
29. október 2009 číslo 39 Ročník XX.

T Ý Ž D E N N Í K 
MESTA 
BANSK Á 
ŠTIAVNICA

cena 0,30 € / 9,-Sk
Konverzný kurz: 30,1260 Sk = 1 €

V sobotu 24.10.2009 sa v 
priestoroch železničnej stanice 
v Banskej Štiavnici uskutoč-
nil Deň Trate mládeže. Tento 
spomienkový deň zorganizo-
valo pri príležitosti 60. výročia 
jej dokončenia Občianske 
združenie Štokovec, priestor 
pre kultúru, mesto Banská 
Štiavnica a železnice Sloven-
skej republiky.

Program začal už od skorého 
rána odchodom parného vlaku zo 
Zvolena do Banskej Štiavnice, na 

trase cez Hronskú Dúbravu, Ko-
zelník a Banskú Belú. Príchodom 
cestujúcich okolo obeda historickej 
parnej lokomotívy sa slávnostne za-
čali oslavy Dňa Trate mládeže. Pre 
všetkých prítomných návštevníkov 
bol v priestoroch železničnej stani-
ce pripravený program. V úvode 
zaspieval spevokol Štiavničan. Vo 
vestibule prebiehali  projekcie z vý-
stavby Trate mládeže. Na stenách 
boli prezentované fotografi e, kto-
ré vznikli počas medzinárodného 
workshopu pod vedením Filipa 
Vanča a Petra Ančiča. 4.str.
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Opustené a nechcené psíky čakajú na vás 
v Karanténnej stanici v areáli Technických 
služieb, B.Štiavnica. Ak máte záujem 
o adopciu alebo ak chcete získať informácie 

o odchytených psíkoch nájdete nás na 
www.tulavalabka.sk, tulavalabka@gmail.com
0903 261 807, 0911 291 083
TS: 045 692 22 44
„Pes je jediný tvor na svete, ktorý 
ťa miluje viac, než sám seba, a zarmúti 
ťa len vtedy, keď odíde do psieho neba“.
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Je sobota, 24. októbra. Od prvých 
terénnych prác uplynuli sotva dva 
mesiace a piargskemu futbalovému 
ihrisku, takmer z ničoho nič, vyrás-
tol zdatný súrodenec. Síce o niečo 
menší, len o veľkosti hádzanárskej 
hracej plochy, ale podstatne univer-
zálnejší. Veď na svojom novučkom 
zelenom  umelom trávniku bude 
okrem hádzanárov vítať aj volejba-
listov, tenistov, nohejbalistov či „mi-

nifutbalistov“. No predovšetkým 
deti a mládež, pretože všetky viacú-
čelové ihriská, ktoré sa už od jesene 
2007 budujú po celom Slovensku, 
ako spoločný projekt vlády premiéra 
Róberta Fica a Nadácie Slovenského 
plynárenského priemyslu, sú určené 
predovšetkým našej najmladšej ge-
nerácii. Aby ich aspoň trochu od-
pútali od počítačov a bezduchého 
obdivovania  pseudocelebrít na  te-

levíznych  obrazovkách,  ale  aby ich  
pritiahli k aktívnemu športovaniu 
a posilňovaniu zdravého životného 
štýlu.

Prvé naháňanie sa za loptou, 
ktoré počas sobotňajšieho popo-
ludnia predviedli  žiaci  zo Základ-
nej školy Maximiliána Hella, ŠB 
si nenechali ujsť ani čestní hostia 
slávnostného otvorenia tohto ih-
riska: podpredseda Národnej rady 

Slovenskej republiky Miroslav Číž, 
poslanec Európskeho parlamentu a 
kandidát na predsedu v nadchádza-
júcich „župných“ voľbách Vladimír 
Maňka, poslanci Národnej rady SR 
Jana Laššáková a Tibor Lebocký, ale 
aj súčasný jediný poslanec za ban-
skoštiavnický okres v zastupiteľstve 
Banskobystrického samosprávneho 
kraja a opätovný kandidát na poslan-
ca Marián Zimmermann. 4.str.

Darčeky pre Piarg a Banskú Belú 
Štyristopätdesiatesiedme viacúčelové ihrisko patrí Štiavnickým Baniam

Významný deň Trate mládeže
60. výročie stavby Trate mládeže vyvolalo spomienky všetkých účastníkov

Parný vlak privítali aj členovia Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku.
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Mestská polícia 
informujeZ diára primátora Čierna skrinka

Rezidenčné parkovanie

Chcem sa spýtať, na čo slúži 
slávne rezidenčné parkovanie, keď 
si v rezidenčných zónach aj tak 
parkuje, kto chce. Na Dolnej ružo-
vej bežne stávajú 3-4 autá bez rezi-
denčného preukazu a znemožňujú 
parkovanie obyvateľom. Nejde 
pritom len o nejaké jednorázov-
ky, ale aj o opakované parkovanie 
tých istých áut po celé týždne a 
mesiace. To je aká logika, že tí, čo 
platia, nemôžu parkovať, lebo tí, 
čo neplatia a nemajú tam čo hľa-
dať, tam pokojne parkujú? Polícia 
musí toto kontrolovať a to nie iba 
raz či dvakrát, ale pravidelne a dl-
hodobo, inak to nemá zmysel. Ak 
na to budú policajti kašlať, tak je 
to celé na smiech a je to len prosté 
vydieranie obyvateľov Mestským 
úradom. 

Odpoveď: 
Rezidentské parkovanie slúži a 

malo by slúžiť všetkým držiteľom 
rezidentskej karty, ktorú vydáva 
Mestský úrad (Klientskom centre) 
v Banskej Štiavnici, po splnení 
podmienok jej vydania v zmysle 
parkovacieho poriadku, vydaného 
Technickými službami m.p. Banská 
Štiavnica. Osobne si myslím, že ten-
to systém parkovania, pri ktorom sú 
zvýhodnení trvale bývajúci občania 
v jednotlivých rezidentských uli-
ciach je dobrý, a nie je potrebné ho 
rušiť a možno ani meniť do budúcej 
sezóny. K porušovaniu predpisov 
platných pre rezidentské státie je 
ako zo strany rezidentov, ktorí par-
kujú s viacerými vozidlami, než ako 
majú povolené a na druhej strane 
ho porušujú bežní motoristi. Keď 
sa pozrieme na rozlohu a rôznoro-
dosť Banskej Štiavnice, nehovoriac 
o rekreačných oblastiach, zistíme, 
že MsPo nevie, nemôže a nestihne 
byť vždy práve tam, kde sa dochá-
dza k páchaniu priestupku napr. 
na úseku bezpečnosti a plynulosti 
cestnej premávky. Tým nechcem po-
vedať, že nevykonávame hliadkovú 
službu v rezidentských uliciach, ba 
naopak, vieme štatisticky dokázať, 
koľko takýchto priestupkov bolo v 
ostatnom období zistených a sank-
cionovaných. Záverom chcem len 
pripomenúť, že MsPo je zriadená 
aj preto, aby pôsobila na občanov 
- motoristov preventívne, inými 
slovami povedané, aby neukladala 
len sankcie v podobe pokuty. Veľ-

ké množstvo motoristov, ktorí ne-
správne zaparkovali svoje vozidlá 
obišlo zo strany MsPo „len“ napo-
mínaním, čo pomohlo k tomu, aby 
si uvedomili svoju chybu a aby v 
budúcnosti boli príkladom pre tých, 
ktorí nie sú ochotní alebo sa nechcú 
prispôsobiť schváleným pravidlám 
v systéme dopravy v meste Banská 
Štiavnica. MsPo je neustále vo svo-
jom územnom obvode prítomná a 
stačí ju niekedy len upozorniť na 
porušenie zákona, ktoré sme povin-
ní riešiť. 

Náčelník MsPo JUDr. Dušan Lukačko

Garáž pub pod Kalváriou

Dobrý deň, chcela by som sa 
sťažovať na bar pod Kalváriou. Ne-
rozumiem, ako je možne, že obča-
nia tam vonku na terase vysedáva-
jú do noci, popíjajú alkohol a to aj 
mládež. Nerozumiem ako dovolíte, 
aby ľudia počúvali nadávky, hlúpe 
hlasné reči do noci, do rána. Veď 
toto je obývaná časť, kde je veľa 
starých ľudí, detí a ľudí, ktorí by si 
chceli pokojne pospať po robote. Ja 
počujem každé jedno slovo, výkrik 
a všetko. Nemôžeme zaspať pri za-
tvorenom okne v letnom období 
je to hrozné. Už nám to všetkým 
v okolí ide na nervy. Robte s tým 
barom niečo. Chceli by sme tu v 
pokoji bývať. Ďakujem R. 

Odpoveď:
Vážená anonymná pisateľka, po-

kiaľ viem, v ostatnom čase nebola 
evidovaná, a teda ani riešená MsPo 
sťažnosť na rušenie nočného pokoja 
podnikom – subjektom ,,Garáž pub“. 
Nemôžem preto riešiť niečo, o čom 
sa dozviem z anonymného dopisu. 
Pokiaľ dochádza tak, ako píšete vo 
svojom príspevku, k porušovaniu 
verejného poriadku a občianskeho 
spolužitia, zavolajte ihneď na linku 
159 resp. 0905 597 673. Bohužiaľ, 
MsPo počas obchádzkových služieb 
nemusela v priebehu ostatných 2 
mesiacov prevádzkovateľa ,,Garáž 
pubu“ napomínať za porušovanie 
otváracích a zatváracích hodín, 
alebo za iné porušovanie zákona. 
Prosím Vás preto, ak v budúcnosti 
bude problém s touto prevádzkou, 
obráťte sa ihneď na našu hliadku, 
resp. hliadku štátnej polície – OO 
PZ, ktorá sídli niekoľko desiatok 
metrov od spomínaného podniku. 

JUDr. Dušan Lukačko, náčelník MsPo 

Dňa 22.10.2009 o 23.00 hod. 
bolo na útvar MsPo oznámené, 
že na Ul.  Budovateľská  v sociál-
nej bytovke dochádza k rušeniu 
nočného pokoja. Hliadka MsPo 
po príchode na miesto zistila, že 
nočný pokoj hlasnou hudbou  v 
priestoroch chodby bytovky ru-
šia A.B., Š.V., L.P. a J.M. všetci z 
Banskej Štiavnice.  Priestupok 
bol riešený v zmysle zákona SNR 
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v 
znení neskorších predpisov. 

V ten istý deň o 24.00 hod. 
bola hliadka  MsPo privolaná do  
Meštianskej krčmy, kde došlo k 
vlámaniu do objektu. MsPo za-
bezpečila miesto trestného činu a 
privolala hliadku OO PZ za úče-
lom vykonania  ďalších potreb-
ných úkonov. 

Dňa 23.10.2009 bolo na útvar  
MsPo oznámené, že počas noci 
neznáma osoba  rozbila sklenenú 
výplň na vchodových dverách na  
Ul. Dolná  20. Priestupok rieši 
MsPo. 

Upozornenie 

Mestská polícia upozorňuje 
všetkých občanov mesta, aby od-
pady, ktoré vyprodukujú vo svo-
jich domácnostiach, uskladnili 
do svojich nádob. Ak vyprodu-
kujú odpad vo väčšom rozsahu, 
sú povinní ho odovzdať na Tech-
nických službách m.p., Ul. Šolté-
sovej 1, Banská Štiavnica. 

Nádoby na odpad, ktoré sa 
nachádzajú pri Medike a na Zvo-
novom vŕšku ako aj v ostaných 
častiach mesta, slúžia výhradne 
na uskladnenie odpadu vypro-
dukovaného z cintorínov a nie 
na odpad vyprodukovaný v do-
mácnostiach.   Mestská polícia 
bude aj naďalej uvedené miesta 
monitorovať mestským kamero-
vým systémom,  aby zabránila 
vzniku nepovolených skládok v 
priestoroch Mediky,  Zvonového 
vŕška ako aj  v ostaných častiach 
mesta.

JUDr. Dušan Lukačko

náčelník MsPo   

Bolo...

24.10.
Oslavy 60. výročia vybudovania 

Trate mládeže.
25.10.
Podujatie Šarkaniáda na 

priestranstve pri Kalvárii.
26.10.
Účasť na jubilejných Dňoch An-

dreja Kmeťa, ktoré sa konajú pri 
príležitosti 10. výročia prinavrá-
tenia čestného názvu Gymnázium 
A. Kmeťa a 40. výročia opätovné-
ho zriadenia gymnázia v Banskej 
Štiavnici. 

27.10.
Uskutočnili sa slávnostné kul-

túrne podujatia pri príležitosti 
Mesiaca úcty k starším za účasti 
primátora mesta.

Výberové konanie na pracov-
níka mestského informačného 
centra.

28.10.
Uskutočnil sa podpis zmlúv o 

pridelení fi nančného príspevku 
z ERDF s vedúcimi partnermi 
úspešných projektov v štátnom 
divadle v Košiciach. 

29.10.
Zasadnutie valného zhromaž-

denia spoločnosti Bytová správa, 
s.r.o.

Pracovné stretnutie s veľvyslan-
com Egyptskej arabskej republiky 
na Slovensku. 

30.10.
Pracovné stretnutie s p. Petrom 

Vágnerom ohľadom fi nancovania 
projektov z Vyšegrádskeho fondu.

Účasť na premietaní fi lmu 
Osadné za účasti tvorcov fi lmu a 
následná beseda s nimi.
Bude....

2.11.
Zasadnutie MsZ 
4.11.
Pracovné stretnutie ku proble-

matike Geoparku.
Pracovné stretnutie s predstavi-

teľmi Slovenskej banskej komory. 
5.11.
Účasť na konferencii k Nór-

skemu fi nančnému mechanizmu, 
ktorá sa uskutoční v Banskej Štiav-
nici za účasti podpredsedu NR SR 
p. Dušana Čaploviča.

6.11.
Uskutoční sa zápis a slávnost-

né otvorenie akademického roka 
2009/2010 na Hudobnej a ume-
leckej akadémii Jána Albrechta v 
Banskej Štiavnici.

Andrea Benediktyová 
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Polícia informuje 

Oznam

Pozvánky

MsÚ oznamuje širokej verej-
nosti, že počas Sviatku všetkých 
svätých a Pamiatky zosnulých v 
dňoch 30.10.- 2.11.2009 bude za-
bezpečená služba na Správe cinto-
rínov v čase od 7:00 – 19:00 hod. 

MsÚ

Krádež – zadržanie páchateľa 

Dňa 23.10.2009 poverený prí-
sl. OSV UJKP Žiar nad Hronom 
začal trestné stíhanie a súčasne 
vzniesol obvinenie osobe L.S. z 
Brezna, ktorý dňa 23.10.2009 v 
čase o 09.00 hod. po tom, ako 
vošiel do bytového domu č. 6 na 
ul. J. Straku v Banskej Štiavnici, 
prešiel do priestorov suterénu a 
následne nezisteným spôsobom, 
bez zjavného použitia násilia, 
otvoril dvere vedúce do pivnič-
ných priestorov, kde z pivnice 
majiteľa P.C. odcudzil benzíno-
vú motorovú pílu zn. Jonsered, 
čím spôsobil majiteľovi škodu 
vo výške 300 €. Bezprostredne 
po vykonaní krádeže bol pácha-
teľ zadržaný prísl. OOPZ Banská 
Štiavnica, ktorý vykonal zákrok v 
čase osobného voľna.

plk. JUDr. Gejza Volf

riaditeľ OPP OR PZ ZH

Na cintorínoch je v tomto 
období oveľa väčší ruch ako 
inokedy počas roka. Popri 
spomienke na zosnulých do-
chádza bohužiaľ aj k výrazne 
vyššej tvorbe komunálneho 
odpadu.

Pri každom cintoríne sú stojis-
ká s kontajnermi, ktoré umožňujú 
návštevníkom separovať odpady 
z hrobov na papier, plasty, sklo, 
kovy, bioodpad a to čo sa už nedá 

vytriediť, možno vhodiť do kon-
tajnerov na zmesový komunálny 
odpad (napr. vence a iné kombi-
nované odpady). Každý kontajner 
je farebne rozlíšený a označený ná-
lepkou, ktorá usmerňuje, čo sem 
patrí a čo nie. 

Realita je však taká, že kvalita 
separácie na cintorínoch je dlho-
dobo zlá. Obsah kontajnerov je 
silno znečistený rôznymi príme-
sami a zmesovým komunálnym 
odpadom. Preto v čase pamiat-
ky zosnulých zdvojnásobíme pri 
cintorínoch počet kontajnerov na 
zmesový odpad, aby okolo stojísk 
nebol neporiadok. A aby v nádo-
bách určených na separáciu nebol 
zmesový komunálny odpad z dô-
vodu nedostatku miesta v čiernych 
kontajneroch.

Prosíme však občanov, aby do-
držiavali pokyny na nálepkách a 
vhadzovali do nádob skutočne len 
to, čo tam patrí. Vhodením suro-

vín do nesprávneho kontajnera, 
prípadne zmesového odpadu me-
dzi separovaný, je znehodnotený 
obsah kontajnera a tiež je zničená 
práca ostatných zodpovedných ob-
čanov, ktorí poctivo triedia. 

Starý nábytok, pneumatiky, elek-
troodpad, stavebný odpad, WC 
misy a mnoho ďalších odpadov 
nepatria k cintorínom, ale možno 
ich priniesť na dvor Technických 
služieb mesta Banská Štiavnica, na 
ul. E. M. Šoltésovej 1 (pri žel. sta-
nici). Viac info na 0908 272 630. 

Záverom chcem podotknúť, že 
intenzita spomienky na zosnulých 
nezávisí od množstva sviečok, bo-
hatosti výzdoby hrobu a následne 
od množstva odpadu, ktoré tým 
vznikne. To, ako budú vyzerať 
cintoríny a okolie kontajnerov na 
odpad, je v rukách každého z nás. 
Doprajme mŕtvym dôstojný odpo-
činok.
Miloš Veverka, Technické služby, m. p. BS

Separácia na cintorínoch 

Primátor mesta Banská Štiavni-
ca Mgr. Pavol Balžanka zvolal riad-
ne mestské zastupiteľstvo, ktoré sa 
uskutoční dňa 3.11.2009 (pon-
delok) od 13:00 hod. v zasadač-
ke Mestského úradu, č. dv. 4. Do 
programu sa pravidelne zaraďujú 
aj interpelácie občanov od 15:00 
hod.. Ste srdečne vítaní!              red

Dňa 7. 11. 2009 organizuje 
spoločnosť EMED Slovakia spo-
lu s mestom Banská Štiavnica, 
Zvolenskou univerzitou, Regió-
nom Sitno, Baníckym spolkom, 
Banským múzeom, Slovenskou 
banskou komorou a ďalšími, v 
rámci celosvetovej iniciatívy „Cle-
an up the World“ (Vyčistime svet) 
dobrovoľné čistenie turistických 
chodníkov Geoparku. Srdečne 
pozývame všetkých ľudí, kto-
rým záleží na čistom životnom 
prostredí. Príďte a pomôžte nám 
vyčistiť okolie nášho mesta. Zraz 
bude na Červenej studni o 10:00 
hod. Tešíme sa na vašu účasť.  red

V utorok 27.októbra 2009 sa v 
dopoludňajších hodinách v priesto-
roch telocvične Spojenej katolíckej 
školy v Banskej Štiavnici konal kul-
túrny program pri príležitosti Me-
siaca októbra úcty k starším. Pod-
ujatie zorganizoval Mestský úrad, 
Odd. kultúry, cestovného ruchu a 
športu v Banskej Štiavnici. Úvodné 
slová  patrili p. Jarmile Simonide-
sovej a primátorovi mesta Banská 
Štiavnica Mgr. Pavlovi Balžankovi. 
Poďakovali sa všetkým zúčastne-
ným občanom nášho mesta za všet-
ko čo urobili pre naše mesto počas 
svojho plodného života a popriali 
im veľa zdravia a šťastia do ďalších 
rokov života.  Program otvorili 
hudobným prejavom a spevom Ti-
mom Turčan a Renáta Horvátho-
vá. Ľudová hudba, tanec a spev sa 
niesli počas celého programu. Na-
sledovalo vystúpenie Mgr. Márii 
Petrovej v hovorenom slove. Ďa-
lej vystúpili vo svojím vstupe žiaci 
Základne so umeleckej školy pod 
vedením Irenky Chovanovej, kto-
rí si pripravili pre pozvaných hostí 
pestrý program z ich tvorby. Ako 
lahôdkou predpoludnia isto mož-

no oznacit vystúpenie fi nalistu zo 
show Slovensko má talent Michala 
Červienku, ktorý svojím spevom a 
hraním na akordeóne pripomenul 
všetkým prítomným časy dávno 
minulé. Za búrlivého potlesku sa 
podujatie nieslo v uvoľnenej a prí-
jemnej atmosfére. Po jeho vystúpení 
sa veru mnohým pozvaným tisli slzy 
šťastia a radosti do očí. A veru bolo 
prečo. Podujatie, ktoré sa isto kaž-
dému z prítomných hlboko vryje do 
pamäti zanechalo pozvaným hlboké 

dojmy a odchádzali veľmi spokoj-
ní. Je pekné, že práve samospráva 
Mesta Banská Štiavnica nezabudla 
a pripomenula si Mesiac október – 
úctou k starším. Na záver každý z 
prítomných pozvaných dostal dar-
ček od sponzorov a dobrých ľudí, 
ktorí nezabúdajú na našich starších 
spoluobčanov. Poďakovanie patrí 
Katolíckemu gymnáziu, Mgr. K. 
Paláštymu, hotelu Grand - Matej a 
všetkým účinkujúcim. Ďakujeme!

Michal Kríž

Prejavy úcty a uznania
Bohatý kultúrny program pri príležitosti mesiaca október – Úcty k starším  
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 Budúci kultúrny stánok postupne ožíva...
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Relax na dovolenke
CESTOVNÁ AGENTÚRA, 

Informačné centrum 
mesta BŠ, 

tikbs@banskastiavnica.sk
045/694 9653 

Jarná lyžovačka

Rakúsko – ľadovec Hintertux

 14.4. - 18.4. 2010

Cena   505 Eur

(4 x ubytovanie s polpenziou, 
3-dňový skipas Hintertuxer Glet-
scher, doprava lux. autobusom 
zn. Mercedes, poistenie šport-risk, 
sprievodca)

Lyžiarske stredisko Hintertux 
vďaka ľadovcu poskytuje možnos-
ti kvalitného lyžovania 365 dní v 
roku. Celý areál je za posledné 3 
roky držiteľom ocenenia

TOP-stredisko Rakúska. Celková 
plocha zjazdoviek 270 ha, denne 
upravovaných 86 km zjazdoviek.

Typy prepravných zariadení: 10 
vlekov 6 sedačkových lanoviek, 5 
kabínkových lanoviek. Možnosti ly-
žovania z nadmorskej výšky 3250 
m.

www.hintertux.at

Ubytovanie v hoteli Zillertaler 
Hof 4* a Haus Garni Robert 3* 
priamo v Mayrhofene. K dispozícii 
sú 2-posteľové izby s možnosťou 
1-2 prísteliek a 1-posteľové izby v 
obmedzenom  počte. Vybavené sú 
kúpeľňou alebo sprchou, WC, TV, 
rádio, telefón, trezor a balkón. V 
cene je zahrnuté používanie well-
ness a oddychového centra, rôz-
nych sáun a plavecký bazén. 

Stravovanie: bufetové raňajky, 
večere 3-chodové menu s mož-
nosťou výberu + šaláty formou 
bufetu. 

Program:

1. deň odchod zo Žiliny v ra-
ňajších hodinách – ubytovanie, 
večera

2. - 4. deň 3 dni lyžovačka + voľ-
ný program – raňajky a večere

5. deň po raňajkách odchod na 
Slovensko

1.str. Podpredseda NR SR Mi-
roslav Číž pozdravil prítomných 
v mene premiéra Róberta Fica a 
všetkým svojím rodákom zo Štiav-
nických Baní, ale najmä deťom, 
zaželal chvíle plné radosti a dobrej 
pohody pri športovaní na tomto ih-
risku. Samozrejme, že odovzdanie 
tohto diela v hodnote vyše 68 tisíc 
€, čo je približne 2mil.50tis. korún 
sa nemohlo zaobísť bez obligátneho 
strihania zelenej stuhy. Nuž a práve 
túto chvíľu umocnili mladí sokoliari 
zo Základnej školy M. Hella. Orol, 
ktorý dosadol na koženú rukavicu 
poslankyne NR SR Jany Laššáko-
vej, priniesol potrebné nožnice, a 
tak sa strihanie pásky mohlo začať. 
Viacerí hostia si jej kúsok odniesli aj 
na pamiatku, aby im pripomínala, 
že v okrese Banská Štiavnica po po-
dobných  ihriskách vo Svätom An-

tone a Banskej Štiavnici na sídlisku 
Drieňová, majú 457-me ihrisko aj v 
Štiavnických Baniach.

Vybudované spoločným úsilím 
obce a predsedu vlády Róberta Fica, 
ktorý, tak ako aj v prípade iných 
ihrísk, prispel zo svojej   rezervy 
sumou 40 tisíc € (1mil.200 tis.Sk), 

pričom ďalšie peniaze už onedlho 
využijú aj v Banskej Belej.  Dôležitá 
je ale skutočnosť, že prítomní po-
slanci Národnej rady si opäť mali 
možnosť uvedomiť nevyhnutnú po-
trebu neustálej pomoci tomuto ne-
zamestnanosťou ťažko skúšanému 
okresu. (luk)

Darček za vyše 68 tisíc €

1.str.  Fotografi e pochádzali 
z súkromných albumov z archívu 
Dopravného múzea v Bratislave. V 
minisále stanice boli premietané 
krátke animované fi lmy zo stanič-
ného prostredia, ktoré vznikli na 
workshope Ilustruj a rozpohybuj 
dom! pod vedením Ivany Zajaco-
vej, Michala Strussa a Michaely 
Kubovičovej. Všetko pripomínalo 
atmosféru spred 60. rokov. Pred 
vestibulom stanice predniesli svoje 
príhovory postupne organizátori 
podujatia a symbolicky boli pri-
pevnené venčeky. Vonku sa podá-
val chutný guláš a čapovalo pivo. 
Atmosféru dopĺňali mladí študenti 
z ICM Banská Štiavnica, ktorí boli 
oblečení v montérkach, pripomí-

najúc atmosféru ako keby to bolo 
dnes. Priami účastníci Trate mlá-
deže sa tu zišli v hojnom počte a 
preto sme sa ich opýtali ako vní-
majú túto významnú udalosť s od-
stupom času. Každý z nich si veľmi 
živo pospomínal na túto pre nich  
udalosť a vtedajšiu atmosféru  pri 
výstavbe Trate mládeže. Bolo to 
pre nich nenútené a také spontán-
ne priznávajú s odstupom času a 
slzy sa im tlačia do očí. Nečudo, 
veď už prešlo toľko rokov a celá 
tá atmosféra, ktorú im železničná 
stanica pripomenula ich vrátila 
o 60 rokov dozadu. Ale prišli sa 
pozrieť, zaspomínať si a takpove-
diac vrátiť čas. Boli radi, že aspoň 
niekto vynaložil to úsilie a urobil 

niečo pre tých, ktorým patrí dnes 
veľké poďakovanie. Lebo nebyť ich 
snahy nebola by ani Trať mládeže. 
Na záver celodenného podujatia 
bol pripravený večerný program s 
hudbou. Symbolicky bola zapálená 
vatra Trate mládeže a parný vlak 
mohol odísť späť z Banskej Štiav-
nice za fanfár dychovej hudby. 
Všetkým, ktorí akýmkoľvek spô-
sobom prispeli k tomuto podujatiu 
patrí poďakovanie, hlavne organi-
zátorom a všetkým, ktorí projekt 
podporili. Verme, že podobné 
aktivity sa v budúcnosti stretnú s 
pozitívnymi reakciami zo strany 
všetkých zúčastnených.

Michal Kríž

Ďakujem úprimne  za pomoc, 
spoluprácu pri  príprave a zdar-
nom priebehu Dňa Trate mládeže, 
24.10.2009 – OZ Štokovec, menovite  
Zuzane Bodnárovej a Svätoplukovi 
Mikytovi a ich spolupracovníkom,

- starostke  Banskej Belej, Ing.  
Jaškovej,  občanom Banskej Belej za 
príjemnú atmosféru na železničnej 
stanici v ich obci,

- Pivovaru Steiger a.s., za občer-
stvenie a technickú pomoc,

- riaditeľovi MsL  spol. s.r.o v B. 
Štiavnici, Ing. Dudíkovi a  Barákovi 
za vynikajúci guláš,

- Ing. Oravcovi a spolupracovní-
kom z Klubu historickej techniky, 
za jazdu parným vlakom

-dychovke Sitňanka, zamestnan-
com Odd. kultúry, športu a ces-

tovného ruchu MsÚ, p. Kartíkovi 
s jeho pracovnou partiou, členom 
Banskoštiavnicko – hodrušského 
baníckeho spolku, v neposlednom 
rade zamestnancom Železníc SR, 
najmä p. Kravecovi a p. Dobiasovej, 
všetkým budovateľom stavby, ktorí 
prispeli svojou účasťou, spomienka-
mi alebo radami.

Juraj Čabák, zástupca primátora mesta 

60 rokov Trate mládeže

 Slávnostné otvorenie ihriska za prítomnosti zprava: M. Zimmermann, V. 
Maňka, S. Neuschl, M. Číž, J. Laššáková, T. Lehotský a i.

Deň Trate mládeže
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Celoslovenská kampaň  je za-
meraná na oslovovanie darcov 
krvi hlavne z radov mladých ľudí. 
Jej cieľom je presvedčiť hlavne 
mladých ľudí, aby chodili darovať 
krv opakovane, čím sa zabezpečí 
dostatok krvi v našom zdravot-
níctve. Táto náborová kampaň 
je druhou najväčšou kampaňou, 
ktorú organizuje Slovenský čer-
vený kríž (SČK) v spolupráci s 
Národnou transfúznou službou 
SR (NTS SR) a hematologic-
ko- transfúznymi oddeleniami 
nemocníc (HTO). Má celoslo-
venskú pôsobnosť s dosahom na 
školy, fi rmy a organizácie. 

Slovenský červený kríž v Ban-
skej Štiavnici pozýva všetkých 
mladých ľudí, ktorí môžu da-
rovať krv, aby tak prišli urobiť 
3.11.2009 v čase od 7.00 hod. 
do 10.00 hod. do nemocnice na 
rahabilitačné oddelenie, kde sa 
uskuteční odber krvi v spoluprá-
ci s NTS Banská Bystrica a zapo-
jili sa tak do tejto ušľachtilej akcie 
a posilnili rady darcov krvi.

Katarína Senciová riaditeľka ÚS SČK

Študentská kvapka krvi 2009 

Stredoslovenská energetika, 
a.s., Žilina oznamuje obyvateľom, 
že dňa 3.11. 2009 od 9,00 hod. do 
16,00 hod. bude prerušená dodáv-
ka elektrickej energie z dôvodu 
opravy elektrického zariadenia. 
Bez el. energie bude chatová oblasť 
Počúvadlo, hotel Topky, ŠL Levi-
ce, chaty – Jedľová, Lodiar, Hron, 
Svitáčik, OMAD, vysielač Sitno, 
Orange Richňava, PT Sitno. 

Dňa 11.11.2009 od 9,00 hod. do 
14,00 hod. bude prerušená dodáv-
ka elektrickej energie z dôvodu re-
vízie elektrického zariadenia. Bez 
elektrickej energie bude v Banskej 
Štiavnici kamenárstvo Adamec.

Dipečing VN/NN Žiar nad Hronom

Oznam

Dňa 20.októbra sa konala 
barmanská súťaž juniorov v 
Českej republike. Našu školu 
reprezentovali študentky 2.HA 
– Katka Hrušková a Agi Csor-
dasová. Zároveň to boli jediné 
reprezentantky Slovenska.

Pred súťažou si každý súťažiaci 
musel pripraviť inventár, ingre-
diencie, z ktorých pripravovali 
nápoje a, samozrejme, dekorácie 
dotvárajúce estetiku nápoja.

Prípravu sprevádzalo napätie i 
trocha stresu, pretože ani Katka, 
ani Agi neabsolvovali barman-
ský kurz a  nikdy  nesúťažili pred 
medzinárodnou porotou. Napätie 
stupňovalo aj čakanie na poradie 
v súťaži. To z pliec našich súťažia-
cich opadlo po začatí súťaže.

Prvá miešala Katka. A to si ne-
pomýlila ani z ingrediencií Stalino-
ve slzy peach, Stalinove slzy limet, 
ríbezľový a pomarančový džús, 
sirup Passion fruit a vznikol nápoj 
s menom zahaleným čiernym pláš-
ťom noci „Good Night“.

Suverénne vystúpenie Katky po-

vzbudilo aj Agi. Nápoj s exotickým 
menom „Agiss“ pozostávajúci z li-
metky, multivitamínového džúsu, 
jahodového sirupu, vodky Staling 
etay a likéru peach. Bol zvládnutý 
perfektne.

Čakanie na vyhlásenie výsled-
kov bolo sprevádzané napätím, 
netrpezlivosťou, ale aj zvedavými 
otázkami : Obstali sme? Presvedči-
li sme porotu, že to vieme?

Radosť nedala na seba dlho ča-
kať. Z mikrofónu sa ozval hlas: 
„Druhé miesto a strieborný pohár 
s diplomom získala Katarína Hruš-
ková zo SHA Joergesov dom, n.o. v 
Banskej Štiavnici.

Uspela aj Agi štvrtým miestom.
Nasledovala nefalšovaná radosť, 

slzy šťastia a úprimné „ďakujeme“ 
svojmu profesorovi.

A kto stojí za úspechom študen-
tiek SHA??

Ich profesor Michal Sekereš, 
ktorý nielen sprevádzal svoje štu-
dentky do stovežatej Prahy, ale aj 
súťažil v kategórii profesionál.

A že je skutočný „macher“ vo 
svojom odbore, dokázal 2. mies-

tom v súťaži. Medzinárodná poro-
ta ocenila jeho 5 short drinkov, 5 
long drinkov a 2 vlastné miešané 
nápoje.

Cesta domov, hoci dlhá, bola 
príjemná a radostná.

Dobre sme reprezentovali seba, 
školu, Slovensko.

Za úspechom dievčat SHA ne-
zaostali ani chlapci. Skúsení So-
meliéri Marián Jackuliak a Matej 
Bugár (5.HA) hájili dobré meno 
školy v dňoch 21. a 22. októbra 
na Česko-Slovenskej somelierskej 
súťaži v Modre. Súťaž mala 2 časti:   
1.  písomnú (náročný test v limite 
60 minút)

praktickú (degustácia a podáva-
nie vín pre porotou)

Hoci naši chlapci skončili pred 
bránami fi nále, reprezentácia bola 
úspešná. Presvedčili, že odvetvie  
vína , vinohradníctva ovládajú na 
veľmi dobre úrovni. Chýbal im len 
ten povestný krôčik.

Chlapci gratulujeme!
Bc.,Michal Sekereš

Katarína Hrušková

Agnesa Csordasová

Hoteláčky úspešné v Prahe

Dňa 25.10.2009 sa v Banskej 
Štiavnici konal prvý ročník Šarka-
niády, ktorej organizátorom bolo 
Informačné centrum mladých, 
Súkromná hotelová akadémia Joer-
gesov dom, Kalvársky fond, Soko-
liari Sv. Bavona, Základná umelec-
ká škola, Mesto Banská Štiavnica a 
Združenie turizmu Banská Štiavni-
ca. Nová aktivita sa zrodila v hlave 
známeho miestneho fi lmára Petra 
Ivašku a hneď prilákala množstvo 
detí, mládeže i dospelých, ktorí si 
mohli priniesť a vyskúšať doma vy-
robené šarkany, alebo v prípade ich 
neúspechu si zakúpiť krásne šarka-
ny od fi rmy Samba Lighting pre-
zentujúcou svoj tovar priamo na 
Šarkaniáde. Nechýbala ani dávka 
adrenalínu pre tých odvážnejších 
– lietanie na motorovom krídle z 
Klubu motorového lietania – Air 
Chopper Hornet /p. Bohuš Milan/. 
Šarkaniádu zahájila Sokoliarska 
skupina Sv. Bavona zo Štiavnic-
kých Baní so svojím už štandardne 
výborným predstavením, nasle-
dovali modelári z Prvého letec-
ko –modelárskeho klubu Banská 

Štiavnica /p. Ladziansky a J. Ma-
ďar/. Tí, ktorí radi pátrajú, mohli 
svoje schopnosti využiť pri pátraní 
pokladu Turkov priamo na Kalvá-
rii /strážil ho naozajstný Turek/, 
alebo hľadať zlaté dukáty zhodené 
z motorového krídla. Deti sa určite 
dostatočne vyšantili pri šarkaňom 
behu dolu lúkou zapožičanou na 
tento účel od p. Tereňa, jazde na 
koni alebo pri maľovaní na tvár. 

Každý „šarkanista“, malý či veľký, 
bol obdarený sladkou odmenou. 
Počasie prialo, vietor primerane 
fúkal, slnko sa na všetkých celý 
čas usmievalo, p. Lužina a p. Ga-
rai urobili fantastické fotky /www.
banskastiavnica.sk, www.zivotbs.
sk/, voňali pečené gaštany a varené 
víno. O rok sa stretneme zas. 

PaedDr. Beata Nemcová

Šarkaniáda na Kalvárií 
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Deti mali radosť pri púšťaní šarkanov.
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Spomínam na členov Dobrovoľné-
ho hasičského zboru Banská Štiav-
nica. Všetci vykonali pre náš DHZ 
veľa poctivej práce a preto táto spo-
mienka je aj pre mladšiu generáciu 
hasičov, že nezabúdame na našich 
priateľov. Odpočívajte v pokoji. 

 +1911 - Barón Dyonýz Medňan-
ský rektor Baníckej a lesníckej akadé-
mie a zakladajúci člen Dobrovoľného 
hasičského zboru v B.Štiavnici (1830 
+ 28.12.1911)

+ 1914 - Greguss Anton veliteľ 
DHZ a pekársky majster. Pochova-
ný v Panskom cintoríne za Piarskou 
bránou. 

+ 1929 - Štefan Farbaky - rektor 
Baníckej a lesníckej akadémie (1832). 
Zakladajúci člen Dobrovoľného ha-
sičského zboru. Pochovaný v evanje-
lickom cintoríne za Klopačkou.

+ 1933 - Karol Fizély - umelecký 
kováč (1844) zakladajúci člen Dob-
rovoľného hasičského zboru, pocho-
vaný v evanjelickom cintoríne za Klo-
pačkou číslo hrobu 218.

+ 1953 - Daniel Vyšňovský - veliteľ 
DHZ. 

+1956 - Edmund Gwerk - starosta, 
+ 1962 - František Jankovič dekan 

banskoštiavnickej farnosti predseda 
Dobrovoľného hasičského zboru v B. 
Štiavnici v rokoch 1937 1945. Klimo-
vá Viktória. 

+ 1965 - Minárik Ludevít, Blištan 
Michal, Ciblík Michal, Štubňa Jaro-
slav . 

+ 1966 - Hrnčiar Michal, Rácová 
Ludmila. 

 +1967 - Gréč Viktor, Graus Jozef, 

Gajdoš Jozef (1887) hostinský sponzor 
DHZ, Poprac Ján 52 roč. (9.5.1915), 
Krippner Jozef - veliteľ DHZ, Minka 
Ján tajomník DPZ. Kalaba Ján člen 
výboru DPZ, Červeň Jozef, Kružlia-
ková Júlia, Prokein Elek, Škokorová 
Mária, Máliš Ján, Weis Hubert, 

+ 1968 - Židek Ján predseda ZHJ, 
Pajtáš Július, Zacharides Michal, 
Duda Jozef, Zacharides Ján, Fančovič 
Augustín, Veiz Jozef. 

+ 1969 - Môcik Rudolf fajkár, Ka-
rolík Július. 

+ 1970 - Majerová Anna. 
+ 1971 - Ujc Jozef člen výboru, 

Lupták Ján, Matušíková Mária, Pol-
jak Pavel, Dásik František, Ivanová 
Mária. 

 + 1972 - Fusko Jozef, Jelenfi  Ján, 
Keisch Viktor, Boháčová Zuzana. 

+ 1974 - Štróbelová Magda. 
+ 1975 Lepáček Martin pracovník 

verejnej správy MNV, Ladziansky 
Ludvik, Tesák Jozef, automechanik, 
Mazúr Anton, Osvald Jozef člen vý-
boru a kronikár, Stajníková Marta, 
Janíková Mária funkcionárka SČK, 
Weis Ignác, Doletinová Emília, Haj-
šelová Marta vrchná sestra na ARE. 

+ 1976 - Brlajová Mária, Kružlia-
ková Alžbeta, Vyskočová Jolka, Štróbl 
Roman. 

+ 1977 - Kollár Vojtech, Zajac 
Gustav režisér ochotníckeho divadla, 
Dudová Justína. 

+ 1978 - Golian Štefan, Ďuricová 
Anna, Patch Anton, Balon Štefan, 
Nemčok Ján, Chrien Eugen, Beňovi-
čová Antonia. 

 + 1979 - Šloserová Valentína 

+ 1980 - Melcer František, Hudec 
Imrich. 

+ 1982 - Leštianska Gabriela, 
Detvanová Helena . Husárik Jozef 
preventivár, Minka Ján pokladník 
DHZ, Sentinek Jozef preventivár, 

+ 1983 - Macko Milan elektrikár 
SEZ (15.9.1948).

 + 1986 - Geguss Anton člen výboru 
DHZ a pekársky majster ( 5.9.1898).

+ 1987 - Silvia Loučičanová členka 
výboru DHZ (1906). 

+ 1990 - Krchnák Ján predseda 
SČK, Ostrihoň Jozef, Vilmon Alexan-
der, kominár, Vavrínová Božena, Re-
meň Ľudevít, Šípka František, Frajová 
Alžbeta, Gašparík Ján preventivár, 
Štubňa František, Melcer Ján, Bar-
doň Július vodič has. auta, Nič Karol, 
Gábor Ján, Mazúr Július - strojník a 
vodič has. auta Walter, Mulner Miku-
láš, Červeňová Helena, Trcková Anna 
(1927), Bonová Mária, Vavrín Ján.

+ 1994 - Ján Škokor, Popracová 
Emília rod. Gajdošová (24.12.1920 + 
22.9.1994). 

+ 1995 - Kováčik Miroslav predse-
da MNV, Gorner Valter, Nemeškurthy 
Ladislav predseda DPZ, Waiglová 
Mária manželka čestného predsedu 
DHZ, Krkošková Simonka, Hrabko 
Jozef elektrikár. 

+1997 - Letkovičová Irenka hlavná 
zdravotná sestra a tajomníčka DHZ, 
Grega Vincentt člen výboru, Bartko 
Jozef, Kružliak Miroslav, Ernek Jozef, 
Andrášik Emil, 

+ 1998 - Chovanec Štefan šuster, 
Vierka Bradová dlhoročná starostka v 
obci Baďan (1933). 

 + 1999 - Waigl Vojtech (1905/) 
čestný predseda DPZ, 

+ 2000 - Protopová Vilma, MUDr 
Korim Ján, 

+ 2001 - Ing.Jadáš Jozef, (1923), 
Hederer Jozef, 

+ 2003 - Kartík Ján (1949), Fí-
lus Mikuláš (1926), strojník a vodič 
has. auta, Čierna Mária (1918), Lac-
ková Magda (1955/) Penička Tibor 
(22.7.1948) vodič has. auta, Štepková 
Mária, Štubňová Anna, 

+2004 - Bardoňová Marta čiašnič-
ka Metropol (1930), Mgr. Dvorský 
Bohuš. Prokeinová Boženka dlhoroč-
ná pracovníčka OSP.

+ 2005 - Šemodová Katarína 
(1919), Bohm Ján, CHladný štefan. 

+ 2006 - Golian Anton (1967), Šaj-
mer Vladimír. 

+ 2007 - Bokroš Martin 23 ročný. 
Grolmus Imrich odbojár, Letkovič Jo-
zef (1925) zasl. člen DPO SR, Kartík 
Stanislav - klampiar, Búzalka Jozef, 
Čunderlíková Dagmar, Ing. Lichner 
Marian CSc, dlhoročný primátor 
mesta ( 14.10.1949 ). Sikula Ladislav 
(1936). 

+ 2008 - Radiansky Jozef dlhoroč-
ný riaditeľ ĽŠU. ( 27.08.1932).

 + 2009 - Korimová Mária vedúca 
vnútra MNV, MUDr. Ľudovít Lacko 
(1943)+ 29. mája 2009, Irena Ivaničo-
vá /(1926), Jozef Štang (1930). Kapi-
tán Foltán Štefan ( 2.2.1926).

Cibulka Ján dlhoročný vodič auto-
busu (bol predsedom SZPB 16.4.1926  

Vladimír Poprac predseda DHZ

SPOMÍNAME...

3. novembra uplynie 7 rokov, čo 
nás navždy opustila Mgr. Ulrika Ba-
biaková, ktorá takmer celý svoj život 
zasvätila astronómii, ktorej  sa veno-
vala od svojich 10 rokov. Najskôr ama-
tersky, neskôr profesionálne. Počas 
univerzitného štúdia a po jej ukončení 
sa venovala hlavne oblasti výskumu 
medziplanetárnej  hmoty.  Značné 
poznatky si priniesla zo svojich stáži v 
SUPAERO v Toulousu z Francúzska v 
roku 1998 a v roku 2000.

V roku 2001 stážovala na Jagelovskej 
univerzite v Krakove. Bola členkou 
astronomickej asociácie ADAGIO  v 
Toulouse vo Franzúzsku. Spolupra-
covala s hviezdárňami na Slovensku s 
Astronomickým ústavom Akadémie 
vied v Českej republike v Ondřejove a z 

mnohými astronómi v zahraničí. Bola 
spoluobjaviteľkou planétok Bochníček, 
Štiavnica a Matejbel. 

Zaujímala sa o prácu a činnosť Slo-
venského zväzu astronómov amatérov. 
Zaujímala ju práca s talentovanou mlá-
dežou v oblasti fyziky a astronómie, 
kde už počas štúdia viedla astronomic-
ký krúžok v JUVENTE v Bratislave , 
aktívne sa podieľa na príprave  Letných 
škôl astronómov.

Pracovala na rôznych grantových a 
rozvojových projektoch, organizácie 
celoslovenských súťaží v oblasti astro-
nómie. 

Všetok svoj voľný čas venovala 
štúdiu odbornej literatúry, praktické-
mu pozorovaniu a novým vedeckým 
poznatkom v oblasti astronómie so 

zameraním na výskum medziplanetár-
nej hmoty a veľa času venovala šíreniu 
astronómie. Za mimoriadny príspevok 
a rozvoj amatérskej astronómie na 
Slovensku dostala ocenenie in memo-
riam.

Ulrika milovala ľudí, prírodu ale na-
dovšetko hviezdy. A hoci Ulrika Babia-
ková pred 7 rokmi odišla spomienka 
na ňu je trvalá, na jej ľudskú šľachet-
nosť, ktorá je pre nás ako svit ďalekej 
hviezdy, ktoré tak milovala. Hviezdy a 
svetlo prichádzajú z neznámych dia-
ľok, a nám navždy budú pripomínať jej 
láskavosť, ktorou ovplývala a s ktorou 
viedla nás všetkých k porozumeniu 
a súdržnosti. Kto ju poznal pamätá si 
ako milovala, odpúšťala a rozdávala 
svoj um.

Neodišla navždy. Zostáva nám pa-
miatka v tichej vytrvalej a statočnej 
práci. Tá zachováva česť jej mena v srd-
ciach nás všetkých. 

J. Simonidesová

Spomienka na Mgr. Ulriku Babiakovú

Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých
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Oznamy

Rekreačný aerobik  

Sitno - Rekreačný aerobik, Ban-
ská Štiavnica ponúka pravidelné 
cvičenie už od 7. septembra 2009. 
Každý pondelok a stredu v telo-
cvični  ZŠ J. Kollára – Drieňová o 
18 30 hod. 

Zacvičte si  s Ing. Martinou Ol-
hovou a Ing. Zuzanou Haľamovou 
takmer 90 minút, získate dobrú 
kondíciu, načerpáte pozitívnu 
energiu, vyformujete si postavu a 
to všetko pri dobrej hudbe, s vy-
užitím najnovších poznatkov a fo-
riem aerobiku pre každého, kto má 
rád pohyb v kolektíve, bez ohľadu 
na vek, Info: Ing. Zuzana Haľamo-

vá, tel.: 0905 236 815.
Aikido

Radi by sme vás pozvali na tré-
ningy Aikido – moderného japon-
ského bojového umenia. Aikido je 
bojové umenie pre všetky vekové 
kategórie. Niekoho chytí viac iné-
ho menej, ale každý si v tomto 
umení môže nájsť niečo. Radi vás 
privítame vo Fitku pod Plavárňou: 
Deti: pondelok, streda: 16:30-
17:30, Dospelí: pondelok, streda: 
17:30-19:00, Info: 0915 876 661
Pozvánka

Dňa 30. októbra o 15.00 hodine 
v krčme u Luptákov v  obci Ilija, 
sa uskutoční pravidelné stretnutie 

baníkov a ich priaznivcov. O ob-
čerstvenie je postarané a o dobrú 
náladu sa postará Dežko Bačík. Na 
Vašu účasť sa tešia organizátori. 
Odchod autobusu s Križovatky na 
Iliju je 14.32 hodine.

Dňa 3. no-
vembra 2009 
uplynú 4 roky, 
čo nás opustila 
Alenka Jarábe-
ková. Tí, čo ste 
ju poznali, venujte jej tichú 
spomienku. Smútiaca rodina.

Pozývame Vás na Deň otvore-
ných dverí pri SPŠ Samuela Miko-
víniho, Akademická 13, Banská 
Štiavnica.

Miesto konania: 

hlavná budova, SPŠ Miko-
víniho, Akademická 13, Banská 
Štiavnica

Dátum konania:  
10. – 11. november 2009
Čas konania: 8:00 – 14:00 hod.

Program:

1)privítanie hostí – základné 
informácie o škole vo 

vestibule školy
2)exkurzia v hlavnej budove 

spojená s módnou prehliadkou
3)exkurzia – II. budova – spo-

jená s prezentáciou technických 
odborov

4)ukončenie exkurzie – vesti-
bul školy
Tešíme sa na Vašu účasť.

Stredná priemyselná škola Sa-

muela Mikovíniho v Banskej 

Štiavnici.

Poznámka:  Veľké skupi-

ny – prosíme nahlásiť účasť tele-

fonicky:

045/691 14 31

0905 394 497

prípadne – spravca@mikovini.sk

Pozvánka

Mestské kúpele – Plaváreň 
oznamujú širokej verejnosti, že 
od 20. októbra 2009 je otvorená 
opäť plaváreň a v prevádzke je 
plavecký bazén.

Otváracie hodiny: 

Pondelok: Sanitárny deň
Utorok – piatok: 14,00 – 20,30 

hod.
Sobota: 14,00 – 21,00 hod.
Nedeľa: 14,00 – 20,00 hod.

Vstupné: 

Dospelí: 1,70 €/ 1 hod.
Deti od 3 – 10 r., študenti: 0,70 

€/1 hod.
Žiaci 11 – 18 r.: 1,20 €/1hod.
Permanentka dospelí: 20 vstu-

pov/20 €
Permanentka deti 3-10 r.: 10 

vstupov/5 €
Permanentka žiaci 11-18 r.: 10 

vstupov/ 8 €
Permanentka plavci: 20 vstu-

pov/8 €
Vaňový kúpeľ, použitie sprchy: 

1,50 € 
Tešíme sa na vašu návštevu! 

Bližšie info na tel.č.: 045/691 27 24

Oznam

20. október 2009 sa v priesto-
roch Strednej odbornej školy 
obchodu a služieb v B. Štiavnici 
niesol v duchu spoločného stret-
nutia všetkých vekových kategórií. 
Svoj Deň Seniora tu oslávili klienti 
zariadenia sociálnych služieb Do-
mova MÁRIE v B. Štiavnici. Po 
slávnostnom príhovore riaditeľky 
zariadenia PhDr. Viery Chladnej, 
sa v kultúrnom programe tempe-
ramentnými tanečnými kreáciami 
predstavil detský tanečný súbor 
TEXASKY z B. Štiavnice, žiacky 
spevácky zbor z Cirkevnej zá-
kladnej školy Františka Asisského 
v B. Štiavnici a deti zo súkromnej 
materskej školy Nezábudka v B. 
Štiavnici. O živé hudobné vstupy 
sa postarali páni muzikanti p. Ing. 
Slavomír Palovič a p. Ján Kružlic.

Vrámci stretnutia prebiehala aj 
interaktívna tvorivá dielňa pod ve-

dením skúsenej lektorky p. Anky 
Ďuricovej, pracovníčky Slovenské-
ho banského múzea v B. Štiavnici, 
pri ktorej si naši seniori spolu so 
škôlkármi vyskúšali svoju zručnosť 
pri výrobe tkaných koberčekov v 
rámoch.

Za vydarené predpoludnie patrí 

naša vďaka nielen všetkým účinku-
júcim, ale aj žiakom SOŠ obchodu 
a služieb v B. Štiavnici pod vede-
ním p. majsterky Kucajovej a tiež 
sponzorom akcie Pivovaru Steiger 
Vyhne a obchodnému domu TES-
CO.

Domov MÁRIE

Oslava mesiaca seniorov
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MÚZEÁ
starý zámok
 pondelok - nedeľa 9:00 - 18:00

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

banské múzeum v prírode
 utorok - nedeľa 9:00 - 18:00

galéria J. Kollára
 utorok - sobota 9.00 - 17.00

mineralogická expozícia
 pondelok - nedeľa 9:00 - 17:00
kammerhof
 utorok - sobota 9:00 - 17:00
štôla glanzenberg
 utorok až nedeľa 11.00, 13.00 
 a 15.00

múzeum vo svätom antone
 pondelok - zatvorené
utorok - piatok 8.00 - 15.00
sobota - nedeľa 9.00 - 16.00

VÝSTAVY
minerály karpatských 
rudných žíl
10.9. - 31. 3. 20010, Berggericht

Múzeá otváracie hodiny
Pod týmto názvom usporia-
dal Zväz múzeí na Slovensku 
v dňoch 20. a 21.10.2009 
medzinárodné sympózium 
múzejníkov. Slovenské banské 
múzeum, ako spoluorgani-
zátor podujatia, privítalo v 
priestoroch Kammerhofu 130 
účastníkov z Čiech a Sloven-
ska. 

Politika informatizácie Sloven-
skej republiky sa začala v roku 
2002, cez ďalšie kroky – Stratégiu 
informatizácie spoločnosti, Stra-
tégiu informatizácie kultúry pri-
jaté v rokoch 2004 až po Stratégiu 
rozvoja pamäťových a fondových 
inštitúcií a obnovu ich národnej 
infraštruktúry v rezorte kultúry v 
roku 2008, sa proces presadzuje v 
podmienkach všetkých múzeí na 
Slovensku. Prakticky to pre múzeá 
a galérie na Slovensku znamená za-
viesť aktuálne  elektronické spraco-
vanie zbierok do praxe, spracovať 
fondy zbierkových predmetov v 
programe CEMUZ (centrálne evi-
dencia muzeálnych zbierok) a v sú-
časnej etape pristúpiť k digitalizácii 
múzejných zbierok.  Sympózium 
organizované Zväzom múzeí na 
Slovensku malo za cieľ prispieť k in-
formovanosti pracovníkov múzeií 
o aktivitách v rezorte kultúry v sú-
vislosti s digitalizáciou v múzeách, 

zoznámiť sa s aktivitami a praxou 
sprístupňovania zbierok v našich 
– slovenských podmienkach, aj so 
skúsenosťami našich českých ko-
legov. Prednášky odzneli v štyroch 
tematických blokoch a priniesli 
zaujímavé informácie o prístupoch 
digitalizácie v podmienkach  mú-
zeí, knižníc i galérií. Prezentovaný 
bol digitálny informačný systém 
kultúry MK SR SLOVAKIANA, ako 
prebehla digitalizácia v Českých 
múzeách, kde k najzaujímavejším 
patrila prezentácia výsledkov pro-
jektu digitalizácie Langweilov mo-
del Prahy. Pre prax a nastávajúce 
úlohy slovenských múzejníkov bol 
dôležitý  posledný blok prednášok, 

venovaný komplexnej digitalizácii 
múzejných zbierok.

Stretnutie múzejníkov na ta-
kejto úrovni , možnosť výmeny 
skúseností, či hľadanie odpovedí 
na problémy, s ktorými sa v praxi 
každý v určitej podobe stretáva, 
pomáha pri  riešení  aktuálnej úlo-
hy všetky múzeá a galérie u nás - 
online sprístupnenie kultúrneho 
dedičstva na európskej úrovni v 
rámci programu EUROPEANA.  
Súčasne sa   Zväzu múzeí podari-
lo aktuálne k dňu konania vydať v 
zborník Digitalizácia múzejných 
zbierok, vízie a východiská, kde je 
publikovaných 13 príspevkov. 

M.Sombathyová, SBM

Digitalizácia múzejných zbierok

Informačná kancelária Európ-
skeho parlamentu vyhlasuje 
piaty ročník súťaže v rámci 
programu Euroscola na rok 
2010

Informačná kancelária Európ-
skeho parlamentu na Slovensku 
vyhlásila v piatok 23. októbra pia-
ty ročník súťaže v rámci programu 
Euroscola, ktorá je určená pre mla-
dých ľudí vo veku 16 až 18 rokov. 
Do súťaže sa môžu zapojiť študenti 
všetkých stredných škôl na Sloven-
sku, ktorí usporiadajú podujatie s 
prvkom diskusie o Európskej únii, 
jej možnom smerovaní, úspechoch 
a problémoch, o našom členstve v 
Únii či o mieste mladých ľudí v Eu-
rópskej únii. 

Študenti šiestich víťazných stred-
ných škôl dostanú možnosť prežiť 
deň v štrasburskom sídle Európske-

ho parlamentu a spolu s rovesníkmi 
z 27 členských krajín EÚ rokovať 
ako skutoční europoslanci.

„Sme nesmierne radi, že práve 
prostredníctvom Euroscoly dostá-
vajú študenti príležitosť spoznať 
prácu poslancov Európskeho parla-
mentu na vlastnej koži. Je dôležité, 
aby sa Európsky parlament dostal 
do povedomia mladých ľudí a aby 
sa oboznámili s jeho kompeten-
ciami a fungovaním, pretože jeho 
rozhodnutia ovplyvňujú život nás 
všetkých“ povedal pri príležitosti 
vyhlásenia súťaže Robert Hajšel, 
riaditeľ Informačnej kancelárie 
Európskeho parlamentu na Sloven-
sku. 

Cieľom programu Euroscola, kto-
rý organizuje Európsky parlament 
od roku 1989, je oboznámiť mládež 
s fungovaním tejto nadnárodnej 
inštitúcie a umožniť im vymeniť si 

názory na témy s európskym roz-
merom. Zároveň sa snaží poukázať 
na význam znalosti cudzích jazykov 
v zjednotenej Európe. V súčasnosti 
sa na programe zúčastňuje asi 10 
000 mladých ľudí z Európy. 

Dokumentáciu o uskutočnených 
podujatiach v rámci programu Eu-
roscola je potrebné zaslať na adresu 
Informačnej kancelárie Európske-
ho parlamentu na Slovensku do 15. 
januára 2010.   

Výsledky súťaže vyhlási Infor-
mačná kancelária Európskeho par-
lamentu na slávnostnom podujatí 
dňa 8. februára 2010 za účasti po-
slancov Európskeho parlamentu a 
ďalších hostí. 

Viac informácií o programe Eu-
roscola nájdete aj na internetovej 
stránke www.europskyparlament.
sk. 

Ivana JS

Program Euroscola
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Štvrtok 29.10., 19:00, Filmový klub OKO

UMIERAJÚCE ZVIERA   FKO
USA, 2007, far., 113 min., MP 15, Vstupné: 2 Euro, S preukazom FK:1,50 Euro
Charizmatický vysokoškolský pedagóg Kepesh (Ben Kingsley) prežíva spokojné obdobie jesene svojho života, ktoré delí medzi 
prednášky, priateľov, vzťah s dlhoročnou milenkou a svoje obľúbené knihy. Hoci sa teší pozornosti hlavne ženskej časti svojich 
poslucháčov, príležitostné vzťahy nevyhľadáva. Kontúry tohto príjemného stereotypu však naruší pôvabná žiačka Consuela (Pe-
nélope Cruz), ktorá dosiahne, že ctihodný pán profesor sa snáď po prvý raz, a možno aj naposledy v živote, úprimne zamiluje. 
Vekový rozdiel však nemožno oklamať. Lásku a milenecký cit vystrieda posadnutosť a chorobná žiarlivosť. Nerovná dvojica sa 
rozchádza, aby sa stretla znova po dvoch rokoch. Consuela má posledné želanie, ktoré môže všetko zmeniť...

Piatok 30.10., 18.30, Kino Akademik

OSADNÉ
Česko/Slovensko, 2009, far., 65 min., Dobrovoľné vstupné

Film sa odpremieta za účasti tvorcov fi lmu a následnou besedou s nimi.
Starosta dedinky OSADNÉ pán Ladislav Mikuláško je politickým rekordmanom, vo funkcii bossa obce je úctyhodných 36 rokov. 
Jeho duchovný pandant pravoslávny kňaz Peter Soroka  za posledných 5 rokov pochoval 50 ľudí a pokrstil 2 deti.  OSADNÉ po-
maly vymiera. Boj za záchranu dediny začnú viesť starosta a kňaz spolu so svojimi manželkami, ktoré sú ich dôležitými tieňovými 
poradcami... Starosta aj kňaz vedia, že budúcnosť obce môže spočívať v rozvoji cestovného ruchu. O pomoc s propagáciou po-
prosia PR manažéra politického hnutia Rusínska obroda Fedora Vica. Tento politik s humorom Dona Quijota pritiahne do Osad-
ného návštevu na najvyššej úrovni z Bruselu.  Europoslanec Milana Gaľa je pohnutý situáciou v obci a pozve lokálnych politikov 
do Bruselu.

Štvrtok  5.11., 18,30, Filmový klub OKO

PIRÁTI NA VLNÁCH
Komédia, USA/SRN/V.Británia/Francúzsko, 2009, 134 min., MP 15 Vstupné: 2,40 Euro

V šesťdesiatich rokoch minulého storočia, rocková hudba vo Veľkej Británii zažívala zlatú éru. Ale rozhlasový trh túto zlatú erú 
rocku vytrvalo ignoroval. A tak na scénu prichádza Rádio Rock, ktoré sprostredkovávalo "nebezpečnú" rockovú hudbu svojim 
poslucháčom 24 hodín denne. Má to ale jeden háčik. Aby rádio mohlo vysielať, muselo obísť rozhlasové nariadenia. Nariadeniam 
sa vyhlo jednoduchým trikom - vysielať z plávajúcej lode.

Piatok, sobota  6.-7.11. , 18:30 Kino Akademik

JÁNOŠÍK
Poľsko/Slovensko/ČR/Maďarsko, 2009, 140 min.MP15,Vstupné:2 Euro
Dlhoočakávaný fi lm Agnieszky Holland o slovenskej legende.

V tajničke sa ukrýva výrok meno au-

tora a jeho výrok:

A. Autor výroku, zabijak, spo-
ločnosť s ručením obmedzeným, 
B. Alenka, vojenská predajňa, vy-
vaľujem oči, obilnina, C. Zodierajú, 
Nemo, druh Evy, ozn. áut Nitry, spo-

luhlásky slova kel, D. Otlč, častica, 
vykonaj obesenie, sadil, čínske meno, 
E. Áno, arara bez stredu, zabi, šiel 
bez mäkčeňa, zemeguľa,  F. Začiatok 
tajničky, G. Portrét v ráme, zn. žile-
tiek, suchá tráva, písal česky, H. Časť 
linky v kuchyni, dravý vták, krehký 

materiál, Katuša, I. Stred slova zaka-
sal, strč do vody, samohlásky slova 
nevedomo, otváram rany, J. Alana, 
spôsobuje bolesť, koniec tajničky.

1. Voda po holení, loďka bez mäk-
čeňa, 2. Vylučovacia spojka, odobral, 
3. František, bydlisko, 4. Dajakú, 

útvar prvohôr, verejná 
bezpečnosť, 5. Sodík, 
hneď, osobné zámeno, 
6. Tona, Verdiho opera, 
mužské meno, 7. Noemo-
va loď, vytvorí, 8. Predaj-
ňa elektro v B. Štiavnici, 
orgán zraku, otravné lát-
ky, cudzie ženské meno, 
9. Predložka, potrat, Stre-
doslovenské elektrárne, 
10. Ozn. áut Španielska, 
odeli s dĺžňom, skoba bez 
posledného písmena, 11. 
Načas, mohlo, zn. Ema-
na, 12. Hlavné mesto 
Talianska, tuho, iniciál-

ky zápalu, 13. Amerícium, voľačo, 
mys, 14. Obyvatelia hôr, 3. pád slova 
Paťa, 15. Časť svalstva, postrkaj dnu, 
16. Rokliny, výbušnina, 17. Mesto v 
Nórsku, hlas kravy, pochádzajúci z 
lamy.

 Pomôcky: trias, Katra, teda, See, JZ

Pripravuje: A. Rihová

KRÍŽOVKA

Sudoku

4 1 7 6 8 2 9 3 5

6 2 8 9 5 3 7 1 4

5 3 9 7 4 1 2 8 6

8 5 6 1 7 4 3 2 9

3 7 2 8 9 6 4 5 1

1 9 4 3 2 5 6 7 8

2 6 1 4 3 8 5 9 7

7 4 3 5 1 9 8 6 2

9 8 5 2 6 7 1 4 3

Viac info: Mestský úrad, oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, info: tel.č.:045/290 9009, kultura2@banskastiavnica.sk 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J Sudoku vyhráva Marta Toryská, J. 
Gagarina 8, Banská Štiavnica.

bísť rozhlasové nariadenia. Nariadeniiiiiiamaaaaaaa
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Tento príbeh sa začal odvíjať 
už pred viac než dvesto rokmi. 
Malé semienko lipy sa dotklo 
zeme, vzklíčilo a  zapustilo 
korienky. Rástlo dlho, ticho a 
nenápadne do krásy tak, ako 
to vedia iba stromy. Neopa-
kovateľný fenomén života. 
Radostné dni,  keď v korunách 
zaliatych slnečnými kvetmi 
bzučali včely, alebo ševelil let-
ný dážď, sa pod ťarchou vlast-
ných rokov zmenili na  trápenia 
a bôle. Chorobou zmučený 
strom pomaly umieral...Takto 
by sa mohol končiť príbeh, o 
starej lipe zo Štiavnických Baní. 
Príbeh, ktorý má vďaka citu, 
umu a šikovným rukám rezbá-
rov nádherné pokračovanie, 
pretože Ona bola predurčená 
niesť posolstvo hrdej a bohatej 
minulosti tohto kraja. Posol-
stvo zhmotnené do jej mohut-
ného kmeňa. 

A opäť sa na chvíľu vráťme do 
histórie. Konkrétnejšie, do histórie 
rezbárstva, ktoré má v obci Štiav-
nické Bane, podobne ako spomí-
naná lipa, hlboké korene. V roku 
1887 založil na vtedajšom Piargu 
prvú ,,rezbáreň“ farár Jozef Záhora. 
Najskôr to bola iba malá dielňa na 
výrobu drevených hračiek, neskôr 
betlehemov, úžitkových predmetov 
i nábytku. Od r.1904 sa tu vyrábali 
bábiky. V r.1922 bola rezbáreň pre-
sťahovaná do Banskej Štiavnice a 
po r.1945 jej pedagóg, prof. Anton 
Drexler založil odbor rezbárstva na 
Škole umeleckého priemyslu v Bra-
tislave. V r.1993 bola zrealizovaná 
myšlienka vzniku tohto učebného 
odboru na Strednom odbornom 
učilišti lesníckom v B.Štiavnici. 

Tradícia v spojení s láskou k drevu 
a umeniu jeho spracovania, navrá-
tila chýrne rezbárstvo späť do Štiav-
nických Baní.

V súčasnosti sa nové rezbárske 
dielne nachádzajú v zrekonštru-
ovanej historickej budove bývalej 
Patakyho kúrie. Pod ochrannou zá-
štitou Kolpingovcov tu prebiehajú 
trojmesačné rezbárske kurzy, ktoré 
majú okrem rozvíjania schopností 
a talentu, aj oveľa prozaickejší, soci-
álny význam. Účastníci kurzu by si 
po jeho absolvovaní mohli vytvoriť 
vlastné pracovné miesto a venovať 
sa rezbárstvu profesionálne. Podľa 
slov pani Márie Melicherčíkovej 
plánujú v blízkej budúcnosti zria-
denie chránenej dielne. Popri roz-
hovore som si s obdivom prezerala 
rozpracované diela a dielka šikov-
ných rezbárov, náročné ornamenty, 
prírodné i sakrálne motívy a hrač-
ky, z ktorých ma mimoriadne zau-
jal prekrásny hojdací Pegas. Drevo 
musí dozrieť, ako víno. Aj zrodenie 

krásy potrebuje trpezlivosť a čas. 
Mala som pocit, akoby tu plynul 
akosi pokojnejšie a ten priateľský 
pokoj sa odzrkadľoval v ľuďoch, 
ktorí sa tu pravidelne stretávajú a 
tvoria. Bc. Mária Melicherčíková, 
Ing. Blažej Šály,Vladimír Drexler, 
Eva Valachyová, Jozef Charvát, 
Zlatica Gazdíková, Eva Zacharová, 
Oľga Foltánová, Jozef  Blaškovič, 
Jarka Gregáňová a Jaromír Schnei-
der. Ich spoločné dielo, zatiaľ bez 
mena, bude raz ozdobou Štiavnic-
kých baní. Kmeň, symbolu Slova-
nov, lipy, ktorá rástla v tejto zemi, 
pretvorený na akýsi pilier času, 
špirálovito rastúci na tele obrovskej 
jašterice z podzemia banskej štôlne, 
cez  dominanty Štiavnických Baní. 
Starý gáplik, banícke domčeky, 
Piargská brána, zvonice, kostoly, 
kalvária na Hornej Rovni.Dielo zo-
brazujúce veľavravné posolstvo  mi-
nulosti, pre budúce generácie.Čas 
vynárajúci sa z ticha letokruhov.

 Janka Bernáthová

Čas v tichu letokruhov
Spoločné dielo rezbárov zo Štiavnických Baní

Seniori Domova MÁRIE a štu-
denti SOŠ lesníckej v B. Štiav-
nici sa stretli na pôde Strednej 
odbornej školy lesníckej v B. 
Štiavnici, aby si pripomenuli 
Európsky týždeň miestnej 
demokracie.

Po uvítaní našich klientov riadite-
ľom SOŠ lesníckej v B. Štiavnici Ing. 

Rudolfom Valovičom CSc., sme sa 
prostredníctvom živej prezentácie 
s pútavým odborným výkladom zo 
strany študentov dozvedeli mnoho 
zaujímavých faktov zo života našich 
lietajúcich dravcov.

Potom už nasledoval súťažný 
kvíz, v ktorom si súťažné družstvá 
zložené zo študentov a seniorov 
nášho zariadenia overili svoje ve-

domosti o miestnej demokracii a 
jej význame. Aj takouto formou po-
kračuje úspešná spolupráca medzi 
SOŠ lesníckou a ZSS Domov MÁ-
RIE v B. Štiavnici a je jasným dô-
kazom toho, že generačný rozdiel 
nie je neprekonateľnou prekážkou 
Tak, ako sme to mali možnosť zažiť, 
môže byť vzájomne obohacujúci.

Domov MÁRIE

Európsky týždeň miestnej demokracie
Služby

Zamestnanie a brigády na  
stavbách, tel. info: 0915 181 410 

Murárske, zatepľovacie práce,  
tel.č.: 0903 271 161

Predaj – kúpa nehnuteľností,  
www.realtor-slovakia.sk

Hľadám prácu mám v admi- 
nistratíve, ovládam prácu s PC, 
tel.č.: 0907 693 816

Pozývame...
Snímka Osadné slovenské-
ho dokumentaristu Marka 
Škopa zvíťazila v súťaži 
dokumentárnych fi lmov na 
44. ročníku medzinárodného 
fi lmového festivalu Karlovy 
Vary.

O – obec
S - stratená na konci sveta
A – auto ňou prejde len raz za 

deň,
D – domov pre asi dve stovky 

ľudí
N - nezištnosť konania

 E - Európsky parlament. 

Film rozpráva príbeh o puto-
vaní starostu obce Osadné Ladi-
slava Mikoláška, pravoslávneho 
kňaza Petra Soroku a rusínskeho 
aktivitstu Fedora Vica do Bruse-
lu, aby tam predostreli svoje sny: 
postaviť v obci dom smútku a 
vybudovať pravoslávny kláštor. 
Nemali by ste si nechať ujsť ne-
nápadný a svojrázny pohľad na 
to, ako dopadnú ich stretnutia s 
europoslancami... Ale v prvom 
rade ide o veľmi milý fi lm, ktorý 
z dedinky „na konci sveta“, kde 
úmrtnosť je 25-krát vyššia ako 
pôrodnosť, urobí jedinečnú a 
svojráznu obec.

Na premiéru fi lmu ,ktorej sa 
osobne zúčastní aj starosta obce, 
pravoslávny kňaz, aktivista Fedor 
Vico, a tvorcovia dokumentu, vás 
pozývame do kina Akademik v 
piatok 30.10.2009 o 18:30 hod.

Vstupné je dobrovoľné, pre 
každého návštevníka je priprave-
né malé prekvapenie..

Po premietnutí fi lmu sa v Art 
Café  o 20:30 hod uskutoční ver-
nisáž výstavy karikatúr Fedora 
Vica.

Zuzana Patkošová
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V nedeľu 18.10.2009 na štadió-
ne stavbár v Nitre sa uskutočnila 
Nitrianska hodinovka. Na XVII. 
ročníku sa tu zišlo 55 pretekárov 
z celého Slovenska, a jeden Fran-
cúz. Štart bol spoločný o 10,00 
hod. pri teplote 6 ºC – bezvetrie. 
Aj naše mesto tu malo svojho zá-
stupcu v podobe Daniela Matisa 
z AK Horáčik Banská Štiavnica, 
ktorý sa v kategórii M – do 49 
rokov umiestnil na peknom 2. 
mieste. Blahoželáme!

Bežci veteráni

Dňa 3.10. 2009 sa na medzi-
národnom bežeckom podujatí v 
okolí Pamätníka SNP v Banskej 
Bystrici s účasťou najmä poľských 
a maďarských bežcov zúčastnili 
naši veteránski bežci Juraj Cen-
gel a Mikuláš Nagy. Za pekného 
jesenného počasia pri silnej účas-
ti približne 100 bežcov sa v svojej 
kategórii umiestnili na 2. mieste 
Juraj Cengel a na 3. mieste  Mi-
kuláš Nagy. Blahoželáme!

red

Nitrianska hodinovka

IV. liga muži – 12.kolo

B.Štiavnica _ Jupie B. Bystrica - 
Podlavice 1:1 (1:0)
Góly: 27’ Šima

Hanzlík – Dulaj  (32’ Halát), 
Čiliak, Mayer, Poprac, Šima (79’ 
Číž), Necpal 86’ Č.K., Budinský V., 
Lupták (58’ Barák), Budinský D., 
Kminiak

1.  CSM Tisovec  12  7  3  2  23:13  24
2. Poltár 12 7 2 3 24:15 23
3. Žiar nad Hronom 12 6 5 1 23:14 23
4. Štiavnické Bane 12 6 4 2 25:16 22
5. FK 34 Brusno 12 6 3 3 27:14 21
6. BB - Podlavice 12 6 2 4 29:18 20
7. Baník Kalinovo 12 5 4 3 20:15 19
8. Banská Štiavnica 12 4 6 2 19:17 18
9. Veľký Blh 12 3 3 6 12:21 12

10. FC 98 Hajnačka 12 3 3 6 21:34 12
11. MFK Revúca 12 3 2 7 19:23 11
12. FC Slovan Divín 12 3 1 8 16:32 10
13. Hliník nad Hronom 12 3 0 9 20:31 9
14. Dolná Strehová 12 2 2 8 10:25 8

V poslednom stretnutí jesennej 
časti na domácom ihrisku sa hral 
svižný futbal, ktorý skončil spra-
vodlivou remízou. 1. polčas sa hral 
viac medzi 16-kami, no vzruchu 
bolo dosť. Prvá strela hostí v 23’ 
riadne pretiahla skvele chytajú-
ceho Hanzlíka. Je zaujímavé, že 
jediná strela v prvých 45’ zname-
nala naše vedenie. V 27’ sme za-
hrávali rohový kop Kminiakom a 
pohotový Šima hlavou nedal šancu 
gólmanovi hostí 1:0. Už sa stáva 
našou špecialitou, že prvých 15’ 2. 
polčasu akoby sme neboli koncen-
trovaní, čo súper skoro vždy využi-
je na zvrat stretnutí. Tak tomu bolo 
aj v tomto stretnutí. V 51’sme zby-
točne stratili loptu v strede ihriska, 
hostia podnikli rýchly proti útok 

do otvorenej obrany a ľahko vy-
rovnali. Za zmienku stojí spome-
núť obrovskú šancu Kminiaka, v 
62’ sa pekne uvoľnil na hranici 16-
tky, vnikol dovnútra, no stroskotal 
na brankárovi. Šancu ísť do vede-
nia mali hostia v 78’, náš obranca 
trafi l pravú tyč a odrazenú loptu z 
dobrej pozície útočník prestrelil. V 
86’ išiel pod sprchu Necpal po str-
čení do súpera. Po tomto momente 
hostia začali zle nedobre podkuro-
vať našej obrane a bolo šťastie, že 
v našej bráne stál skvelý Hanzlík, 
ktorý v posledných sekundách re-
fl exívne z bránkovej čiary nohou 
zabránil istému gólu a tak stretnu-
tie skončilo nerozhodne 1:1.  
IV.liga dorast

Šancí na tri zápasy

B.Štiavnica - Selce 6:2 (3:1), góly: 
33, 89’ Budinský V., 40’ Barák, 42’ 
Meňuš, 73’ Hudák D., 87’ Cibula

Szabó - Hriňák, Pastier, Feren-
čík (28’Cibula), Bartík (64’ Sojka), 
Barák, Krištof, Židík (51’ Kubík), 
Pastier, Hudák M, Hudák D., Me-
ňuš, (60’ Krištoff ), Budinský D. (77’ 
Židík), Budinský V. 

1.  Strojár Krupina  10  9  1  0  19:2  28
2. SPARTAK Hriňová 11 7 4 0 31:11 25
3. Slovan Tomášovce 12 7 0 5 33:29 21
4. Baník Veľký Krtíš 12 6 2 4 35:20 20
5. FK Šalková 12 5 5 2 21:11 20
6. FK Mesta Tornaľa 12 5 2 5 18:22 17
7. Hodruša-Hámre 11 5 1 5 36:32 16
8. FK Jesenské 10 4 3 3 23:20 15
9. Banská Štiavnica 11 5 0 6 22:28 15

10. Rimavská Sobota 12 3 4 5 30:25 13
11. ŠK Selce 11 3 1 7 29:32 10
12. Slovan Kúpele Sliač 11 3 1 7 22:45 10
13. Poltár 12 3 0 9 21:44 9
14. Hliník nad Hronom 11 2 0 9 10:29 6

Aj napriek obrovskej šanci už v 

7’, keď Budinský D. trafi l ľavú tyč-
ku a odrazenú loptu z 1 m netrafi l 
Meňuš. Do vedenia išli hostia v 20’ 
po samostatnom úniku najlepšie-
ho hráča hostí Kockúra, ktorý svo-
jou rýchlosťou a ťahom na bránu 
robil starosti našim zadákom. Vy-
rovnanie prišlo v 33’, keď Budinský 
V. urobil blafák na brankára a bez 
problémov vsietil. V priebehu 2’ 
minút v 40-42’ sme išli do 2 gó-
lového vedenia gólom Baráka po 
prihrávke Budinského V. a gólom 
Meňuša po prihrávke Budinského 
D. Po prestávke v 47’ hostia strelili 
tutovky v 72’, no náš gólman sa vy-
znamenal. V 73’ zavelil Hudák D. 
k vysokému vedeniu. Aj napriek 
vysokému víťazstvu mohli hostia 
odísť s dvojcifernou nádielkou, no 
to by musel Budinský D. premeniť 
také šance, ktoré sa ani nedajú za-
hodiť, no futbal je taký.  

Kam na futbal?

IV. liga 13. kolo 1.11.2009 o 
13,30 hod.  Kalinovo - B.Štiavnica 

IV. liga 13. kolo 1.11.2009 o 
13,30 hod. Hajnačka - Št. Bane  

I. trieda 13.kolo 1.11. o 13,30 
hod. B. Belá - Repište 

II. trieda dohrávka 10.kola 
31.10. o 14 hod. B.Štiavnica „B“ – 
Hor. Hámre

IV. liga dorast 13. kolo 1.11.2009 
o 11,00 hod. Šalková - B. Štiavnica 

II. liga SŽ a MŽ 13.kolo 
31.10.2009 o 10 – 12 hod. Fiľakovo 
- B.Štiavnica FUDO

Dobrý futbal – spravodlivá remíza

V sobotu 24. 10. 2009 sa konali 
na mestskej krytej plavárni 
v Banskej Štiavnici Jesenné 
Majstrovstvá stredosloven-
skej oblasti. Na pretekoch sa 
zúčastnili plavecké kluby zo 
Slovenska: PK Veľký Krtíš, Ne-
reus Žilina, PO Ružomberok, 
MPK Dolný Kubín, Delfín Žiar 
nad Hronom,  Flipper Brezno, 
PK Handlová, MPK Prievidza, 
UMB B. Bystrica a PK Banská 
Štiavnica. Naši plavci si viedli 
veľmi úspešne. Prinášame 
výsledky:

Kategória 15 roč. a st. -  Ma-
rian Adamský:  1. 100 m prsia – 
1.16.58, 3. 100 m polohové preteky 

– 1.09.73, 4. 50 m voľný spôsob – 
26.61,  

David Hriňák: 4. 100 m poloho-
vé preteky  – 1.10.35, 6. 100 m voľ-
ný spôsob – 1.00.78, 6. 50 m voľný 
spôsob – 27.43, 9. 200 m voľný 
spôsob – 2.32.03, 2. 200 m poloho-
vé preteky – 2.40.15,    

Kategória 13 – 14 roč. - Monika 
Maruniaková: 2. 100 m motýlik – 
1.22.20, 1. 200 m prsia – 3.04.84, 
2. 200 m znak – 2.43.19, 2. 100 m 
prsia – 1.26.51, 2. 100 m znak – 
1.18.63,  

Dárius Doletina – 2. 100 m mo-
týlik – 1.12.50, 1. 100 m voľný spô-
sob – 1.01.37, 1. 50 m voľný spôsob 
– 28.51, 

Kategória 11 – 12 roč. - Matej 

Ernek: 1. 100 m motýlik – 1.37.42, 
5. 100 m voľný spôsob – 1.20.80, 
12. 50 m voľný spôsob – 36.65, 2. 
200 m motýlik – 1.32.03, 4. 200 m 
voľný spôsob – 2.52.94, 

Matúš Berlanský: 1. 200 m prsia 
– 3.17.68, 1. 400 m polohové prete-
ky – 6.18.25, 3. 50 m voľný spôsob 
- 31.29, 2. 100 m prsia – 1.32.92, 1. 
200 m polohové preteky – 2.57.31, 

Orság Dalibor Daniel: 5. 100 m 
prsia – 1.42.97, 8. 200 m prsia – 
3.53.01. 

Našim plavcom srdečne blaho-
želáme k dosiahnutým výsledkom 
a prajeme veľa úspechov na ďalších 
.plaveckých súťažiach. 

red

Majstrovstvá SO v plávaní

2.kolo Slovenskej národnej ligy 

v pretláčaní (Vígľaš)

Cez víkend, v sobotu 24. 10. 
2009 sa vo Vígľaši pri Zvolene 
konalo „2. kolo Slovenskej ná-
rodnej ligy“ v pretláčaní rukou. 
Na tomto športovom podujatí sa 
zúčastnili kluby z celého Sloven-
ska, na ktorom štartovalo cca 100 
pretekárov. Medzi nimi nechýba-
li ani 3 pretekári z AWK Banská 
Štiavnica. V konkurencii si naši 
borci viedli veľmi úspešne. Pri-
nášame výsledky:  

Kategória do 70 kg:
Pavol Gettler – ľavá ruka – 

3.miesto
- pravá ruka – 5.miesto

Kategória do 85 kg:
Michal Kyjovský: ľavá ruka – 

1.miesto, 
- pravá ruka – 5.miesto
Roman Tenkel: ľavá ruka - 2. 

miesto,
 - pravá ruka – 2. miesto
K dosiahnutým výsledkom 

našim borcom srdečne blahože-
láme! 

Radoslav Dobrovič sa zúčastní 
už 6.11.2009 (sobota) Svetového 
pohára v pretláčaní rukou pod 
názvom „NEMIROS WORD 
CUP“, ktorý sa uskutoční vo Var-
šave. Držíme palce!                  red
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Novootvorená
 OČNÁ OPTIKA

Križovatka 1, Banská Štiavnica 
ponúka:

-výroba a predaj okuliarov (na 
recept, bez receptu)

-slnečné okuliare
-široký sortiment okuliarových rámikov

INZERCIA

Inzercia

Ponúkame vám nové modely záhradníckeho a lesného nára-
dia s novou koncepciou motorov 2Mix a 4Mix.
- píly, krovinorezy, vyžína e, plotostrihy, drvi e
- fúka e a vysáva e, parkové kosa ky
- tlakové isti e (WAP)
- záru ný a pozáru ný servis
- brúsenie re azí

DIANA – Po ovnícke potreby autorizovaný predajca a servis, Ul. Dolná 2 (pod Plavár ou), 
Banská Štiavnica, tel.-fax: 045/691 16 47, 0903 510 942, e-mail: majer1@stonline.sk

STIHL-Viking AKCIA pokra uje!
STIHL-Viking AKCIA pokra uje!

Výrazné zníženie cien
Výrazné zníženie cien

Tradi ný dodávate  kvalitného palivového dreva v našom meste 
ponúka celoro ne v r.2009:

I.tr. 25 cm – do sporáku – 55 €
 33 cm – do krbu – 50 €
 33 cm – do pece – 47 €
 50 cm – do krbu – 45 € 
 50 cm – do pece – 40 €

Cena za 1 prm vrátane dovozu, vyloženia, triesok.
Ponúkame kosenie parciel pro   technikou, odvoz bioodpadov.

dreva v našom meste
09:

ž ii t i k

Kontaktná osoba: 

0910 422 922

0910 310 930  

Reality

 

Volajte: 0910/ 565 959
Hľadáme nehnuteľnosti pre našich klientov

REALITNÁ KANCELÁRIA
ANTOLS s.r.o., Banská Štiavnica

PREDAJ, KÚPA A PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ
Chcete predať, kúpiť alebo prenajať nehnuteľnosť? 

Prenajmem obchodné a kance- 
lárske priestory v budove Šindler-
ky na Dolnej 18, tel.č.: 0905 441 
170, 0905 436 835 

Prenajmeme skladové alebo kan- 
celárske alebo obchodné priestory 
na Križovatke. Tel: 0905 581 866.

Vezmem do prenájmu  garáž,  
tel.č.: 0903 507 763

Vykupujem staré autá, autoba- 
térie, zváračky a transformátory, 
tel.č.: 0914 138 988

Dám do prenájmu 2-izbový byt  
po rekonštrukcii, čiastočne zaria-
dený, tel.č.: 0949 424 809

Predám starší RD na Štefultove,  
Kontakt : 0911 240 901

Prenajmem 4-izbový, čiastoč- 
ne prerobený a  zateplený byt na 
sídlisku Drieňová, cena dohodou, 
tel.č.: 0911 324 043

Dám do prenájmu kancelárske  
priestory v budove Ortler na Ul. 
Dolná 6/A, kontakt: 0908 588 342 

Prenajmem 2-izbový byt v RD  
pod Starým Mestom (Malá Okruž-
ná 6), tel.č.: 0910 564 638

Kúpim dobový rodinný dom s  
pozemkom v Banskej Štiavnici ale-
bo v okolí. Kontakt: 0905 833 361.

Prenajmem pekný 3-izbový byt  
na Drieňovej, tel.č.: 0907 805 961

Prenajmem 1 izbu v 3 izbovom  
byte na sídlisku Drieňová v BŠ, 

tel.č.: 0915 644 996
Odstúpim priestory vo Svätom  

Antone + predám pokladňu, stôl, 
zrkadlo, stojany s vešiakmi na 
odev, tel.č.: 0904 480 121

Dlhodobo prenajmem 1-izbo- 
vy komplet prerobený byt s piv-
nicou v Banskej Štiavnici. Cena: 
167 EUR mesačne vrátane energií. 
Tel.č.: 0918 784 493

Predám rodinný dom v Banskej  
Štiavnici v blízkosti jazera Klinger, 
kontakt: 0908 288 592  

Predám na 90% prerobený  
trojizbový byt na sídlisku Drie-
ňová, cena 33 000 EUR a dohoda, 
kontakt: 0904 687 462

Predám pekný slnečný 3-izbo- 
vý byt v novozateplenom dome v 
Banskej Štiavnici. Byt je na 3. po-
sch., pôvodný stav, nové plastové 
okná, výhodná poloha, tel.č.: 0908 
509 041

Vykupujem bukovú, dubovú a  
hrabovú vlákninu, tel.č.: 0914 138 
988

Predám s dovozom betonár- 
ske roxory, karisiete, železné rúry 
všetkého druhu a ostatné materiá-
ly, tel.č.: 0914 138 988 

Predám palivové drevo, tel.č.:  
0903 858 563

Predaj stavebných pozemkov  
stanovené Územným plánom v lo-
kalite Drieňová a Sitnianska, tel.č.: 
0905 55 44 33, 0907 800 700

Predám suché tvrdé palivové  
drevo. 1 m3 40 €, dĺžka 33 cm, 50 
cm štiepané, tel.č.: 0918 858 600

Predám 2 ks zimnných pneuma- 
tík zn. MATADOR 185-60,14-ky, 
cena 20 € za obidve. Tel.č.: 0904 
258 330.

Predám šalovacie tvárnice Ø15,  
20, 30, 40 s dovozom, tel.č.: 0914 
138 988

Predám 4 ročný splyňovací ko- 
tol na drevo, tel.č.:0948 026 526

Lacno predám rok jazdené zim- 
né pneumatiky, 155/70 R 13, tel.č.: 
0948 026 526

Predám fretku, info: 0915 543  
345


