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InzercIa

Začala sa zimná vykurovacia sezóna
Je tu opäť jesenné počasie a s 
ním prichádzajú aj chladnejšie 
večery a rána. V tomto období 
sa začína s vykurovaním v 
rodinných domoch a bytových 
jednotkách.

V tejto súvislosti sme oslovili 
RNDr. Pavla Bačíka, konateľa By-
tovej správy, s.r.o., a požiadali ho 
o rozhovor: 

Pán konateľ, ako je pripra-

vená Bytová správa na zimné 
vykurovacie obdobie, kedy sa 
začína a dokedy trvá?

Podľa vyhlášky 152 Minister-
stva hospodárstva Slovenskej 
republiky zo 6.apríla 2005 o ur-
čenom čase a o určenej kvalite do-
dávky tepla pre konečného spot-
rebiteľa teplo na vykurovanie 
začne dodávateľ dodávať  spra-
vidla 1. septembra príslušného 
kalendárneho roka a ukončí 31. 

mája nasledujúceho kalendár-
neho roka. Teplo na vykurova-
nie začne dodávateľ dodávať, ak 
vonkajšia priemerná denná tep-
lota vzduchu vo vykurovacom 
období klesne počas dvoch za se-
bou nasledujúcich dní pod 13°C a 
podľa predpovede vývoja počasia 
nemožno očakávať zvýšenie von-
kajšej priemernej dennej teplo-
ty v nasledujúcom dni nad túto 
hodnotu.  •3.str. 

Vyvrcholenie podujatí k svetodejinnému 
výročiu založenia Baníckej akadémie
Na tento rok pripadá mimo-
riadne významné výročie 
svetodejinného významu.

13.12.1762 rozhodla cisárov-
ná Mária Terézia o založení bu-
dúcej svetoznámej banskoštiav-
nickej Baníckej akadémie, ku 
ktorej sa nielenže viaže viacero 
svetových priorít, ale bola to sú-
časne aj prvá vysoká škola tech-
nického charakteru na svete.

V znamení tohto 250.výročia 
sa v priebehu tohto roka usku-
točnili viaceré medzinárodné 
podujatia. Tieto podujatia budú 
vrcholiť v Banskej Štiavnici v 

dňoch 11.-13.10.2012. 
V dňoch 11.-13.10. ako hlav-

ní organizátori Slovenské banské 
múzeum a Mesto Banská Štiavni-
ca spolu s ďalšími slovenskými a 
zahraničnými inštitúciami uspo-
riadajú v Kammerhofe medziná-
rodnú konferenciu k historické-
mu významu banskoštiavnickej 
Baníckej akadémie. Prednášky, 
ktoré tu odznejú, vydá múzeum 
v samostatnom zborníku.

Dňa 12.10. v Kostole sv. Ka-
taríny o 11.hod. sa začne ďalšie 
medzinárodné podujatie „Akade-
mici v Banskej Štiavnici 2012“

 •3.str.

Primátorka 
o Slovenskej 
banskej komore

Po iniciatíve primátorky nášho 
mesta Mgr. Nadeždy Babiakovej 
presťahovať sídlo Rudných baní, 
š.p., z Banskej Bystrice do Banskej 
Štiavnice prišla primátorka mesta 
s ďalšou iniciatívou. Dňa 9.10. nav-
štívila Dr.h.c. Ing. Petra Čičmanca, 
PhD., predsedu Slovenskej banskej 
komory v Prievidzi, aby s ním pre-
rokovala etablovanie sídla komory v 
Banskej Štiavnici. Podľa zákona síce 
de jure sídlo komory je v Banskej 
Štiavnici, ale de facto toto sídlo je od 
jej vzniku stále v Prievidzi. Predseda 
komory pochopil argumentáciu pri-
mátorky a vzhľadom na jeho vyso-
ko pozitívny vzťah k Banskej Štiav-
nici nielenže prisľúbil, že Slovenská 
banská komora bude mať v priebe-
hu roka 2013 svoje sídlo de facto v 
Banskej Štiavnici, ale aj pomôže pri-
mátorke mesta v jej úsilí o presťa-
hovanie sídla Rudných baní, š.p., z 
Banskej Bystrice do Banskej Štiav-
nice (o iniciatíve našej primátorky v 
tomto smere podrobne informovali 
Štiavnické noviny v predchádzajú-
com čísle) Ján Novák

Mikuláš Jozef Jacquin
prvý profesor Baníckej akadémie
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V piatok 5.10.2012 zavítala 
do nášho mesta delegácia 
zástupcov Klubu slovenských 
turistov a Klubu maďarských 
turistov.

Primátorka mesta Mgr. Nadežda 
Babiaková ich prijala na historickej 
radnici. Delegáciu srdečne privíta-
la, predstavila im históriu Banskej 
Štiavnice a oboznámila ich s akti-
vitami, ktoré mesto podporuje v 
oblasti turistiky. Poznamenala, že 
tento rok sa obnovilo značenie tu-
ristických chodníkov v okolí mesta. 

Po príhovore primátorky si slo-
vo vzal predseda Klubu slovenských 
turistov Peter Perhala, ktorý klub 
predstavil a objasnil činnosť a ak-
tivity Klubu slovenských turistov. 
Zdôraznil spoluprácu so zahranič-
nými klubmi turistov, najmä s Klu-
bom maďarských turistov. 

Klub maďarských turistov pred-
stavila riaditeľka klubu Simkó Ga-
briella a tiež spomenula činnosť a 
aktivity, ktoré klub vykonáva a pod-
poruje v Maďarsku. 

Pri príležitosti návštevy klubov 
z oboch krajín na pôde mesta, kde 
sa v 2. polovici 19. storočia zalo-
žil vôbec prvý turistický klub bý-
valého Rakúska-Uhorska, odovzdal 

predseda Klubu slovenských turis-
tov čestné uznanie – plaketu za dl-
horočnú spoluprácu členovi Klu-
bu maďarských turistov Pálmaiovi 
Vencelovi. 

Po prijatí na radnici  a po plodnej 
debate na tému rozvoja cestovného 
ruchu nielen v Banskej Štiavnici, ale 
na celom Slovensku, o práci OOCR 
a potreby rozvoja služieb pre turis-
tov a návštevníkov slovenských prí-
rodných a kultúrnych pamiatok, sa 
delegácia mala možnosť kochať krá-
sou Banskej Štiavnice, na prehliad-
ke ktorej ju sprevádzal pracovník 
Informačného centra Banskej Štiav-
nice Libor Chmelíček. Po prehliadke 
sa účastníci delegácie osviežili štiav-
nickým pivom v reštaurácii ERB.

Rozvoj turistiky je jednou z pri-
orít rozvoja mesta, pretože vždy, 
keď sa vychystáme na túru do prí-
rody, môžeme urobiť čosi pre svoje 
fyzické aj duševné zdravie, hlavne 
v čase, keď stále viac a viac použí-
vame autá na presun z miesta na 
miesto a pomaly zabúdame, aký je 
pohyb na čerstvom vzduchu osvie-
žujúci a prospešný. Veď človek sa 
státisíce rokov vyvíjal pohybom a 
k pohybu, ktorý je základným pre-
javom všetkého živého.

Henrieta Godová

Prijatie na radnici

8.10.
Práca v meste, individuálne  �
pracovné stretnutia.

9.10. 
Pracovné rokovanie s  gene- �
rálnym riaditeľom Hornonit-
rianskych baní Prievidza, a.s., a 
predsedom Slovenskej banskej 
komory Dr. h.c. Ing. Petrom 
Čičmancom, PhD.
Pracovné rokovanie k rekon- �
štrukcii Ul. Akademickej.
Zasadnutie Mestského zastupi- �
teľstva v Banskej Štiavnici. 

10.10.
Pracovné rokovanie na Kraj- �
skom stavebnom úrade v Ban-
skej Bystrici k výstavbe bytov 
na sídlisku Drieňová.
Posledné stretnutie k príprave  �
a organizačnému zabezpečeniu 
podujatia k 250. výročiu zalo-
ženia Baníckej akadémie a Aka-
demici 2012. 
Účasť na Slávnostnom stretnu- �
tí s jubilantmi, ktoré organizu-
je ZO SZTP a Okresné centrum 
SZTP v Banskej Štiavnici.

11.10.
Pracovná porada k úprave roz- �
počtu.
Účasť na podujatiach pri príle- �
žitosti 250. výročia prijatia roz-
hodnutia o založení Baníckej 
akadémie a Akademici 2012.

12.10.
Účasť na Slávnostnom zhromaž- �
dení pri príležitosti 250. výro-
čia prijatia rozhodnutia o založe-
ní Baníckej akadémie a účasť na 
podujatí Akademici 2012.
Autorský večer poetky Janky  �
Bernáthovej-Lehotskej a fo-
tografa Mariána Garaia spoje-
ný s vernisážou ich knihy Lis-
tové tajomstvá.

Andrea Benediktyová

V sobotu 13.10.2012 o 19:00 hod
Premietanie dokumentu
Dokument gitaristu skupiny 

Para Johnyho o medicíne z ama-
zonského pralesa,a kultúrnom 
dedičstve indiánov z kmeňa Shi-
pibo, medzi ktorými strávil 4 me-
siace. Vo svojom filme rozprá-
va príbeh ľudí, ktorí sa rozhodli 
opustiť konzumný spôsob života 
a amazonský prales sa stal ich no-
vým domovom.

Klopačka

Priestupok proti verejnému 
poriadku 

Dňa 28.9.2012 o 19.00 hod. v 
Banskej Štiavnici na Radničnom ná-
mestí a Ul. Dolná ružová neznáma 
osoba prevracala smetné koše a roz-
hadzovala smeti. Hliadka MsPo za-
držala osobu, pričom bolo zistené, že  
ide o R.Z.. Prípad bol zadokumento-
vaný a páchateľ postihnutý v zmys-
le priestupkového zákona uložením 
blokovej pokuty.  

Dňa 30.9.2012 počas hliadkovej 
služby príslušníci MsPo zistili, že v 
Banskej Štiavnici na Ul. L. Svobodu 
č. 17 na zemi leží muž, ktorý je silne 
pod vplyvom alkoholu. Lustráciou 
bolo zistené, že ide o A.B.. Menovaný 
sa dopustil priestupku proti verejné-
mu poriadku, za čo bol postihnutý v 
zmysle priestupkového zákona  ulo-
žením blokovej pokuty.

Vyhodený starý nábytok
Dňa 9.10.2012 o 13.00 hod.  

hliadka MsPo zistila, že na Ul. Far-
ská v Banskej Štiavnici sa nachádza 
vyhodený starý nábytok. Bol ziste-
ný pôvodca daného odpadu, kto-
rým bol R.B.. Vec bola vybavená v 
zmysle priestupkového zákona.  

Vladimír Kratoš,náčelník MsPo

V roku 2012 si pripomíname 
250. rokov od založenia prvej 
vysokej školy technického 
zamerania na svete – Baníckej 
a lesníckej akadémie.

Od svojho vzniku zabezpečovala 
špecializované vzdelanie pre odbor-
níkov z celej Európy. Na škole pôso-
bili mnohé významné osobnosti sve-
tového formátu, v staršom období 
Mikuláš Jacquin, Mikuláš Poda, Kriš-
tof Traugot Delius, Tadeáš Peithner, v 
novšom Jozef Shitko, Ján Petko, Kris-
tián Doppler. K históri Banskoštiav-
nickej akadémie sa viaže aj ďalšie pr-
venstvo. Prvá prednáška z lesníctva, 
ktorú predniesol 12. februára 1809 
Dr. Henrik David Wilckens, sa pova-
žuje za medzník v histórii odborného 
lesníckeho školstva. Vyučovanie les-
níctva na Katedre baníctva sa považu-
je za začiatok vyučovania lesníctva na 
Slovensku. 

Pri tejto príležitosti Slovenské ban-
ské múzeum v Banskej Štiavnici v spo-

lupráci s Muzeum Miejskie “Sztygar-
ka” w Dąbrowie Górniczej (Poľsko), s 
Nyugat-Magyarországi Egyetem Sop-
ron (Maďarsko), s Hornickym mu-
zeom Příbram (Česká republika) i s 
ďalšími partnermi a s finančnou pod-
porou International Visegrad Fund or-
ganizuje medzinárodnú konferenciu 
VIVAT AKADÉMIA BANSKÁ ŠTIAV-
NICA - vzdelanie, pokrok, tradícia (11. 
a 13. októbra 2012). Vedeckí pracov-
níci z rôznych európskych inštitúcií 
budú na medzinárodnej konferencii 
prezentovať v dvoch sekciách poznat-
ky o histórii Baníckej a lesníckej aka-

démie a symboloch baníctva v európ-
skom kontexte. 

Banskoštiavnická akadémia bola 
vo svojej dobe výnimočnou školou 
a jej významné výročie je príležitos-
ťou na stretnutie i odbornú disku-
siu. Tí, čo prídu, budú mať jedineč-
nú možnosť stretnúť tých, ktorí sa jej 
výskumom zaoberajú, môžu si vypo-
čuť zaujímavé prednášky a budú mať 
priestor diskutovať, čo určite všetci 
milovníci dejín aktívne využijú. Ne-
váhajte a príďte, ďalšia možnosť 
bude až o päťdesiat rokov!

Zuzana Denková

Vivat Akadémia Banská Štiavnica



3číslo 36 • 11. október 2012
sn@banskastiavnica.sk novInky

polícia
informuje

Dodávateľ preruší vykurova-
nie, ak vonkajšia priemerná den-
ná teplota vzduchu vo vykurova-
com období vystúpi počas dvoch 
za sebou nasledujúcich dní nad 
13°C a podľa predpovede vývo-
ja počasia nemožno očakávať po-
kles vonkajšej priemernej dennej 
teploty v nasledujúcom dni pod 
túto hodnotu. Dodávky energií 
sú zabezpečené na základe plat-
ných zmlúv s SPP, a. s., SSE, a. s.,  
StVPS, a. s. Spoločnosť pravidel-
ne platí zálohové platby na odber 
plynu a elektrickej energie. Fak-
túry za dodanú vodu platíme bez 
omeškania. Povinné prehliadky 
kotolní boli vykonané a v pravi-
delných lehotách sa vykonávajú 
a sú zaplatené. V prípade dodr-
žania preddavkových platieb za 
služby od konečných spotrebite-
ľov bude dodávka tepla v nasle-
dujúcom vykurovacom období 
zabezpečená nepretržite.

Robili sa údržby a opravy na 
rozvodoch tepla a v kotolniach 
v predchádzajúcom období?

Počas leta sme zistili  poško-
denie rozvodov  tepla  na Ulici L. 
Svobodu a poškodenie rozvodu 
TUV na Ulici Bratská. Tieto po-
ruchy boli vlastnými zamestnan-
cami odstránené. Z dôvodu na-
pojenia dvoch bytových domov 
bola v rámci výstavby vymenená 
časť rozvodu tepla a TUV na Uli-
ci MUDr. Jána Straku. Časť tep-
lovodu bola vymenená na Ulici 
Mierová, taktiež vlastnými pra-
covníkmi. Vykonali sme aj men-
šie  úpravy v kotolniach s cieľom 

zefektívniť výrobu tepla a predĺ-
žiť životnosť jednotlivých zaria-
dení.

Komu dodávate teplo a TUV?
Bytová správa, s.r.o., má v sprá-

ve tepelné hospodárstvo Mesta 
Banská  Štiavnica v členení:17 
kotolní, z toho: 16 na zemný plyn 
naftový, 1 na pevné palivo - hne-
dé uhlie a sústavu tepelných roz-
vodov, z ktorých sa  zabezpečuje 
dodávka tepla a  teplej úžitkovej 
vody pre priamych odberateľov. 
Sú  to bytové domy na  sídlisku 
Drieňová, sídlisku Juh, na Ulici 
Mierová, bytový dom Exnára 3, 
Budovateľská 15,  bytové domy  
1. mája. Taktiež zabezpečujeme 
dodávku tepla pre ZŠ Kollára, MŠ 
Bratská, a budovy vo vlastníctve 
Mesta Banská Štiavnica v histo-
rickej časti mesta.

Bude tento rok cena tep-
la vyššia oproti minulému, ak 
áno, prečo?

Cenu tepla  Bytová správa, 
s.r.o., navrhuje hlavne na základe 

cien plynu a ďalších oprávnených 
položiek. Tento návrh schvaľuje 
Úrad pre reguláciu sieťových od-
vetví, ktorý tento návrh upravuje 
na základe aktuálnych cien plynu 
na trhu. Takto schválená cena 
platí spravidla na kalendárny rok 
a je 0,0609 €/kWh – variabilná 
zložka a fixná zložka ceny tepla 
je 109,5173 €/kW. Uvedené ceny 
sú bez DPH v prepočte je to  „po 
starom“ 819,062 Sk/GJ s DPH.

V prípade poruchy na koho sa 
môžu užívatelia bytov obrátiť a 
nahlásiť poruchu v dodávke tep-
la a teplej úžitkovej vody? 

V prípade problémov je po-
trebné kontaktovať Bytovú sprá-
vu, s.r.o., Dolná 2 osobne, telefo-
nicky (0903 696 207, 0903 696 
183), mailom tepelnehospodar-
stvo@bsbs.sk, konatel@bsbs.sk, 
alebo nahlásiť problém kuričo-
vi na zdroji tepla, ktorý je povin-
ný informovať o tejto skutočnos-
ti svojho nadriadeného. 

Michal Kríž

Zimná vykurovacia sezóna

Krádež
Na základe vykonaného objasňo-

vania OO PZ Banská Štiavnica pove-
rený policajt začal trestné stíhanie 
a súčasne  vzniesol obvinenie D.G., 
M.Z. a M.S. za prečin krádež podľa 
§ 212 ods.1 Trestného zákona spá-
chaného formou spolupáchateľstva 
podľa §20 Trestného poriadku, na-
koľko po vzájomnej dohode uvede-
né osoby vykonali  krádež  v dome v 
obci Štiavnické Bane, kde odcudzili 
obrazy, čím majiteľovi  J.G. spôsobili 
škodu vo výške 1.600.-€.
Poškodzovanie a ohrozovanie 
prevádzky

OO PZ Banská Štiavnica vyko-
náva vyšetrovanie vo veci poško-
dzovanie a ohrozovanie prevádzky 
všeobecne prospešného zariadenia 
podľa §288 Trestného zákona, na-
koľko doposiaľ nezistený páchateľ 
dňa 3.10.2012 poškodil telekomuni-
kačný kábel na Ulici Drevená v Ban-
skej Štiavnici, čím bolo odpojených 
od siete cca 50 zákazníkov a spôso-
bil  tým škodu spoločnosti Slovak 
Telekom, a.s., Bratislava vo výške 
500.-€. 
Priestupok proti majetku   

OO PZ Banská Štiavnica vykoná-
va vyšetrovanie vo veci priestupku 
proti majetku podľa §50 ods.1 Zá-
kona SNR č.372/1990 Zb. o prie-
stupkoch, ktorého sa dopustil J.G. 
tým, že dňa 7.10.2012 v obchod-
nom dome Billa v Banskej Štiavnici 
odcudzil rôzne potraviny, čím spôso-
bil spoločnosti Billa, s.r.o., Bajkalská 
19/A škodu vo výške 2,59.-€.

Milan Kašiar,
zástupca riaditeľa OOPZ BŠ

Vyvrcholenie podujatí k svetodejinnému 
výročiu Baníckej akadémie

Na toto podujatie prisľúbili účasť 
nielen rektori univerzít a vyso-
kých škôl a dekani fakúlt zo Slo-
venskej republiky, Českej republi-
ky, Maďarska a Rakúska, ktorí sa 
hlásia ku duchovnému dedičstvu 
banskoštiavnickej akadémie (je ich 
až 11), ale aj predstavitelia ďalších 
vysokých škôl, ktorí si ctia trvalý 
odkaz svetoznámej Banskoštiav-
nickej akadémie. Podujatie bude 
mať pokračovanie od 17.hod. pred 
vchodom do radnice, pri plastikách 
akademického sochára Vladimíra 

Oravca, odkiaľ sa potom sprievod 
účastníkov tohto podujatia odo-
berie do areálov niekdajších sídiel 
slávnej banskoštiavnickej alma ma-
ter – dnešných Strednej priemy-
selnej školy Samuela Mikovíniho a 
Strednej priemyselnej školy lesníc-
kej, kde podujatie vyvrcholí.

Toto podujatie, ako aj konfe-
rencia budú taktiež pod záštitou 
prezidenta Slovenskej republiky 
Ivana Gašparoviča, ktorý je aj čest-
ným občanom nášho mesta.

Ján Novák

Sídlisko Drieňová foto ján petrík

Panovníčka cisárovná
Mária Terézia (1740-1780)

Pozvánka
Stretnutie s občanmi

Poslanci mestského zastupiteľ-
stva za V.volebný obvod Vás srdeč-
ne pozývajú na stretnutie občanov 
s predstaviteľmi samosprávy mes-
ta Banská Štiavnica. Stretnutie sa 
uskutoční v stredu 17.10.2012 o 
17.00 v budove hasičskej zbrojnice 
na Štefultove na Ulici Požiarnická. 
Hlavnými témami stretnutia: 

1) Návrhy a podnety občanov 
do prípravy rozpočtu mesta 2013

2) Cintoríny 
3) Rôzne
Na stretnutie s Vami sa tešia

Slavomír Palovič
a Miriam Blaškovičová
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Keď sa rozozvučia zvony, vždy 
znejú dôstojnosťou posolstva, 
a tak zneli aj 4.10.2012, aby 
obyvateľom Banskej Štiavnice 
pripomenuli jeden dôležitý 
medzník v histórií - renesanciu 
cirkevného školstva.

Tento medzník sa našim dňom pri-
hovára svetlom poznania nemenných 
kresťanských hodnôt, svetlom ľudskos-
ti prameniacom v nájdení zdroja du-
chovných istôt, ktoré siahajú do dávnej 
minulosti svätých solúnskych bratov 
Cyrila a Metoda. Nastal čas, keď si treba 
uvedomiť, že máme dostatok argumen-
tov na permanentnú duchovnú rene-
sanciu, aby mládež čerpala z prameňov 
vzdelanosti a kultúrnosti, ktorú má náš 
národ vo svojom duchovnom erbe.

Do dedičstva našich otcov načiera aj 
KSŠ sv. Fr. Assiského, ktorá práve oslá-
vila dvadsiate výročie svojho vzniku. 
Slávnostnú sv. omšu v Kostole nane-
bovzatia Panny Márie celebroval Mgr. 
Martin Ďuračka ThLic. z Biskupského 
úradu v Banskej Bystrici za prítomnosti 
kňazov banskoštiavnického dekanátu. 
Mgr. Ďuračka vo svojej kázni zvýraznil 
podstatu malosti i veľkosti patróna na-
šej školy sv. Františka z Assisi. Malosť 
vyjadrená v mene František bola napl-
nená i vo fyzickom, ale predovšetkým 
duchovnom živote. Malý i veľký záro-
veň. Zakladateľ rehole Menších bra-
tov, veľký svätec. Mgr. Ďuračka vyslo-
vil presvedčenie, že meno tohto svätca 
máme nielen v názve, ale i v srdciach a 
v živote tých, čo doň patria a všetkým 
prajú pokoj a dobro. Na záver sv. omše 
vyslovil slová vďaky a uznania za dielo, 

pri ktorého zrode stál Mons. Imrich Ši-
šulák ThLic. a požiadal ho o príhovor. 
V Kostole nanebovzatia Panny Márie 
boli prítomní aj pozvaní hostia - pani 
primátorka Mgr. Babiaková, zástupca 
primátora JUDr. Lukačko, zástupco-
via Biskupského úradu v BB, riaditelia 
cirkevných škôl, riaditelia základných a 
stredných škôl mesta Banská Štiavni-
ca, poslanci Mestského zastupiteľstva 
mesta BŠ, sponzori školy, rodičia.

Po skončení sv. omše sa priestory 
kostola upravili a všetci sme sledova-
li prierez históriou ,,dvadsaťročnice“, 
ktorú nám slovom priblížila Mgr. He-
lena Chovanová a hudobnými vstup-
mi predeľovali žiačky i absolventi KSŠ 
i Zborík pod vedením Mgr. Ireny Cho-
vanovej. S veľkým záujmom sa stretlo 
vystúpenie škôlkarov, ktorí za svoj tan-
ček zožali veľký a zaslúžený aplauz.

Oficiálnu časť slávnosti otvoril ria-
diteľ školy Mgr. Karol Palášthy, kto-
rý spolu so zástupkyňou Mgr. Hele-
nou Jasovou vyslovili hlbokú vďaku za 
podporu a rozvoj cirkevného školstva 
bývalým riaditeľom KSŠ - Ing. Hra-
bovcovi, Mgr. Denkovi, Ing. Sivákovi a 
in memorian PaedDr. Vargovi. Ďakov-
ný list z rúk riaditeľa školy si prevzal aj 
Mons. Imrich Šišulák, ktorý svojou ini-
ciatívou a zaangažovanosťou prispel k 
založeniu KSŠ sv. Fr. Assiského.

K slávnostnému rázu osláv prispela 
svojím vystúpením primátorka mesta 
Banskej Štiavnice pani Mgr. Babiako-
vá, ktorá v mene poslancov Mestského 
zastupiteľstva mesta BŠ i v mene obča-
nov BŠ pri príležitosti  dvadsiateho vý-
ročia vzniku školy, ktoré je aj výročím 
obnovy katolíckeho školstva BŠ, vyslo-

vila hlbokú vďaku za rozvoj základné-
ho a stredného školstva v BŠ, za vyso-
ko kvalifikovanú a zodpovednú prácu 
v oblasti výchovy a vzdelávania detí a 
mládeže.  Ďakovný list  KSŠ sv. Fr. As-
siského z jej rúk prevzal riaditeľ školy 
Mgr. Karol Palášthy.

Mgr. Babiaková v mene mesta BŠ, 
Mestského zastupiteľstva mesta BŠ i v 
mene svojom poďakovala Mons. Imri-
chovi Šišulákovi a odovzdala mu ocene-
nie za rozvoj kultúry a obnovu cirkev-
ného školstva, pričom vyzdvihla jeho 
morálne kvality a jeho človečenstvo. 

Po oficiálnej časti ukončenej závereč-
nou piesňou Aleluja v podaní Zboríka a 
,,spevuchtivých“ pedagógov sa hostia i 
pedagogický zbor zúčastnili na recep-
cii v priestoroch KSŠ sv. Fr. Assiského, 
ktorú pre nás pripravili pani Dobišová, 
pani Maďarová a naše panie kuchárky.

Všetci hostia mali možnosť tento 
slávnostný deň nazrieť aj do priesto-
rov, kde sa naši žiaci učia, mali mož-
nosť porovnať, akou cestou sa uberala 
naša škola počas svojho dvadsaťročné-
ho života, akí ľudia v nej žili, ako praco-
vali a z čoho čerpali.

Ak by sme zalistovali v dávnych 
záznamoch, ale i v súčasných strán-
kach života, zistili by sme, že ľudia sa 
dokázali vždy uplatniť, ak boli verní 
svojmu duchovnému dedičstvu.

Je čas povedať, že naša malá krajina 
môže byť svetu príkladom, ak jej mlá-
dež bude žiť z prameňov kultúrnosti, 
ktorú má náš národ v erbe.

Dostali sme neoceniteľný dar od Boha.
Prijímajme ho v úcte k sebe a v 

láske k iným.
I preto dnes zneli zvony nádeje.

Anna Maňková

Keď sa rozozvučia zvony, vždy znejú dôstojnosťou posolstva

Oslavy v Chráme nanebovzatia Panny Márie foto michal kríž

Súťaž o knihu "Ako sme tu žili" 3.diel - 1. kolo
Ako sme vás, vážení čitatelia, 
pred týždňom informovali, 
čo nevidieť uzrie svetlo sveta 
dlho očakávaný 3.diel obľúbe-
ného štiavnického “bestsel-
leru” Ako sme tu žili.

Prináša nové neuverejnené prí-
hody a nové fotografie od nových, 
ale aj staronových autorov, rodá-
kov i občanov nášho mesta.

Ak máte doma 1. aj 2. diel mô-
žete najnovší tretí zväzok získať 
úplne zadarmo, stačí, ak sa zapo-
jíte do našej súťaže, ktorú orga-
nizujeme s Vladimírom Bártom, 
autorom knihy, a uhádnete mená 

ľudí na fotografiách, ktoré bude-
me vyberať z prvých dvoch dielov 
(čo nebude až také ťažké, lebo sta-
čí len zalistovať v oboch dieloch, 
ak ich máte doma), samozrejme 
musíte mať aj trošku šťastia pri 
žrebovaní.
Otázka 1.kola:

Na fotografii (zo 70.rokov) z 
1.dielu knihy Ako sme tu žili, pred 
bývalou chatou Andreja Kmeťa na 
Sitne stoja 4 osoby. Z nich sú tra-
ja Štiavničania

Vašou úlohou je napísať ich 
mená a do uzávierky nasledujúce-
ho čísla ŠN poslať do redakcie.

Redakcia ŠN
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sa nieslo piatkové podvečerné 
podujatie k Mesiacu úcty 
k starším, ktoré pripravila 
Živena, spolok slovenských 
žien, vo veľkej sále Kultúrneho 
centra.

Osvedčená moderátorská dvojica 
– Mgr. Renáta Taligová a Mgr. Peter 
Danáš – privítala viceprimátora mes-
ta, štiavnických seniorov a účinkujú-
cich. JUDr. Dušan Lukačko vo svo-
jom príhovore v mene vedenia mesta 
vyjadril poďakovanie všetkým, kto-
rí sa svojou prácou pričinili o zveľa-
ďovanie Banskej Štiavnice. Vzápätí 
sa na scéne objavil súbor Prenčovan, 
ktorý má za sebou bohatú tradíciu. 
Vznikol v r. 1976, keď sa pripravova-
li prvé folklórne slávnosti na Podhorí. 
Jeho členovia oslovujú najstarších ob-
čanov svojej obce, aby si zaspomínali 
na to, čo sa kedysi na dedinách dialo, 
ako sa tancovalo, spievalo... A z toho 
čerpajú námety pre svoje vystúpenia. 
To piatkové, živé a temperamentné,  
sa prepletalo so zaujímavými literár-
nymi príbehmi, ktoré interpretova-
li moderátori. Páčilo sa aj vystúpenie 

harmonikára p. Kminiaka a jeho ta-
lentovanej dcérky. Táto dvojica rozo-
spievala celé publikum.

V druhej časti moderátori privítali 
12-členný folklórny súbor Geľovian-
ka zo Sebechlieb. Veselými piesňami, 
prekáračkami a tancami navodili vý-
bornú atmosféru.

Zo slov moderátorov vyberáme: 
„Starí ľudia sú v každej kultúre pra-
meňom bohatstva, ktorý je nedoce-
nený. Nedovoľme, aby tí skôr narode-
ní mali dôvod cítiť, že sa im zaslúženej 
úcty nedostáva. A to nielen v októbri, 

ktorý OSN vyhlásila sa Mesiac úcty k 
starším. Počúvajme sa navzájom, za-
myslime sa nad významom poveda-
ného. Rešpektujme názory starších a 
majme pochopenie pre nedočkavosť 
a snahu mladých o život bez kompro-
misov. Aj o tom je generačná kontinui-
ta, aj o tom je ľudské spolužitie.“

Podujatie sponzorsky podporili: 
Mesto Banská Štiavnica, SMER – SD, 
a p. Marek Lešičko. Aj vďaka nim se-
niori prežili príjemné chvíle a rozchá-
dzali sa v dobrej nálade.

Nora Bujnová

V rezkom folklórnom tóne

Danielka Kminiaková foto j. bernáthováMartin Kminiak foto janka bernáthová

„Každý z nás má svoj 
hendikep, každý z nás môže 
byť inšpiráciou pre druhých...“

Zo života Domova sociálnych služieb 
pre postihnuté deti, mládež a dospelých 
s denným pobytom v Banskej Štiavnici.

Súčasťou každodennej práce Územ-
ného spolku Slovenského Červené-
ho kríža v Banskej Štiavnici je okrem 
iného  už 21 rokov aj práca s mentál-
ne postihnutými deťmi. O potrebnos-
ti a zmysluplnosti tejto práce svedčí aj 
to, že toto stredisko denne navštevuje 
v priemere 10 klientov. Mnohí z nich v 
stredisku vyrástli a dospeli a aj napriek 
tomu, že žijú vo svojich rodinách, vy-
tvorili navzájom zomknutú komunitu.  
Pracovníkov SČK považujú za svojich 
blízkych priateľov, ktorí prirodzeným 
spôsobom patria do ich života.

Od roku 1997 na pôde SČK v Ban-
skej Štiavnici vznikol v zriaďovateľskej 
pôsobnosti BBSK Domov sociálnych 
služieb pre postihnuté deti, mládež a 
dospelých s denným pobytom v Ban-
skej Štiavnici. Sociálna služba je posky-
tovaná ambulantnou formou v zmysle 
zákona 448/2008 o sociálnej pomoci v 
znení neskorších predpisov. Sociálnu 

prácu vykonáva sociálna pracovníčka v 
spolupráci s opatrovateľkami. Činnosť 
je zameraná predovšetkým na pomoc 
a podporu klientov, ktorá má viesť k 
väčšej samostatnosti a sebestačnosti  v 
bežnom živote.  Rovnako sa snaží po-
núkať rôzne možnosti pre využitie voľ-
ného času svojim klientom podľa ich 
možností a záujmov. Veľkej obľube sa 
tešia najmä spoločné  a spoločenské ak-
cie, ktorými možno potešiť iných, napr. 
vystúpenia pre rodičov alebo klientov 
v miestnom Domove MÁRIE, výle-

ty, športové hry, stretnutia s novými 
ľuďmi, získavanie nových skúseností 
prostredníctvom pracovnej terapie, ar-
teterapie, či muzikoterapie. 

Aj vďaka podpore Banskobystrické-
ho samosprávneho kraja, mesta Ban-
ská Štiavnica a v neposlednej miere aj 
vďaka zanietenosti pracovníkov SČK 
pre túto prácu je tu stále reálna mož-
nosť aj pre špecifickú skupinu ľudí a ich 
rodiny viesť plnší život vo vzájomnom 
zdieľaní, akceptácii, spolupatričnosti a 
podpore.  Andrea Kočalková

Zo života Domova sociálnych služieb

Naše potulky po Banskej Štiavnici foto archív dss banská štiavnica

Výstava
Srdečne pozývame občanov, štu-

dentov a návštevníkov Banskej 
Štiavnice na unikátnu výstavu his-
torických zememeračských prístro-
jov a pomôcok, ktoré písali dejiny 
slávnej Baníckej a lesníckej akadé-
mie. Vystavené exponáty sú majet-
kom Lesníckeho a drevárskeho mú-
zea v Šoproni a vďaka ústretovosti 
jej riaditeľa Dr. Tamása Vargu môže-
me obdivovať ich technickú elegan-
ciu a dokonalosť v našom meste v 
priestoroch SPŠ Samuela Mikovíni-
ho. Prístroje pochádzajúce z Fran-
cúzska, Švajčiarska, Nemecka, Ra-
kúska a Maďarska  sú excelentnou 
ukážkou umu a remeselnej zručnos-
ti konštruktérov a majstrov 19. a 20. 
storočia a aj dnes vzbudzujú úctu a 
rešpekt, pretože po malých úpra-
vách sú schopné presných meraní. 
Uvidíte nivelačné prístroje, teodoli-
ty, planimetre, zámerný lineár, vy-
robené z ušľachtilých materiálov: 
z mosadze, striebra, ocele, bronzu, 
skla. Zaujímavosťou je napríklad zá-
merný kríž niektorých nivelačných 
prístrojov - pozostávajúci z prírod-
ného pavučinového vlákna...

Slávnostné otvorenie výstavy 
sa bude konať 12.októbra 2012 o 
16:00 v priestoroch našej školy, SPŠ 
S. Mikovíniho v Banskej Štiavnici. 
Tešíme sa na vašu návštevu !

Beata Chrienová

Pozvánka
Dňa  16. 10. 2012 o 15.30 sa v kon-

certnej sále Základnej umeleckej školy 
uskutoční PLENÁRNE RODIČOV-
SKÉ ZDRUŽENIE, na ktoré vás srdeč-
ne pozýva Rada rodičov ZUŠ. Po jeho 
skončení možnosť stretnutia s tried-
nymi pánmi učiteľmi. Ak ste tak ešte 
neučinili, prineste, prosím, im za svo-
je dieťa príspevok do fondu Rady rodi-
čov vo výške 8.-€, druhé dieťa 5.-€.

Štefan Petro

Štiavnický 
kahanec

Bytová správa, s.r.o., Banská Štiav-
nica, prevádzka Mestské kúpele – pla-
váreň, oznamuje obyvateľom a náv-
števníkom mesta Banská Štiavnica, 
že dňa 13.10.2012 a 14.10.2012 
bude prevádzka Mestské kúpele – 
plaváreň  pre verejnosť zatvorená, z 
dôvodu konania sa plaveckých prete-
kov Štiavnický kahanec.

Slezáková Denisa
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V roku 2012 počas hlavnej 
turistickej sezóny, v mesiacoch 
jún, júl a august, navštívilo 
Informačné centrum Banská 
Štiavnica 17 843 návštevníkov. 

Najviac ľudí  si prišlo po infor-
mácie v mesiaci august, keď prie-
merná návštevnosť bola 274 tu-
ristov za deň. Od začiatku roka do 
30.09.2012 využilo služby Infor-
mačného centra o 8 197 ľudí  viac 
ako minulý rok. Až dve tretiny náv-
števníkov boli Slováci. V rámci za-
hraničných návštevníkov bolo naj-
viac  Čechov;  počas letnej sezóny 
boli za nimi približne rovnako za-
stúpení anglicky a nemecky ho-
voriaci. Zaznamenali sme nárast 
maďarsky hovoriacich návštevní-
kov. Najväčší záujem v Informač-
nom centre, ktoré je miestom pr-
vého kontaktu s návštevníkom, 
bol o bezplatné mapky centra mes-
ta s vyznačenými zaujímavosťami a 
mapy okolia s vyznačenými hlavný-

mi turistickými trasami. Veľký zá-
ujem bol aj o cyklotrasy. Najčastej-
šia otázka zo strany návštevníkov 
bola: „Sme tu prvý raz. Čo zaujíma-
vé môžeme vidieť v Banskej Štiav-
nici?“ Banskú Štiavnicu navštívi-
lo tento rok veľa rodín s deťmi a  
tvorivá dielňa Terra Permonia sa 
stala „hitom“ tejto sezóny nielen 
pre deti, ale aj rodičov. Stačilo pre-
jsť pár metrov a nasledovala ďal-
šia zaujímavosť, Banskoštiavnický 
betlehem, či zrkadlový labyrint. V 
rámci projektu Vito na Námestí sv. 
Trojice vzniklo niekoľko oddycho-
vých zón. Ľudia strávili na námes-
tí oveľa viac času ako v predošlých 
sezónach a možno sa raz podarí as-
poň počas hlavnej sezóny premeniť 
Námestie sv. Trojice z väčšej čas-
ti na pešiu zónu. O banskoštiav-
nickú Kalváriu, ktorá vizuálne do-
minuje celému kraju, bol zo strany 
návštevníkov veľký záujem a ohla-
sy boli veľmi priaznivé. Na jednej 
strane krásne sakrálne pamiatky, 

na druhej nádherné výhľady. Naj-
väčším nedostatkom tejto sezóny 
bol nefunkčný kemp na Počúvad-
lianskom jazere, ktorý je vyznače-
ný na mapách. Kempovanie bolo 
možné len na Veľkom hodrušskom 
tajchu.

Celkovo z pohľadu Informačného 
centra hodnotím túto sezónu za dob-
rú, čo sa odrazilo na zvýšenej náv-
števnosti a vyšších tržbách za predaj 
propagačného materiálu a minerá-
lov. Návštevníkom sa tu páčilo, zau-
jímavých atrakcií z roka na rok pribú-
da. Banskoštiavnické kultúrne leto s 
množstvom podujatí,  múzeá, cyk-
lotrasy, turistické chodníky a tajchy - 
to všetko dokopy  ponúka množstvo 
príjemných zážitkov.

Na druhej strane v oblasti služieb 
cestovného ruchu je stále  čo zlepšo-
vať, zatraktívňovať, zaujať návštevní-
ka, aby pribúdalo ľudí, ktorí tú strá-
via viac dní a nie len pár hodín.

Libor Chmelíček
Informačné centrum Banská Štiavnica

Vyhodnotenie letnej turistickej sezóny

Obyvatelia Banskej Štiavnice i náv-
števníci nášho mesta, klenotu Slo-
venska, zaregistrovali v tomto lete 
novinku v ponuke trávenia voľného 
času. Od 1. júla otvorila svoje brány 
Terra Permonia – krajina zábavy a po-
znania. V historickej budove v centre 
mesta ponúka tento projekt jedineč-
nú možnosť trávenia voľného času 
pre deti vo veku 4 – 99 rokov.  Po-
čas prvých mesiacov prevádzky pre-
šlo cez bránu projektu takmer 2000 
spokojných návštevníkov. Do konca 
roka 2012 sa skompletizuje  prvá eta-
pa prác otvorením útulnej kaviarne, 
detskej obývačky a malého kina.

Terra Permonia vychádza z ho-
landského know – how. V priesto-
roch bývalej cirkevnej školy sa môžu 
detskí návštevníci premeniť na sku-
točných remeselníkov a s použitím 
náradia, strojov a svojej kreativity 
vytvoriť množstvo predmetov – od 
masiek na karneval, cez ozdoby do 
detskej izby až po zaujímavé dielka 
z kovu. Okrem tejto možnosti, ktorá 
tvorí jadro projektu a nazýva sa Vy-
nálezovňa, sa dá zabaviť so svojim 
tieňom vo Fosforovni, vychutnať si 
model vláčikov v Mašinkárni, či pre 
menších zahrať sa so známou sta-
vebnicou z kociek. Pre návštevníkov 
mesta je pripravená aj minigaléria 

s výstavou Theatrum Urbi, zobra-
zujúcou atmosféru štiavnických do-
mov.

Aj keď v mimosezónnom období 
je Terra Permonia otvorená pre verej-
nosť v dňoch piatok – nedeľa, jej po-
nuka je prístupná skupinám aj mimo 
bežných otváracích hodín. Školské 
skupiny by mali byť v budúcnosti jed-
ným z najčastejších návštevníkov, 
využívajúcich netradičnú ponuku v 
rámci návštev regiónu. V Terra Per-
monia môžu deti zlepšiť svoje tech-
nické zručnosti a uvoľniť svoju fan-
táziu a pozitívnu energiu správnym 
spôsobom. Práve nedostatok schop-
ností myslieť a pracovať technicky je 
pritom jedným z najčastejšie vyčíta-
ných problémov v slovenskom škol-

stve. Nová ponuka v Banskej Štiav-
nici tak motivuje deti k činnostiam, 
ktoré sa inak zanedbávajú, alebo sa 
im v rámci školského procesu venu-
je menej pozornosti.

Prvé mesiace a extrémne pozi-
tívne hodnotenia Terra Permonia 
zo strany návštevníkov tak hovoria 
o tom, že v Banskej Štiavnici vzni-
ká nová oáza pokoja a tvorivosti pre 
rodiny a školy. Lokalita UNESCO sa 
tak na prahu 20. výročia zapísania 
do zoznamu Svetového kultúrneho 
a prírodného dedičstva stáva opäť 
príťažlivejšou pre svojich budúcich 
návštevníkov.

Viac o projekte nájdete na 
www.terrapermonia.sk.

Tím Terra Permonia

Úspešný projekt Terra Permonia

Anketa
Ako hodnotíte letnú 
turistickú sezónu?

„Tento rok som bola veľmi príjemne 
prekvapená, že turistov bolo v Štiavnici 
vidieť oveľa viac ako v minulom roku a 
zdá sa mi, že v lete začína byť Štiavnica 
vyhľadávanou turistickou destináciou, 
čo sa odzrkadlilo aj na tržbách.“

Darina Kaníková, hotel Grand Matej
„Od mája do konca septembra som 

mal nárast o 4 % na predaji izieb oproti 
minulému roku a v reštaurácii som mal 
nárast o 6% na tržbách. Viac menej sú 
to relatívne malé nárasty, ale pri rastú-
cej konkurencii sa nám ráta každý cent 
navyše.“ Imrich Kecskés, Kachelman

„Sme tu ešte len 2 roky, čiže sme za-
žili druhú sezónu, ktorá bola výrazne 
lepšia, ako tá prvá. Mali sme návštev-
nosť z celého sveta a veľmi si všetci po-
chvaľovali našu terasu na schodoch.“

Juraj Mĺkvy, Caffebar Archanjel
„Myslím, že kredit Štiavnice z roka 

na rok stúpa, a s tým súvisí aj z roka 
na rok viditeľnejšia vyššia návštevnosť 
mesta. Veľmi pozitívne z hľadiska od-
dychovej funkcie mesta hodnotíme 
trávnik za súsoším sv. Trojice, ktorý bol 
skutočne veľmi intenzívne využívaný a 
vrátil na námestie pocit pohody.“ 

Ivan Ladziansky, Diela a dielka
„Za 8 rokov čo tu pôsobím a žijem,  

Banská Štiavnica veľmi opeknela a  oži-
la. Zaplnila sa turistami z celého sveta, 
v Banskoštiavnickom betleheme náv-
števnosť za mesiac júl a august bola cca  
6000 návštevníkov.“

Emília Babicová,
Banskoštiavnický betlehem

„Počas oboch letných mesiacov sme 
zaznamenali v nasej predajni Trotu-
art nárast návštevnosti v porovnaní s 
rovnakým obdobím minulého roku. 
Letnú sezónu hodnotíme pozitívne, 
hlavne vďaka kultúrnym podujatiam 
organizovaným počas leta.“

Alica Weisová, Trotuart
„V období marec - september nav-

štívilo expozíciu 9130 ľudí. Expozícia 
bola v mesiacoch marec - apríl otvore-
ná len cez víkendy a denne až od mája 
do septembra. Minulý rok za rovnaké 
obdobie to bolo 7500 ľudí. Za mesiac 
júl-august to bolo 4730 ľudí v r. 2012, 
pred rokom 3250.“

Juraj Bačík, Kalvársky fond
„Počet návštevníkov oproti minu-

lému roku sa zvýšil o polovicu. Ná-
rast počtu Slovákov a Čechov bol spô-
sobený faktom, že v Štiavnici sa vždy 
niečo dialo - od veľkých festivalov až 
po malé kultúrne podujatia.“

Marian Čierny, Pizzéria nad 
Kozákom
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oznamy, pozvánky
spomienky

oznamy

Rok 2012 je pre Múzeum vo 
Svätom Antone v znamení 
osláv 50. výročia založenia 
múzea.

Pri príležitosti tohto okrúhleho 
jubilea pripravilo múzeum bohatý 
výstavný a sprievodný program, pre-
dovšetkým pre letnú sezónu 2012. 

V máji bola otvorená vo výstav-
ných priestoroch výstava Svätý An-
ton – Slovensko – Svet, ktorá náv-
števníkovi poskytovala počas celej 
letnej sezóny prierez významnými 
udalosťami počas predchádzajúcej 
polstoročnice, ako aj ukážku naj-
vzácnejšieho, čo múzeum vo svo-
jich zbierkach vlastní. 

Okrem toho si u nás každý náv-
števník mohol prezrieť unikátnu 
umelecko-historickú expozíciu a 
pútavú poľovnícku expozíciu.

Pravdepodobne jediným zmera-
teľným parametrom ukazujúcim na 
úspešnosť letnej sezóny je návštev-
nosť. Veľmi dôsledne sledujeme v 

našom múzeu uvedené parametre. 
V druhej tretine júna 2012 sa 

Detských dní svätého Huberta, kto-
ré sme organizovali po prvýkrát, 
zúčastnilo 2000 detí. Celkový počet 
detských návštevníkov za sezónu je 
11 978, čo predstavuje o 4,5% viac 
ako v roku 2011.

 Veľmi obľúbené divadelné pred-
stavenia Paradajz Pikčr v mesiacoch 
júl a august, ako aj  pre mnohých 
srdcová záležitosť Dni svätého Hu-
berta v prvý septembrový víkend, 
nám ukazujú aj čísla, ktoré pred-
stavujú neplatiacich návštevníkov, 
resp. takých, ktorí platiace expozí-
cie nenavštívia. 

Navštívilo nás 14 758 slovenských 
dospelých, čím sa ukázala o 9% niž-
šia návštevnosť našich expozícií. 

Zaznamenali sme 40 %-ný nárast v 
návštevnosti seniorov, navštívilo nás 
2 523 účastníkov domáceho cestov-
ného ruchu v dôchodkovom veku.

Vyrovnané sú čísla návštevnosti 
zahraničných dospelých a zahranič-

ných dôchodcov.
V tohoročnej letnej sezóne, v me-

siacoch máj až september, bola cel-
ková návštevnosť Múzea vo Svätom 
Antone nižšia o 1,5 % v porovnaní s 
rokom 2011, bránou kaštieľa preu-
kázateľne prešlo 32 770 návštevní-
kov. Z týchto čísiel, aj napriek ma-
lému poklesu návštevnosti areálu, 
pokladáme letnú sezónu za úspeš-
nú a vyzdvihujeme predovšetkým 
neustály záujem verejnosti o našu 
pamiatku. Monika Arvajová

Letná sezóna v Múzeu vo Svätom Antone

Milí záhradkári, na výstavu ovo-
cia a zeleniny, ktorá sa koná 13. a 
14.10.2012, vzorky doniesť dňa 
12.10.2012 po 17:00 do Kultúrneho 
domu na Štefultove alebo do Elektra 
IMO p. B. Mojžišovi do 16:30. Ďa-
lej oznamujeme, že na nultý ročník 
„Tekvicové hody na 1 000 spôsobov“ 
uvítame rôzne nápady a ochutnávky 
z tekvíc a cukiet. Výrobky z tekvíc a 
cukiet môžete doniesť dňa 13.10. do 
9:00 alebo 12.10. po 17:00 do Kul-
túrneho domu s označením alebo 
názvom výrobku. Výstava je otvore-
ná pre verejnosť: 13.10. od 12:00 – 
18:00 a 14.10 od 9:00 – 14:00.

Kurz plávania 
Počas školského roka v utorok 

až piatok bude prebiehať v Mest-
skej plavárni v čase od 8:00 -14:00 
plávanie detí od 6 mesiacov do 
6 rokov. Plavecký klub BŠ počas 
školského roka každý mesiac bude 
organizovať kurz pre plavcov za-
čiatočníkov  v utorok a štvrtok v 
čase od 15:00 -16:00. PK BS

Poďakovanie
Ú p r i m n á 

vďaka primárovi 
MUDr. Urban-
čekovi, PhD., za 
mimoriadne prí-
kladnú starost-
livosť o nášho 
otca Arpáda Pála. Naša vrelá vďaka 
patrí taktiež všetkým tým, ktorí od-
prevadili nášho drahého zosnulého 
vo veku nedožitých 74 rokov na jeho 
poslednej ceste dňa 3. októbra 2012, 
za kvetinové dary a všetku ďalšiu 
spoluúčasť, ktorou ste sa pričinili o 
zmiernenie nášho veľkého žiaľu.

Smútiaca rodina

Deň seniorov
Denné centrum – Klub dôchod-

cov v Štefultove pozýva svojich čle-
nov na slávnostnú členskú schôdzu 
pri príležitosti Úcty k starším na Deň 
seniorov dňa 15.októbra 2012, t.j. v 
pondelok o 13:30 do Klubu dôchod-
cov. Oficiálna časť sa začne o 14:00 
za prítomnosti zástupcov MsÚ. 

Zájazd a výstava

Letná turistická sezóna 2012 v SBM
Slovenské banské múzeum 
(SBM) sa na letnú turistickú 
sezónu (LTS) 2012 pripravilo 
zodpovedne.

Otváracie ho-
diny jednotlivých 
(siedmich) expozí-
cií SBM vychádzali 
z podrobnej štatis-
tiky návštevnos-
ti, ktorú spracoval 

Odbor marketingu, environmen-
tálnej výchovy a Geoparku, ako aj z 
ojedinelých pripomienok návštev-
níkov, ktoré boli zaznamenané v 
knihe návštev dotknutej expozície. 

Celková návštevnosť expozícií 
SBM v LTS 2012 bola 66 178 náv-
števníkov, čo bolo o 3 370 náv-
števníkov viac ako v roku 2011, 
čo je +5,35%. Nárast návštevnos-
ti v LTS 2012 zaznamenali  expo-
zície: Baníctvo na Slovensku +1 
282, +52,58%, Glanzenberg štôl-
ňa + 255, + 44,04%, Michal štôlňa 
+992, +37,92%,  %, BMP + 2 830, 
+ 11,42%, NZ + 206, + 1,72%. 
Ostatné expozície SBM zazname-
nali pokles: GJK –331, -36,7%, 
SZ –1 4015, -10,59%, Mineralógia 
–242, -4,52%. 

   LTS 2012 bola úspešná aj z hľa-

diska organizovania rôznych podu-
jatí, ktorými SBM prispieva nielen 
k  zviditeľňovaniu svojich expozí-
cií, ale aj k rozvoju kultúry na úze-
mí celého mesta. SBM sa zapojilo 
do medzinárodnej akcie Noc múzeí 
a galérií hrou „Vivat Academia! Vi-
vant professores!“, ktorú navštívi-
lo 1 026 návštevníkov. Neodmys-
liteľnou súčasťou otvorenia LTS v 
SBM sa každoročne stal Festival 
kumštu remesla a zábavy na Sta-
rom zámku, ktorý navštívilo 3 107 
návštevníkov. S porovnaním s ro-
kom 2011 to bolo o 206 návštevní-
kov viac. SBM už po 10. raz, počas 
kultúrneho leta v Banskej Štiavni-
ci, organizovalo nočné divadelné 
prehliadky „Templári na Starom 
zámku“ v spolupráci s Historicko-
umeleckou skupinou Bojník z Boj-
níc, ktoré navštívilo 1 112 návštev-
níkov. SBM sa taktiež podieľalo na 
organizovaní troch letných podu-
jatí, ktoré už neodmysliteľne pat-
ria k Banskej Štiavnici – Festivalu 
peknej hudby, európskeho festivalu 
poézie, hudby a výtvarného ume-
nia, Cap á ľ Est a medzinárodného 
filmového seminára 4 živly.

 SBM na rok 2012 pripravilo pre 
návštevníkov v spolupráci s Histo-
ricko-umeleckou skupinou Bojník  

rad kultúrnych podujatí: Rytiersky 
turnaj na Starom a Novom zám-
ku, Turci na Novom zámku, Straši-
delné nočné prehliadky na Starom 
zámku. Všetky tieto kultúrne pod-
ujatia sa stretli s vynikajúcim ohla-
som návštevníkov. Expozície SBM 
navštívilo počas LTS 2012  9 550 
zahraničných návštevníkov, hlavne 
z Maďarskej republiky. 

Slovenské banské múzeum 
sa však, okrem aktivít smerujú-
cich k uspokojovaniu potrieb svo-
jich návštevníkov, muselo priorit-
ne venovať aj svojmu základnému 
muzeálnemu poslaniu, ktorým je 
získavanie, konzervovanie, sprí-
stupňovanie a ochrana zbierok. 
Slovenské banské múzeum prie-
bežne pracovalo na úlohe digita-
lizácie svojho zbierkového fondu, 
ale aj jeho revízii, či ďalších arche-
ologických prácach, predovšetkým 
na vrchu Glanzenberg.

Na záver možno konštatovať, že 
LTS 2012 dopadla pre SBM dob-
re, neznamená to však, že nie je 
čo zlepšovať, preto vedenie SBM 
pripravuje na rok 2013 rad opat-
rení ako zlepšiť svoju prácu k spo-
kojnosti čím väčšieho okruhu náv-
števníkov svojich expozícií. 

Peter Zorvan
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V našom meste sa v súčasnosti 
nachádzajú tri Očné optiky, kto-
ré chceme našim čitateľom po-
stupne priblížiť. Ako druhú v po-
radí sme navštívili Očnú optiku 
Ida Celderová - OPTIK, Križovat-
ka 5, Banská Štiavnica a poprosili 
sme šarmantnú majiteľku o krát-
ky rozhovor.
Aké služby ponúkate?

Ponuka je určená pre širokú 
klientelu i najnáročnejších zákaz-
níkov. Môžu si vybrať z bohatej 
ponuky štandardných i značko-
vých rámov a skiel podľa vlast-
ného výberu, zakúpiť si kvalitné 
slnečné okuliare, optické pomôc-
ky, alebo prísť len kvôli drobnej 
oprave. Ako jediná optika v mes-
te vlastníme automat na zabru-

sovanie šošoviek (skiel), vďaka 
čomu mnohé zákazky vybavíme 
na počkanie.
Optika pani Idy Celderovej má 
v Banskej Štiavnici dlhoroč-
nú ,,tradíciu“. Ide o rodinný 
podnik?

Očnú optiku som prevzala po 
svojej mame, ktorá ju v tomto 
meste viedla od roku 1977.

Veľa som sa od nej naučila. 
Viem, že podnikanie v tejto ob-
lasti nie je o zisku, ale  predo-
všetkým o kontakte s ľuďmi, sna-
he pomôcť, poradiť, alebo len tak 
niekomu spríjemniť deň a obda-
rovať ho úsmevom a pozitívnou 
energiou. Vyplýva to aj  z mojej 
povahy a životnej filozofie. Kon-
kurencii sa nebránim, aj tá môže 

byť prínosom,  prvoradá je spo-
kojnosť zákazníka.
Čo by ste si priali na záver?

Priala by som si, aby ľudia, či už 
cez okuliare, alebo bez nich, vide-
li predovšetkým tie pekné strán-
ky života. Janka Bernáthová

Zaostrené na štiavnické optiky

p. Anna Debnárová, čitateľka 
Štiavnických novín

Punčové rezy
Upečieme si 3 pláty:

Potrebujeme: 
5 vajec
5 lyžíc cukru
5 lyžíc hrubej múky
Trochu prášku do pečiva

Postup: 
Bielka vyšľaháme s cukrom, pri-

dáme žĺtka, múku s práškom do pe-
čiva. Takto upečieme 3 pláty, do jed-
ného dáme potravinárske farbivo.

Punčatina: na 3 celé vajcia potre-
bujeme 2 vanilkové cukry, 25 dkg 
cukor, miešame, pokiaľ nie je cu-
kor rozpustený, potom pridáme ½ 
l biele víno. Dáme variť, stále mie-
šame, aby sa nám nespravila praže-
nica. Keď začne hustnúť, dáme zo 
sporáka dole. 1 plát potrieme mar-
huľovým lekvárom, naň dáme ru-
žový a  dobre polejeme punčatinou. 
Tretí plát potrieme tiež marhuľo-
vým lekvárom a dáme naň ružovú 
punčatinu. Navrch dáme punčovú, 
3 punčové polevy podľa návodu.

Dobrú chuť!

Poďakovanie
Chcela by som sa poďakovať 

všetkým, čo sa pričinili o to, že je už 
na sídlisku Drieňová zastávka sme-
rom na Banský Studenec. Ďakujem.

 čitateľka z B. Studenca

Domov je pre každého z nás 
symbolom bezpečia.

Štatistické údaje však potvrdzu-
jú pravdivosť ľudového porekadla: 
„Príležitosť robí zlodeja“. Tretina 
zlodejov patrí do skupiny takzva-
ných spontánnych páchateľov, 
ktorí využijú situáciu, keď ľudia 

zanedbajú elementárne bezpeč-
nostné opatrenia, ako sú naprí-
klad otvorené okná, nezamknuté 
dvere, voľne sa povaľujúce nára-
die, ľahko prekonateľná zámka a 
podobne.

Vzhľadom na skutočnosť, že 
Okresné riaditeľstvo Policajného 
zboru v Žiari nad Hronom v po-

slednom období zaevidovalo zvý-
šený nápad krádeží vlámaním cez 
vetracie okná prízemných bytov, 
vyzývame obyvateľov, žijúcich na 
prízemí, resp. na 1. poschodí by-
tových domov, aby si dávali pozor 
a nenechávali otvorené vetracie 
okná v čase ich neprítomnosti, ako 
aj vtedy, keď sa zdržiavajú doma.

Druh 
kriminality Skutky september 2012 september 2011 Rozdiel Aktuálny 

stav október 2011

Celkom
nápad 

zistené 1097 1055 42 1097 1151

objasnené 688 661 27 688 726

 t.j. %  62,72  62,65  0,07  62,72  63,08

dodat.objas. 59 49 10 59 59

Krádeže 
vlámaním do 

bytov 

zistené 29 24 5 29 26

objasnené 11 7 4 11 8

 t.j. %  37,93  29,17  8,76  37,93  30,77

dodat.objas. 0 2 -2 0 2

Štatistika kriminality za obdobie 1.1. - 08.10.2012

Chránme si svoj dom!
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Bližšie info: Odd. kultúry, športu a mediálnej komunikácie tel.č.:045/679 0 362, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk.

Kultúrne centrum vás pozýva
Kino Akademik: V tme
Piatok 12.10., 21:00, Klubový/Kanada/Nemecko/Poľsko, 2011, far., 145 min Vstupné: 2,50€

Film Agniezsky Holland bol nominovaný na Oskara. Leopold Socha, poľský špekulant a zlodej z Ľvova, poskyt-
ne útočisko skupinke utečencov z geta. Samozrejme, nie zadarmo, keďže spočiatku celú vec vníma len ako prí-
ležitosť k dobrému zárobku. No časom si utečencov obľúbi a to, čo vyzeralo ako príležitosť k zárobku, sa stalo 
emocionálnym putom medzi Sochom a Židmi, a heroickým bojom o ľudské životy. Tento Sochov postupný morálny 
prerod vrcholí vtedy, keď sa rozhodne utečencov chrániť aj za cenu ohrozenia vlastného života.

Príbeh natočený podľa skutočnej udalosti.

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

môže prevziať v pokladni  Klientske-
ho centra. Správne znenie krížovky 
z č.34/2012: „Úspech je zlý učiteľ 
preň si aj múdri ľudia myslia, že ne-
môžu prehrať.“ Výhercom sa stá-
va Ján Petrík, Dolná 23, Banská 
Štiavnica. Srdečne blahoželáme!

V tajničke sa ukrýva výrok Laóca:
A., Samuel, zn. kozmetiky, vyrá-

bajú sa z neho zátky, obydlie, B., Za-
čiatok tajničky, Slovenská republiky, 
C., Tér, česká rieka, pracovala moty-
kou, D., Dusík, Mária, šarkan, boh u 
Moslimov, podmienková spojka, E., 
Boh vetrov, duť, kapucín, vojenský 
umelecký súbor, F., Už aj, umýva 
sa v ňom riad, čas chôdze, čuv, G., 
Sud na naftu, rola, kožka, Pond, H., 
Úradovňa, za, ruské meno, vnútri, 
I., Daroval, hra v karty, výr, 3.časť 

tajničky, J., Argón, lietadlo, lano so 
slučkou, kaz, K., Zmrznutá voda, 
4.časť tajničky, lavica, na ktorej 
trestali, L., Útok, otváral ústa, ka-
meň.  1., Stredná škola, Senica skr., 
2.časť tajničky, hľa, 2., Nech česky, 
morské zviera, vrch v Turecku, 3., 
Čínske mužské meno, ozn. ruských 
lietadiel, zodieral, Adka, 4., Nástroj 
na brúsenie, hnisavá vyrážka, jagot, 
5., Čistiaci prostriedok, časť celku, 
znič v boji, 6., Udieraj, poranenie, 
privedie na svet, 7., Miznúť, do-
máce zviera, kráľ zvierat, 8., Inak, 
hlísta, pila, 9., Ozn. áut Rumunska 
a Talianska, čln, zosilni, 10., Druh 
kvetenstva, Odborárske združe-
nie kovákov, Dunajská Streda, 11., 
Kultúrny dom, smrad, batoh, počet 
rokov, 12., Dioptria, hay naopak, 
štíhla stavba, výrobca kožušín, 13., 
Oska, ženské meno, poznal učivo, 

14., Oblak, severovýchod, hybaj, 
ruská rieka. Pomôcky: Aša, Zoša, 

Úpa, Ria, Mao, Okolík, Mrož, Kovo 
 A. Rihová
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Nová zbierka básní na jesenné 
podvečery

Po básnickej prvotine Balada 
purpurovej ruže (2008) vydáva 
Janka Bernáthová-Lehotská spolu 
s fotografom Marianom Garaiom 
ďalšiu knižočku pod názvom Listové 
tajomstvá.

Zbierka básní sa podľa tematické-
ho zamerania delí na viacero častí. 
Domov je dlaň otvorená k nebu, 
venovaná rodisku Kráľova Lehota, 
kde autorka prežila nezabudnuteľ-
né roky detstva. ,, vraj vpísané sú do 
dlane tie cesty osudu, po ktorých sa 
vždy vraciame tam, kde nám kvitlo 
šťastie.“ Malebná liptovská dedina je 
tým miestom, kde sa zlievajú Čierny 
a Biely Váh, aby v lone hôr vytvori-
li nevšednú krásu, ku ktorej sa „deti 
sútoku“ permanentne vracajú.

Bludička láska je Jankiným ďal-
ším obľúbeným tematickým okru-
hom. Láska naplnená i nenapl-
nená, povznášajúca i zraňujúca, 
reálna i vysnívaná...Takéto rôzno-
rodé podoby nachádzame v autor-
kiných veršoch. Je tým, čo vyvoláva 

„ nádherný zmätok, plač i smiech, 
plameň, čo v nás už nevyhasne.“

Tretia časť Zatmenie ruží je re-
flexiou o prežitom živote i odvráte-
nej strane lásky. „Nostalgicky pohlá-
dzam zdrapy kedysi nesmrteľných 
citov.“ Z veršov vyžaruje Jankina cit-
livá duša schopná odpúšťať.

Záverečná časť Pre slzy čis-
tých rámcuje básnickú zbierku. Je 
akýmsi „sumarizovaním“ autorki-
ných životných pocitov, jej filozofie 
a schopnosti vedieť sa radovať aj zo 
zdanlivo obyčajných vecí.

Zbierka má výrazne lyrický cha-
rakter. Autorka opäť necháva na-
hliadnuť do svojho vnútra, úprim-
ne sa delí o svoje pocity i vnímanie 
okolitého sveta. Veľmi vhodne sú 
vybraté fotografie Mariana Garaia, 
ktoré výstižne dokresľujú náladu 
jednotlivých veršov: krásna tajom-
ná modelka, citlivo zvolené detaily 
krajiny, kamenných súsoší, kvetov 
i stromov, starých stavieb, medzi 
nimi opäť dominuje zvonička.

Jankinou silnou stránkou sú ne-
všedné a pekné rýmy, poetické pri-
rovnania, originálne básnické epitetá 

a metaforické obrazy. Chválime i za 
kultivovaný jazyk. Čarovne nápaditá 
je aj grafická stránka tohto vydania.

Knižočka určite poteší všetkých 
milovníkov intímnej poézie a ume-
leckej fotografie.

Prezentácia tejto básnickej zbier-
ky bude v piatok 12. októbra o 15. 
hod. v Evanjelickom chráme a po-
kračovať bude o 16. hod v Kultúr-
nom centre vernisážou fotografií 
Mariana Garaia. Nora Bujnová

Listové tajomstvá Janky Bernáthovej

Prinášame vám rozhovor s 
autorom novej publikácie Ing. 
Vladimírom Protopopovom.

M.K.: Pán Protopopov, práve 
vydávate svoju knihu: „Príbehy z 
jednej štiavnickej ulice a fotoate-
liéru“.  Čo je námetom vašej pub-
likácie?

V.P.:  Je to kniha o príbehoch 
bývalých, ale aj terajších obyva-
teľov Ulice Ing. Š. Višňovského, 
ktorá sa pôvodne volala Vajan-
ského ulica. Príbehy sa odohráva-
jú od 30.rokov minulého storočia 
až do súčasnosti a sú doplnené 
množstvom fotografií. Sú to prí-
behy vážne, veselé, smutné, ale 
aj humorné – také, ako je aj sám 
život. 

Prezentácia mojej knihy bude 
dňa 18. októbra (štvrtok) o 17. 
hodine v sále Slovenského ban-
ského múzea – bývalej pracov-
ni komorských grófov na pr-
vom poschodí. Srdečne pozývam 
všetkých Štiavničanov, priateľov 
a známych a všetkých priazniv-
cov kultúry v Banskej Štiavnici.

M.K.: Už v 90.rokoch ste za-

čali intenzívne spolupracovať v 
oblasti kultúrneho života s Cen-
trom mestskej kultúry v Ban-
skej Štiavnici. Známy ste ako au-
tor viacerých výstav fotografií v 
tomto meste, ale aj v iných mes-
tách Slovenska. V tej dobe ste za-
ložili tvorivú skupinu s názvom 
„Štiavnica kultúrna“.  Aké kul-
túrne aktivity ste pre mesto vy-
tvorili a organizovali?

V.P.:  Tvorivú skupinu som za-
ložil preto, lebo sme sa snaži-
li spoločne s Centrom mestskej 
kultúry v Banskej Štiavnici re-
vitalizovať vtedajší kultúrny ži-
vot v tomto meste. Bol to vlast-
ne môj dlhodobý revitalizačný 
kultúrny projekt, ktorý zahrno-
val nielen výstavy fotografií, ale 
aj poetické divadelné predstave-
nia v prirodzených kulisách mes-
ta a pásma diapozitívov s hudbou 
a umeleckým slovom, v ktorých 
som čerpal zo slávnej histórie 
tohto starobylého a malebného 
mesta. Boli to aj kultúrne progra-
my pre slávnostné zasadnutia pri 
príležitosti zápisu Banskej Štiav-
nice na Listinu svetového kul-

túrneho dedičstva UNESCO a pri 
príležitosti jeho výročí, mnohé 
vystúpenia našich „Štiavnických 
mažoretiek“, ale aj mnohé ďalšie 
kultúrne akcie.

M.K.:  Čo pripravujete v oblas-
ti kultúry do blízkej budúcnosti?

V.P.  Na budúci rok pripravu-
jem svoju ďalšiu výstavu foto-
grafií z mojich ciest po Európe a 
blízkom Oriente. Taktiež pripra-
vujem rozsiahlu publikáciu o mo-
jom otcovi – akad. maliarovi a fo-
tografovi Sergejovi Protopopovi, 

ktorému sa toto malebné mesto 
stalo jeho druhým domovom.  
Chcel by som pripraviť aj ďalšiu 
výstavu veľkoformátových foto-
grafií môjho otca.

Teším sa na každú ďalšiu spo-
luprácu s mestom Banská Štiav-
nica, s Kultúrnym centrom, s 
Pohronským osvetovým stredis-
kom – Pracoviskom v Banskej 
Štiavnici a každým priaznivcom 
kultúry, ktorému nie je ľahostaj-
ný ďalší osud a rozvoj tohto krás-
neho mesta. Michal Kríž

Príbehy z jednej štiavnickej ulice a fotoateliéru

inzercia
Prenájom kancelárskych - skladových  �

priestorov, Dolná 2, tel.č.: 0904 448 605 
Predám na Povrazníku v bytovom  �

dome nadštandardný 2-podlažný byt 100 
m², cena 55 000,-Eur, tel.č.: 0903 121 901

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

Predám v BŠ pozemok 3 740m², tel.č.:  �
0908 531 348 

Predám v BŠ pozemok 1 520m², tel.č.:  �
0914 138 988 

Predám v BŠ pozemok 1 060m ², tel.č.:  �
0949 268 350

Kúpim na Jergištôlni pozemok alebo  �
ruinu, tel.č.: 0908 531 348

Prenájom garáže v Banskej Štiavnici v  �
časti Križovatka, tel.č.: 0910 949 501

Prenájom skladových alebo výrob- �
ných priestorov od 100m2 do 1000m2 v 
Banskej Štiavnici, tel.č.: 0910 949 501

Predám RD so záhradou v Bankách  �
pri BŠ + cirkulár na 380 V, tel.č.: 0944 
090 866 

Predám garáž na Povrazníku s elektri- �
kou, cena 5 000,-€, tel.č.: 0903 121 901

Dám do prenájmu 2-izbový byt –  �
komplet zariadený na Drieňovej, tel.č.: 
0904 255 972
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Dorast bodoval naplno u lídra
Majstrovstvá regiónu - STRED,
10.kolo hralo sa 6.10.2012
MŠk Kysucké Nové Mesto -
Sitno Banská Štiavnica 1:1 (1:0)

Góly: 54.min.Zuberník
Zostava: Pažout, Halát, Hanzlík 

A., Macejko, Ferenčík st., Barák N., 
Kulik (68.Šima), Hanzlík P.(90.Šov-
čík), Hanus, Zuberník, Kminiak

Z Kysúc sme sa vrátili domov so 
ziskom bodu zo zápasu ,ktorý mal 
iba priemernú úroveň. Do prvej šan-
ce sa dostali v 3.min. domáci, ich hráč 
však z niekoľkých metrov, našťastie 
netrafil našu bránu  Naši odpoveda-
li v 11.min.,keď z 20 m, pekne vy-
strelil Macejko, domáci brankár však 
jeho strelu vyrazil. O minútu neskôr 
sa zaskvel Pažout, keď vyrazil kríž-
nu strelu domáceho útočníka. Šťastie 
sme mali i v 29.min.,keď znovu z 
dobrej pozície domáci minuli našu 
bránu. Zbytočnú stratu lopty našich 
hráčov pred našou 16-kou v  40.min. 
sme zaplatili gólom, ktorý nám stre-
lil domáci hráč spoza 16-ky.V 42.min 
sa prezentovali peknou kombináciou 
Zuberník a Hanus, gólom však ne-
skončila. V úvode II. polčasu sa  po-
darilo vyrovnať Zuberníkovi, ktorý 
po dôraznom atakovaní v  16-ke do-
mácich vzal loptu domácemu hráčo-
vi a strelou k tyči vyrovnal stav zápa-

su na 1:1. Domáci sa potom snažili 
o strelenie gólu, čo sa im však nepo-
darilo. Naopak, do šancí sa dostávali 
v prečíslení naši hráči, ale šance ne-
využili ako v 79.min po peknej ak-
cii Hanzlíka, Šimu, na konci ktorej 
bola nepresná strela Kminiaka. Do 
záverečného hvizdu rozhodcu sa nič 
už nezmenilo, a tak si obe mužstvá 
body rozdelili.

V.liga dorast 10.kolo.hralo sa 
6.10.2012
Družstevník Očová - Sitno Ban-
ská Štiavnica  0:2 (0:1)

Góly: 14 a 70. min. Ďurovič
Zostava: Szabó, Malatinec, 

Pastier M., Chmelina, Potančok 
(85.Javorský I.), Ďurovič, Ladický, 
Pastier I., Binder O., Neuschl A.(79.
min.Petro), Zupka. 

Po dobrom výkone sme si z ihriska 
vedúceho mužstva tabuľky prekvapu-
júco, ale zaslúžene odniesli tri body.

II.liga starších žiakov 10.kolo 
7.10.2012
1.FK Horehron - Sitno Banská 
Štiavnica  0:2 (0:0)

Góly: Chmelina 2

II.liga mladší žiaci 10. kolo 
7.10.2012
1FK Horehron - Sitno Banská 
Štiavnica 5:1 (0:1)

Góly: Zachar

Kam na futbal
Majstrovstvá regiónu - STRED 
11. kolo  14.10.2012 o 14:30

Sitno Banská Štiavnica -
FK 34 Brusno

IV.liga  dospelí  11.kolo 
7.10.2012 o 14:30

FK Jesenské  - Baník Štiavnické Bane
II.trieda juh  13.10.2012 o 14:30

FK Banská Belá -
Sitno Banská Štiavnica "B"

V.liga dorast 11.kolo 13.6.2012 
o 14:00

Sitno Banská Štiavnica -
ŠFK Kremnica

II.liga SŽ a MŽ 11.kolo 
13.6.2012 o 10 a 12:00

Sitno Banská Štiavnica - MFK Revúca
Ivan Javorský, Ivan Beňo

Z Kysúc sme si priniesli bod

1 MŠK Žilina B 12 8 1 3 32:8 25
2 Tatran Krásno nad Kysucou 12 7 3 2 22:11 24
3 FK Čadca 12 7 3 2 21:14 24
4 FK 34 Brusno - Ondrej 12 7 2 3 23:11 23
5 MFK Banská Bystrica 12 7 2 3 23:21 23
6 Fatran Dolná Tižina 12 6 4 2 18:15 22
7 Baník Kalinovo 12 5 5 2 17:9 20
8 KINEX Bytča 12 5 2 5 21:17 17
9 Družstevník Liptovská Štiavnica 12 5 1 6 25:16 16

10 MFK Nová Baňa 12 4 4 4 18:17 16
11 ŠK Závažná Poruba 12 5 1 6 17:19 16
12 Sitno Banská Štiavnica 12 4 1 7 18:27 13
13 MŠK Kysucké Nové Mesto 12 3 3 6 15:20 12
14 FK Pohronie Ž. n. Hr. / D. Ždaňa B 12 3 1 8 10:24 10
15 CSM Tisovec 12 2 0 10 10:22 6
16 MFK Lokomotíva Zvolen 12 1 1 10 3:42 4

V novom ročníku šachovej 
ligy 3C2 sú medzi dvadsiatimi 
účastníkmi dve družstvá 
Opevnenie Banská Štiavnica.

Je zrejmé, že sa nebudú "biť" o 
čelo tabuľky, keďže Sitno je nasade-
né na pätnástom a Klopačka dokon-
ca  na devätnástom mieste.

V prvom kole cestovali naše druž-
stvá von.

Klopačka do Novej Bane  (devia-
ta nasadená) a vysoko prehrala, keď 
uhrala iba jednu remízu.

Troška lepšie sa darilo družstvu 
Sitna, ktoré proti piatemu nasade-
nému družstvu Junior Banská Bys-
trica B uhralo päť remíz.

Na prvú výhru v súťaži si teda mu-
síme počkať. Možnosti budú v dru-
hom kole, ktoré sa hrá 21.10.2012 a 
Sitno privíta FTC Fiľakovo Juniori a 
Klopačka ŠK Orlová Pohorelá.

ŠK Slovan Nová Baňa - Opev-
nenie Klopačka B. Štiavnica  
7,5:0,5

Za Banskú Štiavnicu remizoval 
Cibuľa.
TH Junior Banská Bystrica B 
- Opevnenie Sitno B. Štiavni-
ca  5,5:2,5

Za Banskú Štiavnicu remizova-
li Kuchyňa, Koleda, Zicho, Hudec a 
Rendla
FTC Fiľakovo B - ŠK Vinica  5:3
Slovan Sliač - Slávia TU Zvolen 
B  1,5:6,5

Prvý ŠK Rimavská Sobota - ŠK 
Veža CVČ Banská Bystrica B  6:2

ŠK Orlová Pohorelá - ŠO Pod-
brezová  2,5:5,5

ŠK Podpoľanie Stožok - ŠK 
Magnezit Jelšava B  0,5:7,5

ŠK Podpoľanie Hriňová - ŠK 
Slovan Hrnčiarske Zalužany 4:4

ŠK Slovan Modrý Kameň -
Balassagyarmat Kabel CE 
(HUN)  3,5:4,5

FTC Fiľakovo juniori - 
ŠK Čebovce  0:8

Standa Kuchyňa

Šach 3. liga C2

najlepšie ceny v meste

CITYCITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

Prenajmem priestory
v Banskej Štiavnici

na Dolnej 2. (bývalé OPP) 
80m2 na podnikanie

Cena dohodou
Kontakt: 0905 912 125

reality

služby
Predaj triedeného dekoratívneho a  �

funkčného kameňa, štrku a posypové-
ho materiálu pre základy budov, cesty a 
záhrady, tel.č.: 0910 410 410

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

Dovoz dreva – suché štiepané, metrovi- �
ca, palety, brikety, stavebniny, štrky, pies-
ky, brizolit a iné, tel.č.: 0903 121 901

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

Predám piecku ,,Peterku" na pevné  �
palivo. Cena 50 €, tel.č.: 0918 996 465

Predám rohovú sedačku ekokoža 217  �
x 262 cm za 30 €, tel.č.: 0904 203 759  

Predám konzumné zemiaky, tel.č.:  �
0905 901 815

Predám poschodovú posteľ vrátane  �
roštov a matracov, cena dohodou: 0904 
100 687.

Predám digitálny fotoaparát Ni- �
kon D90 s objektívom Nikkor 16-
85 – 750€ a príslušenstvo: objektívy 
Tamron 90/2,8 macro - 300€, Tamron 
70-300/3,5 – 5,6 - 100€, blesk Metz 58 
AF-1 - 150€, možno aj jednotlivo, tel.č.: 
0908 935 488
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- vodoinštalácia
- omietky – maľovanie
- podlahy – zárub. dvere
- murárske práce

Rekonštrukcie 
bytových jadier

0940 802 977


