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InzercIa

V pondelok 21.10.2013 o 
7:00 hod. sa na Drevenej 
ulici otvorili brány nového 
supermarketu Lidl, na ktoré 
už obyvatelia nášho mesta 
netrpezlivo čakali. 

Spoločnosť Lidl Slovenská republi-
ka, v.o.s., otvorila svoje prvé predaj-
ne na Slovensku v roku 2004. Počas 
jej pôsobenia sa jej na slovenskom 
trhu podarilo rozšíriť obchodnú sieť 
na 122. predajní. V Banskej Štiavnici 
sa otvorila už jej 123. predajňa. 

Na slávnostnom otvorení predaj-
ne aktom prestrihnutia pásky sa zú-
častnili primátorka mesta Banská 
Štiavnica Mgr. Nadežda Babiaková, 
zástupcovia spoločnosti Lidl, v.o.s. a 

riaditeľ Základnej školy Jozefa Ho-
ráka Mgr. Ján Maruniak a riaditeľ-
ka Základnej školy Jozefa Kollára na 

sídlisku Drieňová PaedDr. Nadež-
da Dobrovičová ako i prví zákazníci, 
obyvatelia nášho mesta. 

Slávnostné otvorenie supermarketu Lidl foto Michal Kríž

•3.str.

20 výročie zápisu Banskej Štiavnice
a technických pamiatok okolia
do Zoznamu UNESCO

Supermarket Lidl otvorený Pozvánka 
V zmysle zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení, v znení ne-
skorších zmien a doplnkov,  §-u 12 
odst. 1 a §-u 13 ods.4a) zvolávam 
zasadnutie Mestského zastupiteľ-
stva v Banskej Štiavnici na deň 30. 
októbra 2013 (streda) o 13.hod. 
Zasadnutie sa uskutoční v zasadacej 
miestnosti historickej radnice, prí-
zemie č.dv. 4. Priestor pre občanov 
od 15:00. Srdečne pozývame!

Mgr. Nadežda Babiaková,
primátorka mesta

   Dňa 15.októbra 2013 o 15.00 
hod. sa v priestoroch Klubu 
dôchodcov na Štefultove usku-
točnilo pracovné stretnutie, 
kde bol obyvateľom miestnej 
časti Štefultov prezentovaný a 
predstavený projekt rekon-
štrukcie ulice Krčméryho – I. 
etapa.

   Stretnutia sa zúčastnili občania 
miestnej časti Štefultov bývajúci na 
Ul. Krčméryho, primátorka mes-

ta Mgr. Nadežda Babiaková, ako aj 
ďalší zástupcovia mesta: Ing. Ivana 
Ondrejmišková, prednostka MsÚ, 
Dušan Vahlandt, odd. výstavy, ÚP 
a ŽP a RNDr. Viktória Michalská, 
odd. výstavby ÚP a ŽP, ako aj ko-
nateľ spoločnosti  Renovia, s.r.o. 
Jaroslav Krnáč,  budúci dodáva-
teľ stavebných prác. Občania boli 
oboznámení, že finančné prostried-
ky na rekonštrukciu Ul. Krčméry-
ho sú zapracované v rozpočte mesta 
pre rok 2013 a budú viazané aj pre 

rok 2014,  že sa uskutočnilo verejné 
obstarávanie na dodávateľa staveb-
ných prác I. Etapy  rekonštrukcie  
Ul. Krčméryho, v sume 64 449,76 
eur vrátane DPH a dodávateľom 
stavebných prác bude spoločnosť 
Renovia s.r.o..
   Termín začiatku stavebných prác 
bol s občanmi aj dodávateľskou fir-
mou dohodnutý a  stanovený na 
apríl 2014. Ukončenie stavebných 
prác bude max. do 90 dní od zahá-
jenia prác. MsÚ

Projekt rekonštrukcie Ulice Krčméryho

Pozvánka
Srdečne Vás pozývame na pre-
zentáciu knihy Hany Lasicovej 
SLÚŽKA, ktorá sa uskutoční dňa 
26.10.2013 (sobota) o 15.00 
hod. v reštaurácii Gallery na Nám. 
sv. Trojice v Banskej Štiavnici s na-
sledovným programom: Otvore-
nie, predstavenie autorky, predsta-
venie knihy, slovo autorky, úryvky 
z novej knihy, beseda, autogrami-
áda. Na Vašu účasť sa tešia autor-
ka, účinkujúci a spoluorganizáto-
ri podujatia: BBSK – Pohronské 
osvetové stredisko Žiar nad Hro-
nom – Pracovisko Banská Štiav-
nica, Mestská knižnica v Banskej 
Štiavnici, Autorský klub literátov, 
hudobníkov a výtvarníkov v BŠ a 
Mesto Banská Štiavnica. Bližšie 
informácie: POS, Nám. sv. Trojice 
7, BŠ, mobil: 0915 819 989, mail: 
petrova@osvetaziar.sk
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z programu
primátorky

21.10.

Zoznam kandidátov na voľby predsedu BBSK

Zoznam kandidátov na voľby poslancov BBSK
Volebná komisia Banskobystric-
kého samosprávneho kraja, po re-
gistrácii kandidátnych listín, uve-
rejňuje podľa § 16 ods. 1 zákona č. 

303/2001 Z. z. o voľbách do orgá-
nov samosprávnych krajov a o do-
plnení Občianskeho súdneho po-
riadku v znení zákona č. 335/2007 

Z. z. zoznam kandidátov na voľby 
do zastupiteľstva Banskobystric-
kého samosprávneho kraja podľa 
volebných obvodov. Juraj Džmura

Slávnostné otvorenie predajne  �
LIDL v našom meste.
Redakčná rada VIO TV. �
Podujatia pre seniorov v rámci  �
októbra - mesiaca úcty k star-
ším  
22. 10.
Uskutočnila sa gremiálna po- �
rada zástupcov mestských spo-
ločností a vedúcich oddelení 
MsÚ.  
Pracovné rokovanie k prípra- �
ve materiálu pre Ministerstvo 
hospodárstva SR.
Práca v meste, individuálne  �
pracovné stretnutia.   
23. 10.
Príprava materiálu pre podni- �
kateľskú činnosť.
Pracovné stretnutie k podpore  �
malých podnikateľov.
Uskutočnilo sa pracovné stret- �
nutie so zástupcami Sek-
cie vedy a techniky Minister-
stva školstva, vedy, výskumu a 
športu SR ohľadom pripravo-
vaného podujatia spojeného s 
odovzdávaním Ceny za vedu a 
výskum.   
24. 10.
Účasť na slávnostnom vyhlá- �
sení Banskoštiavnického Sala-
mandra do Reprezentatívneho 
zoznamu nehmotného kultúr-
neho dedičstva Slovenska, kto-
ré sa uskutočnilo vo Dvorane 
Ministerstva kultúry SR v Bra-
tislave.     
25. 10.
Riešenie aktivít Oblastnej orga- �
nizácie cestovného ruchu.   
Práca v meste, individuálne  �
pracovné stretnutia. 

Andrea Benediktyová

Pozvánka
Aikido klub Banská Štiavnica Vás 
pozýva na pravidelné kurzy bojo-
vých umení Jiu-Jitsu, Grappling 
a Muay Thai. Každý pondelok a 
stredu od 17:00 – 18:00 (Jiu Jit-
su, Grappling) a 18:00 – 19:30 
Thai Box v telocvični SPŠ S. Mi-
kovíniho v B.Štiavnici. Bližšie 
info: 0915 876 661.

Č. na 
HL

Meno a priezvisko, titul Vek Povolanie Trvalý pobyt Polit. strana (koalícia)

1 Nadežda Babiaková, 
Mgr.

59 primátorka l.mája 1167/7, 
Banská Štiavnica

SMER - SD, KDH

2 Ondrej Binder 43 stolár Svätý Anton 500, 
Svätý Anton

nezávislý kandidát

3 Andrej Boroška 32 vedúci skladu Dolná 906/39, 
Banská Štiavnica

Strana moderného 
Slovenska

4 Dušan Cibula 32 strojník Banský Studenec 269, 
Banský Studenec

Ľudová strana Naše
Slovensko

5 Helena Koťová 53 referent Kolpašská 938/6, 
Banská Štiavnica

nezávislý kandidát

6 Dominik Kútnik, Ing. 59 stredoškol. učiteľ Akademická 17, 
Banská Štiavnica

KSS

7 Nadežda Kvaková, 
RNDr.

56 stredoškolská učiteľka L.Svobodu 15, 
Banská Štiavnica

ĽS - HZDS, HZD

8 Alžbeta Pecherová 69 dôchodca Dolná 37, 
Banská Štiavnica

SNS

Č. na HL Meno a priezvisko, titul Vek Povolanie Trvalý pobyt (obec) Politická strana (koa-
lícia)

1 Ondrej Binder 43 stolár Svätý Anton 500, 
Svätý Anton

nezávislý kandidát

2 Ladislav Fízik, PhDr., 
PhD.

59 vysokoškolský pedagóg, riadi-
teľ detašovaného pracoviska VŠ 
zdravotníctva a sociálnej práce sv. 
Alžbety v Banskej Bystrici

Barca 49, Barca AGRÁRNA STRANA 
VIDIEKA

3 Pavel Chovanec, Ing. 61 letecký inžinier Slatinské Lazy 9, 
Slatinské Lazy

ÚSVIT

4 Andrea Jenčíková, Mgr. 26 právnik VI. Clementisa 
1164/17, Revúca

NOVÝ PARLAMENT

5 Ľudovít Kaník, Ing. 48 manažér Akademická 4, 
Banská Štiavnica

SDKÚ - DS, SaS, MOST 
- HÍD

6 Karol Konárik, Ing. 32 podnikateľ Nad plážou 36,
 Banská Bystrica

SNS

7 Marian Kotleba, Ing., 
Mgr.

36 informatik Kráľovohoľská 5, 
Banská Bystrica

Ľudová strana Naše 
Slovensko

8 Vladimír Maňka, Ing. 54 predseda BBSK N e z á b u d k o v á 
4612/14, Zvolen

SMER - SD, KDH, Stra-
na maďarskej komuni-
ty - Magyar Kózósség 
Pártja, Strana moder-
ného Slovenska, ĽS - 
HZDS, HZD, SZ

9 Emil Samko, Mgr. et. 
Mgr., PhD.

46 pedagóg Jesenského 350, 
Jelšava

Kresťanská ľudová 
strana

10 Jozef Sásik, Ing. 55 znalec - lesníctvo Nešporova 1,
Banská Bystrica

Slovenská ľudová stra-
na

11 Jaroslav Sekerka, JUDr. 60 výsluhový dôchodca Horné Pršany 129, 
Horné Pršany

Komunistická strana 
Slovenska

Volebná komisia Banskobystric-
kého samosprávneho kraja, po 
registrácii kandidátnych listín, 
uverejňuje podľa § 21 zákona č. 

303/2001 Z. z. o voľbách do orgá-
nov samosprávnych krajov a o do-
plnení Občianskeho súdneho po-
riadku v znení zákona č. 335/2007 

Z. z. zoznam kandidátov na voľby 
predsedu Banskobystrického sa-
mosprávneho kraja.

Juraj Džmura
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Primátorka mesta vo 
svojom príhovore vyjadrila radosť 
z toho, že sa tento projekt poda-
ril a spoločnosť Lidl Banskú Štiav-
nicu zaradila do svojej obchodnej 
siete a verí tomu, že si predaj-
ňa nájde svojich verných zákazní-
kov. Súčasťou slávnostného otvo-
renia supermarketu bola podpora 
žiakov oboch štiavnických základ-
ných škôl sumou 0,50 Eur z každé-
ho nákupu nad 10,-Eur. Prítomní 
riaditelia oboch škôl sa poďakovali 
predstaviteľom spoločnosti Lidl za 
tento šľachetný čin a podporu žia-
kov oboch škôl. 

Počas celého otváracieho dňa 
čakal na všetkých zákazníkov a ich 
deti bohatý sprievodný program. 
Deti si mohli zaskákať na tram-
políne, prípadne sa mohli povo-
ziť na detských elektrických mo-
torkách a boli pripravené pre ne aj 
iné atrakcie. Šarmantné hostesky 
zase rozdávali deťom rozprávkové 
CD, balóniky a niektorým ratoles-
tiam sa ušlo aj umelecké dielo na 
tvár. Počas celého uvítacieho dňa 

bolo pre návštevníkov supermar-
ketu pripravené bohaté občer-
stvenie a rôzne ochutnávky špe-
cialít.   Predajňa Lidl na Drevenej 
ulici o rozlohe viac ako 1000 m2 
ponúka svojim zákazníkom 42 
parkovacích miest vrátane dvoch 
státí pre matky s deťmi a dvoch 
pre telesne postihnutých. Uplat-
nenie v nej našlo 19 zamestnan-

cov. Vďaka vlastnej pekárni majú 
zákazníci každý deň k dispozícii 
teplé, voňavé a chrumkavé pečivo 
priamo z pece a rôzne akcie. Ver-
me, že predajňa Lidl na Drevenej 
ulici si nájde svojich verných zá-
kazníkov. Otvorená je každý pon-
delok až sobotu od 7:00 – 20:00 a 
v nedeľu od 9:00 – 20:00.

Michal Kríž 

novInky

polícia
informuje

Heslá dňa
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Prví zákazníci supermarketu Lidl  foto M.Kríž

Vidiac bohatú ponuku množstva 
a sortimentu hrobových výzdob, 
napadlo mi: „Radosť byť mŕtvym, 
horšie živým, ktorý to má kúpiť a 
zaplatiť.“ 

Ján Petrík

Prečin zatajenie veci:
Obvodné oddelenie PZ Banská 
Štiavnica objasňuje prečin zataje-
nie veci podľa § 236 ods.1 Trest-
ného zákona, nakoľko doposiaľ 
nezistený páchateľ našiel mobil-
ný telefón zn.Samsung Galaxy S4, 
ktorý zo dňa 7.10.2013 do dňa 
8.10.21013 v Banskej Štiavnici 
stratila N.P., tento mobilný tele-
fón nevrátil poškodenej napriek 
tomu, že ho sľúbil vrátiť a prisvo-
jil si ho, čím N.P. spôsobil škodu vo 
výške 550.-€.  
Prečin nezaplatenie dane a po-
istného:
Obvodné oddelenie PZ Banská 
Štiavnica objasňuje prečin neza-
platenie dane a poistného pod-
ľa § 278 ods.1 Trestného zákona, 
ktorého sa mal dopustiť odvádza-
teľ J.O. z Banskej Štiavnice, kto-
rý nezaplatil poistné do Sociálnej 
poisťovne, pobočka Žiar nad Hro-
nom od roku 2011 až do súčas-
nosti, čím mu vznikol dlh vo výš-
ke 2.939.-€. 
Priestupok proti majetku:
Obvodné oddelenie PZ Banská 
Štiavnica riešilo priestupok proti 
majetku podľa § 50 ods.1  zákona 
č.372/1990 Zb. o priestupkoch, 
ktorého sa dopustil F.Š. z Banskej 
Štiavnice tým, že dňa 9.10.2013 v 
obchodnom dome Billa v Banskej 
Štiavnici odcudzil 1 ks Popradskú 
kávu, čím spôsobil škodu spoloč-
nosti Billa, Bajkalská 19/A Brati-
slava vo výške 2,49.-€. Páchateľovi 
priestupku bola uložená bloková 
pokuta vo výške 30.-€.    

Milan Kašiar

   Vyzývame voličov, ktorým nebo-
lo doručené Oznámenie o mieste 
a čase konania volieb do VÚC dňa  
9.11.2013, alebo ak boli  údaje o vo-
ličovi  na oznámení neúplné a ne-
pravdivé,  aby vo vlastnom záujme 
žiadali o nápravu v tzv. námietko-
vom konaní.      
   Námietková kancelária je zriade-

ná v Klientskom centre, Radničné 
námestie č.1/A. Svoje požiadavky 
môže volič  uplatniť aj telefonicky 
na čísle 045/6949616.
   Voliči, ktorí majú trvalý pobyt len 
Mesto Banská Štiavnica bez uvede-
nia ulice a čísla domu,  volia v zasa-
dačke Mestského úradu, Radničné 
námestie č. 1. Oznámenie o čase a 

mieste konania volieb si môžu pre-
vziať osobne v Klientskom centre 
MsÚ  počas úradných hodín.
   Oznamujeme voličom vo voleb-
nom okrsku č. 9, ktorí majú určenú 
volebnú miestnosť v Domove Márie 
na Ul. špitálska č. 3, že vchod do vo-
lebnej miestnosti je  z Ul. budova-
teľská. MsÚ

Voľby do VÚC – oznam

Supermarket Lidl otvorený

Návšteva Piaristického 
gymnázia sv. Margity z 
Budapešti na Katolíckom 
gymnáziu sv. Františka 
Assiského

Od pondelka 23.9. do piatka 27.9. hos-
tilo Katolícke gymnázium v Banskej 
Štiavnici v rámci výmenného progra-
mu študentov z Piaristického gymná-
zia sv. Margity v Budapešti. Maďar-
skí študenti boli ubytovaní v rodinách 
gymnazistov a absolvovali nabitý 
program. Cieľom výmenného poby-
tu bolo vzdelávanie i oddych. V rámci 
vyučovania si študenti precvičili ang-
lický jazyk, takisto však mali možnosť 

vidieť využívanie i-Padov metódou 
one-to-one v praxi. „Prekvapilo ma, 
že vaši študenti používajú i-Pady a ne-
potrebujú klasické učebnice. Bolo za-
ujímavé, ako ich používajú hlavne na 
chémii a biológii,“ netajil prekvapenie 
zahraničný študent. Banská Štiavnica 
sa môže hrdiť svojou bohatou histó-
riou, priestory školy preto neskôr vy-
striedala prehliadka mesta. Maďarskí 
hostia sa nenechali zahanbiť a ukázali, 
že sú aj zdatnými turistami. Po výstu-
pe na Sitno im bol odmenou nádher-
ný výhľad. Dorozumievacím jazykom 
bola angličtina, čím si študenti oboch 
gymnázií mohli precvičiť svoje jazyko-
vé schopnosti v bežnej komunikácii. 

„V hosťovskej rodine som si užil veľa 
zábavy a angličtinu sme si poriadne 
precvičili. Teraz je pre mňa ľahšie po-
užívať angličtinu v bežnom živote, 
mimo školy,“ prezradil študent z Bu-
dapešti.  Počas týchto dní si obe ško-
ly vytvorili medzi sebou silné väzby. 
Dôkazom je aj videoklip zhotovený 
študentmi Katolíckeho gymnázia pri 
príležitosti návštevy hostí z Maďar-
ska. Dlhé odlúčenie však nenastane. 
Študenti Katolíckeho gymnázia od-
cestovali 14.októbra do Budapešti, 
kde ich čaká poznávanie vyučovacie-
ho procesu i kultúry hlavného mesta 
Maďarska.

Lucia Švecová

Návšteva Piaristického gymnázia 
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Architektonicko – urbanistické 
hodnoty lokality UNESCO.

Bolo by azda zbytočné zdôraz-
ňovať, že Banská Štiavnica, naj-
staršie banské mesto na Sloven-
sku je výnimočné svojou ucelene 
zachovanou historickou urbanis-
tickou štruktúrou a cennými ar-
chitektonickými pamiatkami.  

Mesto a technické pamiatky 
okolia sa v roku 1993 dostali na 
prestížnu kultúrnu mapu naj-
významnejších pamiatok sveta  - 
Zoznam kultúrneho a prírodného 
dedičstva UNESCO. 

Aký význam však zohrali za-
chované architektonické hodnoty 
mesta pri posudzovaní nominá-
cie Banskej Štiavnice ako lokality 
pred 20. rokmi? 

V oficiálnych dokumentoch po 
úspešnom zápise lokality je za-
znamenané že „Banská Štiavni-
ca a technické pamiatky okolia“ 
boli do Zoznamu UNESCO zapí-
sané na základe  dvoch špecific-
kých kritérií. 

Kritérium IV:
„Urbanistický a priemysel-

ný komplex Banská Štiavnica a 
okolie je významným príkladom 
stredovekého baníckeho centra 
veľkej ekonomickej dôležitosti. 
Pretrval až do moderných čias 
a nadobudol charakteristickú a 
osobitú podobu.“ 

Rozmeňme si tieto slová na 
drobné. Čo definícia znamená pre 
ochranu architektonického dedič-
stva? Predmetom ochrany sa stala 
historická urbanistická štruktúra 
Banskej Štiavnice, ktorá sa začala 
formovať v stredoveku, na prelo-
me 12. a 13. storočia. Všetky his-
torické etapy, ktoré neskôr domo-
delovali podobu mesta, sú taktiež 
predmetom ochrany. Hnacou si-
lou pre vznik mesta bolo baníctvo 
– ťažba a spracovanie drahokovo-
vých rúd. Napriek významným ob-
medzeniam, ktoré prostredie a po-
loha lokality mala, naši predkovia 
nerezignovali.  Pri formovaní mes-
ta napokon zvládli aj úskalia členi-
tého terénu i nedostatok vodných 
zdrojov. Práve vďaka obmedze-
niam vznikol špecifický urbanis-
tický koncept mesta a jeho origi-
nálny obraz. 

Ako chránime tieto hodnoty? 

Základný rámec ochrany definu-
je Zákon o ochrane pamiatkové-
ho fondu. Banská Štiavnica bola 
prvou pamiatkovou rezerváciou 
na našom území, vyhlásenou už v 
roku 1950. V súčasnosti sú platné 
hranice rezervácie z roku 2000 a 
jej ochranného pásma vyhlásené-
ho v roku 2005. V štruktúre chrá-
neného územia, ale aj mimo neho 
sú individuálne chránené histo-
rické objekty ako národné kultúr-
ne pamiatky. Vďaka špecifickým 
pamiatkovým hodnotám baníc-
kej kultúry a koncentrácii tech-
nických pamiatok  bola vyhlásená 
Pamiatková rezervácia Štiavnické 
Bane a Pamiatková zóna Banská 
Hodruša. Aká je metodika ochra-
ny pamiatok? Ostatných dvadsať 
rokov prevláda ambícia konzervo-
vať pôvodné historické hodnoty 
objektov a ich novodobé doplnky 
navrhovať v súlade s historický-
mi hodnotami objektov. Ambíciou 
je, aby funkčné zmeny objektov 
minimálne  vstupovali do pôvod-
ných architektonických koncep-
tov. Uprednostňuje sa zachovanie 
originálnych konštrukcií i detai-
lov stavieb pred realizáciou kópií. 
Územný plán mesta pri svojom 
koncipovaní vychádzal zo zásad 
pamiatkovej ochrany a pri návrhu 
bola ochrana kultúrneho dedičstva 
jednou z priorít. 

Dve dekády od zápisu je možné 
bilancovať – ako sme obstáli pri 
ochrane a prezentácii architekto-
nického kultúrneho dedičstva lo-
kality? Úspechom je, že sa zastavil 
proces búrania historickej štruk-
túry mesta pri južnom okraji re-
zervácie (ešte koncom 80.rokov 
storočia sa tu celoplošne búralo). 
Podarilo sa  obnoviť, alebo stabi-
lizovať mnoho objektov v hava-
rijnom stavebno – technickom 
stave. Zreštaurovalo sa niekoľko 
výnimočných architektonických 
lahôdok a súčasne bolo zrealizo-
vaných niekoľko nových zaují-
mavých nálezov, ktoré posunuli 
naše poznanie o hodnote lokali-
ty. Napriek ťažkostiam sa postup-
ne darí presadzovať uplatňovanie 
tradičných technológií pri obno-
ve objektov. Dôležité je postupné 
oživenie predtým vyľudneného 
mesta novými funkciami - predo-
všetkým zintenzívnenie trvalého 

bývania v centre, ale aj rezident-
ských foriem bývania. Potešiteľná 
je skutočnosť,  že verejnosť začína 
dobre prijímať výsledky systema-
tickej obnovy. Paradoxom je, že 
na pozitíva meniaceho sa obrazu 
mesta nás upozorňujú návštev-
níci mesta a cudzinci, v domácich 
pretrváva nedôvera voči reguláci-
ám zo strany pamiatkarov. 

Kritérium V:
„V súvislosti so skončením ban-

skej činnosti v Banskej Štiavni-
ci a odchodom Baníckej a lesníc-
kej akadémie, mesto stratilo veľa 
zmyslu svojej existencie, stalo sa 
zraniteľným voči postupujúcemu 
narúšaniu svojho charakteru a ur-
banistickej štruktúry“

Opäť sa pokúsme analyzovať. 
Už pred 20. rokmi vnímali odbor-
ní komisári UNESCO hodnoty lo-
kality ako krehké a zraniteľné. Do 
veľkej miery ohrozenými sa stali 
technické pamiatky, ktorých osud 
po skončení stáročnej baníckej čin-
nosti zostal otvorený. Inventarizá-
cia technických pamiatok lokality a 
stratégia ich ochrany nie je dodnes  
komplexne spracovaná. Doposiaľ 
zrealizované obnovy technických 
diel boli  iniciované prevažne vďa-
ka zanieteným jednotlivcom, ale-
bo občianskych združení. Prime-
raná ochrana a údržba je vďaka 
Vodohospodárskemu podniku sú-
stredená  na štiavnické tajchy. Do-
mnievame sa tiež, že duchovný od-
kaz a kultúrny význam Baníckej a 
lesníckej akadémie by bolo potreb-
né osobitne chrániť a prezentovať. 
Fenomén  akadémie by bol vynika-
júcim námetom aj pre samostatnú 
súčasnú muzeálnu expozíciu. Jed-
noznačne sympaticky je potrebné 
hodnotiť proces udomácňovania 
kultúry rôznych žánrov v meste aj 
mimo turistickej sezóny. Štiavnica 
sa stáva nielen atraktívnou desti-
náciou pre milovníkov múzeí a pa-
miatok, ale aj živej kultúry, ktorej 
originálnou kulisou je práve histo-
rické prostredie mesta.

Zápis lokality je bezpochyby 
osobitou prestížou, ale súčasne 
obrovským záväzkom voči našej i 
svetovej kultúrnej verejnosti, aby 
sme dokázali so cťou cenné kultúr-
ne dedičstvo chrániť, prezentovať 
a odovzdať ďalším generáciám.

Iveta Chovanová

Banská Štiavnica – 20 rokov svetovým 
dedičstvom UNESCO – Viii.

Kam v BŠ a okolí? 
24.10. Tvorivé dielne v Divnej 
pani  Vyrobte si Halloweenske 
masky!  Kaviareň Divná pani, 
vstup: 3 €, od 17:00.  
25.10. Dielnička v Kammerhofe 
Smaltovaný šperk, vstup:  1,50 - 
4 €. Kammerhof, 14:00-16:00. 
24.10. Živá Štiavnica: Odkiaľ a 
Kam.  20 rokov samostatnosti. 
Beseda s autormi publikácie. Art 
Cafe, 17:00. 
25.10. Večer s rozprávkarom
Rozprávku vyrozpráva Zuzka 
Kovárová Ladzianska.  Art Cafe, 
17:00.
25.10.- 27.10. VIII. Medzinárod-
né sympózium Jána Albrechta: 
Filozofické koncepcie v hudbe 
a umení. HUAJA, Botanická 2, 
www.huaja.org
25.10. Kino: Big Lebowski
Projekt 100. Vstup 2,50 €.
Kino Akademik, 18:30.
25.10. Bacardi Patrol – Bodypai-
ting party! Hrá DJ Josch-co a DJ 
Lukasss. Pražovňa, 21:00 
26.10. Tekvicový festival
Najkrajšie a najväčšie tekvičky.
Svätý Anton, 10:00-18:00 
26.10. Prezentácia knihy Hany 
Lasicovej: Slúžka. Reštaurácia 
Gallery,  15:00
26.10. Koncert pedagógov a štu-
dentov HUAJA
Koncert v rámci VIII. Medziná-
rodného sympózia. HUAJA, Bo-
tanická 2, 18:00.
26.10. Koncert: Modré Hory
Štiavnická premiéra nového al-
bumu.  Art Café, 20:00.
26.10. Koncert: IN Vivo
Prvé klubové turné slovenskej 
kapely.  Archanjel Caffe Bar, 
20:30 
26.10. Džezový večer: Hanka 
Gregušová & Jazzband Kaviareň 
Divná pani, 21:00. 
27.10. Kino: Stávka o Leokádiu 
+ Padlášový výber. Filmy z padlá-
ša. Vstup zdarma. Kino Akade-
mik,  17:30.  
30.10 – 2.11. Terra Permonia
Radničné nám., 13:00 – 17:00.
31.10. Halloween party v Meš-
tianskej s kapelou MI TRI, 
20:00.
31.10. Kaviareň Divná pani: 
Happy Halloween
Kúzelník, maľovanie na tvár, 
detská diskotéka.
Pre detičky vstup voľný, dospelí 
5 €/os., 16:00. 
31.10. Koncert: Čisté tvary, 
The Ills

Región Banská Štiavnica
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Ako iste viete október je 
mesiacom, o ktorom sa hovorí, 
že je mesiacom úcty k starším. 

Zaužívalo sa to, a tak sa kaž-
doročne pozývajú tí skôr narode-
ní na malú oslavu. Bolo tomu tak 
aj 18.10.2013 popoludní kedy sa 
stretli seniori zo Svätého Antona 
v základnej škole.  Slávnosť začala 
básňou v podaní pani Magdalény 
Liptákovej. V úvode prítomných pri-
vítal starosta obce pán Jozef Bara-
nyai. Vo svojom príhovore ocenil 
prácu a život starších a poprial im 

do ďalšieho života všetko najlepšie. 
Hodinový program pripravili deti 
materskej a základnej školy so svo-
jimi pedagógmi. Básničky, scénky a 
pesničky potešili prítomných, kto-
rých sa zišlo okolo šesťdesiat. Po-
zvaných bolo celkovo 240 občanov, 
ktorí žijú v  obci a majú viac  ako 60 
rokov. O občerstvenie sa postara-
li členky Klubu seniorov. Všetci po-
zvaní dostali ako darček knihu Svä-
tý Anton s venovaním. Kniha vyšla 
v tomto roku a bola uvedená do ži-
vota pánom prezidentom Ivanom 
Gašparovičom na nádvorí kaštieľa 

počas tohoročných Dní svätého Hu-
berta. V závere sa ešte ujala slova 
predsedníčka klubu seniorov, kto-
rá vyzvala prítomných, aby nesedeli 
len doma pri televízii, ale zapojili sa 
do aktivít v obci. Aj seniori, ak im to 
zdravie a vek dovolí, sa môžu zapo-
jiť do diania v obci a pomôcť keď je 
treba, veď to robíme pre seba, svo-
je deti a vnukov. Poďakovanie patrí 
všetkým, ktorí sa pričinili o to, aby 
sa táto oslava uskutočnila. Je pek-
né, že sa na seniorov nezabúda a as-
poň raz v roku sa im venuje takáto 
milá pozornosť. Anna Rihová

Október, mesiac úcty k starším

Anketa- Ako sa 
Vám páči nový 
LIDL?
,,Lidl je fajn, bola som tam v prvý 
deň otvorenia, ale na nákup som 
sa ešte nevedela sústrediť, lebo 
tam bolo veľmi veľa ľudí.“ D.L.
,,Konečne nejaká zdravá konku-
rencia, veď sme sa načakali.“ K. P.
,,Otvorenie bolo poriadne ruš-
né, ľudí vždy poteší, keď dostanú 
niečo zadarmo. Keď počiatočný 
boom  utíchne, určite si tam pôj-
dem rada v pokoji nakúpiť, lebo 
doteraz som nakupovala vo zvo-
lenskom Lidli.“ A. H.
,,Veľmi sa tešíme, rozrastá sa tam 
celkom slušný  komplex. Lidl má 
na Slovensku dobré meno a zau-
jímavé ceny, najmä potravín, sú 
dobrým dôvodom odbočiť z ob-
vyklej nákupnej trasy.“ G. S.
,,Boli sme sa s deťmi pozrieť na tú 
slávu, ale naozaj len pozrieť, lebo 
euríčok je poskromne.“ S. M.
,,Nie som zástancom  konzumné-
ho spôsobu života, kedysi to naši 
ľudia nepotrebovali, vedeli si všet-
ko dopestovať, dochovať, vyrobiť. 
Dnes kúpou dovážaných tovarov  
pochovávame zvyšky vlastného 
hospodárstva.“ Z. Š.
,,Žltočervenému  monopolu rastie 
konkurencia. Konečne!!! “ P. Z.
,,Ako študenta architektúry ma 
viac než  Lidl zaujali historické bu-
dovy v danom komplexe, ktoré by 
si zaslúžili väčšiu pozornosť. Viem 
si tu predstaviť oveľa kultúrnejšiu 
obchodno- oddychovú zónu pre 
Štiavnicu.“ R. T.
,,S radosťou som privítal otvore-
nie Lidla, majú široký sortiment  
potravín, aj spotrebného tovaru. 
A bolo vidieť, že aj ľudia sa z toho 
naozaj tešili.“ M. K.
,,Ja som veľmi rada, že sa toto po-
darilo pre ľudí dokončiť, aj keď sú 
v Štiavnici mnohí slušní a poctiví 
obchodníci, ktorí to nemajú ľah-
ké. Viete, starší človek toho veľa 
nepotrebuje, niekedy už len tie 
najzákladnejšie potraviny a milé 
slovo.“ A. D.
Za odpovede ďakuje

 Janka Bernáthová

Stretnutie baníkov
V piatok 25.10.2013 sa uskutoční 
o 16:00 v baníckej krčme u p. Ka-
rabellyho pravidelné stretnutie ba-
níkov a ich priateľov. Na stretnutie 
s vami sa tešia organizátori.

„Človek je krásny nielen 
vtedy, keď má pružný krok. 
Človek je krásny podľa 
múdrosti, čo zračí sa mu v 
oku, podľa vrások a bielych 
vlasov, podľa slov, keď ponára 
sa v hovore s deťmi do rokov, 
keď aj on bol mladý. Človek 
je krásny vtedy, keď ho ľudia 
majú radi." 

V pondelok 21.10.2013 si samo-
správa mesta Banská Štiavnica v 
Kultúrnom centre pri príležitosti 
mesiaca Úcty k starším svojím kul-
túrnym programom uctila seniorov 
v našom meste. Úvodné slová seni-
orom predniesla a celý program uvá-
dzala Jarmila Simonidesová.  Na 
úvod sa prestavila Patrícia Debná-
rová zo skupiny RDS (Radiansky, 
Debnár, Šemoda) so svojimi svieži-
mi skladbami. Nasledovalo vystúpe-
nie detičiek z Materskej školy na Ul. 
1. mája, ktorý prítomných deduš-
kov a babičky pobavili a prinavrátili 
im stratený úsmev na  tvárach. Pri-
mátorka nášho mesta Mgr. Nadež-
da Babiaková sa seniorom prihovo-
rila slovami: 

„Drahí moji spoluobčania, milí 
hostia! Dovoľte mi, aby som Vás čo 
najsrdečnejšie privítala na dnešnej 
slávnosti Mesiaca októbra - mesia-
ca úcty  k starším. Som veľmi rada 
a som veľmi hrdá na to, že v našom 
meste žijú ľudia, ktorí svojou prá-
cou a zodpovednosťou ste sa nezľak-
li problémov a ťažkostí, že ste čestne 
pracovali a dnes sa môžeme tešiť spo-
ločným výsledkom. Som veľmi rada, 
že aspoň raz do roka  môžem využiť 
túto slávnosť na stretnutie s Vami a 
poďakovať sa Vám za roky strávené v 

našom meste, za všetku prácu, ktorú 
ste odviedli pre naše mesto, za statoč-
ný prístup k životu, za zodpovednosť 
ktorá je vo Vás. Ďakujem Vám za prá-
cu, ktorou ste prispeli k spoločenské-
mu pokroku, za podiel na záchrane a 
rozvoji nášho jedinečného historic-
kého mesta, ktoré je naozajstný kle-
not medzi slovenskými a európskymi 
mestami. Ďakujem Vám aj za podpo-
ru mestskej samosprávy, za Vašu po-
moc a dobre mienené rady, veľmi si 
toho vážim. Sú to rady múdrych ľudí, 
nadobudnuté životnou skúsenosťou 
a životnou filozofiou. Ak by to bolo v 
mojej moci, tento mesiac, by som po-
menovala aj mesiacom  životnej múd-
rosti, lebo tá sa získava  len rokmi tvr-
dej práce a životnými skúsenosťami. 
Z celého srdca Vám želám drahí moji 
spoluobčania veľa zdravia, radosti a 
životného optimizmu. Roky, ktoré 
máte pred sebou prežite obklopení 
láskou, úctou a pozornosťou svojich 
najbližších. Buďte ešte dlhé roky me-
dzi nami šťastní. V pokoji užívajte ži-
vot v kruhu svojich blízkych. Nech sú  

dni  vášho zrelého veku preteplené 
vďačnosťou a krásnym ľudským slo-
vom nás všetkých. Nech je vaša jeseň 
plná plodov, krásna, pokojná a slneč-
ná. Nech ste obklopení úprimnými a 
statočnými ľuďmi v spokojnosti a v 
šťastí tu medzi nami, v našom mes-
te, v Banskej Štiavnici“. Po jej dojíma-
vom prejave sa mnohým z prítom-
ných tlačili do očí slzy dojatia. Boli 
radi, že si niekto, aspoň raz v roku 
na nich spomenul. Následne vystú-
pili žiaci Základnej umeleckej školy 
pod vedením p.uč.PaedDr. Petry We-
isovej a dievčatá z Texasiek pod ve-
dením manželov Berešíkovcov pred-
viedli svoje tanečné rytmy. Záver 
podujatia patril triu v zložení Renáta 
Horváthová, Timon Turčan a Diana 
Krnová, ktorí si pre seniorov pripra-
vili pár piesní z čias dávno minulých 
a pripomenuli im tak mladosť. Každý 
so seniorov si domov odniesol malú 
pozornosť. Aj týmto kultúrnym pod-
ujatím sa potvrdilo, že jeseň života 
môže byť krásna. 

Michal Kríž 

Uctili sme si našich seniorov...

Seniori v Kultúrnom centre  foto Michal Kríž
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Hovorí sa, že koľko lásky 
v živote rozdáme, toľko sa 
nám vráti, ale najúžasnejšie 
na tom je, že v danej chvíli 
ju rozdávame nezištne, 
bez toho, aby sme niečo 
očakávali...

    Len potom sa zrazu začnú diať 
podivuhodné veci, pre ktoré by 
bolo asi zbytočné hľadať racionál-
ne vysvetlenia. Začnú sa nám plniť 
priania bez toho, aby sme ich vy-
slovili, prídu nám do cesty noví ľu-
dia, ktorých akoby sme odjakživa 
poznali, alebo nám starí priatelia s 
vďakou pripomenú naše dávno za-
budnuté skutky. Radosť a láska na-
plnia naše srdcia  po okraj a my si 
v takých chvíľach uvedomíme, že 
život je úžasný. Potvrdilo sa mi to 
aj pri nedávnom stretnutí s pani 
Ľudmilou Blaškovou, ktorú mnohí 
z nás poznajú ako úspešnú podni-
kateľku, veľmi priamu, pracovitú a 
odvážnu ženu, ktorá sa nezľakne 
žiadnej novej výzvy, či prekážky.
     Pani Ľudmila Blašková je drži-
teľkou ocenenia Osobnosť kultú-
ry mesta Banská Štiavnica za rok 
2008, výraznou mierou sa  podie-
ľa na kultúrnom a spoločenskom 
živote v meste a v okolí jazera Po-
čúvadlo a je zakladateľkou kultúr-
nej tradície budenia Sitnianskych 
rytierov na Počúvadlianskom ja-
zere. Cenu poroty v ankete Pod-
nikateľka roka 2011 prevzala z 
rúk vtedajšieho ministra hospo-
dárstva SR Juraja Miškova za prá-
cu v oblasti  reštauračnej a podni-
kateľskej činnosti. Je konateľkou 
spoločnosti Svetro, s.r.o., a anga-
žuje sa aj v občianskom združe-
ní, ktorého predmetom činnos-
ti je podpora rozvoja cestovného 
ruchu, podpora kultúrnych podu-
jatí a v poslednej dobe aj záchra-
na historických jarkov. Dlhé roky 
zastáva funkciu dozorkyne cir-
kevného zboru ECAV v Banskej 
Štiavnici. Veľmi ochotne podpo-
ruje tradičné podujatia Živeny 
v meste. V súčasnosti sa snaží o 
kultúrno-historické zmapova-
nie svojej rodnej obce Klastava a 
popri mnohých ďalších nemeno-
vaných aktivitách je starostlivou 
manželkou, mamou a starou ma-
mou. Jej srdcovou záležitosťou je 
Počúvadlo, kde už niekoľko rokov 
úspešne zveľaďuje rodinný pod-
nik, široko- ďaleko dobre známy 
ako ,,Terasa u Blaškov“, alebo ako 

sama vtipne poznamenala, „Tera-
sa u starej Blaškovej.“ Nachádza 
sa v tieni starých dubov, pričom 
v kmeni jedného z nich sa časom 
vytvoril zaujímavý otvor, pripo-
mínajúci oltárik. „Už dávnejšie 
som sa pohrávala s myšlienkou 
zakomponovať tam niečo krásne, 
možno nejaké umelecké dielo...“ 
Strážca sitnianskych rytierov.
,,Jedno letné ráno sme s manže-
lom len tak sedeli, pozorovali jaze-
ro a premýšľali, aký deň nás čaká, 
čo všetko treba urobiť a zariadiť. 
Prišli k nám na kávu dvaja sympa-
tickí manželia a medzi rečou sa nás 
opýtali, aký zámer máme s tým ne-
všedným otvorom v strome pred 
terasou. Pán sa nám predstavil ako 
Stano Mikovčák, autor nevšed-
ných umeleckých diel a rozhľad-
ní, ktoré budoval najmä v rodných 
Kysuciach. Do kraja pod Sitnom, 
ktorý si  zamiloval, ho priviedla 
manželka, pôvodom Štiavničan-
ka. Priznal sa, že je našim častým 
hosťom, obdivovateľom nášho 
snaženia, pracovného nasadenia 
i životného optimizmu. A keď sa 
dozvedel o mojom blížiacom sa 
okrúhlom jubileu, chcel ma potešiť 
a na znak úcty mi venovať jedno zo 
svojich umeleckých diel. Na prelo-
me augusta a septembra sa vrátil 
aj so svojou rodinou a nádherného 
,,Strážcu sitnianskych rytierov“ 
osadil priamo do spomínaného 
otvoru. Aj touto cestou im veľmi 
pekne ďakujem.“ Ale toto nebolo 
jediné príjemné prekvapenie, kto-
ré našu vzácnu jubilantku poteši-
lo, veď ukončenie letnej turistickej 
sezóny na Počúvadle sa zmenilo 
na jednu prekrásnu narodeninovú 
oslavu. ,,Tu sa prejavilo veľmi veľa 

ľudí. Zo všetkých strán prichádzali 
gratulácie a poďakovania od pria-
teľov, ktorým som nejakým spôso-
bom v živote pomohla, alebo len 
preto, že ma poznajú a navštevu-
jú nás v našom zariadení. Na Po-
čúvadlo prišli aj všetci naši milí za-
mestnanci firmy Svetro a výborne 
sme sa spolu zabavili. Počas leta 
k nám zavítalo mnoho ľudí, zažili 
sme pekné chvíle s hudbou, kde sa 
striedali kapely rôznych žánrov, ba 
prišli aj baletky z NZ, ktoré tanco-
vali v novovybudovanej terase pri 
svetle automobilového reflektora. 
Všetkým ďakujem za príjemné ve-
černé koncerty. Bolo pre mňa ne-
skutočným zážitkom, keď v závere 
sezóny 21. septembra 2013  prišlo 
na podnet pána Petra Erneka, kto-
rému zo srdca ďakujem,70 študen-
tov Univerzity Konštantína Filo-
zofa v NR, so svojimi profesormi a 
dirigentom. Postarali sa nám o ne-
zabudnuteľný zážitok, keď spon-
tánne zaspievali  niekoľko krás-
nych gospelových piesní. Potom 
sme sa  pri harmonike a speve za-
bávali do neskorých nočných ho-
dín. Ďakujem všetkým týmto mla-
dým ľuďom a prajem im, aby ich 
dobrá nálada a pekné piesne spre-
vádzali celým ich životom tak, ako 
v tento večer.“ Každodenná práca, 
príjemné stretnutia a nové výzvy 
do budúcnosti sú pre pani Blaško-
vú nábojom, ktorý ju posúva stále 
ďalej, napriek tomu, že čas sa za-
staviť nedá. K životnému jubileu 
jej v mene redakcie Štiavnických 
novín i v mene svojom dodatočne 
prajem všetko najlepšie, nech je jej 
život krásny a pokojný ako hladina 
Počúvadla za slnečného dňa.

Janka Bernáthová

Žena, ktorá nosí srdce sitnianskeho rytiera

Stano Mikovčák a Ľudka Blašková pri Strážcovi foto Janka Bernáthová

V klube 
dôchodcov 
bolo veselo
Milým a príjemným posedením si 
pripomenuli Mesiac úcty k star-
ším v Klube dôchodcov na Nám. 
sv. Trojice v Banskej Štiavnici dňa 
17.10.2013 za účasti p. primátor-
ky Mgr. Nadeždy Babiakovej a p. 
viceprimátora JUDr. Dušana Lu-
kačku. Prítomných privítala ve-
dúca KD p. Marta Borošková, k 
seniorom sa prihovorili za KD p. 
Vladimír Poprac a za MsÚ p. pri-
mátorka. V kultúrnom programe 
"z vlastnej klubovskej dielne" vy-
stúpili p. Mária Krovinová, Má-
ria Bucholcerová, Júlia Popracová, 
Mária Schwarzová a Mária Petro-
vá. Záver programu patril, ako už 
tradične na každom stretnutí čle-
nov KD, veselým anekdotám, vti-
pom a spomienkam, do tejto čas-
ti sa zapojili viacerí členovia klubu 
i hostia. Dobrá nálada pokračova-
la aj počas malej tomboly a občer-
stvenia. Ďakujeme všetkým, kto-
rí nám pomohli pri príprave tohto 
milého podujatia, osobitne ďaku-
jeme za sponzorskú pomoc p. Ľu-
bomírovi Barákovi a p. Valike Er-
nekovej.                             Výbor KD

Oprava 
nesprávnej 
informácie
V rámci premietania filmu Polnočná 
omša,bola uvedená nesprávna in-
formácia.Na požiadanie by sme radi 
túto informáciu uviedli na správnu 
mieru.V nej odznelo,že pani Trok-
šiarová v roku 1962,kedy sa film na-
táčal, nepovolila vstup filmárom na 
I.poschodie svojho domu. Podľa do-
ložených informácií, pani Trokšiaro-
vá dom kúpila až v roku 1963,takže 
s touto mylnou informáciou nemá 
nič spoločné.       Zuzka Patkošová

Poďakovanie
Prostredníctvom ŠN sa chcem sr-
dečne poďakovať primárovi Inter-
ného oddelenia v Banskej Štiavnici 
MUDr. Mariánovi Streškovi, ošet-
rujúcim lekárom, zdravotným ses-
trám a ostatnému zdravotnému 
personálu na tomto oddelení za 
príkladnú zdravotnú starostlivosť 
počas mojej hospitalizácie. Vďač-
ný pacient Stanislav Trenčan.
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oznamy, pozvánky
spomienky

oznamy

Spomienka
„Tá rana v srd-
ci bolí a zabud-
núť nedovolí. 
Osud nevráti, 
čo čas vzal, zostali len spo-
mienky a žiaľ.“
Dňa 28.10.2013 uplynie 20 
rokov, čo nás navždy opustil 
náš manžel, otec a starý otec 
Juraj Blahút vo veku 45 
rokov. Tí, čo ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomien-
ku. Spomíname manželka, 
synovia Miroslav a Juraj s 
manželkami, vnúčatá Ma-
roš, Juraj, Natália a Victor.

Nemusíme zostať len pri spomienkach
Už o niekoľko dní sa opäť 
poberieme na cintoríny, aby 
sme tam zastali pri hroboch 
svojich zosnulých.

Chceme si ticho zaspomínať, 
pripomenúť si všetky tie krásne 
chvíle, ktoré sme s nimi prežili. 
Chceme si uctiť pamiatku tých, 
ktorí nám boli blízki a sme im za 
mnohé veci vďační.
Čas odvial roky strávené s ľuď-
mi, ktorých sme mali radi. Dnes 
už nie sú medzi nami a my smie-
me už iba navštevovať ich miesta 
odpočinku. Kto sú naši zosnulí? 
Možno rodičia, ktorí nás s láskou 
vychovávali. Prežili sme s nimi 
svoje detstvo, teplo domova, ich 
nehu, podporu. Možno život-
ný partner, s ktorým sme preži-
li sviežu mladosť i roky naplnené 
prácou a budovaním vlastnej do-
mácnosti. Možno priateľ, ktorý 
náš život obohatil a na jeho krás-
ny charakter sa nedá zabudnúť. 
To sú naši zosnulí, pri ktorých 
hroboch vždy zastaneme.
Zostali sme sami? Niekedy to tak 
vyzerá. Zdá sa nám, že všetky 
dobré časy sú už za nami a čaká 
nás len smútok. Budúcnosť sa 

nám javí hmlistá tak ako tieto je-
senné dni. Hmla, šero ba až tma? 
To nemusí byť náš výhľad dopre-
du. Ak sa začítame do stránok 
Biblie, zistíme, že smrť nemá po-
sledné slovo. Posolstvo tejto je-
dinečnej knihy, ktorá formovala 
našu západnú civilizáciu, hovo-
rí jasne: Kristus, Boží Syn, svo-
jim vzkriesením zlomil moc smr-
ti. Nie smrť, ale Kristus bude mať 
posledné slovo. Jemu bude patriť 
záver dejín. Čo to prakticky pre 
nás znamená?
Ak sme skrze krst a vieru spoji-
li svoj život s Kristom, potom aj 
my budeme raz vzkriesení do ži-
vota na novej zemi. Už viac ne-
zomrieme. Aj naši drahí zosnulí, 
ku ktorých hrobom s vďačnými 
spomienkami prichádzame, budú 
vzkriesení. Príde čas, kedy sa s 
nimi opäť stretneme a spoznáme 
sa. Bude to radostné objatie, ra-
dostnejšie, než keď sa po rokoch 
stretnú odlúčení priatelia, part-
neri, či rodičia s deťmi. Biblia ho-
vorí, že v ten deň bude obrov-
ská radosť u mnohých ľudí, lebo 
nielen že sa zvítajú tí, ktorých 
smrť rozdelila, ale nastane doslo-
va nová doba. Všetko bude nové. 

Zem bude nová a krásna, nezde-
vastovaná. Naše telá budú nové – 
bez chorôb a bolestí. Nastane do-
slova nová doba.
A tak teda, keď sa o niekoľko dní 
poberieme ku hrobom našich zo-
snulých, vďačne spomínajme na 
to, čo pekné sme s nimi prežili. No 
naberme odvahu aj k dvom iným 
pohľadom. Pozrime sa dopre-
du. Je tu pre nás nádej budúceho 
stretnutia so zosnulými. Kristus 
o nej hovoril a pravdivosť svojich 
slov potvrdil vlastným vzkriese-
ním. Isteže, prijať túto nádej je 
vecou viery. Nie každý prijíma 
toto posolstvo Biblie. Preto je po-
trebný ešte jeden pohľad – pohľad 
hore, k Bohu. Videl som ľudí, kto-
rí pri hroboch svojich zosnulých 
ticho šepkali akúsi modlitbu. Ne-
viem, čo hovorili. Naša modlitba 
môže byť aj takáto: „Bože, ďaku-
jem Ti za ľudí, ktorých láskou si 
ma obklopil. Stojím nad ich hro-
bom a prosím, daj mi raz sa s nimi 
opäť stretnúť. Pomôž mi veriť 
Tvojim slovám o vzkriesení. Po-
môž mi už dnes žiť novým, kraj-
ším životom. Amen.“

Róbert Mišových 
evanjelický farár

Pamiatka zosnulých je 
sviatok, počas ktorého kroky 
nás všetkých smerujú na 
hroby našich blízkych. 

Je to však aj vhodná príležitosť 
vysvetliť deťom a mladým ľu-
ďom význam a hĺbku tohto sviat-
ku. Je dôležité vštepiť im úctu  k 
našim predkom a ukázať im mies-
ta odpočinku veľkých osobností 
nášho mesta, ktoré svojím živo-
tom, skutkami a posolstvom za-
nechali dedičstvo, ktoré nezničil 
ani tok času. Jednou z tradícií ZŠ 
J.Horáka sa preto stala každoroč-
ná návšteva cintorínov. 
Tohto roku to boli žiaci 3.b s 
p.uč. Adrianou Budinskou a žia-
ci 7.a a 7.b triedy, ktorí kvetmi či 
svetlom kahančekov vzdali úctu 
osobnostiam, na ktoré nesmieme 
zabudnúť. V piete postáli pri ná-
hrobných kameňoch Jozefa Ho-
ráka, Maríny Pischlovej i Joze-
fa Kollára, ktorých zvučné mená 

poznajú zo stránok kníh a učeb-
níc. Možno sa práve takto nau-
čia precítiť ticho týchto pietnych 
miest s odkazom slov našich 
predkov : „Ako sa zlato a strieb-

ro vážia v priezračnej vode, duše 
sa vážia v mlčaní. Vyslovené slo-
vá zavážia iba vďaka tichu, v kto-
rom sú ponorené.“ 

Renata Taligová

Nezabúdame na zosnulých

Žiaci ZŠ Horáka pri pomníku Jozefa Horáka  foto Renata Taligová

Jeseň očami 
detí
Centrum voľného času pozýva 
všetky deti, ktoré chcú príjemne 
stráviť deň jesenných prázdnin  
na tvorivé a zábavné dopoludnie v 
ktorom každý prejaví svoju kreati-
vitu vo vyrábaní rôznych výrobkov 
z tekvíc, gaštanov, lístia a z jesen-
ných prírodnín, ktoré si každý pri-
nesie so sebou. Na záver najzaují-
mavejšie stvárnené nápady budú 
vyhodnotené. Akcia sa uskutoční 
dňa 31.10.2013 (štvrtok) o 9,00 
hod. v CVČ (zadný vchod do telo-
cvične).  Janka Machilová

Jesenný turnaj 
vo florbale
Centrum voľného času v B. Štiav-

nici v rámci projektu Drieňová mlá-
deži, uskutoční  turnaj vo florbale 
pre vekové kategórie: Žiaci I. stup-
ňa – koedukované družstvo, žiaci 
II. stupňa, žiačky II. stupňa a mlá-
dež vo veku od 15 – 25 rokov. Tur-
naj sa uskutoční dňa 09.11.2013. 
v ZŠ  J. Kollára, ul. L. Svobodu 40 
(zadný vchod do telocvične). Pre-
zentácia družstiev je od 8,30 – 9,00 
hod. Hrá sa podľa platných pra-
vidiel florbalu max. počet hráčov 
na ihrisku  4+1. Súťažné družstvá 
(max. počet 10 hráčov v družstve) 
sa môžu prihlásiť do 05.11.2013 
na tel.č.: 045/6911626. Turnaj sa 
uskutoční za podpory mesta B.Štia-
vnica.     Janka Machilová
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Z knihy Poklady slovenskej ku-
chyne od Silvie Pilkovej

Husacia pečeň 
na jablkách
Potrebujeme:
500 g husacej pečene, 2 lyžice 
hladkej múky, 2 lyžice masla, 
štipka soli, štipka mletého čier-
neho korenia, 4 jablká, zbave-
né jadrovníkov a nakrájané na 
kolieska, 100 ml bieleho vína, 
chlieb na podávanie
Postup:
Husaciu pečeň umyjeme a na-
krájame na tenké plátky, ktoré 
z oboch strán poprášime múkou 
a restujeme na horúcom masle 
asi 3 minúty. Potom pečeň vlo-
žíme do zapekacej misy, osolí-
me, okoreníme a poukladáme 
na ňu jablká. Podlejeme vínom a 
na 20 minút dáme prikryté du-
siť do rúry vyhriatej na 180 ºC. 
Chute sa dusením v zatvorenej 
mise krásne prepoja. Podávame 
s opečeným chlebom. 

Dobrú chuť!

Pohľad krásne medenej jesene 
do skla kaviarenskej výlohy 
pomaly zastieral podvečerný 
závoj, až kým živý obraz 
útulného interiéru neozdobil 
ulicu iným svetlom…

V piatok 18. októbra 2013 sa v  
banskoštiavnickej kaviarni Trotu-
ar café uskutočnila vernisáž  vý-
stavy fotografií Mariana Garaia 
s jednoduchým, ale veľavravným 
názvom – BANSKÁ ŠTIAVNICA. 
Podujatie sa uskutočnilo v komor-
nejšom kruhu priateľov, kolegov 
fotografov a obdivovateľov vzác-
neho spojenia talentu, citu pre 
krásu, detail….
Žiarivý pôvab i mysterióznosť, 
prílivy i odlivy svetla, radosť i 
nostalgia jedného mesta zachyte-
ná okom i srdcom fotografa. Toto 
všetko a ešte omnoho viac mož-
no vycítiť z fotiek  Mariana Ga-
raia, ktoré už dávnejšie obdivu-
je aj Nikolay Nevrev. A práve on 
bol iniciátorom usporiadania tej-
to výstavy. „Výstava vznikla veľmi 
spontánne a za krátky čas. Zavo-
lal mi Nikolay s nápadom vystaviť 
niekoľko mojich fotografií v Tro-
tuar Cafe po dohode nad jeho na-

vrhnutým obsahom sme výstavu 
zrealizovali. Moje ďakujem pat-
rí majiteľovi kaviarne Daliboro-
vi Suchánkovi, Nikolayovi, mojej 
manželke Andrejke, všetkým zú-
častneným návštevníkom, fanúši-
kom, doterajším podporovateľom 

a Bohu za talent.“ Predajnú výsta-
vu nevšedne krásnych pohľadov 
Mariana Garaia na jeho rodnú 
Banskú Štiavnicu môžu návštev-
níci Trotuar café obdivovať do 3. 
novembra 2013.

Janka Bernáthová

Štiavnica okom a srdcom Mariana Garaia

Výstava
Slovenský zväz záhradkárov, Zá-
kladná organizácia Štefultov ozna-
muje svojim členom aj nečlenom, 
že dňa 26.a 27.10.2013 sa bude ko-
nať výstava ovocia, zeleniny a kve-
tov v dome záhradkárov na  Šteful-
tove (bývalá pošta na Štefultove). 
Vzorky označené menom môžete 
dňa 25.10.2013 od 15:00 – 20:00 
hod. do domu záhradkárov na Šte-
fultove (bývalá pošta na Štefulto-
ve). Uvítame aj vzorky, ktoré sú nie-
čím zaujímavé, alebo aj aranžmány 
vlastnoručne vytvorené. Bližšie info 
na: 0908 967 012 – p. Molčanová, 
0903 705 598 – p.Adamský, 0911 
543 259 – p.Fáber, 0903 250 921 – 
p. Mojžišová. Výstava bude otvore-
ná pre verejnosť 26.10. od 12:00 – 
19:00 hod. a 27.10. od 10:00 – 13:00 
hod. Ukončenie výstavy a vyhláse-
nie výsledkov o 14:00 hod. 4

  SZZ ZO Štefultov

Vernisáž výstavy fotografií Mariána Garaia foto Lubo Lužina

V sobotu 19. októbra 2013 
na zasadnutí V. snemu 
Slovenského Červeného kríža, 
konaného v Leviciach zvolili 
delegáti 38 územných spolkov 
SČK nového prezidenta 
Slovenského Červeného kríža, 
ktorým sa stal doc. MUDr. 
Viliam Dobiáš, PhD.  

doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD. 
je dlhoročný člen Slovenského 
Červeného kríža, anesteziológ, 
intenzivista a špecialista ur-
gentnej medicíny. Venuje sa pe-
dagogickej činnosti, je súdnym 
znalcom, lektorom pre prípra-
vu inštruktorov prvej pomoci a 
inštruktorom Slovenského Čer-
veného kríža. Je držiteľom naj-
vyššieho ocenenia za darovanie 
krvi – Medaily prof. MUDr. Jána 
Kňazovického, držiteľom Zla-

tého záchranárskeho kríža SR 
a Zlatého záchranárskeho krí-
ža ČR. 
V. snem SČK zvolil dvoch vice-
prezidentov Slovenského Červe-
ného kríža PhDr. Helenu Kobzo-

vú a MUDr. Elenu Hrbčovú. 
Novozvolenému vedeniu Sloven-
ského Červeného kríža gratulu-
jeme a prajeme množstvo úspe-
chov!

 SČK

Nový prezident Slovenského 
Červeného kríža 

doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD. foto SČK



9číslo 38 • 24. október 2013
sn@banskastiavnica.sk

Vážení lúštitelia!
Výhru vecnú cenu reprodukto-
ry, tričko a magnetku si výherca 
môže vyzdvihnúť v predajni ALL-
COM, Radničné nám. 11, B.Štia-
vnica. Správne znenie krížovky 
z č.36/2013: „Morálka zapadá 
spolu so slnkom“. Výhercom sa 
stáva Jarmila Beňová, Učiteľská 
8, Banská Štiavnica. Srdečne bla-
hoželáme! Tento týždeň hráme o 
čítačku pamäťových kariet, tričko 
a kľúčenku jašterička, ktoré nám 
do súťaže venovala firma ALL-
COM, spol. s r.o., Banská Štiav-
nica.
V tajničke sa ukrýva výrok Kurta 
Vonneguta: 
A., Miesto, kde sa splavuje, sono-
graf, vták,
B., Začiatok tajničky, 
C., Foto nahého tela, pracuj plu-
hom, duben naopak, kultúrna ko-
misia, citoslovce,   
D., Pochod, nepoľujú, Román E. 
Zolu,
E., Slovenské železiarne, zhyň, Ele-

na, ideš, 
F., Tento, 3.časť tajničky, Adriana, 
G., Ovocie, 2 050 v Ríme, ukonal,          
H., Hnil, policajt slangovo, ne-
rast Au,       
I., Prchavá tekutina, existovali, 
prenášaj, meno Chačaturjana,
J., Zvýšený tón A, koč, potešenie,
K., 2.časť tajničky, 
L., Boh germánskej mytológie, 
časť tela, stonania, písmeno R fo-
neticky, 
1., Síra, kde, koniec tajničky, 
staršia politická strana (Rusko), 
2., Lama, nie slobodní, predlož-
ka,   
3., Ľahký žáner, chumáč trávy, 
natri, pleť,      
4., Adrián, loď, sušič na vlasy,  
5., Sova, vynadal, smútok, 
6., Uschýna, prsník básnicky, kla-
vír,      
7., Plurál slova oceľ, muchlaj, ozn. 
kancelárskych potrieb,
8., Neexistovali, produkt od kravy,  
9., Predajňa topánok, patriaci Ale, 
rádiotelefónna stanica skr.,         

10., Súdiš bez dĺžňa, výtvarné ume-
nie, šepkanie,        
11., Označenie videokaziet, znala 
naopak, sonograf,        
12., 12. mesiacov, nasekla, nie iný,
13., Zn. ampér a volt, časť atlasu, 
varešky,

14., Brat Ábela, ženské meno, má 
chuť robiť,
15., Malá Aťa, staršia česká skupi-
na, vzduch grécky.  
Pomôcky: TDK, aer, marš, šlapeš, 
šalom.   

Pripravuje: Anna Rihová

kultúra

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

Pozývame vás na kultúrne podujatia
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Kino Akademik
Nedeľa 27.10.
Stávka o Leokádiu 
Kedysi dávno počas tureckých nájazdov v meste Tetrovej 
Turci zajali, upiekli a zjedli richtára a jeho dvanásť rod-
ných. Od tej doby obyvatelia mestečka si každoročne pri-
pomínali pamiatku umučených majálesom. Príbeh televíz-
neho filmu sa odohráva na jednom z nich. V centre príbehu 
stojí úradný ránhojič v meste Tetrová Dávid Šťúbrik, ktorý 
má takú povesť, že keď ide k nemocnému, šarvanci bežia k 
zvonici zvoniť umieračikom. Jeho cnostná dcéra Leokádia 
a vlastenecky cítiaci mestský notár Jožko Furtín ho posta-
via pred vážny problém. 
Pesničkári slovenskí: Padlášový výber
Začiatok premietania: 17:30 hod., vstupné: zdarma

Nedeľa 3.11.
Cukor
Ide o príbeh niekoľkých dní z prvých povojnových mesiacov. 
Jednoduchá dedinská žena Matyla sa vyberie do sveta zaob-
starať cukor pre svoju dcéru a pre dieťa, ktoré sa má ešte len 
narodiť. Film o matke, ktorý je výpoveďou o ľuďoch a epo-
che z pohľadu súčasnej strednej generácie.
Začiatok premietania: 17:30 hod., vstupné: zdarma

Nedeľa 10.11.
V tieni vlkov: Zlatý poklad
Film o vojakoch bojujúcich na tajnom fronte na Slovensku 
proti hitlerovskému fašizmu počas druhej svetovej vojny.
Začiatok premietania: 17:30 hod., vstupné: zdarma

Podujatie je súčasťou projektu Podpora infraštruktúry cestovného ruchu 
v Štiavnickom regióne a je financované zo drojov EÚ prostredníctvom 

ERDF, štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a mesta Banská Štiavnica.
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Už niekoľko týždňov sa na 
pultoch väčších i menších 
kníhkupectiev usídlila kniha 
štiavnického autora Juraja 
Červenáka Mŕtvy na Pekelnom 
vrchu. 

 Zatiaľ sa zdá, že sa na nich spravi-
dla neohreje veľmi dlho, pretože v 
niektorých z nich sa okamžite kata-
pultovala na prvé miesto v predaji.  
Bolo teda veľmi príjemnou udalos-
ťou uviesť knihu do života aj v auto-
rovom bydlisku a meste, v ktorom 
sa celý dej knihy zároveň odohráva.
18. októbra 2013 sa stretli desiatky 
milovníkov historických románov 
a detektívneho žánru v Kultúrnom 
centre. Okrem autora sa akcie zú-
častnil aj riaditeľ vydavateľstva Slo-
vart Juraj Heger, ktorého osobná 
prítomnosť podčiarkla význam no-
vej knihy pre spoločnosť, ktorú ve-
die. Počas viac ako 90 minút nebolo 
o zábavu núdza – okrem rozpráva-
nia o knihe s jej autorom zazneli aj 
dve ukážky v podaní Ivana Lukáča, 
Kamil Fojtík predviedol ukážky odie-
vania a výzbroje v časoch, v ktorých 

sa dej knihy odohráva a Peter Ivaška 
pripravil zaujímavú anketu medzi 
Štiavničanmi. O tom, že podujatie 
a rozprávanie o knihe zaujalo svedčí 
aj skutočnosť, že dve desiatky kníh 
určených na predaj na mieste sa mi-
nuli za pár minút, čo nakoniec bolo 
aj  jediným nedostatkom inak vyda-
renej akcie. 
A čo napísať o knihe? Juraj Červe-
nák napísal román, ktorý sa opla-
tí kúpiť. Okrem historických reálií 
i fikcie z nášho regiónu je dielo pl-

ným zásahom do medzery na slo-
venskom knižnom trhu. Pútavá 
historická detektívka sa dá doslova 
„zhltnúť“, rozuzlenie je prekvapivé 
a dej plný nečakaných zvratov. Ak 
milujete detektívky a chcete skúsiť 
aj niečo netradičné, určite si príde-
te na svoje. A podobne ako väčšina 
iných čitateľov už krátko po dočíta-
ní posledných riadkov budete klásť 
autorovi otázku – kedy sa dočkáme 
pražského pokračovania?

Rastislav Marko 

Uvedenie novej knihy Juraja 
Červenáka veľkým úspechom

II. trieda – juh

X.kolo hralo sa 19.10.2013 
SITNO BANSKÁ ŠTIAVNICA „B“ 
- FK HORNÉ HÁMRE 2:0 (1:0) 
Góly: 11.min. Hanzlík P., 66.min. 
Čiliak
Zostava: Kraják - Gazda, Kmeť, 
Žikla, Ferenčík st., Beňadik, Či-
liak, Barák Ľ., Javorský, Šovčík, 
Hanzlík P.
Za chladného počasia sa hral bo-
jovný zápas, ale priemernej úrov-
ni. Hostia boli nášmu mužstvu 
zdatným súperom. Do vedenia 

sme sa mohli dostať už v 3.min., 
ale Čiliak, ktorý sa ocitol sám 
pred brankárom hostí, neskóro-
val. Gólu sme sa dočkali v 11.min., 
keď z 18.m prudkou strelou otvo-
ril skóre Hanzlík. Do dobrej šance 
sa dostal i Šovčík, no nepremenil 
ju. Hostia sa tiež mohli radovať z 
gólu, no strela ich hráča skončila 
na brvne našej brány. V 2. polčase 
sa hral obojstranne útočný futbal, 
obe mužstvá sa snažili o strelenie 
gólu. Podarilo sa to nám v 66.min., 
keď po prihrávke Hanzlíka strelil 
gól Čiliak. V závere zápasu nás po-

držal spoľahlivo chytajúci brankár 
Kraják, ktorý chytil dobrú príleži-
tosť hostí a už v treťom zápase po 
sebe nedostal gól.
Kam za futbalom?
II.trieda - juh
XI. kolo hrá sa 6.10.2013 o 14.00 
hod. FK PRENČOV - SITNO BAN-
SKÁ ŠTIAVNICA "B"
II.liga starší a mladší žiaci
XIII. kolo hrá sa 26.10.2013 o 
10.00 hod. a 12.00 hod
SITNO BANSKÁ ŠTIAVNICA - FK 
FIĽAKOVO

Ivan Beňo, Ivan Javorský 

Náš brankár už tri zápasy bez gólu

II. liga sk. JUH 

U15 - MŽ U13 12. kolo - 
19.10.2013 
Žarnovica-B. Štiavnica 3:1 
(1:0), gól: 45´ Santus 
Chlapci sa zlepšujú od zápasu k 

zápasu. Za stavu 2:1 sa pokúsi-
li pred záverom vyrovnať, začali 
útočiť väčším počtom hráčov, čo 
súper využil k streleniu tretieho 
gólu II. liga sk. 
JUH U15 - SŽ a U13 12. kolo - 
19. 10. 2013 

Žarnovica-B. Štiavnica 6:0(1:0) 
Do polčasu dobrý výkon nášho 
mužstva, po polčase náš súper 
prehral hlavne v ofenzívnom po-
ňatí hry, kde sa presadzoval ich 
najlepší hráč Kováč.

Richard Neubauer

ii.liga starších a mladších žiakov 

Zľava J. Heger, J. Červenák a R. Marko pri krste knihy  foto Marián Garai

inzercia
Dovoz dreva – suché štiepané, pa- �

lety, brikety, dovoz zo stavebnín, štr-
ky, piesky, brizolit a iné, tel.č.: 0903 
121 901

Pôžičky pre zamestnaných, živ- �
nostníkov, dôchodcov, ženy na ma-
terskej, tel.č.: 0911 868 121 

Ponúkam hovädzie mäso, roz- �
predám aj balíky 5 a 10 kg, 1 
kg/5,-€, ďalej ponúkam domáce 
klobásy, jaternice, údenú slanin-
ku, tlačenku a ešte veľa dobrôt zo 
zabíjačky, len treba volať na 0919 
220 556

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

Hľadáme na predaj, kúpu ne- �
hnuteľnosti v silnej slovenskej re-
alitnej spoločnosti Dobré reali-
ty, tel.č.: 0948 959 697, 0918 561 
181, e-mail: madar@dobrereali-
ty.sk. 

Stredoškolská profesorka s dl- �
horočnou praxou na gymnáziách v 
BA doučí so zárukou úspechu ma-
tematiku ZŠ, SŠ v BŠ, tel.č.: 0917 
947 880  

Ponúkame na predaj originál- �
ne produkty značky OREGON®, 
produkty nemeckých výrobcov 
a náhradné diely svetových zna-
čiek, či už v lesníctve, záhradníc-
tve alebo v poľnohospodárstve. 
Požičovňa náradia. Viac na www.
minibager-vyhne.sk. Viac info na 
stránke e-shopu www.oregonvy-
hne.sk alebo na tel. č. 0907 370 
780, 0908 385 718.

Ponúkame elektroinštalačné prá- �
ce vrátane revízií, prerábanie bytov 
+ montáž bleskozvodov, lacno a 
rýchlo, tel.č.: 0907 181 172

SAD, Zvolen, pracovisko  �
B.Štiavnica ponúka: predaj mo-
torovej nafty, Po-Pi 6:00 -14:00, 
parkovanie pre nákladné autá, au-
tobusy, možnosť prenájmu kance-
lárskych a garážových priestorov. 
Areál je monitorovaný kamero-
vým systémom + strážna služba 
od 14:00 do 6:00. Info na tel.č.: 
045/681 20 01, 692 12 45, 0911 
010 487

Pôžičky pre všetkých, tel.č.: 0948  �
023 299

Prijímam objednávky na hovä- �
dzinu z domáceho chovu, tel.č.: 
0908 531 348

služby
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Dňa 5.a 6.októbra 2013 sa 
konal na Krytej plavárni v 
Banskej Štiavnici už 33.ročník 
medzinárodných plaveckých 
pretekov za účasti 236 prete-
károv z 23 klubov z Českej a 
Slovenskej republiky. 

Úroveň pretekov v tomto roku 
poznačila neúčasť slovenských 
reprezentantov, ktorí boli v tom 
čase na sústredení v Poznani v 
Poľsku. Domáci plavci už tradič-
ne v domácej vode dosahujú veľ-
mi dobré výkony. Inak to nebolo 
ani na 33. ročníku, keď zvíťazi-
li Tenkelová Denisa (50m voľný 
spôsob,100m polohové prete-
ky, 100m voľný spôsob), Čamaj 
Ján (50m znak), Orság Dalibor 
Daniel (50m prsia) a Hriňák Dá-
vid (50m motýlik). Pozoruhod-
né je to hlavne u veterána Čama-
ja Jána, ktorý sa zúčastnil tohto 
podujatia už 23 ráz. Umiestne-
nie do 3.miesta získali aj Ernek 
Matej a Hriňák Dávid 2x, Koneč-
ný Marek, Maruniaková Monika, 
Orság Dalibor Daniel 1x. V žiac-
kych kategóriách zvíťazila Berac-
ková Michaela (100m motýlik) a 
umiestnenie do 3.miesta získala 
Potančoková Timea 2x a Micha-
lová Barbora 1x.
Výsledky (v zátvorke domáci pre-
tekári):
 50 m voľný spôsob ženy:
1. Tenkelová Denisa PKBS 28,64,  
2. Aneštíkova Katarína FLIBR 
29,90, 3.Horváthová Kristína 
PKRS 29,91 (6. Potančoková Ti-
mea, 10. Beracková Michaela, 41. 
Michalová Barbora, 66. Nemčo-
ková Alexandra SiBS, 71. Lepáče-
ková Paulína, 73 .Melicherčíková 
Timea)
50 m voľný spôsob muži:
1. Pilek Adam PKNZ 25,50, 2. 
Hriňák Dávid PKBS 25,99, 3. An-
dreánsky Martin DELZH 26,10, 
(5. Ernek Matej, 6.Orság Dali-
bor Daniel, 14. Doletina Dárius, 
15.Longauer Jakub, 19. Konečný 
Marek, 28. Ernek Šimon, 57. Ber-
lanský Andrej, 58. Balász Michal, 
62. Dóczy Filip)
100 m prsia ženy :
1. Karmanová Klára SPK  1:17.04 
, 2.Komorníková Natália SPK 
1:20.02, 3 Havašová Lucia ŠKIGL 
1:20.28 (11.Potančoková Ti-
mea, 49.Melicherčíková Ti-
mea, 55.Lepáčeková Paulína, 56. 
Nemčoková Alexandra SiBS)
100 m prsia muži:

1. Lenár Ondrej SPK 1:12.89, 
2.Orság Dalibor Daniel PKBS 
1:13.09, 3.Rosina Patrik      PKNZ 
1:14.96, (5.Konečný Marek,13. 
Ernek Šimon, 32. Balász Michal, 
38. Berlanský Andrej, 40. Prokeš 
Daniel)      
100 m motýlik ženy:
1. Novotná Michaela KPSVY 
1:09.34, 2. Maruniaková Mo-
nika PKBS 1:14.89, 3.Vrbová                                  
Júlia UMB BB 1:17.30, (4. Berac-
ková Michaela)     
100 m motýlik muži:
1. Pilek Adam PKNZ 59.75, (2. Er-
nek Matej PKBS 1:02.88, 3. Hri-
ňák Dávid 1:02.94 PKBS, 7. Babús 
Benjamín, 8. Doletina Dárius)
50 m znak ženy:
1.Aneštíková Katarína FLIBR 
32.04 , 2. Paulíniová Nina AQSLE 
33.17, 3.Karmanová Klára SPK 
34.09 .
50 m znak muži:
1. Čamaj Ján PKBS 31.21, 2 Ká-
dek Jakub AQS LE 31.31, 3 Ernek 
Matej PKBS 31.33, (7 Bábus Ben-
jamín, 12. Konečný Marek, 38. 
Dóczy Filip)
100 m polohové preteky ženy:
1. Tenkelová Denisa PKBS 
1:10.18, 2. Karmanová Klára 
1:11.35, 3. Aneštíková Katarína 
FLIBR 1:13,52 (7. Maruniaková 
Monika, 12. Beracková Michaela, 
14. Potančoková Timea)
100 m polohové preteky muži:
1. Pilek Adam PKNZ 1:02.28 , 
2. Hriňák Dávid PKBS 1:05.91, 
3. Lenár Ondrej SPK 1: 07.34, 
(4.Čamaj Ján, 5. Orság Dalibor 
Daniel, 13.Ernek Matej, 14. Lon-
gauer Jakub, 15. Doletina Dárius, 
29.Ernek Šimon, 65. Berlanský 
Andrej, 70. Dóczy Filip 75. Pro-
keš Daniel)
50 m prsia muži:
1. Orság Dalibor Daniel PKBS 
33.39, 2 Konečný Marek PKBS 
33.59, 3. Lenár Ondrej SPK 33.72, 
(18. Ernek Šimon, 32. Balász Mi-
chal, 39, Prokeš Daniel, 45. Dóc-
zy Filip)
50 m prsia ženy:
1. Karmanová Klára SPK 35.91, 
2. Havašová Lucia INGL 36.51, 
3. Horváthová Kristína PKRS 
36,72, (5.Potančoková Ti-
mea, 17.Michalová Barbora, 
35.Lepáčeková Paulína, 37. Meli-
cherčíková Timea, 41. Nemčoko-
vá Alexandra SiBS)  
100 m znak muži:
1. Pilek Adam PKNZ 1:01.38, 
2. Ružic Tomáš SPK 1:0678, 3. 

Kádek Jakub AQS LE 1:07.41, 
(4.Čamaj Ján, 6. Babús Benja-
mín)
100 m znak ženy:
1. Aneštíková Katarína FLIBR 
1:08.31, 2. Paulíniová Nina AQS 
LE 1:11.58, 3. Valková Vivien 
PKNZ 1:11.74, (8.Beracková Mi-
chaela)
50 m motýlik muži:
1. Hriňák Dávid PKBS 26.93, 2 An-
dreánsky Martin DELZH 28.10, 
3. Ernek Matej PKBS 28.14, (6. 
Longauer Jakub , 8 Doletina Dá-
rius, 16. Babús Benjamín, 25. Er-
nek Šimon)
50 m motýlik ženy:
1. Novotná Michaela KPSVY 
31.34, 2. Grexová Martina FLIBR 
31,95, 3. Maruniaková  Monika 
32.32 (6. Beracková Michaela, 21. 
Potančoková Timea, 33. Michalo-
vá Barbora)
100 m voľný spôsob muži:
1. Pilek Adam PKNZ 54.92, 2. Že-
likovský Tomáš PKSNV 57.03,  
3. Andreánsky Martin DELZH 
57.33, (5. Hriňák Dávid, 6. Ernek 
Matej, 12. Orság Dalibor Daniel, 
13. Longauer Jakub, 15. Bábus 
Benjamín, 20. Doletina Dárius, 
28.Konečný Marek, 38. Ernek Ši-
mon, 66. Berlanský Andrej, 72. 
Balász Michal, 83. Prokeš Daniel)
100 m voľný spôsob ženy:
1. Tenkelová Denisa PKBS 
1:02.55, 2. Karmanová Klára 
SPK 1:02.75, 3. Němečková An-
drea KPSVY 1:05.11, (10. Berac-
ková Michaela, 22.Potančoková 
Timea, 51. Michalová Barbora, 
64. Nemčoková Alexandra SiBS, 
78. Lepáčeková Paulína, 82. Meli-
cherčíková Timea)
V mene organizátorov tohto naj-
väčšieho športového podujatia v 
našom meste sa chcem poďako-
vať všetkým, čo sa o zdarný prie-
beh tohto preteku pričinili, predo-
všetkým sponzorom, bez ktorých 
by tento pretek nebol a to : Mesto 
Banská Štiavnica, Bring, spol.s 
r.o., Žiar n.Hr., T.Ruckschloss, 
Ing.M.Macharík, Janka Thinko-
van, Intersport Zvolen, manželia 
Pifkovci Banská Belá, BETA CAR, 
spol s r.o., Pezinok, Pekáreň An-
ton-Antol, Ing.J.Mojička, SMER-
SD Ing. M. Zimmerman, Ľ.Barák, 
Čamaj Ján, spol. s r.o. Ďakujem tiež 
p.Antalovej predsedníčke komisie 
športu pri MsZ, ktorá si našla čas 
a dekorovala a odmeňovala najlep-
ších plavcov. 

Ján Čamaj st.

Štiavnický  kahanec - 33. ročník plaveckých pretekov Začala sa 5. 
Liga v stolnom 
tenise
V nedeľu 13.10. sa začala 5. 
Liga v stolnom tenise. Naše 
mesto v nej zastupuje najstarší 
nepretržite  pôsobiaci stolnote-
nisový oddiel v meste, LN TRA-
DE Banská Štiavnica. Tento rok 
bude situácia náročná, nakoľ-
ko družstvo prešlo zmenami. 
Opustil ho najúspešnejší hráč 
– odchovanec Martin Dobro-
vič, ktorý prestúpil do družstva 
ŠKST Banská Štiavnica, ktoré 
hrá vyššiu súťaž a má postupo-
vé ambície. Tu bude môcť ďalej 
rozvíjať svoj nesporný talent, 
v čom mu prajeme veľ úspe-
chov. Družstvo bolo doplnené o 
dvoch hráčov Michala Buzalku 
a Daniela Marku. 
1. zápas družstvo LN TRA-
DE odohralo na stoloch favori-
ta súťaže STK Stará Kremnič-
ka, ktorému podľahlo v pomere 
13:5. Platnou posilou sa javí je-
den z dvojice nováčikov, Bu-
zalka, ktorý vo svojej premiére 
získal 2 body. Na nepriaznivom 
výsledku sa podpísalo aj to, že 
nebodoval Sedilek, ktorému sa 
po vyhratej štvorhre obnovilo 
zranenie kolena.
V 2. zápase nastúpilo družstvo 
LN TRADE proti Žiaru „C“ na 
domácich stoloch a potvrdi-
lo úlohu favorita, keď vyhralo 
hladko v pomere 18:0.
STK Stará Kremnička – LN 
TRADE 13:5
Body za LN TRADE: štvorhra: 
Sedilek-Prokaj
dvojhry: Buzalka 2, Prokaj a 
Dobrovič Ján po 1
LN TRADE – Žiar „C“  18:0
Body za LN TRADE: štvorhry: 
Prokaj-Sedilek/Dobrovič-Marko
dvojhry: Prokaj, Buzalka, Dob-
rovič a Marko po 4
Ďalší zápas odohrá LN TRADE 
v nedeľu 27.10.2013, na sto-
loch STK Kremnica „C“.
Touto cestou by sme chceli po-
ďakovať našim dlhoročným 
sponzorom, ktorí nám aj ten-
to rok umožnili štartovať v 5. 
Lige, a to: LN TRADE, Penzi-
ón Kachelman (p. Kecskés ml.), 
Diela a dielka (p. Ladziansky), 
Dušan Tulipán ml. + st., Juraj 
Binder – Sv. Anton, Peter Tri-
lec, Ľubomír Matkovič a ďalší, 
ktorí si neželali byť menovaní.

Ján Sedilek
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Predám na Povrazníku pekný RD,  �
cena dohodou, tel.č.: 0903 121 901  

Kúpim garáž na Drieňovej, tel.č.:  �
0905 178 047

Túžite v dnešnej uponáhľanej dobe  �
po oddychu a pokoji v prekrásnej prí-
rode vidieckeho prostredia? Vymeň-
te bývanie v ruchu mesta za bývanie 
v obci Baďan. Ak máte záujem o bý-
vanie v nájomnom byte v obci Baďan, 
kontaktujte nás: Obec Baďan, 969 01  
Baďan; tel./fax: 045/672 66 24; obec.
badan@gmail.com; www.badan.ctr.sk

Predám byt + pivnicu 80m², tel.č.:  �
0902 082 226

Prenajmem zrekonštruovanú ga- �
ráž na Železničiarskej ul. (Stará stani-
ca), tel.č.: 0902 189 769

Predám originálne prerobený 3-iz- �
bový byt na ulici Mierová. Cena 45 
000,-€, tel.č.: 0948 100 727

Predáme dom, cena 17 000,-Eur,  �
tel.č.: 0911 282 806

Predáme 4-izbový byt, lacno, tel.č.:  �
0911 282 806

Prenajmem 2-izbový byt na Drie- �
ňovej, tel.č.: 0904 255 972

Predám 2-izbový byt v BŠ, tel.č.:  �
0903 069 735

Prenajmem 2-izbový prerobený,  �
zariadený byt na Križovatke v BŠ, ná-
jomné 200,-€ + energie, tel.č.: 0918 
304 969

Dám do prenájmu obchodné  �

reality

práca

Slovenský výrobca vyvažovacích zá- �
važí pre automobily Rotobalance, s.r.o., 
príjme pracovníka do výroby – odlie-
vača/údržbára. Bližšie info o požiadav-
kách na uchádzača nájdete na www.ro-
tobalance.sk. Svoje žiadosti a profesijné 
životopisy posielajte e-mailom na adre-
su: info@masaya.sk   

PO-MA, spol. s r.o., Antolská 33, 969  �
01 Banská Štiavnica príjme do pracov-
ného pomeru: - technika počítačových 
sietí, KDS a vysielačov - na plný pracov-
ný úväzok - moderátora/ku – redakto-
ra/ku - na kratší pracovný úväzok tel.č.: 
045/6921945

najlepšie ceny v meste

CITYCITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

Kameňolom Šobov 
ponúka na predaj 

stavebný, zásypový 
kameň a dunajský 

štrk. Kontakt: 
0911 343 051, 0911 

343 052, 0911 343 053

Vaša obľúbená 
UV Pizzéria je presťahovaná 

do nových priestorov v žltom dome na 
Ul. robotnícka (poniže predajne T-Mobile).

TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU!
Jedine u nás dostanete pizzu upečenú 

v originálnej peci na drevo!

MASÁŽE 
na Dolnej 6/a v BŠ

ponúkajú: rôzne Druhy 
liečebných a relaxačných 

masáží. stavte na 
kvalitu a tradíciu.

tel. obj.: 0908 648 707
www.bsnet.sk/masaze

Goldven 
Križovatka 19/A oproti Bille 
Vám ponúka široký výber 

zlatých svadobných 
obrúčok. 

Možnosť vlastného návrhu.
Novinka: obrúčky 

z chirurgickej ocele. 

priestory na Ul. A. Kmeťa 2, pri VÚB 
banke, tel.č.: 0911 828 382

Vymením veľký 2-izbový byt tehlo- �
vý (100 m²) za taký istý v B.Bystrici, 
tel.č.: 0908 535 197

Prenajmem 2-izbový zariadený  �
byt, atraktívna lokalita Drieňová, 
tel.č.: 0918 561 181


