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InzercIa

Obchvat Banská Belá – Banská Štiavnica
V ŠN č. 27/2012 zo dňa  9. au-
gusta 2012 sme informovali na-
šich čitateľov o pripravovanom 
zámere vybudovania obchvatu 
Banská Štiavnica – Banská Belá.

V tejto súvislosti sme požiadali pri-
mátorku nášho mesta Mgr. Nadeždu 
Babiakovú, aby nám k tejto téme po-
skytla viac informácii:

Pani primátorka, aká je mo-
mentálna situácia s pripravova-
ným zámerom? 

„V roku 2008 na výjazdovom zasad-
nutí vlády SR bolo prijaté uznesenie 
č.593/2008, v rámci ktorého bola ulo-
žená úloha, že cesta II/525 bude preka-
tegorizovaná na cestu 1. triedy v úseku 
Hronská Breznica – Banská Štiavnica 
– Hontianske Nemce. V tejto súvislos-
ti sa následne mala vypracovať projek-
tová dokumentácia, aby táto cesta spĺ-
ňala parametre a riešil sa obchvat, t.j. 
zmiernenie prevýšenia v lokalite Hájik. 
Samospráva túto úlohu zapracovala do 

materiálu, ktorý bol predmetom roko-
vania výjazdovej vlády a z neho vyply-
nulo aj spomínané uznesenie. V roku 
2009 bola táto cesta prekategorizovaná 
na cestu 1.triedy I/51. Cesta však para-
metre  1. triedy nemá. Nasledujúca vlá-
da SR toto uznesenie zrušila. Súčasná 
vláda  pod vedením predsedu vlády SR 
Roberta Fica, ktorá pôvodné  uznese-
nie prijala,  začala ho plniť s tým, že bol 
predložený zámer na vypracovanie pro-
jektovej dokumentácie.  •3. str. 

Minister Ján 
Počiatek o 
Trati mládeže

V nadväznosti na podrobnú in-
formáciu v tomto čísle novín o ďal-
šom zachovaní vlakového spojenia 
na Trati mládeže medzi Hronskou 
Dúbravou a Banskou Štiavnicou uvá-
dzame ešte vyjadrenie ministera do-
pravy Jána Počiatka bezprostredne 
po rokovaní s primátorkou nášho 
mesta Nadeždou Babiakovou dňa 
22.10.2012.

Minister Ján Počiatek: „Optimali-
zácia vlakových spojení podlieha reví-
zii, aby sme maximálne vhodne využi-
li to množstvo vlakových kilometrov, 
na ktoré štát uzavrel zmluvu. Štiatisti-
ky sú pomerne extaktné, ale aj tie tre-
ba naozaj vidieť v tom reálnom kon-
texte. Takže, na základe toho, čo sme 
si aj s pani primátorkou prebrali, sme 
došli ku záveru, že nejaká tá množi-
na vlakových spojení má význam. 
Čiže, nebudú zrušené všetky, ale len 
tie, ktoré po technických rokovaniach 
budú vyselektované, budú zrušené 
a tie ostatné budú zachované. Súčas-
ne však platí, že budeme naďalej veľ-
mi pozorne sledovať vývoj využívania 
týchto vlakov. Tento monitoring bude 
prebiehať minimálne rok a k ďalšiemu 
prehodnoteniu určite príde vtedy, keď 
sa opraví cesta. To bol jeden z hlav-
ných argumentov, že nahradiť toto 
vlakové spojenie autobusovým je 
dnes ešte nie v plnej miere reálne a 
to najmä v zime.“  •2. str.

Vlakové spojenie na Trati 
mládeže ostáva aj naďalej
Po dlhých mesiacoch od apríla tohto 
roku keď som sa prvýkrát začala 
zaoberať záchranou – zachovaním 
osobnej vlakovej dopravy, dnes 
môžem zodpovedne povedať, že 
úsilie, rozsiahla korešpondencia 
najmä s predsedom vlády SR 
R.  Ficom, ministrom dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja 
J. Počiatkom, predsedom Bansko-
bystrického samosprávneho kraja 
V.  Maňkom, ako aj s podpred-
sedníčkou a poslankyňou NR SR   
J. Laššákovou, poslancom NR SR 
M. Čížom a osobné niekoľkoná-
sobné rokovania s nimi neboli márne.

Ťažko sa hľadali ekonomické argu-

menty a zdôvodnenia, pretože vyso-
ké ekonomické náklady, stratovosť sú 
exaktné čísla, ktoré sa dajú ťažko spo-

chybniť, ale nie vždy a na všetko sa 
musíme aj v zložitej ekonomickej situ-
ácii pozerať cez peniaze.    •3. str. 

Minister dopravy s primátorkou nášho mesta  foto ján petrík
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Túlavý pes 
Dňa 10.10.2012  o 18.40 hod. 

hliadka MsPo počas výkonu hliad-
kovej služby  zistila v Banskej Štiav-
nici na Ul.  Drevená č. 1 voľný po-
hyb psa, ktorý ohrozoval osoby. S 
cieľom zaistenia bezpečnosti osôb 
bol vykonaný odchyt uvedeného 
psa a následne bol umiestnený v ka-
ranténnej stanici. Pes nebol označe-
ný známkou, a preto bude vykona-
né pátranie po jeho majiteľovi.
Nezvestná osoba

Dňa 13.10.2012 o 22.00 hod. 
bola nahlásená nezvestnosť osoby  
M.H.. Na základe oznámenia bolo 
spoločne s hliadkou OO PZ Ban-
ská Štiavnica vykonané pátranie v 
meste Banská Štiavnica. Na zákla-
de pátrania bola nezvestná osoba 
M.H. dňa 14.10.2012 o 03.55 hod. 
v Banskej Štiavnici vypátraná.

Vladimír Kratoš

22.10.
Uskutočnili sa stretnutia primá-

torky mesta Banská Štiavnica so se-
niormi pri príležitosti Mesiaca úcty 
k starším.

Pracovné stretnutie s ministrom 
dopravy, výstavby a regionálne-
ho rozvoja SR Jánom Počiatkom v 
Banskej  Štiavnici o zachovaní vla-
kovej dopravy. 

23.10. 
Účasť na súdnom pojednávaní v 

súvislosti s Mestskou nemocnicou. 
Pracovná porada k rozpočtu.
Účasť na prezentácii knihy "TAJ-

CHY v okolí Banskej Štiavnice" spo-
jenej s autogramiádou autorského 
kolektívu v zložení Ján Novák, Vla-
dímír Bárta, Vladimír Bárta ml. a 
Lubomír Lužina. 

24.10.
Pracovné stretnutie starostov a 

primátorov ZMO - Žiarsky región. 
Pracovné stretnutie so zástup-

com firmy Eurofima, s.r.o., k verej-
nému obstarávaniu na autobusové 
zastávky, lavičky, koše a vitríny.

25.10.
Účasť na zasadnutí Správnej rady 

Súkromnej hotelovej akadémie. 

26.10.
Slávnostné otvorenie výstavy 

výtvarných prác a výsledkov me-
dzinárodného workshopu realizo-
vaného v rámci projektu programu 
ERASMUS Intenzívne programy 
pod názvom  Ochrana a rehabilitá-
cia historických cintorínov v kon-
texte kultúrneho dedičstva. 

Andrea Benediktyová

Obchvat Banská Belá – Banská Štiavnica
•1.str. Aj tu vidno skutočný zá-

ujem zo strany vlády Roberta Fica 
a aj Ministerstva dopravy, výstavby 
a RR riešiť problémy Banskej Štiav-
nice. Objednávateľom je Slovenská 
správa ciest, Bratislava. V tejto sú-
vislosti bolo Ministerstvom život-
ného prostredia SR vypracované 
posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie – tzv. EIA, ktorého záve-
rečné stanovisko je z februára 2012. 
Začiatok úseku - obchvatu je na ces-
te I/51 pred obcou Banská Belá. Tra-
sa v tomto úseku z dôvodu minima-
lizácie demolácie v závode Dinas je 
vedená západnejšie od trasy existu-
júcej cesty I/51, potom prechádza 
trasa lokalitou Kysihýbel až po kri-
žovatku Banský Studenec. Za kri-
žovatkou je cesta vedená v násype, 
kde sa nová trasa dostáva do trasy 
existujúcej cesty a vyúsťuje na Uli-
ci Kolpašská, kde by sa mala napo-
jiť pri bývalom areáli Dužina. Teda 
na existujúcu cestu I/51. Z troch od-
porúčaných variantov, ktoré boli vy-
pracované,  Ministerstvo životné-
ho prostredia SR odporučilo variant 

č.3, tzv. „červený variant“ s tým, že 
neurčitosti, ktoré sa v procese hod-
notenia vyskytli, je potrebné vyrie-
šiť v ďalších stupňoch projektovej 
prípravy stavby. V súčasnosti sme 
dostali žiadosť o posúdenie projek-
tovej dokumentácie stavebného zá-
meru a dokumentácie pre územ-
né rozhodnutie pre stavbu „I/51 
Banská Štiavnica – Banská Belá ob-
chvat“. Samospráva nášho mesta sa 
viac ako 20 rokov snaží zlepšiť do-
stupnosť Banskej Štiavnice, ako aj 
zmierniť náročnosť terénu trasy od 
Banskej Belej do Banskej Štiavnice 
cez lokalitu Hájik. Náročnosť zim-
nej údržby a spomalenosť dopravy v 
tomto úseku bránia tomu, aby táto 
cesta bola rýchlejšie využívaná ako 
dopravná spojnica Banskej Štiavni-
ce s Banskou Bystricou a Zvolenom. 
Doprava je problematická hlavne 
v zimnom období a spôsobuje ťaž-
kú dostupnosť do Banskej Štiavni-
ce. Rozvoj Banskej Štiavnice z hľa-
diska rozvoja cestovného ruchu, ale 
aj z hľadiska investorov je potrebné 
postaviť na modernej vyhovujúcej 

cestnej komunikácii, kde by doprava 
do Banskej Štiavnici mala byť rých-
la a bezpečná. Na základe tohto by 
mala byť v roku 2013 vypracovaná 
kompletná projektová dokumentá-
cia s následnou realizáciou v rokoch 
2014-2017. Myslím si, že táto úloha 
vzhľadom na potrebu rozvoja mesta 
ako lokality UNESCO a rozvoja ces-
tovného ruchu bude jednou z prio-
ritných úloh, aby sa Banská Štiav-
nica stala  rýchlejšie  a bezpečnejšie 
dostupnou. Dostali sme aj petíciu 
od obyvateľov oblasti, kadiaľ tra-
sa má byť budovaná. No myslím si, 
že treba vychádzať hlavne z potrieb 
nášho mesta, a preto ešte predtým 
ako bude vydané stavebné povole-
nie, to znamená pred ukončením 
projektu, budeme ho prezentovať 
všetkým obyvateľom a osobitne 
prerokujeme s dotknutými a uro-
bíme všetko pre to, aby dopady 
boli minimalizované a došlo tak 
ku konsenzu medzi investormi a 
dotknutými obyvateľmi“, dodala 
na záver primátorka mesta.

Michal Kríž

Minister Ján 
Počiatek o 
Trati mládeže

•1.str. K tomuto treba ešte 
podať vysvetlenie, že minister 
opravou cesty myslel vybudova-
nie komunikácie cez Kysihýbel v 
dĺžke takmer 4,5 km novej cesty, 
v zmysle rozhodnutia vlády Ro-
berta Fica na jej zasadnutí v Ban-
skej Štiavnici 3.9.2008. Stavba 
cesty je v súčasnosti v štádiu pro-
jekčnej prípravy, k jej vybudova-
niu dôjde v rokoch 2014-2017.

Ján Novák

Poďakovanie seniorom
Stalo sa už dlhoročnou 
tradíciou, že v októbri – 
Mesiaci úcty k starším – samo-
správa nášho mesta pripravuje 
pre svojich najstarších 
občanov slávnostný program 
spolu s malým darčekom.

V pondelok 22. októbra sa veľ-
ká sála Kultúrneho centra dva razy 
zaplnila do posledného miesta. Na 
úvod príjemnými melódiami priví-
tali účastníkov p. Timon Turčan a p. 
Renáta Horváthová. Do programu 
prispeli detičky z MŠ na Ul.1. mája 
baníckymi piesňami, tancami a bás-
ničkami. Ako vždy – boli detsky bez-
prostredné a rozkošné. Vystúpenie 
Texasiek je vždy pôžitkom pre oko.  
Dobre sa počúvali aj piesne Zborí-
ka zo ZUŠ pod vedením p. riaditeľky 
Irenky Chovanovej. Pesničky z obľú-
beného televízneho programu Re-
pete ponúkol publiku p. Martin Ja-
kubec. Vyprovokoval  k spevu celú 
sálu. A na záver – populárne taneč-
né piesne zahrala  hudobná skupina 
p. Radjanského a spevom potešila 
Patrícia Debnárová. 

Program zabezpečila p. Jarka Si-
monidesová.

Seniorom sa prihovorila primá-
torka mesta Mgr. Nadežda Babia-
ková. Z jej prejavu vyberáme: „Do-
voľte mi, aby som vás všetkých 
pozdravila na tejto slávnosti. Ne-
smierne si vážim všetkých našich 
spoluobčanov, ktorí sa nezľak-
li prekážok a zostali žiť v našom 
meste, pracovať,  neopustili mi-
lovanú Štiavnicu, hoci sa tu žije 
ťažšie a náročnejšie v porovnaní s 
inými mestami. Ostali ste jej ver-
ní a naša samospráva si tento váš 
postoj nesmierne váži. Som preto 
veľmi rada, že aspoň raz do roka 
sa môžem s vami stretnúť na tej-
to slávnosti a zo srdca sa vám po-
ďakovať za všetky roky strávené 
v našom meste, vyjadriť vám slo-
vá úcty a uznania za vaše pracov-
né úsilie, váš statočný prístup k 
životu. Poďakovať sa vám za prá-
cu, ktorou ste prispeli k záchrane a 
rozvoju Banskej Štiavnice. V mene 
poslancov MsZ ako aj v mene svo-
jom vám prajem len to najlepšie 
nielen v tento deň, ale aj po všetky 
ďalšie, ktoré prídu. Nech sú pre-
pletené radosťou, naplnené úctou, 
láskou a porozumením.“ 

Redakcia ŠN
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Stretnutie baníkov
Oznamujeme, že pravidelné 

stretnutie baníkov sa bude ko-
nať. Dňa 26.októbra 2012 o 
15:00 na Štefultove v reštaurá-
cii „SPOLOK“. Odchody autobu-
sov z Križovatky o 14:30. Tešíme 
sa na vašu účasť.

Pátranie 
Dňa 13.10.2012 príslušníci Ob-

vodného oddelenia PZ na zákla-
de oznámenia o nezvestnosti osoby 
M.H. vykonali miestne pátranie a ne-
zvestnú osobu vypátrali v B. Štiavnici. 
Osobu si prevzali rodinní príslušníci. 
Dopravná nehoda

Dňa 14.10.2012 v čase o 21:00 
hod. neznámy vodič vozidla pravde-
podobne BMW spôsobil v obci Ban-
ská Belá dopravnú nehodu, kde spô-
sobil škodu na cudzom majetku, a to 
na oplotení  a skleníku pri rodinnom 
dome, dopravnú nehodu neohlásil a 
z miesta odišiel na neznáme miesto. 
Po vodičovi polícia pátra.
Krádež

Dňa 15.10.2012 poverený prísluš-
ník Obvodného oddelenia PZ v Ban-
skej Štiavnici začal trestné stíhanie 
pre trestný čin krádeže, ktorého sa 
dopustil doposiaľ nezistený páchateľ. 
V čase od 23:00 hod. do 01:15 hod. 
vykonal krádež vecí a celého účtovníc-
tva firmy, ktoré mal poškodený Z.S. v 
motorovom vozidle, odstavenom na 
Ul. Sládkovičova v Banskej Štiavnici. 
Polícia po páchateľovi pátra.

Vladimír Fábry

Informácie pre 
športové kluby

Športové kluby v Banskej 
Štiavnici môžu zasielať na Mest-
ský úrad v Banskej Štiavnici žia-
dosti o finančný príspevok na rok 
2013 do termínu 30.11.2012. 

Žiadať o poskytnutie dotácie 
možno len písomnou formou na 
základe podmienok a v termí-
noch zverejnených mestom pod-
ľa VZN č. 2/2011 o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu Mesta Ban-
ská Štiavnica. Bližšie informácie 
a vzor žiadosti nájdete na www.
banskastiavnica.sk – Občan – 
Dokumenty, Tlačivá – Tlačivá. 

Viktória Michalská

Vlakové spojenie na Trati 
mládeže ostáva aj naďalej

•1.str. A tu práve zvíťazili rozho-
dujúce argumenty lokalita UNESCO, 
unikátnosť Banskej Štiavnice z celo-
slovenského hľadiska s potenciálom 
rozvoja cestovného ruchu, ktorý po-
trebuje aj železničnú dopravu a nie za-
nedbateľný faktor ťažká dopravná do-
stupnosť do Banskej Štiavnice, ktorá 
sa ešte viac zvýrazňuje najmä v zim-
nom období po cestách, a to hlavne 
v smere Hronská Breznica – Banská 
Štiavnica, kde síce cesta bola prekate-
gorizovaná na cestu I. triedy I/51, ale 
vyžaduje si rekonštrukciu s vybudova-
ním obchvatu, aby táto zabezpečova-
la bezpečnejšiu, lepšiu a rýchlejšiu do-
stupnosť do Banskej Štiavnice.

Zvoliť riešenia a stratégiu si vy-
žaduje určitú diplomaciu pre rie-
šenie veci v danej situácii, pretože 
každé mesto, obec, kde sa rušia vla-
kové spoje, sa bráni. A čo mňa osob-
ne najviac teší, je podpora desiatok 
listov od ľudí ako aj od žijúcich bu-
dovateľov Trate mládeže. Veľa času 
som naozaj venovala hľadaniu rieše-
nia, štúdiu využiteľnosti trate. Dnes 
aj verejne môžem povedať, že takej 
podpory a pochopenia pre riešenie 
tejto otázky, akej sa mi dostalo v pro-
spech zachovania osobnej vlakovej 
dopravy Hronská Dúbrava – Banská 
Štiavnica z dôvodu pomoci ďalšiemu 
rozvoju Banskej Štiavnice ako lokali-
ty UNESCO zo strany predsedu vlády 
SR R. Fica, predsedu BBSK V. Maňku, 
podpredsedníčky NR SR J. Laššáko-
vej, poslanca NR SR M. Číža a v ko-
nečnom dôsledku aj od ministra do-
pravy, výstavby a RR J. Počiatka, si 
zaslúži jedno veľké ďakujem za to, že 
boli ochotní počúvať moju požiadav-
ku, moje argumentácie, aby Banská 
Štiavnica a jej obyvatelia neostali bez 
vlakového spojenia, aby osobná vla-
ková doprava na Trati mládeže bola 
tiež prostriedkom pre rozvoj cestov-
ného ruchu našej lokality. 

V piatok 19.10. mi oznámil 
pán minister dopravy, výstavby a 
RR svoju plánovanú návštevu na 
22.10.2012 s tlačovou konferen-
ciou. Čo si vysoko vážim je, že sa 
pán minister osobne vlakom previe-
zol a následne sa uskutočnilo naše 
spoločné rokovanie za účasti aj po-
slanca NR SR M. Číža, generálneho 
riaditeľa sekcie železničnej dopravy 
a dráh J. Kubáčeka, hovorcu minis-
tra M. Kóňu. Znovu sme všetky ar-
gumenty prerokovali a zhodli sme 
sa, že Banská Štiavnica ako lokalita 

UNESCO je unikátnou destináciou 
z celoslovenského hľadiska rozvoja 
cestovného ruchu a súčasná doprav-
ná dostupnosť po cestách nie je naj-
lepšia, je zložitá, terénne s ťažkou 
dostupnosťou v zimnom období a 
paralelná cesta je nekvalitná a jej re-
konštrukcia si vyžaduje dlhší čas.

Po takmer 1,5 hodinovom roko-
vaní minister dopravy, výstavby a 
RR Ján Počiatek rozhodol, že vlaky z 
Hronskej Dúbravy do Banskej Štiav-
nice pôjdu naďalej aj po zmenách v 
grafikone od 9. decembra 2012. Po 
prehodnotení využiteľnosti 6 párov 
vlakov, ktoré v súčasnosti premáva-
jú, po 9. decembri budú premávať 
štyri páry vlakov, ktoré budú nača-
sované v cestovnom poriadku tak, 
aby bolo čakanie na prestup mini-
málne. Zároveň na rokovaní som 
sa ako primátorka za mesto Banská 
Štiavnica zaviazala, že zabezpečíme 
autobusové spojenie centra mesta s 
vlakovou stanicou, aby sme aj tým-
to spôsobom vytvorili možnosti pre 
väčší počet cestujúcich a cez Ob-
lastnú organizáciu cestovného ru-
chu sa zameriame na propagáciu a 
marketing osobnej vlakovej dopra-
vy. V tejto spolupráci chcem využiť 
aj občianske združenie umelcov Što-
kovec, ktoré dnes spravuje budovu 
stanice, ale aj miestnych podnikate-
ľov a občianskych aktivistov. 

Po stretnutí sa uskutočnila tlačo-
vá beseda, na ktorej pán minister 
dopravy, V a RR Ján Počiatek okrem 
iného povedal: „Banská Štiavnica je 
unikátna destinácia z celoslovenské-
ho hľadiska, ktorá má veľký potenci-
ál rozvoja cestovného ruchu. Navy-
še, dopravná dostupnosť po cestách 

nie je najlepšia. Preto sme sa roz-
hodli dať železnici ešte jednu šan-
cu.“ Treba povedať, že v kompeten-
cií ministerstva dopravy, V a RR je aj 
cestovný ruch a preto je nanajvyš lo-
gické, aby sme aj my tu hľadali spo-
ločné možnosti využitia vlakovej do-
pravy a rozvoja cestovného ruchu. 

Dnes sa ma niektorí pýtajú, pre-
čo sme nežiadali predĺženie spojov 
do Zvolena, Banskej Bystrice. Zod-
povedne môžem povedať, že aj toto 
sme prerokovali, avšak to by si vyža-
dovalo ďalšie finančné prostriedky a 
v súčasnej ekonomickej situácii sa to 
zatiaľ naraz nedalo riešiť.

Ešte treba zdôrazniť, že intenzita 
dopravy na tejto trati bude sledova-
ná a vyhodnocovaná, a tak aj ja na 
vás, vážení spoluobčania, apelujem 
tak isto ako ministerstvo dopravy, 
aby ste vlakovú dopravu využívali.

Na záver sa chcem poďakovať 
všetkým, ktorí mi posielali pripo-
mienky, námety, ale aj zástupcom 
občianskeho združenia Štokovec Z. 
Bodnárovej a S. Mikytovi, za preja-
venú ochotu mi pomôcť, ako aj šty-
rom mladým ľuďom pod vedením J. 
Kuzmovej, ktorí organizovali petí-
ciu na podporu mojich požiadaviek 
k zachovaniu osobnej vlakovej do-
pravy, ako aj predsedovi Okresnej 
organizácie strany Smer-SD  Mariá-
novi Zimmermanovi, ktorý celý čas 
podporoval moje aktivity na záchra-
nu osobnej vlakovej dopravy.

Aj v tomto prípade sa naplni-
la podpora súčasnej vlády SR mes-
tu Banská Štiavnica, okresu Banská 
Štiavnica a ich obyvateľom.

Nadežda Babiaková
primátorka mesta
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250 rokov akademických chodníčkov
Banská Štiavnica, už od 12. 
storočia zvaná terra banensium 
- krajina baníkov. Žijeme v 
21. storočí a na každom kroku 
cítime, ako baníctvo ovplyvňo-
valo život mesta a sformovalo 
ho do dnešnej podoby.

Rok 1762 snáď najčastejšie 
skloňovaný letopočet dnešných 
dní v našom kraji. Samotná cisá-
rovná Mária Terézia ho zlatými 
písmenami vpísala do dejín sve-
tového akademického školstva, 
keď rozhodla o založení Baníckej 
akadémie. Ako čas ukázal, vznik-
lo najznámejšie centrum baníc-
kej vedy a technológie v Európe 
a zároveň 1. vysoká škola tech-
nického charakteru na svete! 
Akadémia vychovala špičkových 
baníckych, hutníckych a lesníc-
kych odborníkov a dôsledne dba-
la na prepojenie teórie s praxou 
(už študenti 1. ročníka boli po-
vinní min. raz za dva týždne sfá-
rať do bane). Najvýznamnejšou 
poctou pre akadémiu bolo vy-
stúpenie francúzskeho chemika 
Furroya vo francúzskom národ-
nom konvente, kde navrhol pre-
vziať vyučovacie metódy Akadé-
mie pre novozaložený Ústav pre 
výchovu inžinierov v  Paríži. Nie 
každý z návštevníkov mesta vie, 
že kultúrnu pamiatku Baníckej 
a lesníckej akadémie tvorí kom-
plex 11 budov, v ktorých sa vy-
učovalo, niektoré z nich boli po-
stavené ako pôvodné meštianske 
domy a prispôsobené pre potre-
by vyučovania. Sme hrdí, že síd-
lime v najväčších a k tomuto 
účelu postavených neorenesanč-
ných budovách palácového štý-
lu, zároveň nás táto skutočnosť 
zaväzuje. Môžeme tak pokračo-
vať vo vyše dvestoročných šľapa-
jach akademikov. V duchu ucho-
vania akademických tradícií sme 
pred rokom začali prípravy na 
najvýznamnejšiu kultúrno-his-
torickú udalosť nášho regiónu. 
Realizačný team pedagógov a za-
mestnancov školy, ktorý sa po-
dieľal na príprave osláv, praco-
val zanietene a profesionálne. 
Dal tak najavo svoju spolupat-
ričnosť so súčasnou Alma mater. 
12. október preveril opodstatne-
nosť dlhodobých príprav. Naša 
škola, Stredná priemyselná ško-
la Samuela Mikovíniho, pripravi-
la dôstojné podujatia a pamätné 

predmety k 250. výročiu. Počas 
slávnostného zhromaždenia v 
Kostole sv. Kataríny boli rekto-
rom a dekanom pozvaných vyso-
kých škôl odovzdávané pamätné 
grafické listy na ručnom papieri s 
motívom budovy posledného sí-
dla akadémie. Návrh na grafický 
list pochádza z dielne Mgr.art M. 
Benďžalu, vyučujúceho grafiku 
na Akadémii výtvarných umení v 
B. Bystrici. Ten istý motív prene-
sený na obrovský banner spolu s 
ďalšími tvoril výzdobu vestibulu 
školy počas slávnostného otvo-
renia výstavy AKO SA MERAL 
SVET o 16:00. Za prítomnos-
ti vzácnych hostí, vyučujúcich a 
občanov mesta výstavu slávnost-
ne otvoril Ing.M. Lukáč v zastú-
pení dekana SFSTU. Expozícia 
prekvapí laikov i odborníkov sú-
borom unikátnych zememerač-
ských prístrojov a pomôcok, kto-
ré sú aj po 150 rokoch funkčné 
a presné. Prístroje dopĺňajú kó-
pie máp zo ŠÚBA .Nápad zor-
ganizovať výstavu priniesol ria-
diteľ školy Ing. Ján Totkovič po 
návšteve Šoprone a Lesníckeho a 
drevárskeho múzea, ktoré uvede-
né prístroje zapožičalo. Pri príle-
žitosti výstavy Ako sa meral svet 
vydala naša škola rovnomenný 
zborník, ktorý čitateľa vtiahne 
do sveta histórie banského me-
račstva a prináša fotografie vy-
stavených exponátov s krátkym 
popisom. Po otvorení výstavy 
sa jej návštevníci presunuli pred 
mestskú radnicu, kde sa presne o 
17:00 rozozvučali kostolné zvony 
na počesť pôvodného rozhodnu-
tia o založení Baníckej a lesníckej 
akadémie, ktoré predniesla Má-

ria Terézia. Po historickom ce-
remoniáli sa sformoval sprievod 
akademikov, ktorého súčasťou 
boli aj naši študenti v baníckych 
uniformách a pedagógovia a za-
mestnanci školy. Sprievod dopu-
toval v prítmí efektne presvetle-
nom fakľami pred  budovu SPŠ S. 
Mikovíniho, kde prof. RNDr. L. 
Miklós, DrSc., odhalil pamätnú 
tabuľu k 250. výročiu, ktorú ve-
novali zamestnanci školy. Tabu-
ľa zo švédskej žuly je vsadená do 
dlažby pred hlavným schodišťom 
do budovy. Takto si chceme pri-
pomínať dennodenne vzácne vý-
ročie. Po tomto akte sa slávnost-
né zhromaždenie presunulo do 
vestibulu, kde zazneli príhovo-
ry akademických funkcionárov. 
Predseda akademického sená-
tu doc. Lukeš, zástupca FCHTP 
STU vyzdvihol prácu stredoškol-
ských učiteľov a Ing. Jánovi Tot-
kovičovi odovzdal pozdravný list 
prof. Jána Šajbidora, dekana Fa-
kulty chemickej a potravinárskej 
technológie STU v Bratislave., v 
ktorom oceňuje prácu kolektí-
vu školu a je pre nás  význam-
ným úspechom. Slávnostný deň 
dospel do záverečného pohoste-
nia v jedálni školy, ktorého sa zú-
častnili pozvaní hostia a učitelia 
a zamestnanci školy.13. októ-
ber priniesol so sebou ďalšiu 
výraznú udalosť, 150. výročie 
založenia maďarského lesnícke-
ho spolku a lesníckeho časopisu. 
Slávnosti sa konali v priestoroch 
našej školy, vo veľkej posluchár-
ni, ktorá je vyhľadávanou kuli-
sou významných podujatí me-
dzinárodného formátu.

Beata Chrienová

Anketa - otázka 
pre našich seniorov
Aký je Váš recept na 
príjemnú a pokojnú jeseň 
života?

,,My sa s manželom stále usmie-
vame, aj keď nás už občas kadečo 
pobolieva a bez liekov sa nezaobí-
deme, dobrá nálada nás neopúšťa."

Jozef a Danka K.

,,Žijem veľmi aktívne, kaž-
dé ránko si zacvičím,mám veľa 
priateľov, záujmov, milých po-
vinností.Starám sa o vnúčatá, 
pestujem kvety, rada čítam a ne-
vyhýbam sa spoločnosti.Nieke-
dy dni plynú veľmi rýchlo, nao-
zaj sa nenudím."

Mária J.

,,Aj keď  dôchodky sú skromné, 
najkrajšie veci v živote sú predsa 
len zadarmo. A človek sa môže tešiť 
a  byť užitočný v každom veku."

Ján H. 

,,Ja sa ako dôchodca vôbec necí-
tim, venujem sa včelárstvu, hubár-
čeniu, turistike, zaujímam sa o his-
tóriu a veľmi rád si zaspievam."

Albert G.

,,Dôležité je nepodliehať ,,sych-
ravým náladám", mne veľmi po-
máhajú vnúčatká, tie mi rozjasnia 
každý deň. "                            Oľga Ž.

,,Keď má človek zdravie, má 
všetko. A to platí pre každé obdo-
bie života."                        Zdenka B.

Za rozhovor poďakovala
Janka Bernáthová

Piataci na 
farme

Vo štvrtok sme boli na farme v 
Devičanoch robiť jablkový mušt. Išli 
sme o 6.00 autobusom, lebo farmá-
ri vstávajú skoro. Keď sme prišli, na-
raňajkovali sme sa a začali sme ro-
biť. Postup: Nazbierajte 3 vrecia plné 
najkrajších jabĺk. Umyte ich v ľadovej 
čistej vode asi 20 minút. Hoďte ich do 
mixéra na jablká. Hoďte ich do odšťa-
vovača a nakoniec zositkujte. Bolo to 
namáhavé, ale stálo to za to. Mňam! 
Najlepší džús na svete!!! Dievčatá sa-
dili cesnak a chlapci robili mušt. Ďa-
kujem tete farmárke (Marcela Ne-
mcová) a jej Mirovi aj pani učiteľkám 
(Ivana Kopálová a Emília Šušková).

Igor Gallay ml.

Spomíname na slávnu Banícku akadémiu foto: lubo lužina
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20. výročie Základnej školy Jozefa Kollára
Dňa 18.10.2012 sa v popoludňaj-

ších hodinách konalo v priestoroch 
jedálne Základnej školy Jozefa Kol-
lára podujatie k 20. výročiu založe-
nia školy. Na tomto slávnostnom 
podujatí sa zúčastnili viceprimátor 
mesta  JUDr. Dušan Lukačko, ve-
dúca školského úradu PaedDr. Vie-
ra Ebert, poslanci mestského za-
stupiteľstva Ivan Beňo, Ľubomír 
Barák, JUDr. Gejza Volf a poslanec 
VÚC BBSK Ing. Marián Zimmer-
mann, ďalej pozvaní hostia, bývalí 
učitelia na dôchodku, zástupcovia 
materských, základných a stred-
ných škôl v našom meste, rodičia 
žiakov ako aj sponzori. Úvodné slo-
vá patrili p. uč. Mgr. Ivanke Kopá-
lovej, ktorá privítala všetkých zú-
častnených hostí. Pani riaditeľka 
PaedDr. Nadežda Dobrovičová za-
čala svoj príhovor slovami: „Škola 
to je o kráse a správnosti čísel, ško-
la to je o múdrosti slov a bohatstve 
myšlienok, škola je o sile ducha a 
šikovnosti tela a škola je to o sym-
bióze žiakov a ich učiteľov.“ Brány 

školy sa otvorili v septembri 1992, 
prvým riaditeľom bol Mgr. Tibor 
Sendrei až do roku 1998, ktorý veľa 
svojho voľného času venoval zve-
ľaďovaniu prostredia školy. V mar-
ci r.1999 škola získala čestný názov 
ZŠ J.Kollára pri príležitosti 100. vý-
ročia narodenia tohto významného 
banskoštiavnického umelca. A prá-
ve v tomto roku si pripomíname už 
20. výročie od jej vzniku. Po úvod-
ných slovách a predstavení histórie 
školy na všetkých prítomných čakal 
kultúrny program. Prezentovali sa 
žiaci školy ako aj Texasky pod vede-
ním manželov Berešíkovcov. Pod-
ujatie spríjemnil piesňami a živou 
hudbou p. uč. Mgr. Ján Kružlic. Po 
tomto vystúpení nasledoval prího-
vor riaditeľky školy PaedDr. Nadež-
dy Dobrovičovej, ktorá si zaspomí-
nala na tých učiteľov, ktorí na škole 
učili a sú už na dôchodku. Taktiež 
vyzdvihla žiakov, ktorí úspešne re-
prezentovali školu, zapájali sa do ta-
nečných, speváckych a športových 
súťaží ako aj rodičov žiakov. Popria-

la im veľa úspechov na poli výcho-
vy a vzdelávania a poďakovala sa 
všetkým prítomným, Mestu Banská 
Štiavnica ako aj sponzorom. Po jej 
príhovore odovzdal za mesto Ban-
ská Štiavnica viceprimátor JUDr. 
Dušan Lukačko p. riaditeľke Ďakov-
ný list za významný prínos v oblas-
ti výchovy a vzdelávania mladej ge-
nerácie a za výrazný podiel školy pri 
organizovaní a podpore voľnočaso-
vých aktivít detí a mládeže v Ban-

skej Štiavnici. Následne na stretnutia 
s Jozefom Kollárom si zaspomínala 
jeho neter, p. Eva Schindlerová. Pani 
riaditeľka školy slávnostne odovzda-
la 19 ďakovných listov bývalým uči-
teľom, mestu Banská Štiavnica, CVČ 
a Texaskám za spoluprácu a záslužnú 
prácu v školstve. Na záver nasledoval 
prípitok a malé občerstvenie. Škole že-
láme do ďalších rokov veľa úspechov 
vo výchove a vzdelávaní žiakov.

Michal Kríž

Zúčastnení hostia foto archív šn

Jesenná univerzita architektúry v Banskej Štiavnici
Stalo sa už takmer tradíciou, 
že v krásnom jesennom 
septembri sa v Banskej 
Štiavnici schádzajú mladí 
ľudia so záujmom o záchranu 
kultúrneho dedičstva, ktorí 
sa chcú čosi viac dozvedieť o 
tejto problematike. 

Ohrozené pamiatky v Banskej 
Štiavnici sú už dlhodobo témou, 
ktorej sa venujem aj v rámci pô-
sobenia na Fakulte architektúry 
STU. Ide o monitorovanie, ale aj 
hľadanie foriem a metód, ktorý-
mi by sa zabránilo ich ďalšej de-
gradácii. Preto som úprimne uví-
tala, keď pred pár rokmi prof. 
Pavol Gregor prišiel s myšlien-
kou zaviesť systém každoroč-
ných workshopov pre študen-
tov rôznych zameraní a odborov 
blízkych tejto téme. Bolo mi jas-
né, že ich náplň by sa mala týkať 
predovšetkým ohrozených pa-
miatok, záchrane historických 
stavebných konštrukcií v Ban-
skej Štiavnici, ktorým hrozí zá-
nik. Bola som presvedčená o pro-
spešnosti takýchto workshopov, 
a to prinajmenej z dvoch hľadísk. 
Jednak preto, že študenti získajú 

možnosť prezrieť si poodhalené 
konštrukcie a prostredníctvom 
toho lepšie spoznávať historické 
konštrukčné systémy, postupný 
stavebnohistorický vývoj domov, 
pôvodné materiály a techniky, 
atď. Na druhej strane preto, lebo 
získaná dokumentácia takého-
to objektu môže slúžiť potrebám 
mesta neraz možno aj ako jediná 
stopa po domoch, ktorých záni-
ku sa nepodarí zabrániť. 

Už prvý ročník Jesennej uni-
verzity architektúry roku 2008 
sa zameral na niektoré ohroze-
né pamiatkové objekty na území 
pamiatkovej rezervácie v Ban-
skej Štiavnici. Ďalší ročník, roku 
2009, sme venovali zmapovaniu 
architektonických detailov are-
álu barokovej Banskoštiavnickej 
kalvárie. Zhrnutie výsledkov te-
rénnych prác študentov a odbor-
né prednášky lektorov z dvoch 
ročníkov workshopu vyšli v pub-
likácii Jesenná univerzita archi-
tektúry 2008 – 2009, ktorú vy-
dala STU v Bratislave roku 2010.

V rámci tretieho ročníka podu-
jatia roku 2010 sme so študent-
mi rôznych odborov dokumento-
vali ohrozené historické brány v 

neďalekej pamiatkovej zóne mes-
ta Krupina. Tohto roku (2012) 
sme dokončovali mapovanie a 
dokumentáciu historických kru-
pinských brán a niektorých ty-
pologických druhov historických 
domov mesta a zároveň pokračo-
vali v dokumentácii ohrozených 
pamiatok v Banskej Štiavnici. 

Na workshope sa takmer pravi-
delne zúčastňujú študenti Fakul-
ty architektúry aj Stavebnej fakul-
ty STU viacerých zameraní, medzi 
nimi napríklad odboru geodézie, 
ďalej študenti histórie umenia a 
príbuzných špecializácií. 

Tohtoročný jesenný workshop 
obohatili študenti a doktoran-
di pražskej Fakulty architektury 
ČVUT  spolu s lektorkou, známou 
pamiatkarkou Ing. arch. Milenou 
Hauserovou-Radovou. Prvý raz 
spolupracovali na dokumentova-
ní niektorých vybraných pamia-
tok aj študenti odboru geodézie 
banskoštiavnickej SPŠ Samuela 
Mikovíniho pod vedením svojho 
pedagóga Ing. Dalibora Kostru. 
Exaktné geodetické zameriava-
nie sa tak vhodne kombinuje s 
voľnými výtvarnými škicami a 
klasickými architektonickými 

kresbami. Pri výslednej adjustá-
ži uprednostňujeme ručné kres-
lenie architektúry v mierke a do-
datočné kolorovanie. Zámerne 
sa tým usilujeme skôr eliminovať 
než posilňovať dnes už prevláda-
júce digitálne kreslenie. Cieľom 
je čo najvernejšie zobraziť použi-
tý stavebný materiál, jeho štruk-
túru, farbu, patinu..., čo sa digi-
tálnou technikou darí len sčasti, 
a navyše sa pri tom môže postup-
ne strácať cit študentov pre tieto 
architektonické hodnoty. Výsled-
ky architektonicky, geodeticky a 
výtvarne zdokumentovaných ob-
jektov budeme publikovať for-
mou katalógu alebo zborníka z 
workshopu. 

Nielen presvedčenie, že spo-
lu so zanietenými študentmi pri-
spievame k záchrane kultúrneho 
dedičstva Banskej Štiavnice, ale 
aj narastajúci záujem študentov o 
tento dobrovoľný workshop v na-
šom meste nás povzbudzuje, aby 
sme projekt ďalej zdokonaľovali a 
časom posunuli aj do roviny me-
dzinárodnej medziuniverzitnej 
spolupráce v európskom rámci. 

Katarína Vošková,
koordinátorka projektu
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Aj v múzeu sme slávili založenie Baníckej akadémie

Slovenské banské múzeum 
spolu s hosťami z rôznych európ-
skych krajín oslávilo založenie 
Baníckej akadémie odborne-na 
vedeckej konferencii.

Tá sa uskutočnila v Kammerhofe, 
kde sa od rána do neskorých poobed-
ných hodín striedali prednášky v rôz-
nych tematických blokoch. Konferen-
ciu otvoril M. Kamenický (Katedra 
histórie PF UK), ktorý sa pokúsil pred-
staviť „dôkazy“ oficiálneho vzniku aka-
démie. Vyjadril nádej, že sa práve na 
tejto konferencii dospeje k záverom, 
ktoré po publikovaní ľahšie zorientujú 
aj laickú verejnosť. 

Z prednášok prinášajúcich novšie 
pohľady spomeniem príspevok P. Ko-
nečného (ŠÚBA) o reformných sna-
hách v oblasti montánneho vysokého 
školstva v habsburskej monarchii. Ide 
o mladého historika, ktorému nedáv-
no vyšla o Baníckej akadémii i publi-
kácia. M. Čelková svojou prednáškou 
pootvorila dvere do objektu Krecsmá-
ry-Geramb (tzv. starej nemocnice), 
skutočného prvého sídla Baníckej aka-
démie. Predstavila pôvodne isto veľ-
mi atraktívne, dnes však silno zdevas-
tované interiérové nástenné maľby. 
Okrem rôznorodých prednášok o štu-
dijných odboroch, študentoch či pro-
fesoroch, ma zaujal príspevok T. Kö-
mívesa z archívu v Miškolci, v ktorom  

predstavil spolkovú činnosť poslu-
cháčov akadémie, ich divadelné, čita-
teľské, atletické i sociálno-podporné  
spolky. Okrem sekcie venujúcej sa de-
jinám Banskoštiavnickej akadémie oži-
vili program príspevky dešifrujúce his-
tóriu a ikonografiu symbolov baníctva, 
napríklad ikonografiu známok a pečia-
tok (H. Kolb, Rakúsko), baníckych fo-
košov (Z. Denková), fajok (E. Lováso-
vá), či pečatí miest (F. Žifčák).

Tešíme sa, že naši hostia prejavi-
li záujem o sobotnú prehliadku budov 
Baníckej akadémie, ktorá sa začala na 
posterovej výstave Budovy akadémie 
od Štiavnice po Šoproň z autorskej diel-
ne archívu Západomaďarskej univerzi-
ty Šoproň. Exkurziu viedli kunsthisto-
rička M. Čelková a historik P. Konečný 
a snažili sa podeliť o množstvo poznat-
kov, ktoré majú a ktoré sa v časom ohra-
ničenej prehliadke povedať dali. Hostia 
ocenili prehliadku interiérov budov bý-
valého banského, lesníckeho odboru i 
chemických laboratórií, kde sme si spo-
ločne oddýchli v známej stupňovitej 
triede. Bohužiaľ, pohľad na viac či me-
nej zdevastované exteriéry zanechal v 
návštevníkoch zmiešané pocity a mu-
sím priznať, že určitá melanchólia pre-
šla aj na nás, ktorí okolo prechádzame 
denno-denne a na tieto kulisy sme si už 
nechtiac zvykli.

Aj keď sa konferencia netešila záuj-
mu slovenských, regionálnych ani lo-

kálnych médií, som rada, že zaujala 
odbornú verejnosť, ktorá k nám kvôli 
oslavám v hojnom počte merala cestu 
nielen zo  slovenských odborných in-
štitúcií, ale aj zo zahraničia. 

Na záver si dovolím poďakovať ko-
legom, partnerom i sponzorom, vďa-
ka ktorým sa nám v tejto ťažkej dobe 
napokon podarilo zrealizovať konfe-
renciu a naplniť tak zámer, ktorý sme 
si pred rokom stanovili. Zhodnotiť od-
bornú úroveň bude môcť každý, kto 
prejaví záujem o zborník prednášok. 
Ten máme ambíciu vydať v priebehu 
budúceho kalendárneho roka.

Zuzana Denková

Účastníci konferencie pred 
budovou Akadémie

Spomíname...

Život človeka má svoj 
začiatok i koniec.

Kým ten prvý je spojený s radost-
ným vítaním nového obyvateľa na-
šej planéty, druhý vyvoláva zármu-
tok a žiaľ. „Sviečku života“ má každý 
inú. Čas jej dohárania nikto netuší.

V týchto dňoch cintoríny v mes-
tách i na  dedinách „ožívajú.“ Mno-
hé, po celý rok zanedbané hroby sa 
odievajú do pestrofarebných kytíc, 
vencov, svetiel sviečok, kahancov. 
Oheň bol vždy znamením života. 
Na hroboch najbližších symbolizu-
je živú spomienku na tých, ktorých 
pozemská púť sa skončila. A záro-
veň aj úctu a poďakovanie za to, čo 
pre nás urobili. Skláňame sa nad 
hrobmi starých rodičov, u ktorých 
sme v detstve prežívali nezabudnu-
teľné prázdniny, rodičov, čo nás učili 
prvé krôčiky, ofúkali rozbité kolená, 
prebdeli noci nad našimi postieľka-
mi v čase choroby, poskytovali cen-
né rady do života (tie sme mno-
hí ocenili až po rokoch). Najťažší je 
osud matiek a otcov, ktorí pochovali 
svoje deti. Nemenej trpká je aj stra-
ta životného partnera, súrodencov 
a dobrých priateľov. Veriacim ostáva  
nádej, že sa s najbližšími ešte stretnú 
na onom svete. Tým druhým iba po-
cit nenahraditeľnej straty a bolesti.  

Je veľa opustených, zelinou za-
rastených hrobov. Tam snívajú svoj 
večný sen tí, na ktorých hroby už 
nemá  kto položiť kvietok. Hroby 
vojnových vojakov ďaleko od svojich 
najbližších, domova. Keď pôjdeme 
okolo nich, postojme, zamyslime sa, 
zapáľme aspoň sviečočku. 

Nám, živým, ostáva iba prianie a 
snaha žiť tak, aby dlho – dlho po na-
šom odchode do večnosti svietilo na 
mieste nášho posledného odpočin-
ku svetielko spomienky a vďaky.

Nora Bujnová

Súťaž o knihu – Ako sme tu žili 3.diel
2.kolo

Ako sme vás, vážení čitatelia, už in-
formovali, čo nevidieť uzrie svetlo sve-
ta dlho očakávaný 3.diel obľúbeného 
štiavnického “bestselleru” Ako sme tu 
žili. Prináša nové neuverejnené prího-
dy a nové fotografie od nových, ale aj 
staronových autorov, rodákov i obča-
nov nášho mesta.

Ak máte doma 1. aj 2. diel, môžete 
najnovší tretí zväzok získať úplne zadar-
mo. Stačí, ak sa zapojíte do našej súťaže, 
ktorú organizujeme s Vladimírom Bár-
tom, autorom knihy a uhádnete mená 
ľudí na fotografiách, ktoré budeme vy-
berať z prvých dvoch dielov (čo nebude 
až také ťažké, lebo stačí len zalistovať v 
oboch knihách). Samozrejme, musíte 
mať aj trošku šťastia pri žrebovaní.
Otázka 2.kola:

Na fotografii (zo 60.rokov) z 2.dielu 
knihy Ako sme tu žili sú na Klingeri, vte-
dy ešte fungujúcom kúpalisku, tri opory 

vtedajšieho vodnopólového mužstva.
Vašou úlohou je napísať ich mená 

alebo ich plavecké prezývky a do uzá-
vierky nasledujúceho čísla poslať do 
redakcie, alebo na e-mail: michal.
kriz@banskastiavnica.sk.  
Správna odpoveď na 1. súťažnú 

otázku znie:
Na fotografii boli Štiavničania: La-

cibáči Greguss, František Svidroň, 
Jozef Sámel. Výhercom sa stáva: 
Viera Páleníková, Pátrovská 2/15, 
B.Štiavnica. Srdečne blahoželáme!

Redakcia Štiavnických novín
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Poďakovanie
Ď a k u j e m e 

všetkých príbuz-
ných a známym, 
ktorí sa dňa 
10.10.2012 pri-
šli rozlúčiť s našou milovanou 
manželkou, mamkou, starkou 
Alžbetou Lamperovou na jej 
poslednej ceste. Zároveň ďaku-
jeme za prejavy sústrasti a kve-
tinové dary, ktorými ste zmier-
nili náš hlboký žiaľ. 

Smútiaca rodina

oznamy, pozvánky
spomienky

oznamy

„Odišiel 
si tíško, no 
v našich 
srdciach si 
zanechal 
spomien-
ku.“

Dňa 24.9.2012 uplynulo 
20.rokov, čo nás náhle opustil 
náš otec, starký, pradedo Karol 
Nič. Tí, ktorí ste ho poznali, ve-
nujte mu tichú spomienku. 

Dcéra s rodinou

Spomienka

Pozvánka
Pozývame Vás na Deň otvo-

rených dverí, ktorý sa koná 
dňa 13. novembra 2012 od 
8.00 hod do 15.00 hod. v Spo-
jenej škole v Banskej Štiav-
nici. Miesto konania: Nové 
priestory školy na Kolpašskej 
ulici (areál pod sídliskom Drie-
ňová). Program: Ukážky prác 
žiakov, rôzne súťaže, kvízy, 
sladká odmena.

K nedožitému jubileu ing. Jozefa Pôbiša
4.10.2012 uplynulo 80 rokov od 
nedožitých narodenín stredo-
školského profesora, zástupcu 
riaditeľa školy, významného 
kultúrneho predstaviteľa v 
Banskej Štiavnici, ale aj autora 
viacerých vysokoškolských a 
stredoškolských učebníc – Ing. 
Jozefa Pôbiša. 

Narodil sa v Hronci, v r.1951 – 
54 študoval  na Lesníckej fakulte 
Vysokej škole zemědelskej v Brne, 
kde promoval na lesného inžiniera. 
Jeho prvým pracoviskom bol Les-
ný závod Bytča, polesie Bytča, kde 
bol vedúcim polesia. Odtiaľ odišiel 
pracovať na Lesný závod v Ondreji 
do funkcie prevádzkového inšpek-
tora. V r.1961 bol vymenovaný za 
hlavného inžiniera Lesného závo-
du v Šášovskom Podhradí. Tu sa za-
meriaval najmä na rozvoj mechani-
zácie v lesníctve, najmä v ťažobnej 
činnosti. Bol úspešným zlepšovate-
ľom a organizátorom produktívnej 
práce. V r. 1965 ho získala Stred-
ná lesnícka škola v Banskej Štiavni-
ci za stredoškolského profesora. V 
r.1981 sa stal zástupcom riaditeľa 
pre praktickú výučbu Stredného od-

borného učilišťa lesníckeho v Ban-
skej Štiavnici. Pod jeho riadením sa 
značne zlepšila praktická výučba aj 
na tejto škole. V r.1988 prešiel pra-
covať na zverofarmu Roľníckeho 
družstva Zvolenská Slatina, odkiaľ 
odišiel v r.1992 do dôchodku.

Počas pôsobenia na Strednej les-
níckej škole venoval mimoriadnu 
pozornosť rozvoju účinných me-
tód pedagogickej práce v teórii, ako 
aj v praxi. Praktickú výučbu prenie-
sol na konkrétne pracoviská. V te-
oretickej výučbe bol priekopníkom 
názorného vyučovania, sám vytvá-
ral pomôcky a učebne. Jeho návrh 
vybavenia učebne názorného vy-
učovania publikoval aj v skriptách 
Pedagogickej fakulty v Nitre. Bol 
autorom a spoluautorom niekoľ-
kých učebníc z oblasti lesnej ťažby a 
technológie pre stredné a učňovské 
školstvo s pôsobnosťou pre ČSSR.

V Banskej Štiavnici sa aktív-
ne zapojil aj do organizovania 
kultúrnej činnosti. Pod jeho ve-
dením vznikol folklórny súbor 
Sitňan, ktorý pretrváva až do sú-
časnosti. V mladosti sám pôso-
bil vo folklórnych súboroch Ra-
dosť v Brne a Poľana vo Zvolene. 

Bol spoluorganizátorom salaman-
drových sprievodov, študentských 
karnevalov a rôznych mestských 
kultúrnych akadémií a podujatí. 
Ako priamy účastník stavby Trate 
mládeže získal ocenenie Úderník. 
Za aktívnu prácu v mládežníckom 
hnutí a pri výchove mladej generá-
cie dostal viacero významných oce-
není. Ako aktívny člen ústredných 
odborových orgánov bol ocenený 
množstvom čestných diplomov a 
vyznamenaní a rezortné minister-
stvo mu udelilo taktiež vyzname-
nanie za rozvoj lesníctva. Zomrel v 
Banskej Štiavnici 11.6.2004.

Ján Novák

Aktuálne grantové výzvy  5. časť
Prinášame ďalšiu časť granto-
vých výziev pre záujemcov o 
podporu svojich projektov a 
nápadov.

Štrukturálne fondy EÚ
Operačný program zamestna-
nosť a sociálna inklúzia

Podpora vytvárania rovnosti príle-
žitostí v prístupe na trh práce a pod-
pora integrácie znevýhodnených 
skupín na trh práce s osobitným zre-
teľom na marginalizované skupiny.

Ukončenie prijímania žiadostí: 1. 
kolo: 27. 11. 2012.

Podrobné informácie na in-
ternetovej stránke: http://www.
fsr.gov.sk/sk/vyzvy/op-zasi-fsr-
20122.201/vyzva-na-predkladani-
e-ziadosti-o-nenavratny-financny-
prispevok-op-zasi-fsr-20122.201

Malé granty
Nadácia Tatra banky - Kvalita 
vzdelávania

Cieľom je prispieť ku skvalitne-
niu výučby konkrétneho študijného 

programu, predmetu, témy alebo 
oblasti vzdelávania tak, aby sa vyu-
čovanie obohatilo o nové moderné 
poznatky, informácie z prostredia 
domácej či zahraničnej vedy.

Ukončenie prijímania žiadostí: 
29. 10. 2012.

Podrobné informácie na interne-
tovej stránke: http://www.nadacia-
tatrabanky.sk/grantovY-program-
kvalita-vzdelAvania-otvorenY.

MŽP SR - Program obnovy dedi-
ny 2013

Dotácie orientované na environ-
mentálne aspekty obnovy dediny 
a krajiny a na zvýšenie absorpčnej 
schopnosti vidieka pri čerpaní 
štrukturálnej pomoci.

Ukončenie prijímania žiadostí: 
31. 10. 2012.

Podrobné informácie na interne-
tovej stránke: http://www.obnova-
dediny.sk/dotacie/rocnik-2013

Nadácia GRANVIA - Podpora so-
ciálnej inklúzie a solidarity v 
spoločnosti

Projekty zamerané na začlene-
nie do pracovného procesu dlho-
dobo nezamestnaných a znevýhod-
nených uchádzačov o zamestnanie, 
odborné vzdelávanie a kvalifikácia 
týchto uchádzačov, projekty zame-
rané na dopravu do zamestnania; 
projekty zamerané na opätovné za-
členenie do spoločnosti a projekty 
zamerané na zvyšovanie solidarity 
v spoločnosti.

Ukončenie prijímania žiadostí: 
31. 10. 2012.

Podrobné informácie na inter-
netovej stránke: http://www.nada-
cia-granvia.sk/sk/grantova-vyzva/
grantova-vyzva.html

Priatelia Zeme - CEPA - Lepšie 
nápady pre fondy EÚ

Súťaž najlepších nápadov na 
projekty udržateľného rozvoja z 
EÚ fondov.

Ukončenie prijímania žiadostí: 
9. 11. 2012.

Podrobné informácie na internetovej 
stránke: http://bankwatch.org/sutaz

Henrieta Godová

Verejno-
obchodná súťaž

Spojená škola, Špitálska 4, 969 56 
Banská Štiavnica vyhlasuje: Verejnú 
obchodnú súťaž na prenájom neby-
tových  priestorov. Verejnú obchod-
nú súťaž na odpredaj hnuteľného 
majetku. Podrobnejšie info na we-
bovej stránke www.sosbs.sk v časti 
Dokumenty  príp. na info tabuli  v 
budove Spojenej školy, Špitálska 4, 
969 56 Banská Štiavnica.
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Do pozornosti numizmatikom
Pripravujeme pre vás v SBM 
zaujímavé numizmatické 
podujatie.

26. a 27. októbra 2012 sa na 
Starom zámku i v Kammerho-
fe uskutočnia tri numizmatické 
podujatia určené nielen odbor-
níkom, ale i širokej verejnos-
ti. Podujatie sa začína v piatok 
seminárom Baníctvo a mincov-
níctvo v dejinách Slovenska, na 
ktorom odznejú mimo iných i 
prednášky o keltskej razbe min-
cí, banských výplatných zna-
koch, nálezoch mincí na Sitne, 
či o falšovaní mincí v stredove-
ku a novoveku. Všetko od po-
predných numizmatikov Slo-
venska. Vyvrcholením seminára 
bude o 16.00 hodine vernisáž 
výstavy Nálezy mincí z Banskej 
Štiavnice a okolia, ktorú pre na-
šich návštevníkov autorsky pri-

pravil Mgr. M. Budaj, PhD., z 
Historického múzea SNM. Vý-
stava prístupná iba mesiac (do 
30. novembra 2012) predstaví 
i doposiaľ neprezentované po-
klady mincí z 12. storočia a za-
čiatku 13. storočia zo Žiaru nad 
Hronom, či zo 17.-18. storočia 
z Prochota. Podľa autora výsta-
vy bude najstaršou vystavenou 
mincou rímsky denár cisára Ti-
béria (14 – 37) a  najmladšími 
mincami pätnásť rôznych nále-
zov z 18. storočia z okolia Ban-
skej Štiavnice. 

Sobota bude v múzeu patriť 
zberateľom, keďže sa v Kammer-
hofe uskutoční CELOSLOVEN-
SKÁ BURZA MINCÍ A MEDAILÍ 
v Kaplnke sv. Ignáca (od 10.00 
do 14. 00 hodiny). Členovia Slo-
venskej numizmatickej spoloč-
nosti budú pripravení ochotne 
a zadarmo poradiť mladým, či 

menej skúseným zberateľom, je 
to možnosť, ktorú každý začí-
najúci zberateľ rád využije. Na 
všetkých vás – odborníkov i lai-
kov sa tešíme a dúfame, že si vý-
nimočnú príležitosť stretnúť sa 
s ľuďmi, pre ktorých je numiz-
matika najmä celoživotná záľu-
ba, nenecháte ujsť.

Výstava bude verejnosti prí-
stupná v čase otváracích hodín 
Starého zámku, t. j. v stredu až 
nedeľu od 8.00 do 16.00 hodiny, 
na piatkový seminár možno prísť 
kedykoľvek od 9.00 do 15.00 ho-
diny a verejnosť pozývame i na 
vernisáž výstavy o 16.00 hodine. 
Informácia o burze je v texte.

Výstavu nájdete v Starom 
zámku.

Kontakty: tel.: 045/694 94 
72, 692 05 35 (informácie), 
sbm@muzeumbs.sk,  www.mu-
zeumbs.sk. Zuzana Denková

Šarkaniáda potešila malých i veľkých
V nedeľu 21.10.2012 od 11:00 
do 16:00 hod. sa konal ďalší 
ročník šarkaniády.

Počasie nám mimoriadne 
prialo, a tak sme s veľkou účas-
ťou miestnych i cezpoľných 
návštevníkov realizovali túto 
vydarenú akciu. Organizáciu 
Šarkaniády zabezpečilo Infor-
mačné centrum mladých Ban-
ská Štiavnica pod vedením Pa-
edDr. Beatky Nemcovej, ktorá 
nás celým podujatím moderá-
torsky sprevádzala a Klaudstu-
dio s Peťom Ivaškom.

Zúčastnení, menší aj väčší, si 
mohli zmerať sily so šarkanmi, 
za čo dostávali sladkú odme-
nu, ktorú zabezpečil Peter Er-
nek, alebo koláčik od Denisky 
Ondrišovej. Pre pátrania chti-
vé deti bola pripravená hra, 
ktorá sa odohrávala na Kalvá-
rii a zaujímavú hru po Kalvá-
rii si pre zúčastnených pripra-
vili aj Skauti z Kalvárskeho 
fondu. O nevšedné predstave-
nie sa nám postarali Sokolia-
ri sv. Bavona zo Štiavnických 
Baní pod vedením Pavla Micha-
la. 1. Letecko-modelársky klub 
Banská Štiavnica si na poduja-
tie pripravil exhibičné lety. De-

tičky sa mohli ocitnúť v pozícii 
živých figúr na hre „Človeče, 
nehnevaj sa“, napísať si svoje 
želanie na Šarkana prianí a za-
pojiť sa do mnohých zábavných 
súťaží, za ktoré boli odmeňova-
né. Pán Jančík pre najmenších 
sprostredkoval veľa zábavy na 
skákacom hrade a na záver si 
detičky mohli zajazdiť na koní-
koch z Ranča Nádej. 

Tí, čo si šarkany nepriniesli, 
si ich mohli vlastnoručne zhoto-
viť pod vedením žiačok výtvar-
ného odboru Základnej umelec-
kej školy v Banskej Štiavnici, 
alebo zakúpiť od firmy Samba 
Lighting System. Šarkaniáda 

sa, tak ako po minulé roky, odo-
hrala na pozemku pána Tereňa. 

Fotodokumentáciu celého 
podujatia si zobrali na starosť 
Lubomír Lužina a Peťo Ivaška 
a o video- záznam sa postarala 
Maťa Pauková.

Všetkým vymenovaným, ako 
aj všetkým dobrovoľníkom by 
sme sa chceli poďakovať za ich 
pomoc a spoluprácu pri tvor-
be Šarkaniády 2012. Na zá-
ver naše veľké ďakujem pre 
všetkých väčších, menších aj 
najmenších, ktorí sa zúčastnili 
a svojou prítomnosťou a zapo-
jením sa demonštrovali úspech 
Šarkaniády 2012. ICM BS

Angličtina pre začiatočníkov
Pondelok a Streda 17:00 - 18:30
(2 hod. po 45 min.)

Angličtina pre pokročilých
Pondelok a Streda 18:45 - 20:30
(2 hod. po 45 min.)

Francúzština pre pokročilých – 
podľa dohody

Kurzy budú prebiehať od
 22.10.2012 do 30.1.2013
V prípade záujmu výučba aj v 

dopoludňajších hodinách
Cena kurzov: 1 – 5 osôb v skupi-
ne – 15€/hod.

6 – 10 osôb v skupine – 20€/hod.
Individuálny kurz – 12€/hod.
Kurzy budú prebiehať pod kvali
fikovaným a skúseným pedagógom.
Prihlásiť sa môžete v ICM BS
(1. Mája č. 4, Horná budova 
škôlky na Križovatke)

Viac info: bs@icm.sk, 0911 185 
856, alebo na hore uvedenej ad-
rese v čase od 11:00 do 17:00 

Jazykový kurz

Oznam
Oznamujeme účastníkom zá-

jazdu relaxačného pobytu v Tur-
čianskych Tepliciach, ktorý sa 
uskutoční v dňoch 5. novembra 
2012, že odchod autobusu je o 
8:00 z Križovatky.       Výbor SZTP

p. Gitka Straková, KD v Štefultove

Diabolské toasty

Potrebujeme:
1 kg červených paprík, 1 kg pa-

radajok, 1 kg bravčového mäsa 
(bôčik, pliecka), 4 veľké cibule, 1 
hlávka cesnaku, 6 feferónok, 100 
ml olej, ½ balíčka Deka
Postup:

Zeleninu pokrájame, pomelieme 
na mäsovom mlynčeku a 10 min. varí-
me. Pomelieme mäso, pridáme k zele-
nine, po chvíľke varenia pridáme olej, 
preosiate Deka a ešte 30 min. varíme. 
Rozmixovať, horúcu zmes dáme do 
pohárov a sterilizujeme 45 minút.

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

Kultúrne centrum vás pozýva
Kino Akademik: Bohémsky život
Piatok 26.10. o 21:00 hod. Fínsko / Francúzsko / Nemecko / Švédsko, 1992, čb., 100 min Vstupné: 2,50€

Nezávislý fínsky režisér Aki Kaurismäki sa v tomto filme opiera o román "Zo života parížskej bohémy" (1851) 
francúzskeho spisovateľa Henriho Murgera (1822-1861), ktorý sa tiež stal predlohou pre Pucciniho operu Bo-
héma. Spisovateľa Marcela, albánskeho emigranta, maliara Rodolfa a hudobného skladateľa Schaunarda spája 
puto priateľstva a vernosť múzam. Potĺkajú se po lacných parížskych bytoch, niekedy trú biedu, niekedy si žijú 
v blahobyte, niekedy majú šťastie na pekné ženy. Chvíle bezstarostnosti sa však skončia, keď sa Rodolfo za-
miluje do peknej Mimi. Po čase Mimi nedokáže znášať chudobu, opustí milenca. Neskôr sa k nemu síce vráti, 
ale smrteľne chorá. Maliarovi opäť ostáva len umenie a kamaráti... Melodramatický príbeh balansuje na jem-
nej hranici medzi vážnosťou a sarkazmom. Je postavený na výnimočne nasnímaných interiéroch i exteriéroch 
Paríža. Dvorný Kaurismäkiho kameraman Timo Salminen kladie dôraz na čistotu čiernobieleho filmového ob-
razu a na kontrastnú hru svetiel a tieňov, kde neruší ani jeden zo snímaných objektov. Mnohí kritici označujú 
Bohémsky život za najsmutnejší a zároveň najvyspelejší a vizuálne najdokonalejší Kaurismäkiho film.

Kino Akademik: Trainspoting
Piatok 2.11. o 18:30 hod. V. Británia, 1996, far., 94 min,MP 15, Vstupné: 2,50€

Hrdina kultového románu Irvina Welsha a jeho rovnako úspešnej filmovej adaptácie Mark Renton 
(Ewan McGregor) je z vlastného presvedčenia feťák a heroínu holduje aj skupinka jeho „kamošov": Spud, 
Sick Boy, Tommy i sociopat Begbie. A nech už je ich revolta proti hodnotám meštiackej spoločnosti ako-
koľvek čudná a sebadeštruktívna, užívajú si ju naplno, pričom si nepripúšťajú nevyhnutný koniec. Mark 
sa však v jednej chvíli rozhodne s heroínom skončiť... Dokáže mu „normálny život" poskytnúť rovnaké 
vzrušenie ako dávka drogy? Edinburhská drogová scéna 80. rokov, postihnutá ekonomickou krízou, sa 

do druhého celovečerného filmu Dannyho Boylea (Pláž, Milionár z chatrče) premietla s autentickou surovosťou, ktorú však režisér dokonale 
vyvažuje čiernym humorom a surrealistickými situáciami. Neprehliadnuteľný je aj soundtrack filmu, na ktorom spolupracovali také hviezdy 
britskej gitarovej a elektronickej hudby polovice 90. rokov ako Blur, Primal Scream, New Order, Pulp. Skladba Born Slippy (Underworld) sa 
stala manifestom celej "trainspottingovej" generácie. Mozaikovitý portrét jednej stratenej generácie sa vracia na plátna kín, okrem iného aj 
preto, že i po 16 rokoch dokáže strhnúť originalitou, ktorú sa od jej vzniku mnohí snažili napodobniť, ale nepodarilo sa ju prekonať.

Vážení lúštitelia!
Výhru vo výške 3,50 € si výher-

ca môže prevziať v pokladni  Klient-
skeho centra. Správne znenie krí-
žovky z č.36/2012: „Šťastia nikdy 
neubúda, keď sa delí.“ Výhercom 
sa stáva Ivica Moravčíková, Má-
ria šachta 3, Banská Štiavnica. 
Srdečne blahoželáme!

V tajničke sa ukrýva výrok O. Wil-
da: „Len tí, ktorí sú s rozumom... 
(dokončenie v tajničke)

A., Imrich dom., ozn. áut Nemec-
ka a Belgicka, mydlo nár., pracu-
jú motykou, B., Stred tajničky, C., 
Druhy pecí, zbierka článkov, spúš-
ťa, D., Stála bez dĺžňa, materská 
škola, nemecké mesto, E., Podbra-
dok, pracujem motykou, poopisu-
je, F., Kraj na Slovensku, mesto v 
Rusku, člen skupiny Elán, ozn. áut 

B.Štiavnice, G., Druh syra, obra-
ňuje sa, poskok, H., Vrece, listnatý 
strom, Záver tajničky, I., Začiatok 
tajničky, nerast na výrobu porcelá-
nu, amerícium, J., Kade, úhor po 
nemecky, žen. meno, 

1., Indián, chobotnatec, mar-
tinské vojenské kasárne, 2., Čes-
ký spevák, potok, 3., Autor skle-
nených vtipov, vstup, 4., Oska, 
žen. meno, časti týždňa, 5., Spolu-
hlásky slova dotaz, otázka na spô-
sob, budúca bez stredných hláso-
k,6., Bábätko, zvyšok po pušnom 
prachu, 7., Časť vety, výsledok na-
chladnutia, 8., Lietadlo, spaniká-
renie, 9., 6. pád slova Pond, dával 
slová na papier, 10., Spolok via-
cerých štátov, talizman, 11., Nikto, 
rok naopak, sála, 12., Ozn. áut Ko-
šíc, nerast, team, 13., Vyvaľuj oči, 

oblíž, lesné zviera, 14., Poopisuj, 
ruský šľachtic, 15., Vie po česky, 
nebáda. 

Pomôcky:
Aal, Karbol, Topás, Kaolín, Kuba-

la, Merta. A. Rihová
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O pohár primátorky nášho mesta
Tanečná škola Fáber Dance School v spolupráci s Oddelením kultúry, športu a mediálnej komunikácie

vás srdečne pozýva na Celoslovenskú súťaž s účasťou zahraničných párov v Štandardných a Latinsko-amerických tan-
coch „O Pohár primátorky mesta Banská Štiavnica, ktorá sa uskutoční 10.11.2012. v sobotu od 10:00 v Kultúrnom 
centre, Kammerhofská 1, Banská Štiavnica 
Program:   10:00 – 14:00     Juniori I D, Juniori II D, Juniori II C, ŠTT, LAT        14:00 – 20:00 Dospelí D, C, B, A, ŠTT, LAT 
Vstupné:     5,-Eur dospelí 1,-Eur deti
Bližšie info:    www.faber-dance.com, www.banskastiavnica.sk, tel.č.: 0911 11 44 60, e-mail: info@fáber-dance.com
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História mesta cez 
individuálne osudy

18. október - podvečerná hodi-
na. Pracovňa komorských grófov 
sa zapĺňa záujemcami o prezentá-
ciu knihy Ing. Vladimíra Protopo-
pova Príbehy z jednej štiavnic-
kej ulice a fotoateliéru.

Podujatie pripravilo BBSK, POS 
- Žiar nad Hronom, – Pracovisko B. 
Štiavnica, Slovenské banské múzeum 
a mesto B. Štiavnica. Moderátorského 
slova sa ujíma Mgr. Mária Petrová. V 
útlej knižočke si autor, syn známeho 
umeleckého fotografa, filmára a aka-
demického maliara Sergeja Protopo-
pova, ktorého si pamätá najmä staršia 
generácia Štiavničanov, zaspomínal 
na svojho otca, jeho neľahký život po-
značený šikanovaním príslušníkmi 
ŠtB, práce vo fotoateliéri, postavy a po-
stavičky nášho mesta, svoje detstvo, 
kamarátov z Vajanského ulice (dnes 
Štefana Višňovského) i domácich mi-
láčikov. Autorov rozprávačský talent 
evokuje živú predstavu o vtedajšom 
živote v Banskej Štiavnici. Všetko  je 
doložené unikátnymi fotografiami, 
napr. cára Ferdinanda Coburského, 
stavby Trate mládeže, propagačnými 
pohľadnicami mesta. Príbehy priblí-
žila publiku dvoma ukážkami Bibia-
na Stanková. Podujatie spestril mladý 
talentovaný hudobník Kristián Ko-
váč. Na autorovho otca si zaspomínal 
a jeho portrét dotvoril v zaujímavom 
vystúpení Dr. Ján Novák.

Knižočku uviedla do života primá-
torka mesta Mgr. Nadežda Babia-
ková. Poďakovala sa autorovi za prí-
spevok do mozaiky histórie Banskej 
Štiavnice a popriala publikácii šťast-
nú cestu k čitateľom. Autorovi prišli 
zablahoželať aj kolegyne z nitrianskej 
Poľnohospodárskej univerzity, kde 
Ing. Vladimír Protopopov nejaký čas 
pôsobil. A na záver – prípitok, malé 
pohostenie a autogramiáda.

Nora Bujnová

Naša cesta po obciach okresu 
pokračovala v dedinke Baďan
Na Obecnom úrade nás čakala 
usmievavá a energická 
starostka Mgr.Ľubica Kuková, 
ktorá nám ochotne poskytla 
základné informácie.

Neveľká dedinka s 217 obyva-
teľmi sa preslávila Podsitnian-
skymi dňami hojnosti. Pracuje 
tu folklórny súbor Baďančian-
ka pod vedením p. Pomothyo-
vej. Okrem iného ponúka napr. 
pásmo svadobných zvykov. Keď 
treba, pomôžu aj miestni muži. 
Súbor je ozdobou obecných 
slávností – Dňa matiek, stret-
nutí dôchodcov, jubilantov. 
Obec každoročne vo fašiango-
vom období organizuje tri ple-
sy. Schádzajú sa na ne milovní-
ci dobrej zábavy z celého okolia, 
dokonca aj zo Štiavnice. Zbor 
pre občianske záležitosti vedie 
sama p. starostka. Obec Baďan 
je aj spoluorganizátorom Roz-
právkového lesa pri príležitosti 
Medzinárodného dňa detí. Pri 
príprave jednotlivých podujatí 
spolupracuje so susednou obcou 
Počúvadlo. Obľúbené sú Fur-
manské preteky, súťaž ťažných 
koníkov. Celá dedina sa každo-
ročne teší na futbalový zápas 
ženatí kontra slobodní. Cirkev-
ná kronika sa vedie od r.1940, 

obecná pravidelne od r. 1998. 
Obec štvrťročne vydáva Obec-
né zvesti. Obyvatelia sa zaobe-
rajú poľnohospodárstvom a les-
níctvom, v obci je pár drobných 
živnostníkov. Početní chalupári 
sa zapájajú do života obce, po-
daktorí prispievajú aj sponzor-
sky. P. starostka si pochvaľu-
je bezproblémové spolužitie s 
20%-nou rómskou komunitou. 
V budove Evanjelického zboru 
občania zriadili Pamätnú izbu 
so stálou expozíciou starodáv-
neho nábytku, náradia, riadu a 
dobového oblečenia. Za najcen-
nejšiu pamiatku sa pokladá ro-
mánska rotunda. Takýchto sta-
vieb sa na Slovensku zachovalo 
iba dvadsať. Obec ju propaguje 

peknou farebnou publikáciou v 
slovenskom a anglickom jazy-
ku. Turisti vyhľadávajú aj zau-
jímavé tufové pivnice a neďale-
ký náučný chodník Po stopách 
predkov.

Baďan sa môže pochváliť sláv-
nym rodákom – evanjelickým 
kňazom a významným histori-
kom Pavlom Valaským. V tomto 
roku si pripomenuli 270. výročie 
jeho narodenia spolu s obyvateľ-
mi Tótkomlósu (Maďarsko), kde 
menovaný pôsobil.

Z tejto obce sme odchádzali s 
presvedčením, že aj v malej de-
dinke s ubúdajúcim počtom duší 
môže byť život plnohodnotný a 
zaujímavý.

Nora Bujnová, Mária Petrová

Kniha, ktorá vás pobaví i dojme
Dôstojne slávnostná, ale 
zároveň domácky príjemná, 
atmosféra, spestrená prie-
hrštiami spomienok, sprevá-
dzala prezentáciu knižného 
debutu Ing. Vladimíra Protopo-
pova Príbehy z jednej štiav-
nickej ulice a fotoateliéru.

Spomienky jasné živé ako na 
filmovom plátne pamäti vyná-
rajú sa neodbytne, s možno ne-
povšimnuteľnými  detailmi, aby 
upozornili, žalostne vykričali, s 
ľahučkým úsmevom pobavili, 
pripomenuli do nezabudnutia, 
nostalgicky objali...

Ulička, ako sme ju v detstve 
oslovovali, lemovaná z obi-
dvoch strán fasádami domov a 
záhradnou zeleňou, tichá, po-
kojná, s detskými hrami i ma-

lými nezbedami, zmenila svo-
ju tvár na nespoznanie... Deti 
a ich hry vystriedali večne od-
dýchnuté autá, aj také, čo sem 
nepatria. Ryolitová dlažba, kto-
rá vytvárala chodník takmer po 
celej dĺžke uličky, sa zmenila na 
nedokončenú, vykladanú neod-
borne klopenými čadičovými 
kockami. Neutíchajúci „budo-
vateľský ruch“ vás už dnes ni-
čím neprekvapí, stal sa akousi 
súčasťou niekdajšej romantic-
kej uličky. Stálych obyvateľov 
tu takmer niet. Vystriedali ich 
sviatočne víkendoví alebo hos-
tia z dvoch penziónov.

Naša ulička detstva má však 
svoju jedinečnú históriu. Dáv-
nu, nedávnu, súčasnú a možno 
i neočakávane prekvapivo bu-
dúcu. Ktovie? Určite ju neoby-

čajne živo vykreslil, spolu s jej  
aktérmi, obyvateľmi, vo svojej 
knižke sám autor. Kamarát z 
detstva, Vofko, ako sme ho pre-
zývali. Kniha je útla, ale skrý-
va vo svojom vnútri aj množ-
stvo neočakávaných fotografií, 
vlastných i otcových (akad. ma-
liar, fotograf a filmár Sergej 
Protopopov). Neprehliadnite 
mnoho výpovednú knižku o ne-
úprosnej a často krutej realite, 
ale aj lyricky precítenú, s nos-
talgickým podfarbením. Jej 
obal zdobí farebný širokouh-
lý pohľad na štiavnické sak-
rálne monumenty. Pre autora 
symbolizujú vieru v harmó-
niu ľudských vzťahov i budúci 
osud obdivovanej a milovanej 
Banskej Štiavnice.

Brigita Herrmanová

Prenájom 
priestoru

Obec Ilija prenajme nebytový  
priestor 34,6 m² v Iliji. Bližšie info 
na www.ilija.sk, e-mail: obec_ilija@
stonline.sk,  tel.č.: 045/692 0847

Oznam
Staronový hostinec Blarazíny 

na Štefultove je opäť otvorený, So-
Ne 10:00 – 22:00.



11číslo 38 • 25. október 2012
sn@banskastiavnica.sk šport

Z Liptova návrat bez bodu
Majstrovstvá regiónu - 
STRED 12. kolo
DRUŽSTEVNÍK LIPTOVSKÁ 
ŠTIAVNICA - SITNO BANSKÁ 
ŠTIAVNICA 4:1 (3:0)
Góly: 69.min. Kminiak

Zostava: Pažout - Halát, Hanzlík 
A. (21.min.Pastier), Necpal, Feren-
čík st., Číž (58.min.Baranec), Barák, 
Hanzlík P., Hanus, Zuberník (36.
Šovčík, Kminiak)

Na zápas na Liptove sme nastúpi-
li bez niekoľkých opôr, čo sa prejavilo 
na výsledku. Domáce mužstvo zača-
lo zápas aktívnejšie a prvých desať mi-
nút sme sa nedostali pred ich bránu. 
Až 12.minúte sa umne vyhol ofsajdu 
Barák, jeho prudká  krížna strela však 
minula domácu bránu. V 16.min. po 
kombinačnej akcii otvorili skóre zá-
pasu domáci 1:0.Po kope z rohu do-
máci hráč hlavou v 24.min. zvýšil na 
2:0. V ďalšom priebehu sa nám zra-
nili dve opory Hanzlík A., a Zuber-
ník, ktorí museli striedať, a tak zápas 
sme dohrávali vo veľmi oslabenej zo-
stave. V 27.min Kminiak pekne uvoľ-
nil Pastiera, ale ten v dobrej príleži-
tosti sa pošmykol a jeho slabú  strelu 
domáci brankár chytil. V 43.min. po 
nedorozumení v našej obrane do-

máci zvýšili na polčasových  3:0. Do 
2.polčasu nastúpili znovu lepšie do-
máci a už v 48.min Pažout kryl prud-
kú strelu domácich. Krížnou strelou z 
ľavej strany  po úniku zvýšil domáci 
útočník na 4:0.Nám sa podarilo streliť 
gól v 69.min Kminiakom, strelou po 
zemi  k bránkovej tyči znížil na 4:1. V 
závere zápasu sme mali dve šance na 
upravenie výsledku, ale najskôr strela 
Kminiaka skončila na brvne domácej 
brány a následne Hanzlíkovu prudkú 
strelu domáci brankár reflexívne vyra-
zil. Domáce mužstvo zaslúžene zvíťazi-
lo. Okrem gólov v našej  sieti, pre svoju 
streleckú nemohúcnosť  a dobré zákro-
ky brankára mohli streliť i viac gólov. 
Pomohlo im k tomu i naše mužstvo sla-
bou hrou, kde veľmi chýbali Kulik, Ma-
cejko a následne i zranení hráči, ktorí sa 
zranili v priebehu zápasu.

IV. liga dospeli 12.kolo
BANÍK ŠTIAVNICKÉ BANE 
-MFK REVÚCA 3:0 (2:0)

II. liga starší žiaci 12.kolo 
hralo sa 20.10.2012
FK TISOVEC - SITNO BANSKÁ 
ŠTIAVNICA 1:3 (0.2)

Góly: Židík, Pastier I., Chmelina

II.liga mladší žiaci 12.kolo 
hralo sa 20.10.2012.
FK TISOVEC - SITNO BANSKÁ 
ŠTIAVNICA 2:0 (1:0)

Kam na futbal
Majstrovstvá regiónu -STRED 
13.kolo hrá sa 28.10.2012  hrá 
sa o 14:00.

SITNO BANSKÁ ŠTIAVNICA - 
TATRAN KRASNO NAD KYSUCOU
V. liga dorast 13.kolo  hrá sa 
27.10.2012 hrá sa o 14:00.

SITNO BANSKÁ ŠTIAVNICA - 
FK STOŽOK
II. liga SŽ a MŽ  13. kolo hrá sa  
o 10:00 a 12:00.

SITNO BANSKÁ ŠTIAVNICA - 
FTC FIĹAKOVO

Ivan Javorský, Ivan Beňo

1 MŠK Žilina B 14 10 1 3 37:9 31
2 FK Čadca 14 8 4 2 25:17 28
3 FK 34 Brusno - Ondrej 14 8 3 3 31:12 27
4 Baník Kalinovo 14 7 5 2 21:11 26
5 Fatran Dolná Tižina 14 7 4 3 20:17 25
6 Tatran Krásno nad Kysucou 14 7 3 4 23:15 24
7 MFK Banská Bystrica 14 7 3 4 25:25 24
8 KINEX Bytča 14 7 2 5 25:19 23
9 Družstevník Liptovská Štiavnica 14 6 1 7 30:20 19
10 MFK Nová Baňa 14 5 4 5 28:20 19
11 ŠK Závažná Poruba 14 6 1 7 20:21 19
12 Sitno Banská Štiavnica 14 4 2 8 20:32 14
13 MŠK Kysucké Nové Mesto 14 3 4 7 18:24 13
14 FK Pohronie Ž. n. Hr. / D. Ždaňa B 14 4 1 9 12:26 13
15 CSM Tisovec 14 2 1 11 12:31 7
16 MFK Lokomotíva Zvolen 14 1 1 12 3:51 4

Začala sa V. liga 
v stolnom tenise
V nedeľu sa začala V. liga v 
stolnom tenise.

Družstvo LN Trade začalo sezó-
nu zápasom na domácich stoloch 
s družstvom OŠK Hliník „C“, nad 
ktorým po dobrom výkone zví-
ťazilo 12:6. Ako obvykle dostali 
možnosť aj mladí hráči,  ktorým 
sa v tomto klube systematicky už 
niekoľko rokov venujú. Tentoraz 
to bol Michal Školík. Výborný vý-
kon podal ďalší mladý hráč Mar-
tin Dobrovič,  tohtoročný nosi-
teľ ceny mesta Banská Štiavnica v 
kategórii mládeže, ktorý získal 4 
body. Ďalší zápas zohrá družstvo 
LN Trade opäť na domácich sto-
loch na internáte SOŠL pod Kal-
váriou, s družstvom STK Kosorín/
Seniori ZH  nedeľu 28. 10. 2012.

LN Trade Banská Štiavnica 
– OŠK Hliník „C“ 12 : 6

Body za LN Trade:
štvorhry: Prokaj - Sedilek, 

Dobrovičovci Ján + Martin
dvojhry: Dobrovič Martin 4, 

Prokaj a Sedilek po 3
Ján Sedílek

Štiavnický kahanec  13.  -  14. 10.2012
Kminiaková Kristína

50 m voľný spôsob  22. 35,48
100 m motýlik  12. 1,33,32
100 m poloh.pretek  15. 1,27,13
100 m voľ.spôsob 14. 1,14,71

Beracková Michaela
50 m voľný spôsob  8. 31,28
100 m motýlik  5. 1,21,32
50 m znak  7. 37,63
100 m poloh. pretek  9. 1,19,64
100 m voľný spôsob  6. 1,10,74
100 znak  4. 1,18,74
50 m motýlik  8. 34,71

Ernek Šimon
50 m voľný spôsob  8. 32,69
100 m prsia  5. 1,30,11
100 m poloh. pretek  6. 1,19,76
100 m voľný sp.  8. 1,12,99 
50 m prsia  6. 42,83
50 m motýlik  6. 36,00 

Potančoková Timea
100 m prsia  11. 1,37,05
100 m poloh.pretek  20. 1,29,00
100 m voľ.sp.  25. 1,21,15
50 m prsia  7. 44,02

50 m motýlik  12. 40,91

Bábus Benjamin
100m prsia  6. 1,22,50
50 m znak  6. 33,89
100 m motýlik  8. 1,09,29
100 m polo.pretek  6. 1,11,49 
100 m znak  5. 1,09,11
50 m motýlik  5. 31,93
100 m voln. Spôsob  7. 1,02,96

Konečný Marek
100 m prsia  7. 1,18,34
100 m poloh.pretek  21. 1,11,16
100 m voľ.spôsob  26. 1,05,29
50 m prsia  5. 34,54

Hriňák Dávid
50 m voľný spôsob  3. 26,06
50 m motýlik  1. 26,82

Longauer Jakub
50 m voľný spôsob  17. 28,43
50 motýlik  14. 31,19

Doletina Dárius
50 m voľný spôsob  20. 28,58
100 m poloh. pret.  19. 1,10,29

50 m motýlik  8. 30,00

Lepáčeková Paulína
100 m prsia  11. 1,53,70
100 m poloh.pret.  19. 1,54,69
100 m voľný sp.  25. 1,49,09
50 m prsia  10. 52,25

Maruniaková Monika
100 m prsia  9. 1,24,11
100 m motýlik  4. 1,11,17
100 m poloh.pretek  6. 1,12,44
100 m voľ.sp.  15. 1,06,51
50 m motýlik  2. 31,22

Adamský Marián
100 m prsia  2. 1,09,37
100 m poloh.pretek  2. 1,01,93
50 m prsia  2. 31,55
50 m motýlik  2. 37,36

Čamaj Ján
50 m znak  5. 30,78
100 m poloh. pr.  11. 1,06,66
100 m voľ. sp.  11. 1,00,65
100 m znak  7. 1,07,31

Táňa Adamská

Lesáci - majstri 
okresu

Dňa 16.októbra 2012 v dopo-
ludňajších hodinách sa v telocvič-
ni ŠI SOŠL v Banskej Štiavnici 
uskutočnilo okresné kolo v bas-
ketbale stredných škôl za účasti 
štyroch družstiev: SOŠL, Gymn. 
A. Kmeťa , SPŠ S. Mikovíniho,a 
Katolícke gymnázium.

Lesáci absolvovali celý tur-
naj bez prehry, čo im vynieslo 
1. miesto.

Ostatné školy mali zhodne po 
jednom víťazstve, takže rozhodo-
valo vzájomné skóre zápasov.

Celkové poradie: 1. SOŠL, 2. 
SPŠ S. Mikovíniho, 3. Gymná-
zium A. Kmeťa 4. Katolícke gym-
názium.

Najlepší strelci: Andrej Nosáľ 
SOŠL,14 košov. Tenkel Gymn. A 
Kmeťa, 12 košov. Milan Kašiar a 
Denis Čertík zo SOŠL po 9 košov.

Víťazné družstvo bude repre-
zentovať náš okres na majstrov-
stvách regiónu, ktoré sa uskutoč-
nia vo februári v našom meste.

Miloš Javorský
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najlepšie ceny v meste

CITYCITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

Predám komodu

cena dohodou
tel.č.: 0902 078 091

Veľkosklad piva, alko a nealko nápojov
Michalská 8, Banská Štiavnica

Ponúka možnosť zakúpenia tovaru na rôzne akcie, oslavy, 

svadby, stužkové za VO ceny.

Možnosť zapožičania party pumpy na sudové vína.

Aktuálny cenník je na stránke www.ciglan.sk.

Predaj jabĺk rôznych druhov
z ovocného sadu  

Svätý Anton

Jednotná cena: 0,40 EUR
Každú sobotu: 8:00 - 12:00

Pracovný deň: po dohode na telefón 
Predajné miesto: 

Zigmund šachta klimatizovaná 
hala na uskladnenie (oproti 
zámočníctvu Ruckschloss)

0907 800 700
0905 554 433

Gala, Golden delicious,
Jonagold, Florina, Fuji,
Topas - pre diabetikov

Predám na Povrazníku v by- �
tovom dome nadštandardný 
2-podlažný byt 100 m², cena 55 
000,-Eur, tel.č.: 0903 121 901

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

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

Predám v BŠ pozemok 1 060m²,  �
tel.č.: 0949 268 350

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

Prenájom garáže v Banskej Štiav- �
nici v časti Križovatka, tel.č.: 0910 
949 501

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

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

Predám veľký 3-izbový byt, cena  �
dohodou, tel.č.: 0907 049 145

Slovenské banské múzeum dá  �
do prenájmu nebytový priestor o 
výmere 48 m2 a skladový priestor 
o výmere 48 m2 v objekte Kam-
merhof - vchod z ulice, tel.č.: 
045/6949456

Prenajmem 1-izbový byt na Mie- �
rovej ul., tel.č.: 0911 615 606

Dám do prenájmu RD v Banskej  �
Belej, tel.č.: 0903 029 083

Predáme 2-izbový vnútorný byt  �
v BŠ, čiastočne zrekonštruovaný na 
Križovatke, cena 23 400,-€, tel.č.: 
0918 561 181, 0948 959 697

Predáme 3-izbový exkluzívny  �
byt, komplet zrekonštruovaný + 
nebytový priestor, cena 41 000,-€, 
tel.č.: 0918 561 181, 0948 959 697

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

Predám RD v centre BŠ, časť  �
Penzión, tel.č.: 0915 615 521

Ubytujem krátkodobo, alebo dl- �
hodobo v centre mesta, tel.č.: 0915 
615 521

Predám  suché palivové drevo, napí- �
lené, naštiepané, tel.č.: 0908 655 270

Predám motocykel Jawa 350. Typ  �
640 s TP a SPZ. 500 €. Rok výroby 1991. 
Treba vidieť a vyskúšať. 0907 476 968

Prijmeme čašníka/čku do reštau- �
rácie. Prax a znalosť cudzieho jazy-
ka je výhodou. Tel.č.: 0915 311 190

Dovoz dreva – suché štiepané,  �
metrovica, palety, brikety, staveb-
niny, štrky, piesky, brizolit a iné, 
tel.č.: 0903 121 901

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

Súrne darujem  nábytok - za od- �
voz, tel.č.: 0918 404 532

1 slovo: 0,20 €
1 cm2: 0,50 €

inzerujte aj vy 
v štiavnických 
novinách

Zumba night party
Príď sa zabaviť so skvelými 

zumba inštruktormi 
27.10.2012. Začíname o 20:00 hod. 

Čakajú nás 4 hodiny zumby plnej 
energie a tanca, po ktorých nasle-
duje disko párty. Celé sa to uskutoč-
ní  vo Sv. Antone /kultúrny dom/. 

Inštruktori:Marek Kasančík /BA/ 
Zuzana Niščáková /ZV/ Barbara 
Machalová /ZV/ Eva Bradová /BS/

Vstup 4 € - 4 hod. zumba + začia-
točný pitný režim  + malinkatý darček + 
tombolový lístok Info : 0949 268 144, fa-
cebook.sk - Zumba Banská Štiavnica 

Prezentácia knihy 
s čítaním a hudbou

V piatok 26.10 o 18:30
Art Cafe Banská Štiavnica


