripravila program, ktorý mal danú
krajinu čo najlepšie priblížiť ostatným účastníkom. Väčšinou to boli

Foto: GAK

Rozhovor s Mgr. Darinou Cesnakovou, profesorkou Gymnázia Andreja Kmeťa

Úspešné „olympionistky“ na pobyte v Moskve
rôzne ľudové tance, spev, scénky
a výjavy zo života jednotlivých
národov. Mne osobne sa veľmi
páčilo vystúpenie Gruzíncov, ktorí sa predstavili ako veľmi zdatní
tanečníci. Ale nezaostali ani naše
deti. Predstavili sa úryvkom básne
Sama Chalúpku Mor ho a ľudovým
tancom karička, z ktorého plynule
prešli do moderných rytmov na
pieseň skupiny Elán Si kočka, čím
si vyslúžili aplauz obecenstva.
Boli ste aj na výletoch po okolí?
Samozrejme, výlety sú nezabudnuteľné už len preto, že nás všade
sprevádzala policajná ochranka
a sanitka. Veď zaistiť bezpečnosť
takmer 450 ľudí nie je jednoduché.
Výlety boli celodenné, navštívili
sme Moskvu, konkrétne Kremeľ,
Alexandrijský park, Červené námestie, Chrám Krista Spasiteľa,
boli sme na Vorobjovych horách aj
na Poklonoj gore. Žiaľ, nenavštívili
sme Arbat. Prešli sme sa po letnom
sídle cárovnej Kataríny Caricyne.
Na ďalšom výlete sme navštívili
jedno z historických miest Sergijev Posad, múzeum ruskej dediny
a zúčastnili sme sa tvorivých dielní, kde sme si vlastnoručne mohli
vymaľovať matriošku, ale aj naučiť
sa tancovať ruské ľudové tance.
Zaujímavou bola aj návšteva domu
Alexandra Bloka v Šachmatove.
Moskvu a centrálne Rusko zasiahli v lete nebývalé horúčavy a
požiare. Pocítili ste ich aj vy?
Našťastie oblasť, v ktorej sme

boli, požiare nezasiahli, hoci hlavne ráno bolo cítiť dym. Zo začiatku sme tomu nevenovali žiadnu
pozornosť, predpokladali sme, že
pravdepodobne lesní robotníci
spaľujú drevný odpad, ale potom
sme sa z televíznych správ dozvedeli, čo sa deje v Rusku a trochu
sme mali obavy, či to neohrozí náš
návrat do vlasti. Nakoniec všetko
dobre dopadlo.
Čo Vám osobne a Vašim zverencom dal pobyt v tomto tábore?
Ak mám hovoriť za Danku a Sašku, myslím si, že pre ne to bol zážitok na celý život. V tábore sa stretli
s mnohými deťmi z takmer celého
sveta. Presvedčili sa, že ruský jazyk
je jazyk živý, a že je oň záujem v
rôznych krajinách. V letnej škole
si rozšírili svoje vedomosti, stratili zábrany komunikovať v ruštine.
Ja osobne som veľmi rada, že som
sa tohto pobytu zúčastnila. Určite
som si aj ja obohatila svoju ruštinu.
Je záujem o výučbu ruského jazyka na Vašej škole?
V tomto školskom roku sa začalo učiť ruský jazyk 13 študentov z
prvých ročníkov a otvára sa aj krúžok Začíname hovoriť po rusky pre
záujemcov z ostatných ročníkov. V
poslednom ročníku 2 študentky sa
chystajú maturovať z tohto jazyka.
Takže áno, záujem o výučbu RJ u
nás je.
Za rozhovor ďakuje
NB
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Štiavnická cena v streľbe
Strelecký športový klub Banská
Štiavnica zorganizoval na 19. septembra súťaž pod názvom “Cena
mesta Banská Štiavnica v streľbe z
krátkych guľových zbraní“. Uskutočnila sa na strelnici Kysihýbeľ.
V disciplíne veľkokalibrová pištoľ 20 – OPEN súťažilo 20 strelcov.
S počtom 168 kruhov zvíťazil Dušan Bublák z Handlovej, člen ZO
SZTŠ Slovalco Žiar nad Hronom.
Druhý bol JUDr. Miroslav Sabaka z Tekovskej Breznice (člen ZO
SZTŠ a ŠSK Rudno nad Hronom)
so 157 kruhmi a tretí Radoslav Jakubík (SŠK Banská Štiavnica), ktorý mal 153 kruhov. Umiestnenie
ďalších strelcov z Banskej Štiavnice: 9. Július Ladziansky, 15. Ľu-

bomír Drbohlav, 16. Ján Kvak, 17.
Stanislav Osvald.
Aj v disciplíne malokalibrová
pištoľ 20 rán súťažil rovnaký počet strelcov. Aj v tejto disciplíne
zvíťazil Dušan Bublák, ktorý mal
195 kruhov. Druhý bol Radoslav
Jakubík so 183 kruhmi. Len o jeden menej mal a tretí skončil Peter
Haring z Hodruše-Hámrov, člen
ZO SZTŠ Žarnovica. Umiestnenie

ďalších strelcov z Banskej Štiavnice: 8. Ľubomír Drbohlav, 11. Peter
Lupták st., 20. Ján Kvak.
V oboch disciplínach súťažilo
po18 a len v jednej štyria strelci.
Ocenením pre troch najúspešnejších v oboch disciplínach boli
športové poháre, ktoré im odovzdal predseda SŠK Banská Štiavnica Peter Lupták st.
Ing. Jozef Piecka

Futbal: Derby bez šťavy
IV. liga 8. kolo dospelí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Žiar nad Hronom
Čierny Balog
Poltár
FK 34 Brusno
Prameň Kováčová
Banská Štiavnica
Jednota Málinec
MFK Revúca
Hliník nad Hronom
FC Slovan Divín
Bystrica - Podlavice
Štiavnické Bane
Dolná Strehová
Veľký Blh

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
8
8
7

6
5
4
4
4
4
4
4
3
3
3
2
1
1

1
1
2
1
0
0
0
0
2
2
1
3
1
0

1
2
2
3
4
4
4
4
3
3
3
3
6
6

23:8
20:12
12:10
9:9
19:15
15:15
15:15
12:18
24:19
14:15
22:9
11:15
7:21
8:30

19
16
14
13
12
12
12
12
11
11
10
9
4
3

Revúca - B. Štiavnica 2:1 (1:1), gól:
13’ Kminiak
Pažout – Halát, Dulaj (41’
Drexler), Necpal, Macko, Mayer,
Barák N., Kosec, Lupták Budinský,
Kminiak (75’ Beňadik)
Stretnutie sa hralo za stáleho
dažďa na rozmočenom trávniku,
čo určite neprispelo k jeho úrovni. 1. polčas sme boli domácim
viac než vyrovnaným súperom, čo
sme potvrdili už v 13’, keď skóroval Kminiak. Domácim sa podarilo vyrovnať po rohovom kope v
39’. Nerozhodným výsledkom sa
skončil 1. polčas. V 2. polčase mali
domáci loptu viac na svojich kopačkách, no naše mužstvo podržal
Pažout, keď sa zaskvel bravúrnymi
zákrokmi. Už sa zdalo, že sa zrodí
spravodlivá remíza, no prišla 88’,
domáci zahrávali priamy kop spoza
16-tky, prudkú strelu náš gólman
vyrazil, no domáci útočník dotlačil
loptu za jeho chrbát na radosť domácich fanúšikov a nám zostali len
oči pre plač, že sme v závere stratili

viac než zaslúžený bod.
II. trieda muži 6.kolo: B. Štiavnica
„B“- B. Belá 2:0 (1:0)
góly: 42’ Hanzlík P., 77’ Ferenčík
Kraják – Boroška (46’ Ostramok
– 66’ Majerský), Kružlic, Žikla,
Macko, Beňadik, Hanzlík P., Barák
Ľ. (37’ Kosec), Pajerský (55’ Potančok), Ferenčík, Halát (46’ Binder)
Prokaj - Murgaš, Dobák, Selyem,
Lalík, Lupták, Hankovič, Javorský
J., Durbák, Javorský A., Kupček
Dlho očakávané derby prinieslo
priemerné stretnutie bez väčšieho
rozruchu a futbalového kumštu,
čo prekvapilo hlavne u hostí, ktorí
majú postupové ciele. Počas celého stretnutia sa hra odvíjala medzi
16-tkami bez gólových šancí. Už v
5’ netrafil prázdnu bránu. Diváci
sa dočkali prvého gólu v 42’ po ťukese medzi Hanzlíkom a Halátom,
keď prvý menovaný nedal šancu
inak výbornému gólmanovi hostí.
Poistku pre domácich zabezpečil
v 77’ Ferenčík strelou po zemi po
prihrávke Hanzlíka. Hostia počas celých 90’ mali jednu šancu, s
ktorou si poradil pozorný Kraják,
a tak derby skončilo zaslúženou
výhrou mužstva, ktoré bolo lepšie
počas celého stretnutia a nedalo
hosťom šancu na lepší výsledok.
IV. liga dorast 8. kolo – Žarnovica
- B.Štiavnica 7:2 (3:1), góly: Ďurovič 2x
Szabo – Kúš (52’ Schrom), Me-

ňuš (62’ Lichner), Ferenčík, Déneši (42’ Cibuľa Martin), Ďurovič,
Cibuľa Marek (60’ Hořínek), Budinský, Židík, Pastier, Čík
Naši chlapci sa nevedia na ihriskách súperov chytiť a vysoko prehrávajú.
III. liga SŽ a MŽ 8. kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Strojár Krupina
Slovan Kúpele Sliač
Baník Veľký Krtíš
FK Šalková
Baník Kalinovo
FK 34 Brusno
MFK Žarnovica
FK Mesta Tornaľa
Banská Štiavnica
Hliník nad Hronom
SPARTAK Hriňová
FK Jesenské
Hodruša-Hámre
Slovan Tomášovce

7
7
7
7
7
7
6
7
7
7
6
7
6
6

6
5
5
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1

1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0

0
1
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
4
5

23:4
21:9
17:9
13:9
20:17
23:9
18:12
13:13
13:27
6:18
6:10
17:29
9:32
9:10

19
16
15
12
12
10
9
9
9
7
6
6
6
3

SŽ – Kováčová - B.Štiavnica 4:3
(3:1), gól: Meňuš 2, Šarkozi
MŽ – Kováčová - B.Štiavnica 1:9
(1:3), góly: Oravec 2, Šarkéziová 2,
Prokaj, Horák, Glézl, Binder, Dudák
Kam na futbal?
IV. liga dospelí 9.kolo 3.10. o
14,30 hod. B.Štiavnica – D. Strehová, Št. Bane - Revúca
IV. liga dorast 9. kolo 2.10. o 14
hod. B.Štiavnica - Hriňová
III. liga SŽ a MŽ 9.kolo 2.10.o 10
- 12 hod. B. Štiavnica - Brusno
II. trieda muži 7.kolo 2.10. o
14,30 hod. Hr. Beňadik - B.Štiavnica „B“
FUDO
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ĎAĽŠIE FUTBALOVÉ VÝSLEDKY:
IV. LIGA – 8. KOLO:
Brusno – Š.Bane 3 : 0 ( 2 : 0 )
Š. Bane : Sekula – Kmeť, Heiler, Michalek, Holmík, Pavlík,
Spišiak, Ondrík, Turkota, Blaško.
Rozhodoval Knapec.
Štiavnickobanskí futbalisti cestovali na Horehronie v oklieštenej
zostave pre zranenia a pracovné
povinnosti. Tomu zodpovedal aj
ich výkon, domáci sa ujali víťazstva už v 2. min., druhý gól pridali
v 38. min., oba po chybách hosťujúcich obrancov. Tretí gól dostali hostia v 55. min . z údajného
ofsajdu. Keďže Š. Bane následne
nevyužili svoje dve gólové šance,
zápas sa skončil jednoznačným
víťazstvom domáceho mužstva.
Ostatné výsledky 8. kola: Hliník – Žiar 3:3, Divín – Č . Balog
1:1, D. Strehová – Kováčová 1:3,
Poltár – Málinec 1:0, Jupie B.
Bystrica – V. Blh – nehralo sa pre
nespôsobilý terén.
II. TRIEDA JUH: Prenčov – H. Beňadik – nehralo sa. Hostia neprišli
( údajne ich bolo málo) a tak ŠTK
zrejme rozhodne o kontumačnom
víťazstve 3:0 pre domácich.
Ostatné výsledky : S. Teplice –
Hor. Hámre 0:1, V. Lehota – M.
Lehota – nehralo sa pre nespôsobilý terén.
1. V. Lehota 4 4 0 0 27: 3 12
2. O. Grúň
5 3 1 1 15:12 10
3. B. Štiavn. B 5 3 1 1 10: 7 10
4. Hor. Hámre 6 2 3 1 5: 4 9
5. B.Belá
5 2 2 1 10: 4 8
6. Prenčov
5 2 0 3 11: 24 6
7. M. Lehota 4 1 1 2 5: 6 4
8. H. Beňadik 4 1 0 3 4: 7 3
9. S. Teplice 6 0 0 6 6: 26 0
I. TRIEDA DORAST
B. Belá – Prestavlky 0:2
I. TRIEDA ŽIACI
Š. Bane – Prestavlky 3:0
Góly: A. Neuschl 2, Miháliková
MALÝ FUTBAL B. Belá – J. Lehota
2:0, Góly : Kružlic 2
KTO? KEDY? S KÝM?
II. TRIEDA JUH Nedeľa 3. 10. O
14,30 hod.: Hor. Hámre – Prenčov,B. Belá – V. Lehota
I. TRIEDA DORAST Sobota 2. 10. o
16,00 hod.: B. Belá – Bzenica
I. TRIEDA ŽIACI
Sobota 1. 10. o 14,30 hod.: Š.
Bane – Župkov
MALÝ FUTBAL
Sobota 2. 10. o 10,00 hod.: Lovča – B. Belá
Autor článku ďakuje za informácie J. Daubnerovi ( Š. Bane ) a J. Dolinskému ( Prenčov).
ROMAN KURUC
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Prenajmeme 1 –
izbový byt ( 38,15
m2) na Ulici A.T.Sytnianskeho 2 (oproti
autoškole Bosák).
Mesačný nájom 150
€ + energie.
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