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Na slovíčko, majstre
Rozhovor s držiteľom Ceny 
Vojtecha Zamarovského 
Antonom Hykischom. str.4

Stále neporazení!
Posledný zápas na ihrisku súpera v 
jesennej časti odohrali naši hráči s 
Poltárom a bol znovu úspešný. str.11
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INZERCIA

Mestský úrad v Banskej 
Štiavnici upozorňuje 
všetkých motoristov, 
že dňom 25. októbra 2011 
sa opätovne uviedla do 
užívania verejnosti miestna 
komunikácia Ulica Akade-
mická. 

V tejto súvislosti vás chceme upo-
zorniť na zmenu v doprave na tejto 
komunikácii, odsúhlasenú Okres-
ným riaditeľstvom policajného zbo-
ru, Okresným dopravným inšpek-
torátom v Žiari nad Hronom. Ide o 
zmenu významu ciest, pričom hlav-
nou cestou sa stala komunikácia 

Ulica Kammerhofská a Ulica Andre-
ja Kmeťa, vedľajšou cestou bude od-
teraz Ulica Akademická. Veríme, že 
si na túto zmenu zvyknete a oceníte 
ju hlavne v zimných mesiacoch, keď 
bolo problematické zastaviť a opä-
tovne sa pohnúť v kopci pri soche 
Andreja Kmeťa a následne pokračo-

Akademická opäť v prevádzke
vať v jazde do centra mesta.

Ďalšou zmenou je premiestne-
nie autobusovej zastávky na Ulici 
Križovatka pri bývalom stánku "A 
je to" a jej zaradenie medzi ostat-
né zastávky na autobusovej stanici 
pri Bille. Dôvodom premiestnenia 
je zistenie SAD Zvolen, že uvedená 
zastávka nikdy nemala byť umiest-
nená na vyššie spomínanom mies-
te a navyše z dôvodu bezpečnosti 
a plynulosti cestnej premávky tam 
ani byť nemôže, pretože zastave-
ním autobusu v tiahlej zákrute do-
chádzalo ku kolíznym situáciám 
medzi vozidlami. 

Prosíme vás, vážení občania, mo-
toristi a účastníci cestnej premávky, 
ako aj cestujúci, aby ste si tieto zme-
ny čo najskôr osvojili a zároveň sa 
im aj prispôsobili. Mestský úrad

Na konferencii v Banskej 
Štiavnici sa riešili problémy 
horskej cyklistiky, ktorá sa 
môže stať významným ekono-
mickým nástrojom miestneho 
rozvoja cestovného ruchu.

Na pracovnej konferencii, ktorú 
zorganizovalo Ministerstvo dopra-
vy, výstavby a regionálneho rozvo-
ja spolu s Mestom Banská Štiavnica 
dňa 20. a 21. októbra 2011 v Ban-
skej Štiavnici, sa po prvýkrát stretli 
vrcholní zástupcovia MDVaRR SR, 
MŽP SR, MPRV SR, ŠOP SR, š.p. 
Lesy SR spolu so zástupcami samo-
správ a horských cyklistov s cieľom 
nájsť spoločné riešenia vedúce k zo-

súladeniu rôznych záujmov.
Rekreačná horská cyklistika sa 

stáva novým fenoménom, ktorý 
sa na Slovensku rýchlo rozširuje a 
stáva sa partnerom pešej turistiky. 
Je to najmasovejší šport v Európe. 
Poskytuje nielen aktívny oddych a 
lepšiu zdravotnú kondíciu, ale pri 
dobrom manažmente môže byť aj 
významným zdrojom miestneho 
rozvoja cestovného ruchu.

Príklady zo zahraničia sú pre-
svedčivé. V niektorých rakúskych 
strediskách príjmy z horskej cyk-
listiky dokonca prevýšili príjmy z 
lyžovania. Prínos rekreačného bi-
cyklovania v Rakúsku je 317 mil. € 
a 7 616 pracovných miest.  �3.str.

Konferencia o horskej cyklistike
Rekreačná horská cyklistika sa stáva novým fenoménom, ktorý sa na Slovensku rýchlo rozširuje

Otvorenie konferencie v priestoroch hotela Grand Matej. foto michal kríž
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Prehľad dotácií 
poskytnutých 
v roku 2011

Dňa 16. júla 2011 nadobudlo účinnosť VZN č. 2/2011 o poskytovaní do-
tácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica. Po splnení všetkých úkonov a ná-
ležitostí bolo schválené poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta nasledovne: 

žiadateľ účel požadovaná 
výška dotácie

schválená výška 
dotácie

Dychová hudba Sitňanka Dotlač CD 500,00 € 500,00 € 
Živena Akcie cez rok 2011 800,00 € 600,00 € 
Slovenské banské múzeum Starý zámok generáciám 500,00 € 400,00 € 
Slovenské banské múzeum Vianočný jarmok 750,00 € 400,00 € 
OZ Iniciatíva za živé mesto Pamätné tabule 260,00 € 260,00 € 
Tosca Agency KREATER - festival 1 800,00 € 1 000,00 € 
Beata Nemcová História židovskej obce 3 000,00 € 740,00 € 
Domov Márie Slávnostný deň v domove 1 950,00 € 400,00 € 
OZ Priatelia SPŠ Mikovíniho RESTart 700,00 € 400,00 € 
Pohr.osv.stredisko Kultúrne podujatia 780,00 € 500,00 € 

žiadateľ účel požadovaná 
výška dotácie

schválená výška 
dotácie

DHZ Štefultov Súťaže hasičské 400,00 € 400,00 € 
Magic Computers, s.r.o. Deň bedmintonu 304,00 € 304,00 € 
Tanad sport, s.r.o. ME Cross triathlon 60,00 € 60,00 € 
Tanad sport, s.r.o. Reprezentácia v ľahkej atletike 1 000,00 € 1 000,00 € 
ZŠ J. Horáka Memoriál L. Kristu - viacboj 200,00 € 200,00 € 
Klub sl. turistov Výroba značiek, značenie 500,00 € 500,00 € 
LN TRADE, s.r.o. Stolný tenis 400,00 € 400,00 € 
LN TRADE, s.r.o. Volejbalová liga 400,00 € 400,00 € 

žiadateľ účel požadovaná 
výška dotácie

schválená výška 
dotácie

Margarétka OZ Ukážme čo dokážeme 1 075,00 € 1 075,00 € 
ZŠ J. Horáka M. Třebová - návšteva z part.šk 594,00 € 594,00 € 
Centrum ped.psych.por. Zvýšenie šk. úspešnosti 250,00 € 250,00 € 
Šachový klub Opevnenie Zriadenie detského šach. krúžku 1 098,00 € 1 000,00 € 
OZ Fotoklub BLUR Detský fotografi cký workshop 320,00 € 320,00 € 
Slovenské banské múzeum Tvorivé dielne pre deti 400,00 € 400,00 € 
MŠ Bratská Premena šk. záhrady 2 000,00 € 1 361,00 € 

Kultúra

Šport

Práca s mládežou

Všetky schválené dotácie budú úspešným žiadateľom poukázané do konca 
októbra 2011.  Ing. Kamila Lievajová, ekonomické oddelenie MsÚ

mestská polícia
informuje

z programu
primátorky

24. októbra: Pracovné rokova-
nie v Kancelárii prezidenta Slo-
venskej republiky k pripravovanej 
návšteve mesta Banská Štiavnica.

Účasť na mimoriadnom sneme 
Združenia miest a obcí Slovenska 
v Bratislave. 

 
25. októbra: Zasadnutie redakč-
nej rady VIO TV. 

Práca v meste, individuálne 
pracovné stretnutia s občanmi.

Slávnostné uvedenie do pre-
vádzky zrekonštruovanej miest-
nej komunikácie Ul. Akademická 
- I. etapa. 

26. októbra: Pracovné rokova-
nie so zástupcami spoločnosti Es-
prit, spoločnosť, s r.o., Banská 
Štiavnica.

Uskutočnili sa slávnostné pod-
ujatia pri príležitosti Októbra – 
mesiaca úcty k starším pre obyva-
teľov nášho mesta. 

Účasť na spoločenskom podu-
jatí Stretnutie generácií, ktoré sa 
uskutočnilo v priestoroch Staré-
ho zámku.

 
27. októbra: Pracovné rokova-
nie s vedením SOŠL k príprave 
programu návštevy prezidenta 
Slovenskej republiky. 

Zasadnutie Mestskej rady v 
Banskej Štiavnici. 

Účasť na koncerte venovanom 
mesiacu úcty k starším, ktorý 
zorganizovala Základná umelec-
ká škola.

28. októbra: Pracovné stretnu-
tie s p. Tanjou Osterman Renault 
(Ptuj, Slovinsko) na tému vzá-
jomnej spolupráce partnerských 
miest Banská Štiavnica a Ptuj. 

Andrea Benediktyová 

Oznam o prerušení dodávky 
elektrickej energie:
10. novembra 2011 od 8:00 - 
17:00 z dôvodu opravy elektrické-
ho zariadenia na uliciach: Ul.Gve-
rkovej 6 a 9, Mladežnícka 21 - 24, 
Športová 1 - 9, 2012 a 2026, Ple-
tiarska 1-8, Zvonová 6 až 30, 
Družštevná 1-12,Údolná 1-6, 844 
a 1835, Podjavorinskej 9 a Vajan-
ského 7. Dipečing VN/NN ZH

Oznam SSE

7. októbra 2011 bolo telefonic-
ky oznámené na MsPo, že v by-
tovke na Ul. Budovateľská 15 do-
chádza k rušeniu nočného pokoja. 
Na základe oznámenia hliadka 
MsPo vykonala preverenie veci 
a bola zistená osoba priestupcu, 
ktorou bola A.B.. Bol nastolený 
nočný pokoj a vec bola vybavená v 
zmysle priestupkového zákona. 

8. októbra 2011 MsPo zabez-
pečovala verejný poriadok, do-
hľad nad cestnou premávkou a 
organizáciu dopravy v súvislosti 
s konaním podujatia Akademici v 
Banskej Štiavnici 2011, ktorého 
súčasťou bol i sprievod akademi-
kov z Námestia sv. Trojice na Ul. 
Akademickú. K narušeniu verej-
ného poriadku nedošlo. 

15. októbra 2011 hliadka MsPo 
zistila, že na sídlisku Drieňová 
pred Domovom dôchodcov sa na-
chádza na zemi muž, ktorý je silne 
pod vplyvom alkoholu. Zistením 
totožnosti bolo preukázané, že ide 
o V.L.. Menovaný vzbudzoval ve-
rejné pohoršenie, a preto bol po-
stihnutý v zmysle priestupkového 
zákona uložením blokovej pokuty.

16. októbra 2011 o 2:50 na Ul. 
Kammerhofská hliadka MsPo zis-
tila, že neznáma osoba odmonto-
vala dopravnú značku – označenie 
parkoviska, ktorá bola umiestne-
ná na Ul. Kammerhofská, a sna-
žila sa ju odcudziť. Hliadka MsPo 
zadržala páchateľa a zaistila odcu-
dzenú dopravnú značku. Zistením 
totožnosti bolo zistené, že pácha-
teľom je D.J.J., ktorý je občanom 
Francúzska. Menovaný bol za svo-
je konanie postihnutý v zmysle 
zákona.  Mgr. Vladimír Kratoš 

náčelník MsPo 

25. októbra 2011 o 13:00 primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková 
slávnostným aktom prestrihla pásku a otvorila 1.etapu zrekonštruovanej 
Akademickej ulice. Rekonštrukciu komunikácie realizovali dodávateľské 
fi rmy Strabag, s.r.o., Direkcia Oblasť STRED Zvolen a Combin, s.r.o., Ban-
ská Štiavnica. V tomto roku z Ministerstva fi nancií Slovenskej republiky 
a štátneho rozpočtu bolo na rekonštrukciu 1.etapy Akademickej ul. prein-
vestovaných spolu 720 308 €. Štiavničania ako aj motoristická verejnosť 
sa dočkali a môžu tak túto komunikáciu využívať k spokojnosti. 
foto ján petrík, ml.
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Odpovedáme občanom...
Poškodené hroby v židovskom a 
Štefultovskom cintoríne, začalo 
sa už vyšetrovanie?

Odpoveď
Vyšetrovanie vo veci trestného 

činu "Hanobenie miesta posledné-
ho odpočinku" podľa §365 Trest. 
zákona vykonáva v zmysle vecnej 
príslušnosti OO-PZ Banská Štiavni-
ca. Mestská polícia Banská Štiavni-
ca v rámci svojej kompetencie získa-
va poznatky k tejto trestnej činnosti 

a následne ich odovzdáva k ďalšej 
realizácií na Obvodné oddelenie PZ. 
Mestská polícia v tomto prípade 
ďalej plní úlohy i na úseku preven-
cie tým, že v súčasnej dobe vo zvý-
šenej miere vykonáva kontrolu cin-
torínov ako v dennej, tak i v nočnej 
dobe. Mgr. Vladimír Kratoš,

náčelník MsPo

Dňa 3. septembra 2011 o 15:15 
bolo na útvar policajného zboru 
oznámené, že doposiaľ neznámy pá-

chateľ poškodil náhrobné kamene 
na Židovskom cintoríne v Banskej 
Štiavnici. V uvedenej veci bolo prija-
té trestné oznámenie a začaté trestné 
stíhanie pre trestný čin "Hanobenie 
miesta posledného odpočinku" podľa 
§ 365 Tr. zákona. Doposiaľ nebol zis-
tený páchateľ uvedeného trestného 
činu a trestné stíhanie bolo v zmys-
le Tr. poriadku prerušené. Po pácha-
teľovi uvedeného tr. činu polícia na-
ďalej pátra.  Mgr. Vladimír Fábry,

riaditeľ OO PZ Banská Štiavnica

Poďakovanie za podujatie 
Akademici v Banskej 
Štiavnici 2011

Dovoľte mi čo najsrdečnejšie sa 
poďakovať organizačnému kolek-
tívu, zamestnancom Mestského 
úradu, osobitne PhDr. Mironovi 
Breznoščákovi, Banskoštiavnicko-
hodrušskému baníckemu spolku, 
riaditeľovi SPŠ Samuela Mikovíni-
ho Ing. Jánovi Totkovičovi, riadite-
ľovi Strednej lesníckej školy Ing. Ru-
dolfovi Valovičovi a všetkým, ktorí 
akýmkoľvek spôsobom sa podieľali 
na organizovaní podujatia Akade-
mici v Banskej Štiavnici 2011. V ne-
poslednom rade patrí poďakovanie 
všetkým návštevníkom zo Sloven-
ska a zo zahraničia, ktorí sa zúčast-
nili na jednotlivých podujatiach.

Poďakovanie Štiavničanom
V dňoch 17. a 18. októbra sa 

uskutočnilo v našom meste sláv-

nostné udelenie národnej Ceny 
Vojtecha Zamarovského za účasti 
takmer 30 najvýznamnejších slo-
venských a českých spisovateľov 
literatúry faktu, o čom informo-
vali našich čitateľov aj Štiavnic-
ké noviny v predchádzajúcom čís-
le. Na všetkých spisovateľov veľmi 
silne zapôsobilo všetko, s čím sa 
stretli v Banskej Štiavnici. Či to 
už bol akt ich prijatia v obradnej 
miestnosti banskoštiavnickej rad-
nice, mimoriadne bohatý kultúrny 
program v Rytierskej sále Staré-
ho zámku, naše vzácne historic-
ké mesto, jeho pamätihodnosti a 
zvlášť expozície Slovenského ban-
ského múzea ako aj Múzea vo Svä-
tom Antone. Už počas ich pobytu 
u nás mi takmer všetci vyslovili to 
najvrelejšie poďakovanie, čo via-
cerí z nich zvýraznili ešte aj osob-
nými listami. Takže, veľmi rada tl-
močím ich želanie poďakovať sa 

všetkým, ktorí akýmkoľvek spô-
sobom prispeli k tomuto výni-
močnému kultúrnemu podujatiu 
v našom meste. K tomuto poďa-
kovaniu sa pripájam aj ja, pričom 
čo najúprimnejšie ďakujem hlavne 
všetkým účinkujúcim v kultúrnom 
programe v obradnej miestnos-
ti našej historickej radnice a v Ry-
tierskej sále Starého zámku, ale aj 
vďačnému a vnímavému auditóriu 
v preplnenej Rytierskej sále Staré-
ho zámku. Moje poďakovanie pat-
rí aj všetkým sponzorom a už teraz 
chcem ubezpečiť našich spoluob-
čanov, že spravím všetko pre to, 
aby som vyhovela želaniu sloven-
ských a českých spisovateľov lite-
ratúry faktu, ale aj našich spoluob-
čanov, aby toto podujatie sa stalo 
v našom meste významnou medzi-
národnou kultúrnou tradíciou. 

Mgr. Nadežda Babiaková
primátorka mesta

Poďakovania primátorky
Krádež vlá-
maním

Na základe 
vyšetrovania 
poverený po-
licajt Obvod-

ného oddelenia policajného zbo-
ru Banská Štiavnica začal trestné 
stíhanie pre trestný čin krádeže 
podľa § 212/2, 3a Trestného zá-
kona, pretože doposiaľ neznámy 
páchateľ v čase od 10:00 dňa 1. 
októbra 2011 do dňa 21. októbra 
2011 vykonal krádež vlámaním 
do priestorov rodinného domu v 
obci Štiavnické Bane, odkiaľ od-
cudzil rôzne pracovné náradie, 
1 ks horský bicykel Merida čier-
nej farby, 1 ks dámsky horský bi-
cykel Favorit červenej farby, čím 
spôsobil majiteľovi Ľ.K. škodu 
odcudzením vo výške 4000,- € a 
škodu poškodením zariadenia vo 
výške 250,-€.

Priestupok proti občianskemu 
spolunažívaniu

Tunajšie Obvodné oddelenie 
policajného zboru Banská Štiav-
nica vykonáva vyšetrovanie prie-
stupku proti občianskemu spolu-
nažívaniu podľa § 49/1d Zákona 
SNR 372/1990 Zbierky o prie-
stupkoch v znení neskorších 
predpisov, ktorý ohlásila Ľ.Š., na-
koľko I.K. po požití alkoholických 
nápojov bola agresívna a začala 
poškodenej Ľ.Š. vulgárne nadá-
vať a a fyzicky ju napadla. 

Dopravná nehoda
V služobnom obvode Obvod-

ného oddelenia policajného zbo-
ru Banská Štiavnica došlo dňa 
24. októbra 2011 k dopravnej 
nehode s účasťou motorového 
vozidla Škoda Favorit, ktoré vie-
dol vodič A.K. a motorového vo-
zidla Fiat Palio, ktorého vlastní-
kom je J.A. K dopravnej nehode 
došlo tým spôsobom, že vodič 
A.K. viedol vozidlo cez parkova-
ciu plochu, kde mal v úmysle za-
staviť za vozidlo J.A., ale 
nedostatočne odhadol odstup 
od vozidla a prednou časťou 
doňho narazil. Požitie alkoholic-
kého nápoja bolo vylúčené 
vykonaním dychovej skúšky 
na alkohol. Škoda na vozidlách 
predstavuje asi 250,- €. 

kpt. Mgr. Vladimír Fábry
riaditeľ OO PZ Banská Štiavnica

polícia
informuje

�1.str. Slovensko a Štiavnické vr-
chy majú pre rozvoj rekreačnej hor-
skej cyklistiky výborný potenci-
ál. Pre jeho plné rozvinutie je treba 
zladiť záujmy hospodárskeho, envi-
ronmentálneho a rekreačného vyu-
žitia krajiny a odstrániť niektoré 
bariéry, vyplývajúce zo stretov zá-
ujmov vlastníkov, správcov a uží-
vateľov krajiny. Je treba dosiahnuť 
takú zmenu vnímania cyklistiky 
v prírode, ktorá povedie k lepšej 
spolupráci medzi zriaďovateľmi a 
správcami tratí, orgánmi ochrany 
životného prostredia a vlastníkmi a 

správcami krajiny. 
Účastníci konferencie podrobne 

diskutovali o súčasnom stave koor-
dinácie a spolupráce aktérov tvor-
by cykloturistických trás a najmä o 
potrebných zmenách. Priamym vý-
sledkom konferencie je odporúča-
nie Ministerstvu dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR, v kto-
rého kompetencii je rozvoj cestov-
ného ruchu, zriadiť medzirezortné 
koordinačné centrum. Jeho cieľom 
budú návrhy legislatívnych zmien, 
potrebných pre rozvoj cykloturis-
tiky, návrh systému fi nancovania 

tvorby a údržby turistických zna-
čených trás a cyklotrás a vytvore-
nie platformy pre koordináciu a 
komunikáciu aktérov rozvoja cyk-
loturistiky a pešej turistiky. Členmi 
koordinačného centra budú aj zá-
stupcovia Štiavnice.

Na konferencii, ktorá sa konala 
v hoteli Grand Matej, sa zúčastnilo 
viac ako 80 účastníkov. Financova-
lo ju Ministerstvo dopravy a orga-
nizačne ju zabezpečil Mestský úrad 
- Oddelenie kultúry, cestovného ru-
chu a športu. Konferencia sa bude 
každoročne opakovať. Igor Kuhn

Konferencia o horskej cyklistike
Diskutovalo sa o súčasnom stave a tvorbe cykloturistických trás
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V predchádzajúcom čísle 
Štiavnických novín sme infor-
movali o významnom podujatí 
slovenských a českých 
spisovateľov literatúry faktu 
v našom meste v dňoch 17. a 
18. októbra. Medzi nimi boli aj 
viacerí, ktorí venovali, resp. 
ešte stále venujú významnú 
pozornosť aj nášmu mestu. 

Primátorka Mgr. Nadežda Babia-
ková to aj vyzdvihla v svojom pre-
jave na ich prijatí v obradnej sie-
ni banskoštiavnickej radnice. V 
prvom rade venovala pozornosť 
banskoštiavnickým rodákom Ing. 
Antonovi Hykischovi a PhDr. Mi-
lanovi Augustínovi, PhD. Keďže o 
ich tvorbe permanentne informujú 
Štiavnické noviny, z jej prejavu vy-
beráme hlavné myšlienky o ďalších 
spisovateľoch literatúry faktu zo 

Slovenska a o ich doterajšom vzťa-
hu ku Banskej Štiavnici. 

Vyzdvihla zásluhy dr. h. c. Rudol-
fa Schustera, CSc., ktorý či už ako 
predseda SNR, prezident SR, alebo 
veľvyslanec SR v Kanade, spravil ne-
smierne veľa pre naše mesto. Za toto 
všetko mu už v r. 2003 bolo udelené 
čestné občianstvo nášho mesta.

Viac ako pozoruhodná je tvor-
ba prof. PhDr. Jozefa Leikerta, 
PhD., v ktorej je literárne spraco-
vané mimoriadne široké spektrum 
osobností z oblasti vedy, techniky, 
školstva, národného uvedomenia, 
literárnej tvorby, ďalších oblastí kul-
túry, ale aj športu, ktorých život bol 
neodmysliteľne spojený s Banskou 
Štiavnicou. To najčestnejšie miesto 
v jeho literárnom prezentovaní naj-
významnejších a najpozoruhodnej-
ších miest Slovenska patrí neod-
mysliteľne aj Banskej Štiavnici. 

Aj v spektre pozornosti literár-
nej tvorby Mgr. Ladislava Švihra-
na popri vzácnej monografi i o Pav-
lovi Dobšinskom, ktorý pôsobil aj v 
Banskej Štiavnici, sa nachádza via-
cero osobností, ktorých život bol 
spojený s Banskou Štiavnicou. 

Nezastupiteľné miesto v litera-
túre faktu patrí aj PhDr. Milano-
vi Várošovi. Pri jeho sústredenom 
pátraní o osudoch najvzácnejších 
umeleckých diel, pochádzajúcich zo 
Slovenska, v jeho diele nájdeme aj 
pozoruhodné osudy svetoznámych 
umeleckých diel, ktoré vytvoril v 
Banskej Štiavnici stredoveký maj-
ster M. S., ktorého život a dielo tak 
brilantne spracoval v svojom histo-
rickom románe Čas majstrov Anton 
Hykisch.

Výnimočné miesto patrí PhDr. 
Ľubošovi Juríkovi v súvislosti s ob-
divuhodným úsilím slovenských 

novinárov po prijatí historického 
uznesenia slovenskej vlády č. 58 z 
roku 1978 o Banskej Štiavnici, aby 
toto uznesenie nezapadlo prachom. 
Medzi najaktívnejších novinárov v 
tomto smere patril práve Ľuboš Ju-
rík, čo nesčíseľnekrát prezentoval 
nielen v týždenníku Nové slovo, ale 
aj vo svojej knihe Novinári (1984).

Podobne, nie však perom, ale cez 
rozhlasový mikrofón dával v Slo-
venskom rozhlase mimoriadne veľ-
ký priestor Banskej Štiavnici Mgr. 
Fedor Mikovič, až kým nebol za 
svoju angažovanosť v auguste 1968 
umlčaný. 

Treba len dúfať, v zhode s prianím 
primátorky nášho mesta, že títo, ale 
aj ďalší spisovatelia, ktorí navštívili 
naše mesto, načerpajú ďalšie inšpi-
rácie k ich literárnej tvorbe, v kto-
rej budú zviditeľňovať osudy nášho 
mesta a jeho obyvateľov. Ján Novák

Slovenskí spisovatelia o Banskej Štiavnici

Ako sme vás, milí čitatelia, infor-
movali v predchádzajúcom čísle 
našich novín, 17. októbra si na 
Starom zámku prevzal prestížnu 
Cenu Vojtecha Zamarovského 
banskoštiavnický rodák a čestný 
občan Banskej Štiavnice Ing. 
Anton Hykisch. Jeho historické 
romány Čas majstrov, Milujte 
kráľovnú a Spomeň si na cára 
vošli do zlatého fondu sloven-
skej literatúry. V mene redakcie 
a čitateľov Štiavnických novín 
mu srdečne blahoželáme a 
pýtame sa:

Majstre, aké ste mali pocity pri 
preberaní tejto Ceny?

Samozrejme, mal som príjemný 
pocit. Osobitne ma potešilo, že ve-
denie Klubu spisovateľov literatú-
ry faktu sa rozhodlo udeľovať Za-
marovského cenu práve v Banskej 
Štiavnici, v mojom rodnom mes-
te. Desiatky slovenských a českých 
spisovateľov mali možnosť spoznať 
dnešnú Banskú Štiavnicu ako aj jej 
slávnu minulosť. 

Čo je potrebné pri tvorbe "lite-
ratúry faktu"?

Potrebné sú predovšetkým fakty, 
údaje, presné podklady. Písať kni-

hy literatúry faktu znamená zbie-
rať si podkladový materiál často aj 
po dlhé roky. Až potom nasleduje 
tvorivé umelecké spracovanie témy. 
Ako keď na kostru nabaľujete živé 
mäso, svalstvo, pokožku, vlasy, oči, 
výraz tváre. Ten istý historický fakt 
možno zobraziť rôznymi spôsob-
mi, možno naň mať rozdielny ná-
zor. Dobrý autor je ten, ktorý doká-
že tak podať historické udalosti, že 
nás zaujmú, presvedčia, uchvátia. 
O to som sa usiloval aj historickými 
románmi, v ktorých všade hrá dôle-
žitú úlohu aj prostredie našej Ban-
skej Štiavnice.

Na čom teraz pracujete?
Tento rok som prežíval nemi-

lé zdravotné problémy, strávil som 
niekoľko týždňov po nemocniciach. 
Pripravujem si dve témy. Chcem na-
písať knižku, ktorá by ľudí orien-
tovala v zaujímavom svete šľachty 
a kráľovských rodov. Dnešní ľudia 
o týchto veciach nič nevedia a ne-
poznajú historické dedičstvo okolo 
seba. Druhá knižka by mali byť aké-
si myšlienky, odkazy, vysvetlenia, 
postrehy o živote. Blížim sa k osem-
desiatke. Zažil som koniec druhej 
svetovej vojny, dva totalitné režimy, 
aj dvadsať rokov slobody. Chcel by 

som napísať svojim deťom a vnu-
kom, mladým ľuďom, akýsi odkaz, 
testament – čoho sa v živote držať, 
čoho sa vyvarovať. Čo pokladám v 
živote za krásne a čo nie. 

Čo odkážete Štiavničanom a či-
tateľom Štiavnických novín?

Predovšetkým sa chcem poďa-
kovať pani primátorke, pracovníč-
kam a pracovníkom miestnej kultú-
ry, priateľom, známym a všetkým 
Štiavničanom za krásne podujatie, 
ktoré pripravili dňa 17. októbra v 
Rytierskej sieni Starého zámku pre 
nás spisovateľov a pre mňa osobne. 
Mám rád Štiavnicu a Štiavničanov a 
táto láska je iste vzájomná. 

Želám Štiavničanom, aby aj za 
pomoci Štiavnických novín odhaľo-
vali okolo seba neporiadok, lajdác-
tvo, znečistené ulice, neúctivé cho-
vanie ľudí – všetko, čo špatí tvár 
tohto mesta. Želám vám, aby ste si 
cez sviatky zosnulých spomenuli na 
našich predkov, ktorí postavili toto 
čarovné mesto. Je na nás, aby sme 
toto dedičstvo odovzdali aj našim 
deťom, aby žili v tomto meste šťast-
ní a bohatí – materiálne i duchovne. 

Za odpovede ďakujeme, praje-
me Vám veľa zdravia, tvorivých 

nápadov a tešíme sa na ďalšie 
stretnutia. Nora Bujnová

Úprimné poďakovanie
Vážená pani primátorka,

ako rodák a čestný občan Ban-
skej Štiavnice chcem Vám vyslo-
viť úprimné poďakovanie za po-
moc a spoluprácu pri organizovaní 
výjazdu Klubu spisovateľov litera-
túry faktu do Banskej Štiavnice v 
dňoch 17.-18.10.2011. Prijatie spi-
sovateľov na radnici mesta bolo mi-
moriadne dôstojné. Váš prejav k 
spisovateľom literatúry faktu bol 
fundovaný a nezabudol ani na jed-
ného autora, ktorý sa venoval Ban-
skej Štiavnici. 

Osobitne si spomínam na krásny 
večer pri odovzdávaní Ceny V. Za-
marovského v Rytierskej sieni Sta-
rého zámku, kde som aj z Vašich rúk 
dostal výročnú cenu. Všetci promi-
nentní hostia (exprezident Schus-
ter, český veľvyslanec Karfík, pred-
seda Matice slovenskej Tkáč) ocenili 
organizáciu tohto večera ako vzor-
né prezentovanie nášho starobylé-
ho mesta.

Želám Vám a Vašim spolupracov-
níčkam a spolupracovníkom mno-
ho zdaru pri plnení náročných úloh 
pri vedení mesta. Anton Hykisch

Na slovíčko, vážený majstre!
Rozhovor s držiteľom Ceny Vojtecha Zamarovského Ing. Antonom Hykischom
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V Štiavnických novinách zo 
6. októbra bol uverejnený list 
Mgr. Nadeždy Babiakovej, pri-
mátorky nášho mesta ministro-
vi hospodárstva SR, aby Sloven-
ská banská komora mala sídlo v 
Banskej Štiavnici a nie v Prievidzi, 
ako je tomu doteraz. Podľa vyjad-
renia Ing. Fedora Borošku v TA3 z 
23. októbra sa pravdepodobne že-
lanie primátorky nášho mesta sta-
ne skutočnosťou, lebo vyhlásil, že 
na najbližšom predstavenstve Slo-
venskej banskej komory sa budú 
obsahom listu primátorky nášho 
mesta zaoberať a nevylučuje tú 
možnosť, že Slovenská banská ko-
mora bude mať svoje nové sídlo 
v Banskej Štiavnici, v Belházyov-
skom dome.  Ján Novák

V predvečer významnej akcie 
v našom meste Akademici 
v Banskej Štiavnici 2011, 
konanej pri príležitosti 10. 
výročia podpísania Deklarácie 
pokračovateľov duchovného 
dedičstva Baníckej akadémie 
v Banskej Štiavnici, usta-
novenej cisárovnou Máriou 
Teréziou v roku 1762, sa v 
piatok dňa 7. októbra usku-
točnilo stretnutie banských 
inžinierov - veteránov.

Stretnutie iniciovali Ing. Ladislav 
Sombathy a Ing. Peter Zámora k vý-
znamným jubileám vysokoškolské-
ho štúdia banského odboru na Slo-
vensku, 70. výročie začatia výučby 
na Fakulte špeciálnych náuk SVŠT 
v Bratislave (rok 1941) a 60. výro-
čie vzniku samostatnej Baníckej fa-
kulty SVŠT v Bratislave (rok 1951). 
Pozvaných bolo 77 osobnosti slo-
venského a českého baníctva, ktorí 
v tomto roku dovŕšili alebo dovŕšia 
80 rokov života, resp. začali študo-
vať baníctvo na SVŠT v roku 1950.

Stretnutia sa zúčastnilo celkom 
16 banských inžinierov - veterá-
nov v baníckej krčme pri Glanzen-
berg štôlni, kde ich po privítaní 
Ing. Milanom Urbánkom pozdravil 
predseda Banskoštiavnicko - hod-
rušského baníckeho spolku Ing. Ri-
chard Kaňa a potomok Gerambov-
skej únie, ktorá vykonávala banskú 
činnosť v štiavnicko - hodrušskom 

regióne v minulosti, prof. Heinri-
chom Gerambom z Technickej uni-
verzity v Hamburgu.

Súčasťou programu bolo prija-
tie všetkých účastníkov stretnutia 
u primátorky mesta Mgr. Nadež-
dy Babiakovej a položenie venca 
pri hrobe bývalého dekana Baníc-
kej fakulty VŠT Košice prof. Ing. 
Emila Nevyjela, pochovaného na 
banskoštiavnickom cintoríne za 
Piarskou bránou (prof. Nevyjel zo-
mrel pred 50 rokmi a v tomto roku 
je 110. výročie jeho narodenia). 

Stretnutie bolo dojímavé, keď-
že sa stretli kolegovia z Bratislavy, 
Prievidze, Banskej Bystrice, Veľké-
ho Krtíša, Spišskej Novej Vsi, Ko-
šíc a Banskej Štiavnice. Ospravedl-
nili sa najmä kolegovia ,ktorí bývajú 

v Českej republike a tiež tí, ktorým 
to nedovolil zdravotný stav. (prof. 
Špaldoň, prof. Zorkovský, prof. Puz-
der, Ing. Zámora a ďalší.)

Hlboký dojem zanechal na účast-
níkov prejav pani primátorky a tiež 
list, ospravedlňujúci neúčasť na 
stretnutí pána prof. RNDr. Vojtecha 
Zorkovského.

Na tohto stretnutí bolo odporu-
čené, aby sa stretnutia banských 
inžinierov - veteránov uskutočňo-
vali každoročne ako súčasť poduja-
tia Akademici v Banskej Štiavnici a 
po stránke organizačnej návrh jeho 
trvalé začlenenie do programu čin-
nosti Banskoštiavnicko – hodruš-
ského baníckeho spolku bude pred-
ložený na jeho najbližšej výborovej 
schôdzi.  Milan Urbánek

Banskí inžinieri - veteráni

Stretnutie banských inžinierov pre radnicou. foto bšhbs

Celoslovenská 
inštitúcia na 
obzore

Štiavnická 
pôrodnica 
je najlepšia

V predchádzajúcich dňoch vo 
viacerých celoslovenských médi-
ách odznelo, že najlepšou pôrodni-
cou na Slovensku je banskoštiav-
nická pôrodnica a už celý rad rokov 
ju najradšej vyhľadávajú budúce 
mamičky z celého Slovenska. Bla-
hoželáme celému zdravotnému 
personálu a pevne veríme, že ten-
to celoslovenský primát si udrží aj 
v budúcnosti.  Štiavnické noviny

Tak ako každoročne, aj tento 
rok zorganizovali výbory 
Slovenského zväzu telesne 
postihnutých v našom meste 
Stretnutie s jubilantmi, členmi, 
ktorí dovŕšili, alebo dovŕšia v 
r.2011 okrúhle výročie svojho 
narodenia. 

Podujatie sa uskutočnilo v pon-
delok 17. októbra popoludní v nád-
herných priestoroch kaviarne Grand 
Matej. Vďaka pochopeniu a ma-
ximálnej ústretovosti majiteľky p. 
Ing. Darinky Kaníkovej, ktorá tým-
to prispela k vytvoreniu príjemnej 
atmosféry, prežili prítomní neza-
budnuteľné slávnostné chvíle. Na 
úvod popoludnia sa priestormi roz-
ľahli verše podmanivej básne, kto-
ré sa vryli do sŕdc prítomných. Tieto 

vychádzali z úst výbornej interpre-
tky p. Blažky Havranovej, členky vý-
boru. Nasledoval milý program pre-
tkávaný zmesou piesní, tancov a 
básní v podaní detí cirkevnej škôl-
ky F. Assiského pod taktovkou p. 
uč. Bartkovej. Deťom sa dostal za-
slúžený a dlhotrvajúci potlesk. Na-
sledoval slávnostný príhovor k ju-
bilantom z úst predsedníčky ZO p. 
Anky Peťkovej. Po ňom boli osláven-
ci podľa vekových kategórií obdaro-
vaní kvetmi. Za ich doterajšiu prácu 
im poďakovali a do ďalšieho života 
popriali veľa zdravia a optimizmu 
p. Anna Peťková, p. Lívia Adamová, 
riaditeľka Úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny v Banskej Štiavnici, 
ktorá toto slávnostné zhromažde-
nie poctila svojou návštevou, a Ivan 
Madara, predseda OC. Za jubilantov 

poďakovala nestarnúca a vždy op-
timistická 85 r. Cilka Andrášeková. 
Po tomto akte predniesol slávnost-
ný prípitok Ivan Madara a vzápätí sa 
rozozvučali hudobné nástroje v ru-
kách Ing. Marcela Paloviča, Dežka 
Bačíka a Šaňa Ladzianskeho. Vďaka 
vám, že po celé roky nezištne rozdá-
vate pohodu a dobrú náladu medzi 
našich členov. Poďakovanie patrí aj 
vysmiatemu a zručnému personálu, 
ktorý obsluhoval prítomných k pl-
nej spokojnosti a prispel tak k vyni-
kajúcej atmosfére popoludnia. Vďa-
ka všetkým vám za nezabudnuteľné 
slávnostné prežité spoločné chvíle. 
Záverom oznamujem, že 9. novem-
bra 2011 o 14:00 sa uskutoční VIII. 
ročník kultúrneho podujatia Od srd-
ca k srdcu v Kammerhofe v priesto-
roch kaplnky. Ivan Madara

Stretnutie s jubilantmi SZTP
Ešte raz šepkám, Bože,
nehodnoť moje slová
ako rúhanie,
len ako čistú prosbu.
Daj dušiam našich blízkych,
ktorých si pozval k sebe,
večitý pokoj,
zbav ich utrpenia,
veď svoje nebo 
zaslúžili si už na zemi.
Nech lepší o lásku,
čo dostali sme od nich,
zavŕšime dielo,
kým aj nás pozveš
a dovolíš nám
stretnúť sa znova 
s nimi.
úryvok z básne Jána Bubelíniho

Odpusť mi, 
Bože
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Dňa 17. októbra 2011 sa 
uskutočnilo v obradnej sieni 
štiavnickej radnice prijatie Ing. 
Jančiho, významnej osobnosti 
slovenského rudného baníctva 
2. polovice 20. storočia a 
bývalého riaditeľa závodu 
Rudných baní v Banskej 
Štiavnici pri príležitosti jeho 
významného životného 
jubilea, 80 rokov života. 
Slávnostný príhovor 
k jubilantovi predniesla 
primátorka Banskej Štiavnice 
Mgr. Nadežda Babiaková. 

Ing. Janči sa narodil 17.10.1931 
v Černovej pri Ružomberku. Stredo-
školské vzdelanie získal štúdiom na 
gymnáziu v Ružomberku a v Levi-
ciach, kde zmaturoval v roku 1951. 
V tom istom roku začal študovať 
na banskom odbore Slovenskej vy-
sokej školy technickej v Bratislave, 
ktorý sa v roku 1952 pretransfor-
moval do novovzniknutej Baníckej 

fakulty Vysokej školy technickej v 
Košiciach. Štúdium ukončil v roku 
1955 a získal titul banský inžinier 
v odbore úpravy rudných a nerud-
ných surovín. Jeho prvým zamest-
návateľom bol Rudný projekt Brno, 
kde bol krátko zamestnaný v roku 
1955. V tom istom roku nastúpil do 
zamestnania v Rudných baniach, 
kde s prestávkami odpracoval úc-
tyhodných 35 rokov. Začínal ako 
vedúci úpravne závodu v Hodruši-
Hámroch, od 1.2.1957 bol prelože-
ný na závod v Banskej Štiavnici, tu 
začínal ako majster na úpravni pri 
šachte František, neskôr vykonával 
funkciu vedúceho úpravne. V obdo-
bí rokov 1961 – 1964 a 1977 – 1980 
absolvoval dva zahraničné pracov-
né pobyty na Kube, počas ktorých 
vykonával funkciu experta v ob-
lasti úpravy nerastných surovín. V 
roku 1981 bol poverený vykonáva-
ním funkcie riaditeľa závodu Rud-
ných baní v Banskej Štiavnici. Túto 
funkciu vykonával zodpovedne až 

do roku 1990, keď odišiel na dô-
chodok. Za dosiahnuté pracovné 
výsledky získal viaceré ocenenia, 
Vzorný pracovník podniku, Za pra-
covnú vernosť, Za pracovnú obeta-
vosť a prezident republiky mu udelil 
aj najvyššie banícke vyznamenania, 
Rad červenej hviezdy práce, Rad čer-
venej zástavy práce. Aj po odchode 
na dôchodok zostal pracovne aktív-
ny, v rokoch 1992 – 1995 pracoval v 
organizácii HELL, spol. s r.o., Ban-
ská Štiavnica ako odborník špecia-
lista, neskôr ako riaditeľ Sladovne 
v Leviciach. V rokoch 1996 – 2010 
bol zamestnancom Sladovne Levi-
ce, ktorú neskôr získala obchodná 
spoločnosť OSIVO, a.s., Zvolen. Od 
roku 2011 je na defi nitívnom baníc-
kom dôchodku. 

Ing. Janči je od roku 1993 členom 
Banskoštiavnicko-hodrušského ba-
níckeho spolku a pravidelne sa zú-
častňuje jeho podujatí.

V programe prijatia nechýbal ani 
slávnostný šachtág, počas ktorého 

jubilant úspešne absolvoval čestný 
„skok cez kožu“ podľa § 24a zákona 
č. 1/2001 Zb. zákonov baníckeho 
spolku o udržiavaní poriadku a po-
vznesenej nálady na šachtágu (piv-
ný zákon). Hlavnými funkcionármi 
šachtágu boli: Ing. Urbánek – pre-
zídium, Ing. Durbák – kontrárium, 
Mgr. Kružlic – kantor, Ing. Ferenc 
– fuchsmajor, M. Špunta a Ing. Faj-
bík – držitelia ošliadra a Ľ. Kanik – 
pivný dispečer. Krstnou matkou mu 
bola Ing. Dalma Štepáneková. 

Medzi gratulantmi boli aj viaceré 
významné banícke osobnosti, me-
dzi ktorými nechýbali ani bývalý 
prezident Slovenskej republiky Ing. 
Rudolf Schuster a Ing. Jaroslav Mal-
chárek, CSc., predseda Združenia ba-
níckych spolkov a cechov Slovenska. 

Do ďalších rokov mu želáme hlav-
ne pevné zdravie a želanie, aby sa 
mu ešte dlho darilo v osobnom ži-
vote a tiež pri práci v jeho vinohra-
de v Leviciach. Zdar Boh!

Milan Durbák

Život je nekompromisný 
a neustále nás v tom utvrdzuje 
správami o smrti ľudí, ktorých 
sme si vážili a mali radi. Ešte 
nedávno som sa tešila, ako 
prekvapím staručkého pána 
profesora srdečnou gratulá-
ciou k 85. narodeninám v jeho 
obľúbených novinách. Žiaľ, už 
sa tak nestane. 

Jozef Sedilek sa narodil 21. de-
cembra 1926 v Brusne. Detstvo 
prežil v osade Vidrovo pri Čier-
nom Balogu ako syn lesníka. Už 
v tých časoch sa mu v srdci prebú-
dzala láska k prírode. Základnú ško-
lu navštevoval v obci Braväcovo. Po 
ukončení 5.ročníka ZŠ sa stal žia-
kom 8-ročného reálneho gymnázia 
v B.Bystrici, kam denne dochádzal 
z obce Zámoštie. Žiaľ, pokojné štu-
dentské roky narušilo násilné potla-
čenie SNP a následné obsadenie Zá-
moštia Nemeckou armádou. Nemci 
odvliekli všetkých mužov od 17 do 
60 rokov do zajatia. Medzi nimi bol 
aj 17 ročný študent Jožko. Zo zaja-
teckého tábora Nováky, kde boli sú-
stredení, sa 10. marca 1945 vydali 
na strastiplný peší pochod do Ne-
mecka. Pod hrozbou smrti prešli 
denne 26-30 km, väčšinou v noci, 

aby sa nestali terčom náletov. V ra-
kúskom Linzi boli 15. mája 1945 do-
stihnutí a oslobodení postupujúcou 
Červenou armádou. Po absolvova-
ní karantény a evidenčných forma-
lít ich 10. júna 1945 transportova-
li vlakom do Malaciek a 2. júla 1945 
sa po nesmiernom fyzickom a du-
ševnom utrpení Jozef Sedilek vrá-
til domov. S vypätím všetkých síl a 
nesmiernym porozumením profe-
sorov zvládol zameškané učivo a po 
absolvovaní diferenčných skúšok 
v školskom roku 1945/46 úspeš-
ne zmaturoval na Štátnom reálnom 
gymnáziu A.Sládkoviča v Banskej 
Bystrici. 4.októbra 1946 nastúpil 
na Vysokú školu poľnohospodár-
skeho a lesníckeho inžinierstva v 
Košiciach. Stal sa poslucháčom Les-
níckeho inžinierstva, pretože od út-
leho detstva cítil úctu a obdiv k prá-
ci svojho otca a ľudí pracujúcich v 
tejto oblasti. Študoval s veľkým za-
nietením a s vynikajúcimi výsledka-
mi. 9. októbra 1950 po úspešnom 
absolvovaní druhej štátnej skúšky 
získal oprávnenie užívať titul inži-
nier. 4. októbra 1950 bol na mno-
hé skvelé odporúčania prijatý do 
služieb Československých štátnych 
lesov pre Stavebnú výkonnú oblasť 
Košice ako projektant lesníckych 

stavieb a komunikácií. Po absolvo-
vaní prezenčnej vojenskej služby v 
Jaroměři sa 1. novembra 1953 stal 
riadnym učiteľom Vyššej lesníckej 
školy v Banskej Štiavnici, kde vyu-
čoval matematiku, lesnú botaniku, 
geodéziu a lesné stavby. Krédu, kto-
ré si zakomponoval do erbu svoj-
ho učiteľského účinkovania, zostal 
verný do konca života. Bol zodpo-
vedný, prísny, vyžadoval perfekt-
né znalosti, disciplínu, morálku, 
ale bol aj spravodlivý a veľmi ľud-
ský. Svojich študentov mal na-
dovšetko rád a oni mali radi 
jeho. Aj po mnohých rokoch 
mu ďakovali za to, ako ich pri-
pravil do života. Pre svoje vlast-
nosti si medzi nimi vyslúžil ob-
rovský rešpekt a "titul" 
Tiger, nad čím sa aj 
po rokoch tajne 
usmieval. Dru-
hý čestný titul 
,,Vzorný uči-
teľ“ mu 27. 
marca 1969 
udelil minis-
ter školstva 
Slovenskej 
socialis-
tickej re-
p u b l i -

ky. Tesne pred jeho odchodom do 
dôchodku 14.októbra 1988 zasia-
hol Strednú lesnícku školu v Ban-
skej Štiavnici zničujúci požiar, kto-
rý v tragických okamihoch spojil 
všetkých, ktorým na nej záležalo. 
Ing. Jozef Sedilek bol s ňou spätý 
do konca svojho života. Zomrel 14. 
októbra 2011. 17. októbra 2011 ho 
so slzami v očiach na poslednej ces-

te vyprevádzali naj-
bližší príbuzní, 
bývalí študen-

ti, priate-
lia, ko-
l e g o v i a . 

Česť jeho 
pamiatke.

Janka 
Bernáthová

Rozlúčili sme sa s Ing. Jozefom Sedilkom 

Životné jubileum Ing. Pavla Jančiho
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18.október 2011 bol v Domove 
MÁRIE Slávnostným dňom, 
ktorý sme spojili z dvoch 
významných udalostí v našom 
zariadení - Deň Seniora a 15. 
výročie otvorenia a uvedenia 
do prevádzky zariadenia na 
Špitálskej ulici 3.

V roku 1996 bola po rekonštruk-
cii bývalej nemocnice odovzdaná do 
prevádzky budova Domova MÁRIE 
na Špitálskej ulici. Postupne sa služ-
by v tomto zariadení špecializovali a 
v súčasnej dobe tu poskytujeme soci-
álne služby v celoročnom pobyte pre 
klientov v Špecializovanom zariadení 
so zdravotným postihnutím demen-
cia rôzneho typu etiológie, Alzheime-
rova choroba a schizofrénia. 

Slávnostný deň Domova MÁRIE 
bol stretnutím klientov zariade-
nia so zamestnancami, príbuzný-
mi a ďalšími pozvanými hosťami. 
Medzi pozvanými hosťami boli aj 
zástupcovia BBSK – z odboru OSP, 
konkrétne vedúci oddelenia podpo-
ry poskytovateľov sociálnych slu-

žieb PhDr. Pavel Červienka, odbor-
ná referentka pre sociálne služby 
Mgr. Jarmila Tkáčiková, poslanec 
BBSK, poslanec Mestského zastu-
piteľstva mesta Banská Štiavnica a 
mnoho ďalších pozvaných hostí a 
sponzorov.

Podujatie sme spríjemnili klien-
tom, ale aj všetkých prítomným 
hosťom pekným kultúrnym progra-

mom, v ktorom účinkovali okrem 
amatérskych umelcov aj profesio-
nálni umelci.

Touto akciou chceme poďakovať 
a vyjadriť svoju úctu všetkým senio-
rom, nielen obyvateľom zariadenia, 
a zároveň poďakovať zamestnan-
com, zriaďovateľovi BBSK, Mestu 
Banská Štiavnica, sponzorom a ďal-
ším hosťom za spoluprácu v uply-
nulých 15 rokoch.

Sponzori podujatia: Mesto Ban-
ská Štiavnica, Veret, s.r.o., Zvolen, 
Requiem Šakový, Combin, s.r.o., 
Ľubomír Barák, PO-MA, s.r.o., Sta-
vasta, s.r.o., Autoservis JUTOMA, 
s.r.o., Klaudstudio Peter Ivaška, Jo-
zef Chovan, Ovocie zelenina – Segé-
nyová, Ing. Róbert Ďuriga, Diskáč 
Banská Štiavnica, p.Víťazková, 
Ing. Kaňa Richard, Evanjelická cir-
kev a.v. Banská Štiavnica, Tomáš 
Ciglan, Pema, Milan Toryský, Pivo-
var Steiger, vedenie a zamestnanci 
Domova MÁRIE.

„Ak máte veľa, rozdávajte zo svojho 
bohatstva, ak máte málo, rozdávajte 
zo srdca!“ Ďakujeme.  Viera Chladná

KALEIDOSKOP

oznamy, pozvánky
spomienky

Vedenie Slovenského 
banského múzea (SBM) v 
Banskej Štiavnici mrzí každá 
vyslovená a aj myslená 
nespokojnosť návštevníkov, 
ktorí navštívia (alebo nenav-
štívia) expozície SBM, ale aj 
návštevníkov mesta Banská 
Štiavnica. Tým viac nás mrzí 
nespokojnosť návštevníkov, 
za ktorú nemôžu pracovníci 
SBM, ale aktuálna ekono-
mická kríza, ktorá spôsobila 
radikálne zníženie rozpočtu na 
činnosť múzea v posledných 
dvoch rokoch. 

Zníženie bežného a kapitálového 
transferu znamenalo obmedzenie 
vykurovania objektov s expozícia-
mi a depozitármi (možné ohrozenie 
zbierok), zastavenie výstavby múzea 
v Handlovej, nenakúpenie ani jed-
nej novej zbierky pre múzeum, ďal-
šie prepúšťanie zamestnancov mú-
zea a obmedzenie otváracích hodín 
jednotlivých expozícií SBM. Keďže 
sme boli nútení obmedziť prevádz-

ku múzea v dôsledku zníženia prí-
spevku od zriaďovateľa, tak sme to 
urobili tam, kde je najnižšia náv-
števnosť zo všetkých expozícií. Uro-
bili sme to však takým spôsobom, 
aby záujemcovia o tento druh zbie-
rok mali možnosť – hoci v obmedze-
nom režime – predsa len vidieť. 

Chceme teda zaujať stanovisko 
k článku v Štiavnických novinách, 
pani Nory Bujnovej, pod názvom 
"Prečo má Galéria Jozefa Kollára 
takú nízku návštevnosť" a vysvetliť, 
prečo Galéria Jozefa Kollára (GJK) 
bola dňa 20. mája 2011 zatvorená. 
Tak ako napísala pani Nora Bujnová, 
bol práve vtedy Festival kumštu, re-
mesla a zábavy (FKRaZ), ktorý kaž-
doročne navštívi okolo 3 000 spo-
kojných návštevníkov, nehovoriac o 
tržbe, ktorá je pre SBM, ako príspev-
kovú organizáciu veľmi dôležitá. Z 
tohto dôvodu sa aktivity všetkých 
pracovníkov SBM sústredili na túto 
akciu, aby návštevník Banskej Štiav-
nice a FKRaZ bol spokojný a odnie-
sol si pekný zážitok, ktorý podá ďalej 
svojim priateľom. Samozrejme, ide-

álne by bolo, keby boli počas takejto 
veľkej celoslovenskej akcie otvorené 
všetky expozície SBM, ale za súčas-
ného personálneho obmedzenia to 
nie je možné. Taktiež z dôvodu zní-
ženia počtu zamestnancov sme boli 
nútení upraviť aj otváracie hodiny 
jednotlivých expozícií SBM, tak sa to 
udialo aj na GJK a v septembri 2011 
bola otvorená: utorok, streda, štvr-
tok – len jeden vstup o 14:00, piatok 
a sobota 9:00 – 17:00. Takže v uto-
rok 27. septembra bol vstup do GJK 
o 14:00. Zabezpečiť vstup do GJK 
o 15:00 bolo možné ako mimoriad-
ny vstup, ktorý treba objednať mi-
nimálne 24 hodín vopred cez Infor-
mačné centrum Banská Štiavnica (IC 
BŠ). Všetky potrebné informácie sú 
zverejnené aj na internetovej strán-
ke SBM (www.muzeumbs.sk) alebo 
ich podajú pracovníci IC BŠ. Z uve-
deného vyplýva, že aj v takejto zlo-
žitej fi nančnej a personálnej situácii 
SBM vychádza v ústrety návštevní-
kom Banskej Štiavnice a SBM. 

Ing. Peter Zorvan, PhD.
vedúci odboru marketingu

RE: Prečo má Galéria Jozefa 
Kollára takú nízku návštevnosť Prevencia a pomoc pri 

bolestiach svalov a kĺbov
JADUZA – Aneta Dunová, Pla-

váreň (Mestské kúpele), Banská 
Štiavnica, tel.č.: 0907 236 826 

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

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

Bližšie info: 0903 696 183.

Exkurzia
SZZ – Základná organizácia zá-

hradkárov usporiada dňa 5. a 6. 
novembra 2011 2-dňový zájazd 
do známeho liehovaru Jelínek 
– Vizovice. Návšteva liehovaru 
je spojená s exkurziou a pred-
náškou a ochutnávkou destilátu. 
1 deň zájazdu exkurzia pálenice 
Vizovice – Jelinek a návšteva kú-
peľov Luhačovice. Ubytovanie je 
zabezpečené v Otrokoviciach s 
večerou a raňajkami. 2 deň náv-
števa mesta Kroměříš a zámku 
Velehrad. Odchod autobusu je 
5. novembra 2011 o 6:00, cena 
pre člena ZO je 31 €, pre nečle-
na 36 €. Prihlásiť sa môžete u p. 
Mojžiša – Elektro IMO, telefónne 
číslo: 045/691 30 54, 0903 250 
921, alebo u p. Lampera 
045/692 02 52, 0918 454 894. 
Tešíme sa na vašu účasť.

SZZ – ZO Štefultov 

V tých-
to dňoch 
uplynul rok, 
čo nás na-
vždy opustil 
otec, starý 
otec 
Vojtech Kuruc vo veku 87 
rokov. Kto ste ho pozna-
li, venujte mu prosím tichú 
spomienku.

Synovia s rodinami 

Slávnostný deň v Domove MÁRIE

Na podujatí vystúpili aj Texasky. 
foto katarína patschová
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V nasledujúcom príspevku by 
som sa chcela podeliť o príjemné zá-
žitky z nedávnej návštevy Hvezdár-
ne a planetária Maximiliána Hella 
v Žiari nad Hronom. Veľa som už 
o nej počula, ale ešte nikdy nevide-
la, tak som sa 12. októbra 2011 pri-
pojila k študentom SOŠL v Banskej 
Štiavnici, ktorí ju s pánom vychová-
vateľom Mgr. Milošom Javorským 
každoročne navštevujú.

Prehliadka pozostávala z troch 
častí. Na úvod sme si v pohod-
lí okrúhlej sály vychutnali premie-
tanie fi lmu s názvom Univerzum, 
ktorý okrem fascinujúcich obrazov 
a informácií o hviezdach a vesmí-
re zanechal aj pôsobivý umelec-
ký dojem. Druhú časť tvorila pred-
náška a fi lm o Slnku a jeho vplyve 
na ostatné planéty, teda aj našu 
Zem. V tretej časti sme pozorova-
li nočnú oblohu pomocou hvezdár-
skeho ďalekohľadu, čo nám tro-

chu komplikoval práve prebiehajúci 
spln Mesiaca. Neskoro večer sme sa 
plní dojmov vracali späť do Banskej 
Štiavnice. Atmosféra bola veľmi prí-
jemná, a to najmä preto, že študenti 
sa sami od seba nádherne rozospie-
vali. Jedna slovenská pesnička kraj-

šia od druhej a mnohé z nich som 
počula prvýkrát. Spievajúci škol-
ský autobus vedený pánom Jožkom 
Štefankom sa veselo vlnil zákruta-
mi a na cestu mu svietili tie najkraj-
šie hviezdy tajomného vesmíru.

Janka Bernáthová

ZAUJÍMAVOSTI

p. Debnárová, 
čiteteľka Štiavnických novín

Sunquickové rezy

Postup: 6 vajec vymiešame s 24 
dkg práškovým cukrom, pridá-
me 12 polievkových lyžíc (PL) 
vriacej vody, 6 PL oleja, dobre 
vymiešame, pridáme 33 dkg po-
lohrubej múky a 1 prášok do pe-
čiva, Nakoniec zo 6 bielkov spo-
lu s 16 dkg práškovým cukrom 
vyšľaháme sneh a zľahka pri-
miešame. Cesto rozdelíme na 
2 plechy, 1 tenšie a 2 hrubšie a 
dáme upiecť. Tenší plát potrie-
me marhuľovým lekvárom a naň 
dáme hrubší, ktorý pokvapkáme 
rumom. 
Uvaríme nálev: 3 dcl vody, 4 hrs-
te kryštálového cukru, 1/8 mas-
la a 1 pomarančový sunquick. 
Keď vychladne tak polejeme ním 
hrubší plát, aby bol celý mokrý. 
Potom vymiešame 20 dkg mas-
la a 15 dkg práškový cukor a na-
trieme na plát, vrch zalejeme čo-
koládovou polevou.  Dobrú chuť!

Spojená škola, SOŠ Ľ. Greinera 
v programe Mládež v akcii – 
Mládežnícke výmeny.

V rámci programu Európskej únie 
"Mládež v akcii – Mládežnícke výme-
ny" sme sa ešte minulý rok prihlási-
li na projekt realizovaný neziskovou 
organizáciou v Taliansku. Mali sme 
šťastie a ako jediných zo Slovenska 
si vybrali práve nás. Cieľom projek-
tu bolo stretnutie mladých ľudí z 
rôznych krajín Európy s úlohou dis-
kutovať o problémoch a radostiach, 
s ktorými sa denne stretávame. 

Absolvovali sme prezentácie, dis-
kusie, tvorivé workshopy, hry. Asi 
najväčšie prekvapenie bolo zistiť, 
že aj v iných krajinách riešia mladí 
ľudia skoro to isté, čo my. Jednou 
z tém bolo hľadanie dôvodov neza-
mestnanosti mladých, vyľudňova-
nia vidieka a malých miest, porov-
návanie podmienok v jednotlivých 
krajinách. Ale rozprávali sme sa o 
všetkom – o hudbe, o jedle, o diev-
čatách, koníčkoch, škole...

Okrem hostiteľov – Talianov sme 
sa stretli so študentmi končiacich 
ročníkov z Grécka, Litvy, Bulharska 
a Španielska. Každý večer bol národ-
ný večer jednotlivých krajín. Naprí-
klad na našej “ Slovak night“ sme pre 
všetkých navarili bryndzové haluš-
ky a fazuľovú polievku, ponúkli sme 

koláče, zaspievali hymnu. Zožali sme 
obrovský potlesk a polievku chcel 
každý pridať. My sme zas mali mož-
nosť spoznať národné jedlá iných 
kuchýň, napríklad španielska "pael-
la" s morskými potvorami bola vy-
nikajúca. A Španieli predviedli aj sta-
rý keltský rituál. Super boli aj Power 
pointové prezentácie – videli sme, 
ako to vyzerá v jednotlivých kraji-
nách, aké sú tam zvyky. Napríklad 
v Litve si mládež cez víkendy robie-
va na brehoch jazier saunu, chodí sa 
člnkovať. Porovnávali sme aj školský 
systém, podmienky na školách, výuč-
bu jazykov. Dorozumievali sme sa po 
anglicky a napriek počiatočnej han-
blivosti sme sa nakoniec prekonali a 
dorozumeli sme sa. Celkom zvlášt-
ne bolo zistiť, že napríklad Taliani a 
Španieli rozprávali po anglicky ove-
ľa horšie ako my. A boli tam aj takí, 
čo sa vôbec neprekonali a bavili sa iba 
cez svojho vedúceho skupiny. V rám-
ci poznávania Talianska nás zobrali 
na výlet do stredovekého mesta Lec-
ce – videli sme množstvo barokových 
katedrál, iný druh architektúry, mini 
koloseum – teda amfi teáter na gladi-
átorské hry, zažili sme niečo ako do-
žinky... tých zážitkov je naozaj veľa. 
Už len cesta – Marek aj Peťo prvý 
raz leteli lietadlom. Taliani boli skve-
lí hostitelia, dobre varili. Ubytova-
nie bolo hneď na brehu mora a keďže 

sme boli na úplnom juhu Talianska, 
v mestečku Leuca, každý deň sme sa 
mohli kúpať v mori. 

Fajn bola taká celková pozitívna 
atmosféra, že sa nám nik nesmial, 
keď sme niečo aj zle povedali po ang-
licky, alebo keď sme na prezentácii 
namiesto rozprávania náš referát iba 
prečítali. Bol to perfektný pocit zažiť 
si potlesk za rozprávanie a premieta-
nie fotiek zo Slovenska. Páčila sa im 
Banská Štiavnica, tajchy, Salaman-
drový sprievod, ... Ale musíme pre-
zradiť na Martina, že najväčšie ová-
cie mal on. Veľmi sa im páčili fotky zo 
sokoliarne a hradu Červený kameň.

Projekt EU bol zameraný aj na to, že 
túto jedinečnú šancu mládežníckej vý-
meny v zahraničí dostali mladí ľudia, 
ktorí čelia rôznym prekážkam – soci-
álnym, vzdelanostným, sociálnym, 
geografi ckým. Za ten týždeň sme sa 
naučili naozaj veľa – o sebe aj o svete.

Chceme sa preto poďakovať našej 
angličtinárke – Mgr. Zuzke Herma-
novej za to, že nás na projekt prihlá-
sila a celý čas nám bola nápomocná. 

Veľká vďaka patrí našej pani ria-
diteľke – PhDr. Vierke Gregáňovej, 
ktorá nás na týždeň ochotne uvoľni-
la zo školy. Verím, že sme našu Spo-
jenú školu – SOŠ Ľ. Greinera naozaj 
dobre reprezentovali.

Martin Satury, Peter Schubert, 
Marek Regiňa

Mládežnícke výmeny

Trápi vás alebo vášho blízkeho 
zabúdanie? Kedy už zlyhávanie 
pamäti nebrať na ľahkú váhu? 

Srdečne vás pozývame na pred-
nášku "Zabúdanie nie je vždy 
ochorením, keď je potrebné vy-
hľadať lekára?", ktorá sa uskutoč-
ní dňa 3. novembra 2011 o 15:30 
v spoločenskej miestnosti DO-
MOVA MÁRIE, Ul. Špitálska 3, 
Banská Štiavnica. 

Hosť: PaedDr. Mária Čunderlí-
ková – zástupca Slovenskej Alzhe-
imerovej spoločnosti, Bratislava. 
Tešíme sa na vás!

Kontakty: E-mail: riaditel@
domovmarie.sk, zdravdm@do-
movmarie.sk, tel.: 045/69 21 401, 
045/69 21 366, 0903/266 212

Domov Márie

Zabúdanie 
nie je vždy 
ochorením

Spievajúci autobus do vesmíru

Účastníci "spievajúceho" autobusu. foto janka bernáthová
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Vážení lúštitelia!
Výhru vo výške 3,50 € si výherca 

môže prevziať v pokladni Klientske-
ho centra. Správne znenie krížovky 
z č.36/2011: „Svet sa stáva zbytoč-
ným, ak sa oň s nikým nedelíme“ 
Výhercom sa stáva Adam Tur-
cer, Sv. Anton 173

V tajničke sa ukrýva výrok Lea 
Rostena: „Naučil som sa, že sú to 
slabí kto... 

A., Obyvateľ Arábie, zlé počasie, 
slovenský meteorológ, B., 1.časť 
tajničky, vodný živočích, roľnícke 
družstvo, C., Literárny blok, chy-
ba, časť pluhu, vyťahuj meč, D., 
Urán, nádoba na kúpanie, varil 
sa, namotaj, E., Prítmie, doprav-
ný prostriedok, hrešil, F., Národ-
ná, cirkevná inštitúcia skr., išiel, 
meno mačky, práceneschopnosť, 
G., Textová skratka, rub, vrchnák, 

vraj česky, H., Usadal, malý škodli-
vý hmyz, zápor, povzdych, I., Spo-
luhláska v slove Aťa, spoluhlásky 
slova Nelka, sóda česky, vyťahu-
je meč, J., Mužské meno, čistiaci 
prostriedok, chrám, K., 3.časť taj-
ničky, L., Nemenovaní, odrypol s 
hrubicou, ruská rieka 

1., 2.časť tajničky, prach na pra-
nie, 2., Sekaj, predmety, Tóno, 3., 
Podmienková spojka, naozaj, dá 
na miesto, 4., Branislav, ohorok, 
osobné zámeno, 5., Nič nerobenie, 
dul, spopod, 6., Ozn. elektrospot-
rebičov, pomáha lyžiarom na ko-
pec, poháňa auto, 7., Koho, praco-
val, pluhom, šoféri, 8., Pioniersky 
tábor v Rusku, chaos, mys, 9., Za-
syčal česky, Kristína detsky, stred 
slova natokova, 10., 4.časť tajnič-
ky, Nácko, napil, 11., Popevok, ho-
vorí nezmysli, lapajstvo exp., 12., 
Domáce zviera, lebo, ozn. áut Ra-

kúska a Kambodže, 13., 5.časť taj-
ničky, elektráreň Levice skr., teba. 

Pomôcky: Ilko, pestvo, opti 
Anna Rihová

KULTÚRA

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

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

Kultúrne centrum vás pozýva
Kino Akademik: Super 8
Sobota 29. októbra, 18:30, mysteriózny, USA, 112’, MN12, 2,30€

Príbeh je o dobrodružstve piatich detí z mestečka Lillian, ktoré si točia svoj zombícky fi lm (na materiál 
Super 8), keď ich prekvapí zrážka vlaku s autom. Od tejto chvíle sa situácia v meste rapídne mení, preto-
že prichádza armáda a ...ešte niečo veľké... a slizké. Joe Lamb (Joel Courtney) sa práve zaľúbil do spolu-
žiačky Alice (Elle Fanning), jeho tučný kamoš chce stoj čo stoj dotočiť svoj fi lm, ďalší zase všetko prežíva 
a posledný by najradšej všetko vyhodil do vzduchu. O napätie a detské doberanie sa nie je núdza… Tieto 
postavy zažívajú a riešia často až neuveriteľné a zložité situácie, hlavne vďaka tým nadprirodzeným uda-
lostiam.

Kino Akademik: Lóve
Streda 2. novembra, 18:30, dráma, SR/ČR, 90’, MN15, 2,30€

Ide o pravdivú milostnú drámu zo súčasnosti, ktorá sa odohráva na preiférii veľkomesta a jeho devíziou 
je silná autenticita prostredia. Projekt scenáristu a režiséra Jakuba Kronera fi lm Lóve je podobne ako mi-
nuloročný úspešný Bratislavafi lm určený mladému divákovi s ambíciou zaujať aj staršiu cieľovú skupinu 
„rodičov“. Ide o súčasný milostný príbeh s prvkami drámy, určený prevažne mladému divákovi. Hlavné 
postavy sú Maťo a Veronika. Láska ich spojí aj napriek tomu, že žijú v rozdielnych svetoch a navždy zme-
ní ich životy.

Kino Akademik: Nevinnosť
Sobota 5. novembra, 18:30, dráma, ČR, 98’, MP12, 2,30€

Cesta z vrcholu na absolútne dno môže byť veľmi krátka. Uznávaný lekár, milovaný otec a manžel čelí 
obvineniu z ťažkého sexuálneho zločinu. Zo dňa na deň vymenil dobrú adresu za väzenskú celu, odkiaľ 
sa nevina dokazuje veľmi ťažko, najmä keď protistrane pomáha človek motivovaný osobnou pomstou. 
Pravda vraj nakoniec zvíťazí nad klamstvom, ale niektoré víťazstvá majú príliš trpkú príchuť. Niekedy je 
to totiž len predohra omnoho ťažšieho zápasu, najmä keď sa za cenu záchrany obetuje tajomstvo, ktoré 
malo ostať navždy skryté.

Workshop: Prvú detskú fotografi ckú dielňu
Sobota 19. novembra 2011, účastnícky poplatok: 10€

Pre 10 deti vo veku 10 – 16 rokov, téma: Teoretický a praktický úvod do fotografovania, termín prihlá-
šok do: 31. októbra 2011. Účastnícky poplatok môžete uhradiť v pracovných dňoch v Kultúrnom centre 
pri Hoteli Grand Matej, v čase od 8:00 - 16:00 do 31. októbra 2011

Info: Zuzana Patkošová kultura@banskastiavnica.sk, 045/6790362. Organizátori: OZ Fotoklub Blur a 
Mesto Banská Štiavnica
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Banská Štiavnica sa považuje za 
študentské mesto, a preto aj ten-
to školský rok odštartovalo In-
formačné centrum mladých Ban-
ská Štiavnica predstavením svojej 
činnosti a aktualizáciou informač-
ných násteniek ICM na jednotli-
vých školách. Predstavovanie sa 
robilo formou prezentácie doplne-
nej fotografi ami konkrétnych ak-
tivít banskoštiavnického ICM.

ICM BŠ v spolupráci s psycho-
logičkou Mgr. Tatianou Poláko-
vou zorganizovalo pre študen-
tov 3. ročníka SPŠ S. Mikovíniho 
program všeobecnej primárnej 
prevencie. Hlavnou súčasťou 
programu bola problematika ná-
vykových látok ako aj iných fo-
riem rizikového správania a roz-
voj sociálnych zručností. Dotkli 
sme sa aj globálnych problémov 
ako napr. obchodovanie s bielym 
mäsom, terorizmus, neonacizmus 
a pod. a hravou formou sme si vy-
skúšali vedomosti študentov o da-
ných témach.

Dobrovoľníčky z radov ban-
skoštiavnického ICM sa realizova-
li v animačných aktivitách zame-
raných na predškolákov. Pripravili 
si pre nich tvorivé predpoludnie 
plné zábavy, ale aj vzdelávania.

Aktuálne v našich priestoroch 
realizujeme PC kurz pre začiatoč-
níkov a otvorené sú ešte dva ter-
míny (7. – 11. novembra 2011 
a 21. – 25. novembra 2011), na 
ktoré sa môžete v našom cen-
tre, alebo na telefónnom čísle 
0908 190 312 stále prihlásiť.

Katarína Tatárová

KULTÚRA / ŠPORT

Izraelsko-palestínsky konfl ikt. 
foto katarína tatárová

25. septembra 2011 sa uskutoč-
nili v Oslanoch autokrosové prete-
ky. Na pretekoch sa zúčastnilo 18 
pretekárov z celého Slovenska. Me-
dzi nimi štartovali aj štiavnickí pre-
tekári Richard Tóth ml. a Erik Bart-
ko. Richard, ktorý navštevuje 6. 
ročník ZŠ J. Horáka, sa umiestnil na 
2. mieste. 

16. októbra 2011 sa uskutočni-
li ďalšie preteky v Kováčovciach, 
kde Richard získal 1.miesto. Posled-
ný pretek v tomto roku sa uskutoč-
ní 30. októbra 2011 v Oslanoch. 
Chceme sa poďakovať sponzoro-
vi Autoservis Pneuservis H-R. Ri-
chardovi srdečne blahoželáme k 
dosiahnutým výsledkom a repre-
zentácii nášho mesta a prajeme mu 
veľa úspechov v ďalších pretekoch.

Štiavnické noviny

Autokrosové preteky

1. miesto v Kováčovciach a 2. miesto v Oslanoch získal Richard Tóth ml.. 
foto katarína totkovičová

Činnosť 
ICM Banská 
Štiavnica Kde bolo tam bolo, žila jedna 

dobrá víla s prekrásnymi 
modrými očami a tá mala 
nadovšetko rada deti. Keď 
uvidela šťastné a smejúce 
sa detské tváričky, dúhovky 
v jej očiach žiarili pokojom 
blankytnej oblohy. No stačilo, 
aby sa čo i len u jediného 
dieťatka objavil náznak 
smútku, blankyt v jej očiach 
zastrel šedý mráčik a hneď 
premýšľala, akoby smutnému 
dieťatku pomohla. Jedného 
dňa sa rozhodla, že si na 
pomoc privolá rozprávku… 

Aj takto by sa mohla začínať roz-
právka o novej knihe PhDr. Andrey 
Nagyovej s názvom "Rozprávky 
nielen na čítanie". Toto dielko obsa-
huje 14 roztomilých príbehov, obo-
hatených pestrofarebnými kresba-
mi samotnej autorky. Jednotlivé 
rozprávky sú veľmi pekné, zrozu-
miteľné, poučné, snažia sa "pofú-
kať" boliestky detskej duše, nájsť 

vysvetlenie a pomôcť prijať urči-
té skutočnosti. Vystupujú v nich 
prevažne zvieratká, ale aj ľudské 
bytosti, stromy, autíčko, prsty na 
ruke- veď rozprávková fantázia je 
bezhraničná. Hlavní hrdinovia pre-
chádzajú určitou skúškou a nech sa 
zachovajú akokoľvek, na jej konci 
sú o poznanie múdrejší, čo je vlast-
ne ich víťazstvom. Počas príbehu 

sa často mení aj postoj okolia voči 
nim, čo je ďalším dôležitým vý-
chovným momentom týchto roz-
právok. 

PhDr. Andrea Nagyová má ako 
psychologička bohaté poznatky a 
skúsenosti v práci s deťmi. Je citli-
vá, láskavá, vždy ochotná pomôcť, 
no nevyhýba sa pravde. ,,Mnohé 
výskumy poukazujú na to, že vyso-
ké IQ nemusí byť zárukou dobrého 
uplatnenia v živote. Na školách deti 
získavajú vedomosti z rôznych ob-
lastí, žiaľ emočná inteligencia (EQ) 
takmer mizne z nášho života. ,,Sme 
vzdelaní, ale zlí.“ (M.Zelina)“. Ako už 
názov prezrádza, tieto rozprávky sú 
nielen na čítanie. Otvárajú priestor 
na diskusiu v rodine i detskom ko-
lektíve. Môžu prispieť k obohate-
niu vyučovacieho procesu na hodi-
nách čítania, výtvarnej výchovy i 
výučby cudzích jazykov, k čomu au-
torka ponúka odborný návod ako s 
knihou pracovať. Kontaktná adre-
sa: ada.nagyova@azet.sk. 

Janka Bernáthová

Rozprávky nielen na čítanie

Dňa 28. septembra sme sa s mo-
jou dcérou zúčastnili výletu do 
Vodného raja vo Vyhniach. Prežili 
sme príjemné chvíle v spoločnosti 
detí z Materskej školy 1. mája č.4 v 
Banskej Štiavnici a ich rodičov. Za 

tento skvelý výlet patrí veľké po-
ďakovanie sponzorovi pánu Petro-
vi Ernekovi, ktorý tento výlet škôl-
karom daroval a tiež im zabezpečil 
dopravu luxusným autobusom. 
Moja dcéra ešte dnes s nadšením 

rozpráva o tomto dni, keď sa moh-
la vyšantiť s ostatnými deťmi v ba-
zéne a užiť si pohodlnú jazdu fan-
tastickým autobusom. 

Ešte raz veľmi ďakujem.
Jaroslav Slaný

Popoludnie vo Vodnom raji
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IV.liga dospelí - 12.kolo
Poltár - Banská Štiavnica 0:1 
(0:0) 79’ Kminiak
Pažout, Halát, Necpal, Andraščík, Du-
laj, Hanzlík P., Barák N., Slaný, Mayer 
(88’ Beňadik), Kminiak, Kozárik (64’ 
Hudák)

Posledný zápas na ihrisku súpera 
v jesennej časti odohrali naši hráči v 
Poltári a bol znovu úspešný. Domov 
sa vrátili so ziskom troch bodov. Zá-
pas sa začal obojstranne takticky za-
meraný na obrannú činnosť. Hra 
sa odohrávala väčšinou medzi šest-
nástkami, bez náznaku šancí na 
oboch stranách. Naši hráči v prvom 
polčase domácu bránku praktický 
neohrozili a podali nie veľmi oslni-
vý výkon, čo malo dohru v prestáv-
ke v kabíne.

Trénerove čistenie hláv našich 
hráčov cez prestávku malo za výsle-
dok zlepšenú hru, čo sa týka hlav-
ne kombinačnej hry a prišli i šance. 

Najskôr to však boli domáci, kto-
rí ohrozili našu bránku, ale Pažo-
ut bol namieste. V 53’ potiahol lop-
tu z nášho obranného pásma Dulaj, 
vysunul Kozárika, ktorý vnikol do 
domácej 16-ky, kde však v súboji s 
domácim brankárom nebol úspeš-
ný. O tri minúty potiahol loptu po 
pravej strane Barák, no jeho stre-
lu brankár domácich vyrazil. Veľkú 
šancu mal v 64’ striedajúci Hudák, 
keď sa však po prihrávke Mayera vo 
vyloženej šanci pošmykol a domácu 
bránku ani neohrozil. Domáci bran-
kár vyrazil v 67’ i prudkú strelu Sla-
ného z 30 m. Rozhodujúca gólová 
akcia zápasu prišla v 79’, keď Slaný 
presnou prihrávkou z ľavej strany 
uvoľnil Kminiaka, ktorý po šprin-
te a strelou vedľa vybiehajúceho do-
máceho brankára dal víťazný gól zá-
pasu. Chlapci dnešným víťazstvom 
potvrdili jesennú neporaziteľnosť 
na ihriskách súperov. FD

Štiav.Bane - Revúca 2:1 (0:0)
Blaško, Sojka, M.Pavlík, Drexler, So-
chor, Michalek, Budinský, V.Pavlík 
(90’ Košarník, Kochol, Holmík (90’ Še-
veček), Turkota 

1.polčas bol vcelku vyrovnaný, 
obe mužstvá si vytvorili niekoľko 
gólových šancí, ale keďže ich nevy-
užili, diváci do prestávky gól nevi-
deli. 

V 2.polčase boli iniciatívnej-
ší domáci v 54’ sa vedenia gólom 
V.Pavlíka. V 62’ mohli svoje vede-
nie zvýšiť, no nepremenili penal-
tu. Až v 84’ po peknej akcii pridal 
druhý gól Holmík. Hostia kontro-
lovali už minútu, keď znížili na ko-
nečných 2:1. RK

Ostatné výsledky:
Fiľakovo – Hliník 6:0, Podlavice – 
Kováčová 2:1, Brusno – Jesenské 
3:0, Badín – Č.Balog 1:1, Divín – 
Málinec 6:0

Tabuľka:
1 FK 34 Brusno 12 10 2 0 33:6 32
2 Sitno Banská Štiavnica 12 9 3 0 29:9 30
3 ŠK Badín 12 7 2 3 25:20 23
4 Baník Štiavnické Bane 12 5 6 1 19:11 21
5 MFK Revúca 11 5 2 4 14:9 17
6 ŠK Čierny Balog 12 4 5 3 19:17 17
7 B.Bystrica - Podlavice 12 5 2 5 22:23 17
8 FC Slovan Divín 12 4 2 6 23:25 14
9 FK Jesenské 12 4 2 6 15:19 14

10 Poltár 12 4 1 7 15:14 13
11 Jednota Málinec 12 4 1 7 16:31 13
12 Prameň Kováčová 12 3 2 7 13:21 11
13 FTC Fiľakovo 12 3 1 8 13:21 10
14 PS Hliník nad Hronom 11 0 1 10 12:42 1

IV.liga dorast - 12.kolo
Krupina - Banská Štiavnica 0:0 
Szabó, Ladický, Ferenčík, Déneši, Ma-
latinec, Cibuľa, Hriňák, Ďurovič (82’ 
Petro), Židík, Potančok, Pastier FD

Kam na futbal?
IV. liga muži 30.10., 14:00
Banská Štiavnica – Fiľakovo, Hli-
ník/Hr. – Štiavnické Bane
IV. liga dorast 29.10., 14:00
Banská Štiavnica - Kalinovo

FuDo, Roman Kuruc

Z Poltára sme sa vrátili s tromi bodmi

V utorok 18. októbra sa v telo-
cvični SOŠ Ľ. Greinera, Ul. E. M. 
Šoltésovej 5, Banská Štiavnica 
konali Okresné majstrovstvá 
v bedmintone žiakov a žiačok 
základných škôl. 

Organizátorom tohtoročných maj-
strovstiev bolo Centrum voľného 
času v Banskej Štiavnici. Podujatie po-
kračuje v tradícii súťaží žiakov a žiačok 
základných škôl a osemročných gym-
názií v bedmintone, pôvodne pod ga-
ranciou Ministerstva školstva SR, Slo-
venskej asociácie športu na školách a 
Slovenského bedmintonového zväzu. 
Po viacerých zmenách v súťažnom po-
riadku, v propozíciách a po zmene vy-
hlasovateľa, ktorým tohto roku bolo 
už len Ministerstvo školstva SR a Slo-
venský zväz bedmintonu, sa okresné-
ho kola v našom okrese zúčastnili žia-
ci len dvoch základných škôl, a to ZŠ J. 
Horáka a ZŠ J. Kollára z Banskej Štiav-
nice, z ktorých zúčastnení žiaci sú väč-
šinou zároveň členmi bedmintonové-
ho krúžku.

Pre chrípkovú sezónu v kategórii 
mladší žiaci súťažilo celkovo len 5 žia-
kov a v kategórii mladšie žiačky spo-
lu 4 žiačky. Prvýkrát sa kvôli novým 
zmenám v propozíciách nezúčastnili 
súťaží starší žiaci a staršie žiačky, čo 
všetkých mrzelo a je na škodu tohto 
moderného športu.

Kategória mladšie žiačky:
ZŠ J.Horáka (Denisa Lakoštíko-1. 

vá, Dorota Nižňanská)
ZŠ J.Horáka (Zuzana Balážová, 2. 

Júlia Balážová)

Kategória mladší žiaci:
ZŠ J.Kollára (Adrián Dobrovič, 1. 

Jakub Halaj)
ZŠ J.Horáka (Teodor Husarčík, 2. 

Július Kotlár)
ZŠ J.Horáka (Andrej Kunca + 3. 

náhradník)

Víťazné družstvá v jednotlivých 
kategóriách, ktoré takto vybojova-

li postup pre svoje školy, mali po-
stúpiť na regionálne kolo, ktoré sa 
konalo takisto v Banskej Štiavnici, 
v piatok 21. októbra 2011, opäť v 
telocvični SOŠ Ľ. Greinera. Po ďal-
ších zmenách v propozíciách súťaže 
(počas prebiehajúcich súťaží) z diel-
ne Ministerstva školstva došlo k po-
sunu vekovej hranice medzi kategó-
riami mladších a starších žiakov o 
2 roky, a tak sa regionálne kolo ko-
nalo už s čiastočne inými zostava-
mi družstiev, aby postup na krajské 
kolo nebol už ničím komplikovaný.

Regionálneho kola sa spolu zú-
častnilo 18 žiakov (9 dvojčlenných 

družstiev) a obsadené už boli všet-
ky kategórie.

Kategória mladšie žiačky:
ZŠ Ul. Jilemnického 2, ZH 1. 
ZŠ J.Horáka, BŠ (Denisa La-2. 

koštíková, Dorota Nižňanská)

Kategória mladší žiaci:
ZŠ Horná Ždaňa1. 
ZŠ J.Kollára, BŠ (Adrián Dobro-2. 

vič, Jakub Halaj)

Kategória staršie žiačky:
ZŠ Ul. M.R.Štefánika 17, ZH1. 
ZŠ Ul. Jilemnického2, ZH2. 

Kategória starší žiaci:
ZŠ J.Kollára, BŠ (Peter Bednář, 1. 

Jakub Halaj)
ZŠ Ul. M.R.Štefánika 17, ZH2. 
ZŠ Horná Ždaňa 1073. 

Víťazné družstvá postupujú na 
krajské kolá, ktoré sa pre kategórie 
žiačok koná 3. novembra 2011 a pre 
kategórie žiakov 25. októbra 2011 
vo Zvolene. Víťazom gratulujeme a 
držíme palce na krajskom kole. 

Ďakujeme zároveň p. riaditeľke 
SOŠ Ľ. Greinera PhDr. Viere Gregáňo-
vej za pomoc, ochotu a ústretovosť pri 
zabezpečení jedinej vhodnej telocvič-
ne v našom meste pre obe podujatia. 

Karol Weis, Miloš Janovský

Okresné majstrovstvá v bedmintone

Účastníci Majstrovstiev okresu Banská Štiavnica. foto archív autora
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inzercia

reality

služby

INZERCIA

POŽIADAVKY: 
Kuchár –  výučný list alebo rekvalifi kácia 

(prax nie je nutná)

Čašník –  komunikatívnosť, príjemné 
vystupovanie

PONÚKAME: 
Možnosť 13. platu, stabilný a priateľský 
kolektív, navštevovanie kurzov v oblasti 
gastronómie, stabilná práca s fi nančnou 
istotou.

Spoločnosť ERB – Eduard 
Rada Breweries, s.r.o., prijme 

na pozície

K U C H Á R

Č A Š N Í K

Kúpim staré...
sošky z porcelánu  (detičky, 

zvieratká, iné)
predmety zo skla, dreva,  

alpaky
hodiny  (náramkové, násten-

né, stolové, vreckové)
kuchynské predmety  (mlyn-

čeky, váhy, mažiare)
starý nábytok  (aj chrómový)
vojenské veci  (prilby, unifor-

my, šable, bodáky, medaile, od-
znaky a vyznamenania)

staré knihy, pohľadnice a  
listiny

ODKÚPIM ZLOMKOVÉ 
ZLATO A STRIEBRO!

PRICESTUJEM - PLATBA 
V HOTOVOSTI

0911 601 462 jt.art@post.sk

Darujem zachovalý kuchynský kre- 
denc za odvoz, viac info: 0907 210 373

Predám výbavičku pre dieťatko - ko- 
čík Tako Natalia – trojkomb., CAM - au-
tosedačku vajíčko, stoličku, prebaľovací 
pult, pavúčik Dema, kopec hračiek a ob-

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

Predám 2 – izb. tehlový byt na Kri- 
žovatke. Prerobený, zariadený. Lac-
no. Viac info na telefónnom čísle: 
0907 791 861

Predám 3-izbový byt, prerobený,  
stred paneláku, nízke mesačné náklady, 
cena: 42 000 €, dohoda možná, prosím 
len vážny záujem, tel.č.: 0911 616 301

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

Dám do prenájmu nezariadený 3-iz- 
bový byt na Drieňovej, cena 370 €/
mes. vrátane energií, viac info na tele-
fónnom čísle: 0905 178 047

Prenajmem nebytové priestory na  
obchod a služby Križovatka 1, tel.č.: 
0905 386 359 

Predám 1-izbový byt na Dolnej  
ul., zateplený, plastové okná, nepre-
robený, 35 m², cena 19 200 €, tel.č.: 
0917 402 816

Dám do prenájmu chatku s ornou  
pôdou cca 2 á na Štefultove, tel.č.: 
045/692 92 10 

Kúpim garáž, tel.č.: 0904 480 124 
Predám RD na Povrazníku v BŠ, cena  

dohodou, viac info: 0902 615 789
Predám záhradnú chatku so záhra- 

dou na Štefultove. Záhrada: 360 m², 
chatka 24 m². Cena dohodou. Kontakt: 
0905 314 425

Kúpim pozemok do 4 000m² v BŠ,  
viac info: 0908 531 348

Kúpim ornú pôdu príp. les, viac info  
na telefónnom čísle: 0914 138 988

Prenajmem garáž, garsonku (Križo- 
vatka) a priestor na podnikanie, tel.č.: 
0908 288 582

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

Doprava do EÚ 9 miest odvoz z  
domu, lacno a spoľahlivo, 0904 416 890

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

Staň sa tipérom a za každú predanú  
nehnuteľnosť, ktorú si nám poradil do-
staneš 100 eur. Directreal Top Križo-
vatka 5, 0908 906 704

Robíme výkopové a búracie práce  
bagrom, 0908 531 348

lečenia od nar. do 18 mes. Info na tel.č.: 
0911 170 591

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

Predám Škodu Favorit, r. v. 1990,  
1.3, nová autobatéria, zimné gumy 
na diskoch, ťažné zariadenie, tel.č.: 
0907 617 123

Predám šrotovník, 0918 404 532 


