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INZERCIA

LYŽE - SNOWBOARDY
Predaj použitých aj nových lyží, 
snowboardov a dalších 
lyžiarskyh doplnkov

areál bývalej Kvety, 
ul.Školská 36

0918 060 619

Nová Bana

www.lyze-snowboardy.sk

ˇ

´

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení, v znení ne-
skorších zmien a doplnkov, §-u 12 
odst. 1 a §-u 13 ods.4a) zvolávam 
zasadnutie Mestského zastupiteľ-
stva v Banskej Štiavnici na 8. no-
vember 2011 o 9:00, ktoré sa 
uskutoční v zasadacej miestnosti 
historickej radnice, prízemie č.dv. 4. 

Mgr. Nadežda Babiaková
primátorka mesta

POZVÁNKA

Na pozvanie primátorky 
mesta Mgr. Nadeždy Babia-
kovej sa v stredu 26. októbra 
v Kultúrnom centre pri 
príležitosti Mesiaca úcty 
k starším zišli seniori nášho 
mesta. Podujatie otvoril 
p. Timon Turčan so speváčkou 
p. Renátou Horváthovou 
príjemnými melódiami. 

Prítomných privítala p. Jarka Si-
monidesová. Slávnostnú atmosféru 
zvýraznila pôsobivou básňou a pre-
cíteným prednesom Mgr. Mária Pet-
rová Vzápätí sa predstavila hudob-
ná skupina RDS (páni Radianský, 

Debnár, Šemoda) so speváčkou Pať-
kou. Slávnostný príhovor prednies-
la primátorka mesta Mgr. Nadežda 
Babiaková. Vyberáme z neho:

„Pozvali sme vás, milí spoluobčania, 
aby sme si spolu zaspomínali na roky, 
keď ste vašou prítomnosťou v závo-
doch, úradoch, organizáciách, na po-
vrchu i v podzemí vytvárali nesmierne 
hodnoty, keď ste tvorili, žili a svojou 
poctivou a obetavou prácou ste sa za-
slúžili o krajšiu Štiavnicu.

Som veľmi hrdá na to, že v našom 
meste žijú ľudia, ktorí svojou prácou a 
zodpovednosťou sa nezľakli problémov 
a ťažkostí a dnes sa môžeme pochváliť 
spoločnými výsledkami. 
3.str.

Naše mesto si uctilo seniorov

Po roku a pol čakania je 
tu konečne dobrá správa: 
novela o cestovnom ruchu 
je schválená bez veľkých 
zmien. Naťahovačky okolo 
zakladania Oblastnej organi-
zácie cestovného sa skončili. 
S účinnosťou od 1. decembra 
2011 ju môžeme založiť. 

Novela, ktorá práve prešla Ná-
rodnou radou, odstránila niekoľko 
"nástražných mín" v podobe nedo-
myslených paragrafov, najmä však 
priniesla nový spôsob výpočtu výš-
ky štátnej dotácie. Tá je po novom 
ohraničená sumou za vybranú daň 
za ubytovanie, preto je dôležité 
riadne platiť túto daň.

Zákon, ktorý mal vstúpiť do plat-
nosti 1. decembra minulého roku 
(2010), nová vláda na rok pozastavi-
la, a tak spôsobila, že dobre "rozbeh-
nutý vlak" zakladania OOCR v Štiav-
nických vrchoch, naštartovaný ešte 
v roku 2009, sa spomalil. Vláda zdô-
vodňovala pozastavenie tým, že me-
chanizmus výpočtu dotácie štátu ne-

mal nastavený strop, a tak teoreticky 
umožňoval nekalé praktiky. Nove-
la navrhuje výpočet dotácie tak, že 
štát priloží 90% sumy, ktorá sa na-
ozaj vybrala na dani za ubytovanie 
za uplynulý rok v členských obciach, 
pokiaľ členovia (obce aj podnikatelia 
dohromady) vložia rovnakú sumu v 
členských príspevkoch.  
3.str.

Novela zákona o CR schválená
Novela zákona o cestovnom ruchu určuje výšku štátnej dotácie podľa vybranej dane za ubytovanie

Všetkých zaujalo vystúpenie súboru Texasky. foto ján petrík, ml.
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31. októbra: 
Pracovné roko-
vania súvisiace 
so zabezpeče-
ním vyúčtova-

nia projektov s 
Ministerstvom 

životného 
prostredia 
SR.

Práca v meste, individuálne 
pracovné stretnutia s občanmi.

1. novembra: Účasť na spomien-
kovom podujatí k Pamiatke zo-
snulých. 

2. novembra: Príprava progra-
mu a organizačné zabezpečenie 
návštevy prezidenta SR v našom 
meste.

Spracovanie materiálov z roko-
vania mestskej rady. 

3. novembra: Uskutočnila sa 
gremiálna porada zástupcov 
mestských spoločností a vedúcich 
oddelení MsÚ. 

Tlačová beseda zameraná na 
tému prítomnosť, ale hlavne 
históriu banských miest (Hau-
erland), v kontexte s budova-
ním týchto miest Nemcami, 
ktorá sa uskutoční v rámci troj-
dňovej tlačovej cesty novinárov 
z Rakúska, Maďarska a Sloven-
ska po banských mestách Krem-
nica, Banská Štiavnica a Banská 
Bystrica. 

Pracovné stretnutie v Banskej 
Bystrici. 

4. novembra: Príprava materiá-
lov na zasadnutie Mestského za-
stupiteľstva v Banskej Štiavnici. 

Andrea Benediktyová 

NOVINKY

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

V tejto súvislosti vás chceme upo-
zorniť na zmenu v doprave na tejto 
komunikácii, odsúhlasenú Okres-
ným riaditeľstvom policajného zbo-
ru, Okresným dopravným inšpek-
torátom v Žiari nad Hronom. Ide o 
zmenu významu ciest, pričom hlav-
nou cestou sa stala komunikácia 
Ulica Kammerhofská a Ulica Andre-
ja Kmeťa, vedľajšou cestou bude od-
teraz Ulica Akademická. Veríme, že 
si na túto zmenu zvyknete a oceníte 
ju hlavne v zimných mesiacoch, keď 
bolo problematické zastaviť a opä-

tovne sa pohnúť v kopci pri soche 
Andreja Kmeťa a následne pokračo-
vať v jazde do centra mesta.

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

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

Dôležité 
upozornenie

Na opravu cesty na Ulici 
Horáka a chodníka na Ulici 
Exnára v zmysle zákona o 
verejnom obstarávaní bol 
vybraný dodávateľ staveb-
ných prác, a to spoločnosť 
STRABAG, s.r.o. 

Ulica Horáka - cesta:
Finančný náklad stavby na Ulici 

Horáka predstavoval 33.146,64 € 
vrátane DPH. Práce pozostávali z 
vyčistenia podkladov a odstránenia 
nánosov, penetračného nástreku a 
položenia asfaltobetónu o hrúbke 
60 mm. Celková plocha ulice bola 
2116 m², kde šírka komunikácie je 
premenlivá od 5,7m až 6,2m. Cel-
ková dĺžka ulice je cca 340m.

Ulica Exnára – chodník:
Finančný náklad stavby na chod-

ník predstavoval 5.152,15 € vráta-
ne DPH. Práce pozostávali z vyčis-
tenia podkladu, opravy 8 ks šachiet 
a dodávky nových poklopov, rozší-
renia chodníka, penetračného ná-
streku a položenia asfaltobetónu o 
hrúbke 70mm. Chodník bol uprave-
ný na šírku 1,10m. Dĺžka chodníka 
je 180m. 

Okrem uvedených zmluvných 
prác spoločnosť STRABAG, s.r.o., 
urobila nad rámec zmluvy bez fi -
nančného nároku 3 ks kanalizač-
ných odvodňovacích šachiet a boli 
vyasfaltované iné menšie asfalto-
vé plochy. Dušan Vahlandt

mestská polícia
informuje

z programu
primátorky

Dňa 22. októbra 2011 o 21:15 
hliadka MsPo počas služby v Ban-
skej Štiavnici na Ul. Kammerhof-
ská spozorovala dvoch mladých 
mužov, ako poškodzujú kvetináč, 
ktorý sa nachádza na chodníku a 
následne ho prevrátili na miest-
nu komunikáciu. Hliadka zadrža-
la mužov a zistila ich totožnosť. 
Bolo zistené, že ide o D.K. a J.A., 
obaja bytom Sv. Anton. Bol zis-
tený majiteľ kvetináča a vec bola 
odovzdaná k ďalšej realizácii na 
OO PZ v Banskej Štiavnici.

Dňa 24. októbra 2011 o 19:40 
hliadka MsPo počas výkonu služ-
by v Banskej Štiavnici na Ul. 
Strieborná zistila, že sa tu zdržu-
jú neplnoleté osoby, ktoré požíva-
jú alkohol. Bola zistená ich totož-
nosť, ako i totožnosť osoby, ktorá 
im umožnila požívanie alkoholu. 
Vec bola vybavená v zmysle prie-
stupkového zákona.

V mesiaci október r. 2011 prí-
slušníci MsPo počas výkonu služ-
by na teritóriu mesta Banská 
Štiavnica vykonali odchyt troch 
túlavých psov, ktoré boli násled-
ne umiestnené do karanténnej 
stanice. 

Mestská polícia oznamuje 
Mestská polícia Banská Štiav-

nica oznamuje, že dňa 7. októb-
ra 2011 v Banskej Štiavnici na Ul. 
Križovatka v novinovom stánku 
bola nájdená igelitová nákupná 
taška s označením "BALA" spolu s 
nákupom. Majiteľ si môže veci po 
predchádzajúcej identifi kácii pre-
vziať osobne na útvare Mestskej 
polície v Banskej Štiavnici na Rad-
ničnom námestí. 

Mgr. Vladimír Kratoš 
náčelník MsPo 

Opravená cesta na Ulici Horáka a chodník na Ulici Exnára. foto michal kríž

Oprava cesty

Oznam o prerušení dodávky 
elektrickej energie.

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

Oznam SSEOZ Život a zdravie v spolupráci 
s oddelením kultúry, cestovného 
ruchu a športu v Banskej Štiavni-
ci vás pozýva na prednášku Libo-
ra Knapeka Stratené, ale nájdené 
zdravie. 

Prednáška sa bude konať 7. no-
vembera 2011 od 17:00 v Kultúr-
nom centre, Kammerhofská 1, 
Banská Štiavnica (pri hoteli Grand 
Matej). Odborný garant: Univer-
zita Loma Linda, www.klubyzdra-
via.sk Organizátori

Pozvánka
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polícia
informuje

�1.str. Roky nikomu z nás neostanú 
stáť, čas sa zastaviť nedá, čo ste ne-
stačili dokončiť vy, vykonajú vaše deti 
a vnúčatá, ktorým ste vštepovali lás-
ku k nášmu starobylému mestu a jeho 
čarokrásnemu okoliu. 

Teší ma, že aspoň raz do roka mô-
žem využiť túto slávnosť na stretnu-
tie s vami a zo srdca sa vám poďakovať 
za roky strávené medzi nami, za všet-
ku prácu, ktorú ste odviedli pre nás 
všetkých, za statočný prístup k životu, 
za zodpovednosť, ktorá je vo vás. 

Želám vám, aby roky, ktoré prí-
du, boli preteplené láskou najbližších, 
zdravím, radosťami, aby to boli roky 
šťastného a spokojného života. 

Nech náš každodenný život je 
plný úcty, pochopenia a lásky člove-
ka k človeku, lebo to sú hodnoty, kto-
ré môžeme jeden druhému navzájom 
dať. Žite ešte dlho obklopení úprim-
nými a statočnými ľuďmi v spokoj-
nosti a šťastí.“

Roztomilé boli detičky z MŠ 1. 
mája, ktoré sa predviedli v baníc-
kych uniformách pásmom pes-
ničiek, básničiek a tancov. Každé 
vystúpenie súboru Texasky je prí-

jemným umeleckým zážitkom. Ne-
bolo tomu ináč ani na tomto pod-
ujatí. Výborný výkon podal detský 
spevácky zbor Základnej umeleckej 
školy pod vedením svojich pedagó-
gov – riaditeľky Mgr. Irenky Chova-
novej (klavír) a p. učiteľa Krnáčika 
(husle). Zažiarila najmä malá spe-
váčka Maruška. Páčili sa aj moder-
né tance a spevy žiačok ZŠ J. Kol-

lára, ktoré s nimi nacvičil p. učiteľ 
Kružlic. 

Vyše hodinový kultúrny program, 
v ktorom vystúpilo to najlepšie, čo 
v Štiavnici máme, vyvolal slzu v ne-
jednom oku. Všetci zúčastnení od-
chádzali domov v dobrej nálade a s 
darčekom, ktorý si prevzali z rúk pri-
mátorky mesta a jej zástupcu JUDr. 
Dušana Lukačku. Nora Bujnová 

Naše mesto si uctilo seniorov

�1.str.
Daň za ubytovanie

Každý návštevník mesta platí do 
štiavnickej mestskej kasy 50 cen-
tov za každú noc strávenú v ubyto-
vacích zariadeniach. Takáto daň je 
zavedená v celej Európe a vyzbiera-
né peniaze idú na rozvoj cestovné-
ho ruchu - spravidla do organizá-
cií pre rozvoj turizmu, ktorá potom 
robí reklamu regiónu a ubytovate-
ľom, pozýva novinárov, cestovky 
atď. Daň od turistu pre obec vyberá 
ubytovacie zariadenie. Nie je žiad-
nym tajomstvom, že na Sloven-
sku výber dane nezodpovedá sku-
točnosti. Hoci daň je daň a musí sa 
platiť, z pohľadu ubytovateľov pre 
riadne platenie nebola silná mo-
tivácia. Podpora turizmu z tých-
to peňazí nebola vždy jednoznač-
ná, výber dane je administratívne 
zaťažujúci a kontrola výberu dane 
je ťažko vykonateľná. Schválením 
novely sa situácia mení, pretože ak 
obec vloží vybranú daň do OOCR, 
táto bude pracovať pre rozvoj turiz-
mu v regióne, čo by sa malo odraziť 
na návštevnosti. Veríme, že ubyto-
vatelia to pochopia a že sa to odra-

zí na výške vybranej dane už tento 
rok, pretože od nej sa odvíja ma-
ximálna výška štátneho príspev-
ku. Ak chceme dotáciu štátu riad-
ne zhodnotiť, potom by mal každý 
ubytovateľ zvážiť, že v prvom rade 
na jeho pleciach stojí budúci rozpo-
čet OOCR, ktorá bude pracovať pre 
neho.

Pre obce OOCR štiavnického re-
giónu chystá mesto návrh nového 
všeobecne záväzného nariadenia, 
ktoré upraví výber dane vrátane 
sankcií a kontroly. V priebehu bu-
dúceho roka plánujeme rovnako 
zjednodušiť evidenciu on-line.

Členské príspevky
Ďalšou podmienkou na pride-

lenie štátnej dotácie je, že do mar-
ca 2012 organizáciu zaregistrujeme 
a podáme žiadosť o dotáciu s plá-
nom aktivít. Dotáciu môže OOCR 
dostať iba do výšky vybranej dane a 
vyzbieraných členských príspevkov 
členov, to znamená obcí a podni-
kateľských subjektov. Vo všetkých 
obciach, ktoré sa chcú stať člen-
mi OOCR v Štiavnických vrchoch, 
sa spolu na dani vyberie okolo 

40 000 €. Je isté, že naplniť rozpo-
čet OOCR členskými príspevkami 
podnikateľov v turizme je nereál-
ne. Aj v okolitých krajinách tvoria 
menšiu časť rozpočtov. Ťarcha vlo-
ženia peňazí leží hlavne na obciach. 
Obce schválili uznesenia, kde od-
súhlasili členské príspevky, ktoré 
by spolu s príspevkami podnikate-
ľov pokryli približne vybranú daň. 
Veľa záleží na štiavnických poslan-
coch. Treba pripomenúť, že v mi-
nulom roku schválili naozaj veľko-
rysý (vzhľadom na stav rozpočtu 
obcí, inak primeraný) členský prí-
spevok 30 000 €. Poslanci budú mať 
pri rozhodovaní o výške členského 
k dispozícii údaje o dani za ubyto-
vanie za uplynulé leto. Ak ubytova-
telia odvedú vyššiu daň ako v mi-
nulom roku (v Štiavnici to bolo cca 
8 tis. eur, čo zodpovedá iba časti re-
álneho množstva prenocovaní), po-
slanci to určite pri novom rozhodo-
vaní ocenia. Rozvoj turizmu je pre 
Štiavnicu pilierom a združenie síl a 
prostriedkov je ten najefektívnejší 
spôsob ako ho vybudovať. Veríme, 
že sa to odrazí na rozhodovaní pod-
nikateľov aj poslancov. Igor Kuhn

Novela zákona schválená

Krádež
Na základe vyšetrovania po-

verený policajt OO PZ Banská 
Štiavnica začal trestné stíhanie 
pre trestný čin krádeže podľa § 
212/1, 3a Trestného zákona, pre-
tože doposiaľ neznámy páchateľ 
v bližšie nezistenej dobe od 1. júla 
2011 do 11:00 dňa 31. októbra 
2011 vykonal krádež 400 ks betó-
nových tvárnic osadených do be-
tónového lôžka v lokalite bývalé-
ho lomu v časti Šobov v Banskej 
Štiavnici, čím spôsobil škodu vo 
výške 6000,- €

Škodová udalosť
V služobnom obvode OO PZ 

Banská Štiavnica došlo dňa 31. 
októbra 2011 k škodovej udalos-
ti medzi vozidlom Škoda Favorit 
a Škoda Fábia combi. Vodič J. L. 
spáchal priestupok podľa § 3/2a 
zákona č. 8/2009 Z.Z. o cestnej 
premávke, za čo mu bola uložená 
bloková pokuta.

Preverovanie trestných 
oznámení 

OOPZ Banská Štiavnica vy-
konáva preverovanie trestných 
oznámení osôb, ktoré podali vo 
veci fyzického napadnutia v pod-
niku Pražovňa na Ul. Kammer-
hofská v Banskej Štiavnici ku kto-
rému došlo dňa 29. októbra 2011 
v čase okolo 23:00. 

Objasňovanie trestného činu
OOPZ Banská Štiavnica vy-

konáva objasňovanie trestného 
činu Krádeže vlámaním do herne 
FOX, ku ktorému došlo od 23:45 
dňa 27. októbra 2011 do 8:10 
dňa 28. októbra 2011. Vo veci 
bolo začaté trestné stíhanie a po 
páchateľovi sa pátra.

kpt. Mgr. Vladimír Fábry
riaditeľ OO PZ

Otváracie 
hodiny 
plavárne
Pondelok 12:00 - 20:30 
Utorok 12:00 - 20:30 
Streda 12:00 - 20:30 
Štvrtok 12:00 - 20:30 
Piatok 12:00 - 20:30 
Sobota 10:00 - 20:30 
Nedeľa 12:00 - 20:00

Vedenie mesta pripravilo pre seniorov bohatý program. foto ján petrík, ml.
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Hlavnými príčinami požiarov 
v období zimného vykuro-
vania sú najmä nedbalosť 
občanov, nesprávna inšta-
lácia a prevádzka lokálnych 
palivových spotrebičov, 
elektrotepelných spotrebičov 
a zariadení ústredného 
vykurovania a nedodržiavanie 
najzákladnejších požiarnobez-
pečnostných predpisov. 

Podľa štatistiky požiarovosti 
vzniklo v roku 2010 na území SR vo 
vykurovacom období 586 požiarov 
s priamou škodou 2 480 190,- €. Pri 
týchto požiaroch boli 2 osoby usmr-
tené a 8 osôb sa zranilo. V okresoch 
Žiar nad Hronom, Banská Štiavni-
ca a Žarnovica vzniklo vo vykurova-
com období roku 2010 spolu 23 po-
žiarov so škodou 47 740,-€ (neboli 
usmrtené a zranené žiadne osoby). 

Pri prevádzke palivových spot-
rebičov a používaní komínov a dy-
movodov je potrebné dodržiavať 
ustanovenia všeobecne záväzného 
právneho predpisu – vyhl. MV SR č. 
401/2007 Z.z.,o technických pod-
mienkach a požiadavkách na proti-
požiarnu bezpečnosť pri inštalácii a 
prevádzkovaní palivového spotre-
biča, elektrotepelného spotrebiča a 
zariadenia ústredného vykurovania 
a pri výstavbe a používaní komína a 
dymovodu a o lehotách ich čistenia 
a vykonávania kontrol.

Pred začiatkom zimného vykuro-
vacieho obdobia by sme chceli ob-
čanov upozorniť na hlavné zásady, 
ktoré je potrebné dodržiavať:

zabezpečiť inštaláciu palivových  -
spotrebičov spôsobom urče-
ným výrobcom v dokumentácii 
k spotrebiču
dodržovať bezpečné vzdialenos- -
ti od vykurovacích telies a dy-
movodov podľa pokynov vý-
robcu resp. podľa vyhl. MV SR 
č. 401/2007 Z.z.,o technických 
podmienkach a požiadavkách 
na protipožiarnu bezpečnosť pri 
inštalácii a prevádzkovaní pa-
livového spotrebiča, elektrote-
pelného spotrebiča a zariadenia 
ústredného vykurovania a pri 
výstavbe a používaní komína a 
dymovodu a o lehotách ich čiste-
nia a vykonávania kontrol 
zabezpečiť inštaláciu vykurova- -

cích telies na nehorľavých pod-
ložkách a spôsobom určeným 
výrobcom 
zabezpečiť vysýpanie popola z  -
vykurovacích telies zásadne do 
nehorľavých a uzatvárateľných 
nádob
nepoužívať k rozkurovaniu hor- -
ľavé kvapaliny, najmä benzín, 
petrolej alebo denaturovaný lieh
zabezpečiť neprekurovanie vy- -
kurovacích telies
neskladovať horľavé materiály v  -
blízkosti vykurovacích telies 
udržiavať poriadok na povalách v  -
blízkosti komínov a v pivniciach
zabezpečiť používanie vykurova- -
cích telies len v dobrom technic-
kom stave 
konať tak, aby nedošlo k vzniku  -
požiarov pri prevádzkovaní pa-
livových spotrebičov, elektrote-
pelných spotrebičov, zariadení 
ústredného vykurovania a iných 
spotrebičov, pri skladovaní, 
ukladaní a pri používaní hor-
ľavých látok a pri manipulácii s 
otvoreným ohňom

Chceme upozorniť tiež na hlavné 
zásady, ktoré je potrebné dodržia-
vať pri kontrole a čistení komínov a 
dymovodov:

komín treba udržiavať v dobrom  -
technickom stave a zabezpečovať 
jeho pravidelnú kontrolu a čiste-
nie pred uvedením do prevádzky, 
zámenou lokálneho spotrebiča 
na ústredný alebo etážový zdroj 
tepla a zmenou druhu paliva 
musí túto činnosť vykonať osoba 
s odbornou spôsobilosťou, (lož-
né a styčné škáry murovaného 
alebo montovaného komína mu-
sia byť vyplnené maltou a von-
kajší povrch murovaného komí-
na treba omietnuť alebo obložiť 
nehorľavými materiálmi až do 
úrovne krytiny – aj pod oplecho-
vaním alebo iným lemovaním)
pravidelné čistenie a kontrola ko- -
mínov sa už nedáva za povinnosť 
vykonávať osobám s odbornou 
spôsobilosťou, vzhľadom na vy-
danie zákona č. 161/1998 Z.z., 
o Komore kominárov Slovenska 
a o zmene a doplnení zákona č. 
455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon) 
v znení neskorších predpisov, aj 
napriek tomu musí byť vydané 

potvrdenie o vykonaní čistenia 
a kontroly komína alebo dymo-
vodu v súlade s prílohou č.11 k 
vyhl. MV SR č. 401/2007 Z.z.

Komíny sa musia počas prevádz-
ky čistiť a kontrolovať najmenej v 
týchto lehotách: (podľa výkonu pa-
livových spotrebičov pripojených 
na komínové teleso): najčastejšie 
používané spotrebiče s výkonom do 
50 kW

raz za štyri mesiace, ak sú do ko- -
mína pripojené spotrebiče na 
tuhé palivá alebo spotrebiče na 
kvapalné palivá,
raz za šesť mesiacov, ak sú do  -
komína pripojené spotrebiče na 
plynné palivá a ak ide o komín 
bez vložky,
raz za dvanásť mesiacov, ak sú do  -
komína pripojené spotrebiče na 
plynné palivo a ak ide o komín s 
vložkou,
komíny v občasne užívaných  -
stavbách treba kontrolovať a čis-
tiť najmenej raz za dva roky,
podlaha okolo vyberacích, vyme- -
tacích a čistiacich otvorov môže 
byť vyhotovená len z nehorľa-
vých materiálov alebo ju treba 
chrániť ochrannou podložkou, 
priestory, v ktorých sú umiest-
nené tieto otvory, sa nesmú po-
užívať na skladovanie horľavých 
kvapalín a iných ľahko zápal-
ných látok.

Samostatnou kapitolou je vypaľo-
vanie komínov, pod ktorým sa rozu-
mie odstraňovanie pevných usadenín 
spalín, najmä dechtov z prieduchov 
komína ich kontrolovaným spaľova-
ním. Môžu sa vypaľovať iba vo vý-
nimočných prípadoch, ak nemožno 
odstrániť usadeniny spalín iným spô-
sobom. Komíny môže vypaľovať iba 
osoba, ktorá má odbornú spôsobi-
losť, pomocou najmenej jednej ďalšej 
osoby. Vypaľovanie komína sa musí 
oznámiť obci.

Vážení spoluobčania, dúfame, že 
naše dobre mienené rady padnú na 
úrodnú pôdu, lebo len ich dôsled-
ným dodržiavaním predídete mož-
nému vzniku požiarov vo vašich 
domovoch. Veríme že prežijete vy-
kurovacie obdobie bez požiarov a že-
láme vám spokojné prežitie zimné-
ho obdobia v teple vášho domova.

Slavomír Búci

Protipožiarna bezpečnosť 
vo vykurovacom období

Mesto Ptuj sa nachádza 
neďaleko Mariboru na 
križovatke slnečného 
Talianska, alpských údolí, 
Panónskej nížiny a Balkánu. 
Ptuj je známe už z rímskych 
čias ako Poetovio a z tých 
čias sa zachovali aj najstaršie 
pamiatky. Mesto na rieke 
Drava má v súčasnosti viac 
ako 20 000 obyvateľov a pýši 
sa najbohatším dedičstvom 
minulosti v rámci Slovinska.

Ptuj je súčasťou 6 slovinských 
miest, ktoré sa v roku 2012 sta-
nú hlavným európskym mestom 
kultúry.

Dňa 30. októbra 2011 v Klu-
be seniorov na Námestí sv. Tro-
jice sa konalo spoločné stretnu-
tie za mesto Ptuj s pani Tanjou 
Ostrman Renault s. p. Relations 
Internationales, a pani Annou 
Ostrman, univ. dipl. sociol. upok. 
državna sekretarka v MDDZS. 
Za mesto Banská Štiavnica, Mar-
ta Borošková, vedúca Klubu Seni-
orov, vrch. inšp. Vladimír Poprac, 
predseda DHZ a Júlia Popracová 
členka Klubu.

S pani Tanjou Ostrman Renault 
som sa spoznal ako poslanec MsZ 
a člen MR pri podpisovaní Listi-
ny o priateľstve medzi obidvo-
ma mestami. Terajšie stretnutie 
sa nieslo v priateľskom ovzduší, s 
výsledkom, že v mesiaci jún 2012 
sme boli pozvaní na návštevu do 
partnerského mesta Ptuj, ako zá-
stupcovia Klubu a zástupcovia 
Dobrovoľného hasičského zbo-
ru, ktorí pripravia s Mestom Ban-
ská Štiavnica dohody o vzájom-
nej spolupráci. V mesiaci júl 2013 
Dobrovoľný hasičský zbor v Ban-
skej Štiavnici bude mať 140 rokov 
od svojho založenia a do tohto 
termínu sa budeme snažiť o prí-
pravu dohôd na podpísanie a zá-
roveň pripravené aj spoločné ha-
sičské cvičenie. Vladimír Poprac

Návšteva z 
partnerského 
mesta Ptuj

Návšteva z mesta Ptuj. 
foto archív autora
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Pokračujeme v sérii predsta-
vovaní banskoštiavnických 
škôl a ponúkame vám 
rozhovor s riaditeľom Strednej 
odbornej školy lesníckej 
v Banskej Štiavnici Ing. 
Rudolfom Valovičom, CSc. 

V minulom roku sme si pripo-
menuli 240.výročie lesnícke-
ho školstva v Banskej Štiavnici. 
Aké dejiny "píše" súčasnosť? 

Dejiny Strednej odbornej školy 
lesníckej sú úzko späté s lesníckym 
vzdelávaním v bohatej histórii les-
níckeho školstva v Banskej Štiavnici. 
Už od roka 1762 po zriadení banskej 
akadémie Máriou Teréziou sa ukáza-
lo potrebným aj vyučovanie lesníc-
kych predmetov. Na požiadavku Ci-
sárovnej sa tieto začali prednášať od 
roku 1770, keď zvyšovaním nároč-
nosti i celospoločenskej potreby sa 
založil lesnícky ústav a lesnícke vyu-
čovanie sa osamostatnilo. Nepretrži-
té lesnícke vzdelávanie pretrváva do-
teraz napriek rôznym historickým 
udalostiam i zmenám na mape Eu-
rópy. Postavila sa nová budova Les-
níckej akadémie (1892), založila Bo-
tanická záhrada (1838), postavil 
lesnícky internát, vznikli školské lesy 
(1814) a škola si vybudovala veľmi 
dobré meno doma i v zahraničí.

A práve udržanie si takéhoto 
mena a kvalitatívnej úrovne je aj na-
ším cieľom. Sme veľmi radi, že sa 
nám darí udržiavať nielen duchov-
nú úroveň, ale aj zariadenia školy, 
hoci fi nančné náklady sú nemalé a v 
školstve je ich veľmi málo. Dôkazom 
toho je aj rekonštrukcia fasády ško-
ly s výmenou okien. Je pravdou aj 
to, že nebyť získania prostriedkov z 
eurofondov by sa to asi nepodarilo. 
Týka sa to aj vybavenia školy učeb-
nými pomôckami a zariadením. 

Aký je aktuálny záujem o štú-
dium na SOŠL?

Vzhľadom na špecifi ckosť ško-
ly, ale aj kapacitné možnosti, škola 
nikdy nebola veľká a mávala neustá-
le 8 tried napriek tomu, že sa na štú-
dium hlásilo 2 až 3krát viac žiakov, 
ako mohla prijať. Prichádzali z celé-
ho Slovenska a ešte aj teraz profesio-
nálne pôsobia v celej republike.

V súčasnosti je prijímanie žiakov 
prispôsobené spôsobu fi nancovania 
žiakov normatívami, čo núti aj nás 
prijímať viacej žiakov, keď je na ško-
le už 11 tried. Obohacujeme ško-
lu aj v obsahu odborného vzdelá-

vania. Ako jediná lesnícka škola na 
Slovensku vzdelávame nový odbor 
bioenergetika a začínamé experi-
mentálne overovať aj agrolesníctvo. 
Tiež sme jedinou školou na Sloven-
sku, ktorá poskytuje vyššie trojroč-
né vzdelávanie po maturite, samo-
zrejme lesníckeho typu. Taktiež iba 
my učíme aj lesnícku ekológiu, kto-
rá je obľúbená aj medzi dievčatami 
a poskytuje širšiu možnosť zamest-
nania.

Aké je uplatnenie absolventov 
SOŠL v praxi?

Lesy sú veľkým bohatstvom na-
šej republiky. A najpodstatnejšie je 
to, že ak budeme s nimi hospodáriť 
rozumne, tak aj nevyčerpateľným. 
Keď som nastupoval na štúdium 
lesníckej fakulty, tak bolo 31% úze-
mia SR pokryté lesmi. Teraz je to 
41%. Aj to o niečom hovorí. Pod-
ľa posledných údajov v poradí per-
centa nezamestnanosti zo všetkých 
študijných odborov sme až na 108, 
109 mieste, keď bez umeleckých 
odborov je približne 160 študijných 
odborov na Slovensku. 

Lesnícka uniforma už nie je len 
doménou mužov. Aký je váš ná-
zor na uplatnenie dievčat a žien 
v lesníckych povolaniach? 

Do roku 1989 dievčatá zo záko-
na nemohli študovať na našej škole. 
Bolo to nespravodlivé a po nežnej 
revolúcii sa to okamžite vyrieši-
lo. Sú krásne aj v tých uniformách 
a často i šikovnejšie ako chlapci. Aj 
lesnícke činnosti potrebujú žen-
skú pedantnosť, citlivosť i pracovi-
tosť. Je veľa pracovných zaradení v 
ochrane prírody, úradoch životné-

ho prostredia, ale i v lesníckych čin-
nostiach, kde sa môžu, a už sa aj za-
raďujú. Prvoradou úlohou lesníka i 
lesníčky je chrániť a zveľaďovať les. 
A k tomu ich aj vedieme. 

SOŠL je známa aj bohatou mi-
moškolskou činnosťou.

Mimoškolské záujmy a venova-
nie sa im nás a myslím si, že aj ro-
dičov, tešia. Vždy je lepšie využívať 
voľný čas zmysluplne a zaujímavo. 
Okrem špecifi ckých činností ako 
je napríklad sokoliarstvo, trubači, 
chovatelia psíkov, včelári a rad ďal-
ších krúžkov, týkajúcich sa hlavne 
prírody, sú aj ďalšie (športové, ume-
lecké, hudobné), ktoré umožňujú 
žiakom vyberať si náplň mimo ško-
ly podľa vlastného záujmu. Niekto-
ré sú spojené aj so vzdelávaním. To, 
že sme druhou školou na svete, kto-
rá začala vyučovanie sokoliarstva, je 
zaujímavé, keď prvou krajinou bola 
Juhoafrická republika.

V súvislosti s (nepopulárnymi) 
opatreniami v rámci normalizá-
cie školstva sa vyskytli aj mno-
hé otázky ohľadne budúcnosti 
lesníckeho internátu. Môžete sa 
k tomu vyjadriť?

Detí ubúda a samosprávy hľadajú 
riešenia vzhľadom na zlé fi nancova-
nie školstva. Lesnícky internát je sú-
časťou školy s učebňami, telocvičňou 
a jedálňou. Škola je Národná kultúr-
na pamiatka a jej prispôsobovanie sa 
počtu žiakov nie je možné. Dôležité 
je, že lesnícky internát je preplnený a 
vo veľkej miere prebudovaný na pod-
mienky, ktoré vyžaduje EU. Z uvede-
ných dôvodov jeho rušenie nie je na 
programe.  Janka Bernáthová 

PREDSTAVUJEME

Zrekonštruovaná čelná fasáda školy. foto janetta hudecová

Banská Štiavnica 
moje rodisko 
5.9. Žofi a Gašparová, 7.9. Adam 
Gergel, 14.9. Patrik Katrinec, 
15.9. Šimon Múdry Šebík, 18.9. 
Sebastián Petro, 21.9. Peter Bitu-
šiak, 30.9. Dávid Degúl, 3.10. Lu-
káš Binder, 16.10. Matej Hoff rie-
ter, 21.10. Matúš Ihring. 

Na spoločnú cestu 
životom sa vydali 
3.9. Ing. Tibor Fuzik a Ing. Kris-
tína Havranová, 17.9. Ing. Mar-
tin Vaňko a Ing. Mária Michnová, 
24.9. Rastislav Kollár a Mgr. Petra 
Volfová, 23.9. Dušan Šipkovský a 
Eliška Ivaničová, 24.9. Slavomír 
Jaško a Henrieta Bohmová, 30.9. 
Albert Louis Vanhemelrijck a Mo-
nika Korbeľová, 1.10. Mgr. Jiří 
Telbr a Monika Lazarová.

Navždy nás opustili 
14.9. František Bedeš, vo veku 
77 rokov, 15.9. Margita Ihringo-
vá, vo veku 81 rokov, 19.9. Vilma 
Vavrová vo veku 86 rokov, 28.9. 
Jozef Psotný vo veku 59 rokov, 
10.10. Anna Droščáková vo veku 
76 rokov, 14.10. Ing. Jozef Sedí-
lek vo veku 85 rokov, 15.10. Ján 
Uhliar vo veku 66 rokov, 19.10. 
Jozef Lupták vo veku 85 rokov.

Jarmila Simonidesová

spoločenská
kronika

Predstavujeme SOŠ lesnícku 

Nová časomiera
Einstein by sa čudoval
nad novými úkazmi,
keď čas sa v našich končinách
meria iba peniazmi. 

Chudobný
Na čo sa to sťažuješ,
Nad čím stále plačeš?
Veď aj klokan celý život
S prázdnym vreckom skáče!

Radšej kráčať so slzami v očiach, 
ako stáť na jednom a tom istom 
mieste.
Úsmev je prvým krokom k tomu, 
aby bol človek šťastný.

Michal Boháč

epigramy
Nade Kvakovej

Myšlienky 
týždňa
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Slovenský národ prežil 
počas svojho bytia rôzne 
obdobia. Väčšiu časť svojej 
existencie však prežil v biede, 
v ťažkostiach a boji o vlastnú 
existenciu. Jednou z možností 
zlepšiť svoje existenčné 
podmienky bolo vysťa-
hovalectvo. Či už dočasne 
za prácou, alebo trvale s 
rodinami za lepšími životnými 
podmienkami. Trvalé vysťa-
hovanie smerovalo hlavne 
na juh za úrodnejšou pôdou 
a vhodnejšími klimatickými 
podmienkami.

Aj v 18. storočí odišlo mno-
ho Slovákov na "dolnú zem". Jed-
na slovenská vetva sa usadila na 
dnešnom území Rumunska v oko-
lí mesta Oradea v oblasti Bihor. Do-
dnes si zachovali slovenskú reč, zvy-
ky, obyčaje, piesne a tance. 

Slováci v Rumunsku majú svoj 
spolok a predseda spolku pán Ad-
rián Merka je poslancom v rumun-
skom parlamente za Slovákov. Slo-
váci v Rumunsku sa pravidelne 
stretávajú pri rôznych príležitos-
tiach a festivaloch. 

Koncom októbra sa v dedine Var-
zaľ, obývanej na 80 % Slovákmi, ko-
nal festival Deň Slovákov. Stretli sa 

tam Slováci z mnohých obcí v Ru-
munsku z oblasti Bihor, kde ešte 
aktívne zachovávajú staré tradície 
svojich predkov. Slovensko na festi-
vale reprezentovala Folklórna sku-
pina Podhorčan z Podhoria, ľudová 
hudba Hron zo Žiaru nad Hronom 
a časť Folklórneho súboru Sitňan z 
Banskej Štiavnice. 

Naši reprezentanti sa stretli s 
veľmi srdečným privítaním, dobrý-
mi ľuďmi, ktorí majú Slovensko ako 
svoju starú vlasť, vlasť svojich pred-

kov. Vo Varzali nás privítal predse-
da Obecného spolku Slovákov pán 
František Kapustniak a predseda 
Oblastného spolku Bihor pán Fran-
tišek Merka. 

Vznikli nové priateľstvá, nadvia-
zali sa nové kontakty, zaspievali 
mnohé spoločne poznané piesne. 
Sľúbili sme si, že sa na celorumun-
skom folklórnom festivale Slovákov 
v júni 2012 znovu stretneme. Dúfa-
me, že sa nám to podarí.

Dominik Kútnik

AKTUALITY

Spojená katolícka škola 
na vedeckých cestách 
a necestách.

V dňoch 18. – 21. októbra 2011 
sa štyria šikovní chlapci nášho 
gymnázia – Dominik Palášthy, Lu-
káš Švejkovský, Štefan Dudák a naj-
mladší Richard Cánik zúčastnili prí-
pravneho sústredenia zanietených 
mladých fyzikov. Pod ochranný-
mi krídlami doc. RNDr. Františka 
Kundrácika, PhD, z Katedry expe-
rimentálnej fyziky UK v Bratislave, 
v priestoroch Slovenskej akadémie 
vied a za účasti ďalších matematic-
kých a fyzikálnych kapacít Fakulty 
matematiky, fyziky a informatiky 
UK počas troch dní zažili odborné 
prednášky, fyzikálne pokusy s čias-
točnými návodmi na ich vysvetle-
nie a fyzboj – fyzikálny súboj medzi 
vlaňajšími víťaznými družstvami 
stredoškolákov. 

Videli, počuli a na vlastných doj-
moch pochopili, aké je dôležité skú-
mať všetky detaily aj tých najjedno-
duchších problémov, aké je dôležité 
vedieť pracovať s odbornou literatú-
rou, s rôznymi zdrojmi informácií, 
vedieť uskutočniť merania rôznych 
parametrov, stanoviť hypotézy, zá-
very svojich meraní a všetky ziste-
né skutočnosti kultúrne prezento-
vať. Chlapci mali možnosť vidieť 
pripravenosť svojich rovesníkov 
vo fyzboji, ktorí dokázali profesio-
nálne prezentovať svoju dlhodobú 
prácu, oponovať a recenzovať prácu 
svojich konkurentov.

Keďže náročná vedecká prá-
ca vyžaduje aj relax, vo voľných 
chvíľach sme navštívili dopravné 
múzeum so zaujímavými histo-
rickými exponátmi automobilov, 
bicyklov, motocyklov, lokomotív i 
vojenských dopravných prostried-
kov a prešli sa historickým cen-
trom nášho hlavného mesta.

Výsledkom sústredenia je ob-
rovská nová skúsenosť a inšpirácia 
chlapcov k ich budúcemu vysoko-
školskému štúdiu zameranému na 
prírodovedné a technické disciplí-
ny. Aj napriek tomu, že na dané 
odbory sa hlási málo "odvážnych" 
študentov, konkurencia mozgov v 
celoslovenskom meradle je veľká. 
Držme chlapcom palce v prekoná-
vaní všetkých prekážok, ktoré ich 
na ceste štúdia ešte čakajú.

Mariana Hyblerová

Turnaj 
mladých 
fyzikov

Za Slovákmi v Rumunsku

Folklórna skupina Podhorčan a súbor Sitňan v Rumunsku. foto archív autora

S príchodom tmavých 
jesenných mesiacov sa opäť 
vynárajú vedľa ciest, i priamo 
na nich, najzraniteľnejší 
účastníci a najčastejšie obete 
cestnej premávky- chodci. 

Niektorí naivne, iní tvrdohlavo, 
najradšej v tmavom oblečení bez 
refl exných prvkov, s akýmsi faloš-
ným pocitom neohrozenosti. Dar-
mo médiá denno-denne informujú 
o vyhasnutých ľudských životoch a 
rodinných tragédiách. Vina sa oby-
čajne prikladá vystrašenému a po 
zvyšok života nešťastnému vodičo-
vi. Ale verte, že ten ani pri najlepšej 
vôli takéhoto chodca nevidí. A pri-
tom riešenie je také jednoduché a 
každému fi nančne dostupné. Textil-
né galantérie ponúkajú široký sorti-
ment rôznych nášiviek, prižehľova-
čiek, jednoducho aplikovateľných i 
odnímateľných plastových pások, 
ktoré dokážu odraziť svetlo refl ek-

tora auta až na vzdialenosť 200met-
rov.Vodič má teda dosť času takého-
to chodca zaregistrovať a správne 
zareagovať, aby ho neohrozil. 

Smrť striehne v prítmí. Prosím, 

buďme predvídavejší a nedovoľme, 
aby zradné hmlisté súmraky a svi-
tania vstúpili do našich životov bez 
nádeje na krajšie slnečné dni.

Janka Bernáthová 

Smrť striehne v prítmí

Chodci bez refl exného označenia ohrozujú svoje životy. foto janka bernáthová
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Utorkové popoludnie 
Banskoštiavnicko-hodrušský ba-

nícky spolok, Kammerhofská 20, 
Banská Štiavnica vás pozýva na 
"Utorkové popoludnie" baníckeho 
spolku, ktoré sa uskutoční 8. no-
vembra 2011 o 15:00 v zasadač-
ke Slovenského banského múzea v 
Banskej Štiavnici (miestnosť býva-
lej kaplnky sv. Ignáca). 

Program: prednáška „Jozef Gin-
dl (1917 – 1991), spomienka na vý-
znamného archivára a historika pri 
príležitosti 20. výročia jeho úmr-
tia.“ Lektorka: Mgr. Elena Kašiaro-
vá, riaditeľka Štátneho ústredného 
banského archívu v Banskej Štiav-
nici. Richard Kaňa

Prevencia a pomoc pri 
bolestiach svalov a kĺbov

JADUZA – Aneta Dunová, Pla-
váreň (Mestské kúpele), Banská 
Štiavnica, tel.č.: 0907 236 826 

Bytová správa, s.r.o., ponúka na 
prenájom nebytové priestory:

1. na Ul. Dolná č. 2. Priestory sú  -
vhodné na kancelárie, výrobu a 
skladovanie, záujmovú činnosť 
a pod.
2. na Ul. Mládežnícka 10 (budo- -
va Kúpeľov- plavárne). Priestory 
sú vhodné na záujmovú činnosť, 
kancelárie obchodnú činnosť a 
pod. za cenu 25 €/m2 a rok na 
účely obchodu a služieb a 
13,30 € /m2 a rok na účely skla-
dovania výroby a pod. Cena je 
bez nákladov na energie.

Bližšie info na telefónnom čísle: 
0903 696 183.

Jablko štiavnického regiónu
Uskutoční dňa 12. - 13. novem-

bra 2011. Vzorky môžete priniesť 
11. novembra 2011 (piatok) na Po-
žiarnu zbrojnicu Štefultov. V čase 
od 16:00 – 20:00. Tešíme sa na 
vzorky členov aj nečlenov organi-
zácie záhradkárov. Vyhodnotenie 
bude 13. novembra 2011 o 15:00.

SZZ – ZO Štefultov 

Od srdca k srdcu
SZŤP v Banskej Štiavnici vám 

oznamuje, že 9. novembra 2011 o 
14:00 sa uskutoční VIII. ročník kul-
túrneho podujatia Od srdca k srd-
cu v Kammerhofe v priestoroch ka-
plnky. Ivan Madara

Svätoantonská heligónka
Dňa 13. novembra 2011 sa usku-

toční v KD vo Svätom Antone o 
14:00 9. ročník Svätoantonskej he-
ligónky. Na podujatí vystúpia heli-
gonkári z okolia, pozvaní hostia a 
sprievodné súbory. Vstupné je dob-
rovoľné. Ste srdečne vítaní! Orga-
nizátori: OcÚ Sv. Anton, Dobrovoľ-
ní hasiči

Poďakovania
Vedenie Klubu dôchodcov v Šte-

fultove, ako aj všetci členovia KD 
vyslovujú svoje srdečné poďakova-
nie sponzorom, ktorí prispeli KD 
pri príležitosti Mesiaca úcty k star-
ším. Predovšetkým ďakujeme pani 
primátorke Mgr. Naďke Babiako-
vej, Ing. Piliarovi a p. Šimáškovej 
za hodnotný vecný dar, obchodnej 
spoločnosti BILLA, s.r.o., Bratisla-
va, rod. Kukovej z fy. Winner, za 
kvetinové aranžmá p. Alenke Vala-
chovej zo Žiaru nad Hronom. Ho-
vorí sa, že v núdzi poznáš priate-
ľa. A my priateľov máme. Teda ešte 

raz srdečná úprimná vďaka!

Klub dôchodcov na Námestí 
sv. Trojice požiadal p. primátorku 
mesta o kúpu vysávača, ktorý ne-
vyhnutne potrebuje na udržiavanie 
poriadku vo svojich priestoroch, 
kde sa okrem seniorov schádzajú aj 
iné organizácie. Na mestskom za-
stupiteľstve sa p. primátorka ob-
rátila na prítomných poslancov s 
prosbou o sponzorský príspevok, 
pretože mesto na kúpu vysávača 
peniaze nemá. Ochotu prejavil iba 
p. Ľubomír Barák, vysávač zabez-
pečil a Ing. Piliar nám ho odovzdal. 
Členovia Klubu dôchodcov touto 
cestou ďakujú p. primátorke a naj-
mä p. Ľubomírovi Barákovi za em-
patiu a splnenie našej prosby. Nie 
je to prvý raz, čo spomínaný pán 
podporil naše podujatia. Všetci mu 
prajeme veľa úspechov v podni-
kaní, v osobnom živote a tiež, aby 
jeho zdravotné problémy čo naj-
skôr pominuli. Marta Borošková 

Chcela by som vysloviť poďako-
vanie pracovníkom MsPo pod ve-
dením Mgr. Vladimíra Kratoša za 
vykonávanie pravidelných peších 
obchôdzok. Myslím si, že aj toto 
opatrenie prispeje k zníženiu kri-
minality a vandalizmu na sídlisku 
Drieňová.  E.H.

oznamy, pozvánky
spomienky

Dňa 3. no-
vembra 2011 
uplynie 6 ro-
kov, čo nás 
opustila 
Alenka Jará-
beková. Tí, čo 
ste ju poznali, venujte jej tichú 
spomienku. Smútiaca rodina

Bolesť a žiaľ nad stratou blízke-
ho človeka je ako rozvírený kal v rie-
ke života po tom najsilnejšom úde-
re. Zatemní celú bytosť. Niekedy 
trvá veľmi dlho, aj celé roky, pokým 
žiaľ usadne na najhlbšie dno, alebo 
ho odplaví milosrdný čas. Voda rie-
ky sa vyčistí a my prekvapení zis-
tíme, že na jej priezračnej hladine 
sa vznášajú tie najkrajšie spomien-
ky. Spomienky na milovaného člo-
veka, rodiča, priateľa, súrodenca, 
nedajbože dieťa… Vtedy pochopí-
me, že tie spomienky sú naším bo-
hatstvom. Spomienky na ľudí, kto-
rí si svoju krásnu mohylu stavali už 

za života, no nie z drahého mramo-
ru, ale z lásky, obetavých skutkov 
i drobných láskavostí a radostí pre 
iných. V týchto dňoch na nich 
myslíme viac než inokedy. 
Naše kroky smerujú k 
miestam ich 
posledné-
ho od-
počin-

ku, aby sme tam zapálili plamienok 
sviečky, zanechali skromný kvietok, 
alebo venček. Nuž teda spomínaj-

me v hlbokej pokore a vďačnos-
ti za to, že boli vzácnou sú-

časťou nášho života a 
venujme im ti-
chú modlitbu. 

Janka Ber-
náthová

Dušičkové zamyslenie

ch

Riečicou času sa presypalo 20 
rokov odvtedy, ako svoju pozem-
skú púť zavŕšil človek, ktorého 
hlavným zmyslom života bol vý-
skum dejín mesta Banská Štiav-
nica, jeho ale aj slovenského ba-
níctva, hutníctva a mincovníctva. 
Profesor Jozef Gindl, CSc. navždy 
odišiel 30. októbra 1991 vo veku 
74 rokov. Niekdajší správca pred-
chodcov Slovenského banského 
múzea a riaditeľ Štátneho ústred-
ného banského archívu v Banskej 
Štiavnici tak spravil posledný zá-
pis do historických análov a dal 
pomyselnú bodku do knihy svoj-
ho života. 

Takmer celý život prežil vo svo-
jom rodnom meste, ktoré sa sta-
lo i miestom jeho večného odpo-
činku. Žil v prostredí, kde banícke 
tradície a banícky štýl života mal 
hlboké korene. A práve on usmer-
nil jeho celoživotný bádateľský 
záujem. Svoje bohaté vedomosti 
pretavil do nespočetného množ-
stva textov, štúdií, odborných i 
populárno-vedeckých článkov, 
bibliografi í, ktoré vyšli tlačou. 
Zaujímala ho aj svojrázna kultú-
ra baníkov, vybájený svet oživený 
permoníkmi, legendami o rastú-
com zlate, ale aj reč a piesne. Jeho 
snom bolo vydať úplnú bibliogra-
fi u bývalého okresu (Žiarskeho), 
do ktorej zozbieral viac ako 30 ti-
síc záznamov. Žiaľ, sily tohto neú-
navného, no chorľavého človeka, 
sa vyčerpali, dlhoročná vedecká 
práca a publikačná činnosť bola 
raz a navždy zavŕšená. Pracovňa 
osirela, smrť zmarila všetky sme-
lé plány. Mnohé ostalo nedopove-
dané, nedokončené... taký je však 
zákon prírody. Zostali však jeho 
práce. Pre svojich pokračovate-
ľov sa stal vzorom nekonečnej lá-
sky k svojmu povolaniu, ale pre-
dovšetkým uznávanou vedeckou 
autoritou.

Chcem vzdať i osobný hold vzác-
nemu človeku, s ktorým ma spája-
la nielen spoločná láska k biblio-
grafi i a dejinám knižnej kultúry v 
Banskej Štiavnici, ale i zopár štú-
dii publikovaných v spoluautor-
stve. Plamienok sviečky, zapále-
ný na jeho hrobe za Klopačkou, mi 
vždy pripomenie, aký je náš život. 
Ako ten plamienok !

Venujme mu tichú spomienku.
Oľga Kuchtová

Spomienka 
na profesora 
Gindla
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V Štiavnických novinách č. 
36/2011 z 13. októbra pani 
Oľga Kuchtová opisuje tabuľu s 
názvom rybárskeho revíru na 
brehu Veľkého Studenského 
jazera. Prečo aj napriek jej 
článku stále píšem na brehu 
Veľkého Studenského a prečo 
o názve rybárskeho revíru? 
Vysvetlím. 

Kreovanie dnešného názvu obce 
Banský Studenec prešlo historicky 
mnohými zmenami, ktoré boli väč-
šinou podmienené zmenami vnút-
ropolitickými, tak ako sa to môže-
me dočítať v mnohých archívnych 
dokumentoch, alebo na webstrán-
ke obce. Momentálne (od r. 1948) 
obec používa názov Banský Stude-
nec. Je zrejmé, že akákoľvek zmena 
názvu obce je obyčajne motivova-
ná národnostne, iniciovaná poli-
ticky, alebo demokraticky prejave-
nou vôľou väčšiny obyvateľov obce. 
Nie názormi turistu, ani obyvateľa 
susedného, hoci okresného mesta. 
Názov jazier je v mnohých historic-
kých dokumentoch a mapách rov-
nako rôzny, odrážajúc podobne ako 
v prípade názvu obce uvedené sú-
vislosti. Preto dávam do pozornos-
ti napr. vojenskú mapu M-34-122-
D-b, M 1:25 0000 (Gen. štáb Čs. 
ľud. armády, 1957), kde je názov 
Kolpachský rybník, Základnú mapu 
(ZM ČSSR), M 1:50 000, list Banská 
Štiavnica (Slovenská správa geodé-
zie a kartografi e, 1971) s názvom 
Kolpachský rybník, ďalej ZM ČSSR, 
M 1:10 000, (Slovenský úrad geodé-
zie a kartografi e, 1973), kde je ná-
zov Kolpašský rybník, ale aj Mapu 
Ochrany vôd SR, M 1:50 000 (Vý-
skumný ústav vodného hospodár-
stva pre potreby MŽP SR, 1996), 
kde je uvedený názov Malé a Veľ-
ké Studenské jazero atď. Dôkazov 
nejednotnosti v pomenovaní vod-
nej nádrže je oveľa viac, a to v ma-
pách, rovnako ako v textových do-
kumentoch. Zreteľ by sme ale mali 
brať na to, pre aký účel a pri zohľad-
není akých kritérií konkrétny doku-
ment, alebo mapa vzniká, pretože 
až pri takomto ponímaní je vlast-
ne táto nejednoznačnosť pochopi-
teľná a zároveň logická. Nakoniec 
len uvádzam Turistickú mapu, list 
Štiavnické vrchy (č. 138), M 1:50 
000 (VKÚ Harmanec a.s., 2006), 
kde nájdeme opäť názov Studen-
ské jazerá... Upozorňujem, že ofi -
ciálny názov rybárskeho revíru je 

niečo úplne odlišné od "ofi ciálne-
ho" názvu jazera a nemusia spo-
lu nijako súvisieť! Je to buď preto, 
že v katastri jednej obce sa obyčaj-
ne nachádza aj niekoľko ryb. reví-
rov, môžu mať rôznych vlastníkov, 
správcov a dokonca rôznych užíva-
teľov a je teda na nich ako si kon-
krétny revír nazvú, alebo preto, že 
jedna vodná plocha môže byť roz-
delená na dva rôzne ryb. revíry s 
rôznym menom. Názvy revírov v 
MO SRZ Banská Štiavnica podlie-
hajú evidencii a správe Slovenské-
ho rybárskeho zväzu – Rada Žilina 
a riadia sa dvoma hlavnými krité-
riami. Pokiaľ existuje jednoznačný, 
historicky sa nemeniaci názov vod-
nej plochy, uprednostní sa tento. 
U nás napr. jazero Klinger, Evička, 
Ottergrund, Červená studňa a ďal-
šie. V opačnom prípade má odrá-
žať zmeny v názve obce, alebo mes-
ta, v katastri ktorého leží. Logická 
a fonetická súvislosť oboch názvov 
stojí nad historickými faktami, ale 
jednoznačne je to v prospech ľah-
kej orientácie a návštevnosti (napr. 
Kopanický, nie Móderštôlniansky 
atď.). Nie je to ale záväzné a o zme-
nu názvu ryb. revíru môže požiadať 
akákoľvek fyzická, alebo právnická 
osoba s mandátom na takúto žia-
dosť a zmenu (obec, mesto, resp. jej 
volení zástupcovia). Aktuálny stav: 
V priebehu februára 2011 ma tele-
fonicky kontaktoval poslanec OZ v 
obci Banský Studenec p. Ing. Maru-
niak a tlmočil mi žiadosť obce o zo-
súladenie názvu ryb. revíru s jej his-
torickým názvom. MO SRZ Banská 
Štiavnica zaujala k doloženej písom-

nej žiadosti ústretové stanovisko a 
listom z 9. apríla 2011 sme o túto 
zmenu požiadali na SRZ – Rada Ži-
lina. Následne mala byť táto zmena 
zapracovaná do centrálnej eviden-
cie rybárskych revírov SR na MŽP 
SR. Zmena sa dá urobiť len raz za 3 
roky, pretože je na ňu viazané via-
cero sprievodných dokumentov a 
plánovaných činností. Ďalšie 3-roč-
né obdobie platnosti názvov bude 
práve pre roky 2012-2014. Pred-
bežne sme dostali súhlas s takouto 
zmenou a očakávame jej zverejne-
nie najneskôr v decembri 2011 tak, 
aby sme od 1. januára 2012 aj my 
používali nové názvy Malé a Veľké 
Kolpašské jazero namiesto doteraz 
platného - Studenské jazerá. Záro-
veň by malo dôjsť ku zmene charak-
teru revíru Malé Kolpašské jazero 
na kaprový – chovný, to znamená, 
že na ňom bude možný len chov 
rýb, nie ich lovenie! Obsah, forma 
a presná formulácia textu na tabu-
li ako aj jeho význam sa riadi usta-
noveniami Zákona 139/2002 Z.z. 
a Vyhl. 185/2006 Z.z., príloha č. 4, 
str. 1137 a nie je možné o nich po-
lemizovať. O spôsobe a mieste osa-
denia by sa dalo diskutovať, avšak 
akékoľvek výkopové práce spojené s 
osadzovaním a trvalou stabilizáciou 
akýchkoľvek stavieb na brehoch a 
hrádzach VN sú buď zakázané, ale-
bo sa riadia príliš prísnymi norma-
mi, ktoré sme ako rybári povinní 
dodržiavať. To už, žiaľ, často neplatí 
pre vlastníkov príbrežných pozem-
kov, to ale netrápi ani autorku člán-
ku, ani kompetentných. Bohužiaľ.
Karol Weis, podpredseda MO SRZ

RE: Kolpašské, či Studenské?

Tabula pri Kolpašskom jazere. foto oľga kuchtová

Odo Kolembus – čitateľ ŠN

Kuracie stehná 
po gazdovsky

Suroviny:
4 kuracie stehná, 500 g kyslej 

kapusty, 100 g údenej slaniny, 1-2 
cibule, 50 g masti, 30 g hladkej 
múky, soľ, mleté čierne korenie, 
mletá rasca, grilovacie korenie.

Postup:
Cibuľu očistite, nadrobno po-

krájajte. Dajte ju do rajnice s ole-
jom, popražte, poprášte múkou, 
premiešajte, podlejte troškou 
vody. Pridajte pokrájanú kapustu, 
soľ, korenie, rascu a chvíľu duste. 
Mäso umyte, osušte, osoľte. Sla-
ninu pokrájajte na tenké pláty, 
každý kus mäsa obaľte slaninou 
(slaninu pripevnite špáradlami). 
Na vymastený pekáč dajte uduse-
nú kapustu, na ňu uložte pripra-
vené stehná, posypte ich grilova-
cím korením a dajte piecť. Počas 
pečenia podľa potreby podlievaj-
te. Ako prílohu podávajte ryžu, 
varené zemiaky, zemiakové lokše.

Dobrú chuť!

Srdečne vás pozývame na 
výstavu Najkrajšia dovolen-
ková fotografi a 2011. 

Vyhodnotenie a vernisáž celo-
slovenskej fotografi ckej súťaže sa 
uskutoční v piatok 11. novembra 
2011 o 14:00 v Múzeu vo Svätom 
Antone. 

Výstava potrvá do 31. de-
cembra 2011. Informácie o vý-
sledkoch súťaže: 0915 819 989, 
www.ndf.pagestory.sk 
Organizátori: BBSK - Pohronské 
osvetové stredisko Žiar nad Hro-
nom, pracovisko Banská Štiavni-
ca, Múzeum vo Svätom Antone a 
Mesto Banská Štiavnica.  POS

Najkrajšia 
dovolenková 
fotografi a
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Vážení lúštitelia!
Výhru vo výške 3,50 € si výherca 

môže prevziať v pokladni Klientske-
ho centra. Správne znenie krížovky 
z č.37/2011: „Milovať život je viac, 
než jeho zmysel“. Výhercom sa 
stáva Ivica Moravčíková, Mária 
šachta 3, Banská Štiavnica.

V tajničke sa ukrýva výrok H. D. 
Balzaca: „Najväčším šťastím člove-
ka je... (dokončenie v tajničke)

A., Fáza mesiaca, Emanuel, mesiac 
básnicky, podoprel, B., Začiatok taj-
ničky, C., Kyslík, samohlásky slova 
sadali, žuvacia guma, vpil, D., Áno, 
vytŕčal, skonzumuje, drahý kameň, 
používaj tekutinu, E., 3. pád mn.č. 
osy, vedľa, zvuk tónov, F., Vlastnilo, 
koniec tajničky, nákladné auto, G., 
Záver v knihe, hrdina, druh zimné-

ho ošatenia, H., Otlč, Olina, stred 
slova misie, tvoja česky, strelná 
zbraň, I., Nie rovno, vodná rastli-
na, vlk z knihy Džunglí, J., Stred 
tajničky, K., Najmenšie čiastočky 
hmoty, stredoeurópsky čas, inde, 
vzduch grécky

1., Národná knižnica, obidvom, 
prístav, poza, 2., Samohlásky v slo-
ve kolega, arabský kráľ, otočka, 3., 
Bol si vďačný, identifi kačné číslo, 
4., Patriaca Eme, mäkký kov, me-
ter, 5., Smiem, Zoltán, aby, 6., Po-
obžúval, stropy, síra, 7., Kráľ zvie-
rat, skoná, hlas ovce, 8., Hneď 
preskoč, 9., Nula, patriaci Erike, 
51 v Ríme, 10., Aneta, niekto bez 
prvej spoluhlásky, osobné zámeno, 
11., Ozruta, koráb púšte, citoslov-
ce posmechu, 12., Žiak prvej triedy, 

7.pád slova abak, 13., Pripravoval 
jedlo, zn. elektrospotrebičov, 14., 
Stred slova metal, milo, 15., Čínske 

meno, Lýdia, Frederika, ry naopak
Pomôcky: Asa, seč, aer, restoval

Anna Rihová

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

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

Cesta z vrcholu na absolútne dno 
môže byť veľmi krátka. Uznávaný le-
kár, milovaný otec a manžel čelí obvi-
neniu z ťažkého sexuálneho zločinu. 
Zo dňa na deň vymenil dobrú adre-
su za väzenskú celu, odkiaľ sa nevi-
na dokazuje veľmi ťažko, najmä keď 
protistrane pomáha človek motivo-

vaný osobnou pomstou. Pravda vraj nakoniec zvíťazí nad klamstvom, ale 
niektoré víťazstvá majú príliš trpkú príchuť. Niekedy je to totiž len predo-
hra omnoho ťažšieho zápasu, najmä keď sa za cenu záchrany obetuje ta-
jomstvo, ktoré malo ostať navždy skryté.

Kino Akademik: Captain America: Prvý Avenger
Streda 16. novembra, 18:30, akčný, USA, 125’, MN12, 2,20€

Zrodil sa štýlovo, keď na obál-
ke jedného z prvých komiksov spo-
ločnosti Marvel päsťou knokautoval 
Adolfa Hitlera. Bolo to v roku 1941, 
krátko pred vstupom Spojených štá-
tov do vojny a Kapitán Amerika mal 
aspoň virtuálne udržiavať bojovú pri-
pravenosť svojich krajanov na vyso-

kej úrovni. Hrdina s typickým štítom sa postupne stal fenoménom, o čom 
svedčí 210 miliónov predaných komiksov.

Kino Akademik: Transformers 3
Sobota 19. novembra, 18:30, akčný, USA, 154’, MN12, 2,20€

Mimozemskí roboti, maskovaní 
za pozemské autá a k tomu ešte naj-
krajšia žena sveta v hlavnej úlohe. 
Režisér Michael Bay s tretím dielom 
ságy Transformers toho roku pote-
šil všetkých malých aj veľkých fanúši-
kov. Tretí diel má byť omnoho vyvá-
ženejší, pribudli postavy, ktoré majú 
čo hrať (John Malkovich v úlohe Sa-

movho prvého nadriadeného, Frances McDormand ako šéfka tajných slu-
žieb), na druhej strane si akcie užijeme viac než dosť a má byť typicky "bay-
ovská", teda dychberúci a srdcervúci.

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

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

Info: Zuzana Patkošová kultura@banskastiavnica.sk, 045/6790362. Or-
ganizátori: OZ Fotoklub Blur a Mesto Banská Štiavnica

Filmový festival Expedičná kamera 2011
11. – 12. novembra 2011 v kine Akademik

V 33 mestách uvidíte tie najlepšie cestovateľské a outdoorové fi lmy z ce-
lého sveta!Celovečerné pásmo špičkových fi lmov o dobrodružných expe-
díciach, extrémnych horolezeckých výstupoch, odvážných vodáckých vý-
pravách a ďalších "bláznovinách" prinesie do 33 miest Filmový festival 
Expedičná kamera.Festival bude prebiehať v novembri 2011 vo všetkých 
regiónoch Slovenska.
11. novembra 2011, 10:00 - 13:00, premietanie festivalových fi l-
mov pre školy
Sám v stene (USA), Poslední lovci (ČR), URUCA (Brazília), Mazungu (Veľká 
Británia), Life cycles (Kanada), Brahmaputra (ČR), Gobi desert (Kanada)
12. novembra 2011, 17:00 - 21:00, premietanie festivalových fi l-
mov pre verejnosť (vstupné 1,-€)
Sám v stene (USA), Poslední lovci (ČR), URUCA (Brazília), Mazungu (Veľká 
Británia), Life cycles (Kanada), Brahmaputra (ČR), Gobi desert (Kanada)

Výstava: Fotozážitky s pamiatkami
Pondelok – piatok, 8:00 – 15:00, Kultúrne centrum, Kammerhof-
ská č.1 Banská Štiavnica – výstavná miestnosť

Pohľad na historické pamiatky Slovenska očami mladých ľudí. Info na 
oddelení kultúry ,cestovného ruchu a športu 045/6790362
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Zuzana Porubjaková. foto pivovar erb

O našom meste vzniklo veľa 
krásnych a užitočných kníh. 
Publikácia, v ktorej tám teraz 
čosi prezradíme, však bude 
úplne iná, bude unikátna, 
aká ešte o Banskej Štiavnici 
doteraz nevyšla. 

Bude to reprezentačná obrazová 
publikácia, ktorá ukáže známe mies-
ta a objekty z neznámeho, nového 
uhla pohľadu. Bude to pohľad na 
Štiavnicu z vtáčej perspektívy teda 
z lietadla. Takúto knihu má doposiaľ 
len jedno mesto na Slovensku – sta-
roslávna Nitra. Jej autorom je náš 
rodák Vladimír Bárta. Po meste pod 
Zoborom, kde Vlado študoval, chce 
teraz presláviť aj svoje rodné mesto. 
Vladimír Bárta a jeho syn fotogra-
fujú Slovensko a teda aj Štiavnicu z 
lietadla už niekoľko rokov v rôznych 
ročných obdobiach vo farebnej jese-
ni, zelenom lete i bielej zime. Sníma-
li mesto, obce v okolí, Sitno, i kraji-

nu okolo neho. Z veľkého množstva 
krásnych leteckých fotografi í vybrali 
len tie najkrajšie zábery. Dominovať 
budú, samozrejme, vzácne historic-
ké pamiatky, ale dopĺňa ich aj foto-
grafi e miest, kde žijú Štiavničania 
– sídliská Drieňová, križovatka pod 
Kalváriou, Povrazník.

K Banskej Štiavnici neodmysli-
teľne patria tzv. predmestia, baníc-
ke obce a osady Piarg, Banská Belá, 
Hodruša, Kolpachy, Horná Roveň, 
ale aj Štiavnické kúpele, Sklené Tep-
lice a Vyhne, ktoré tiež nájdu svoje 
miesto v novej knihe. 

A potom tie krásne zrkadlá Štiav-
nických vrchov - tajchy, Ottergrund, 
Veľký Vodárenský, Hodrušské, Piar-
ske, Beliansky, Počúvadlo a tajch, 
bez ktorého si mnohé štiavnické ge-
nerácie, nevedia predstaviť prázd-
niny – studený, ale dobrý starček 
Klinger. Táto nevšedná kniha sa už 
rodí v špičkovom slovenskom kniž-
nom vydavateľstve AB ART press 

s.r.o, ktoré vydalo vyše 100 obrazo-
vých kníh o Slovensku ale aj o Prahe 
a Českej republike.

Autori plánujú knihu Banská 
Štiavnica z lietadla predstaviť oby-
vateľom mesta na verejnej prezen-
tácii až začiatkom decembra, ale 
už teraz ponúknu čitateľom Štiav-
nických novín ako súťažnú hádan-
ku niekoľko leteckých pohľadov na 
naše mesto a jeho okolie.

Počas 5. týždňov v Štiavnických 
novinách uverejníme fotografi e 
Vladimíra Bártu a Vlada Bartu ju-
niora. Redakcia každý týždeň vyžre-
buje jedného výhercu, ktorý uhád-
ne, čo je na fotografi i.

Výhercovia budú pozvaní na sláv-
nostnú vernisáž, kde im šéfredaktor 
ŠN Mgr. Michal Kríž odovzdá kni-
hy Vladimír Bárta a Vladimír Barta 
Banská Štiavnica z lietadla s auto-
gramom jej autorov. Prvú súťažnú 
otázku nájdete v budúcom čísle 
Štiavnických novín. AB ART press

Banská Štiavnica z lietadla

Býva zvykom, že našinec 
zaprie svoje sklamania a 
rozčarovania z pobytu v 
cudzine a aby obhájil svoje 
stanovisko a rozhodnutie, 
prináša domov zo zahraničia 
len zaručene dobré správy. 

Najmä o tom, ako uspel a ako k 
nemu boli všetci milí a láskaví. Ale 
herečky v In Da House vám poda-
jú bez príkras, servítky a naplno. 
Nikto si nedáva pozor, nikto sa 
neokúňa, nikto nešepká, ani ne-
zvažuje správne slová. Ohľady sa 
nechávajú za dverami a veci sa po-
menúvajú správnym názvoslovím, 
výstižným a trefným. Ak sa ešte k 
tomu na javisko postaví Zuzana 
Maurery, Zuzana Porubjaková, 
Darina Abrahámová a Hera Tur-
ban, v réžii Karola Vosátku vznik-
ne hra o realite, ktorá nenechá ni-
koho v pochybnostiach, že platí 
staré známe - v cudzine skutoč-
ne nikomu nepadajú do úst peče-
né holuby. Počas dvojhodinového 
predstavenia vás tieto štyri dámy 
zoznámia so smiechom, ktorý sa 
prediera cez zaťaté pery a spolu s 
ním stekajú po lícach slovenských 
dievčat, "najatých" na prácu v cu-
dzine slzy bolesti, smútku, rozča-
rovania a dezilúzií.
Autor: Viliam Klimáček Réžia: 
Karol Vosátko
Hrajú: Zuzana Maurery, Zuzana 
Porubjaková, Darina Abrahámo-
vá, Hera Turban

Vstupenky v cene 21 € si mô-
žete v predpredaji zakúpiť u ob-
sluhy, alebo rezervovať tu na 
stránke, na tel.č.: 0917 755 235, 
prípadne prostredníctvom e-mailu 
kultura@pivovarerb.sk. Po rezer-
vovaní prosíme uhradiť vstupen-
ky do 3 pracovných dní, bližšie 
info vám rád poskytne náš tím. 
V deň predstavenia je cena vstu-
penky 26 €. Organizátori

Pivovar Erb 
pozýva…

Naše sily sa vyparia ako voda 
v horúcom lete, avšak evanje-
lický kostol, ktorý tu stojí 215 
rokov, má silu nekonečnú...

Expozícia inštalovaná v zre-
koštruovaných priestoroch za 
kostolom, slávnostne otvorená v 
nedeľu 30. októbra 2011, nie ná-
hodou v deň, keď sme si pripo-
menuli nielen toto výročie, ale i 
Pamiatku reformácie, má názov 
Dejiny evanjelickej cirkvi a.v. v 
Banskej Štiavnici. Požehnal ju ge-
nerálny biskup Evanjelickej cirkvi 
augsburského vyznania na Sloven-
sku Th Dr. Miloš Klátik, PhD., kto-
rý bol i slávnostným kazateľom 
Služieb Božích.

Vo výstavných priestoroch sú 
prezentované dejiny evanjelického 
spoločenstva a evanjelického škol-
stva v Banskej Štiavnici od 16. až 
po 20. storočie. V podstate ide o 
viacero súborov vystavených pred-
metov v podobe originálnych ar-
chiválií i ich kópií, najstarších tla-
čí viazaných v pôvodných väzbách, 
či originálnych monštrancií a ka-
lichov, ale i dokumentárnych fo-
tografi í. Vystavené sú aj predme-
ty, ktoré dokladujú reformačné 

myšlienky Martina Luthera a Fi-
lipa Melanchtona i prijatie refor-
mačného cirkevného i školského 
poriadku v Banskej Štiavnici už v 
16. storočí spolu s vyznaním vie-
ry stredoslovenských banských 
miest. Nechýbajú ani doklady o vý-
znamných evanjelických farároch, 
učiteľoch, významných študentoch 
Evanjelického lýcea, ani o existen-
cii jeho unikátnej knižnice. Osobit-
ná pozornosť je venovaná pôsobe-
niu Učiteľského ústavu, školským 
budovám, či osobnostiam, kto-
ré kedysi žili v tomto meste a ich 
kosti už odpočívajú na mestských 
cintorínoch. Veľký priestor je ve-
novaný životným osudom Má-
rie Pischlovej, vydatej Gerzőovej, 
a Andrejovi Sládkovičovi, ktorých 
ľúbostný príbeh sa stal nesmrteľ-
ným. Atmosféru dávnej pracovne 
farára navodzuje jedna osobitná 
miestnosť, kde nechýbajú dobové 
spevníky, kroniky a záznamy fará-
rov, svietniky, ale i ďalšie auten-
tické reálie. Steny chodieb a scho-
diska zdobia nádherné fotografi e 
známeho štiavnického fotografa a 
dokumentaristu Luba Lužinu. Ta-
juplné podkrovie ozvláštňuje origi-
nálna výstava známej výtvarníckej 

rodiny Oravcovcov, Vladimíra, Mi-
luše a Michaely. Obraz o tom, ako 
vyzerali priestory pred prvou i dru-
hou rekonštrukciu a počas nej, po-
skytujú panely s dokumentačnými 
fotografi ami.

Spoluorganizátormi pri in-
štalácii expozície boli: Evanjelic-
ká cirkev a.v. v Banskej Štiavnici, 
zastúpenej farárkou Mgr. Len-
kou Kusendovou, Slovenské ban-
ské múzeum v Banskej Štiavnici 
pod vedením PhDr. Jozefa Labu-
du, CSc. a Štátny archív, pobočka 
v Banskej Štiavnici, pod vedením 
Mgr. Mikuláša Čelku. Kurátorkou 
výstavy je Mgr. Adriana Matej-
ková, PhD., odborná pracovníčka 
SBM a presbyterka Evanjelického 
cirkevného zboru. Na jej príprave 
a realizácii sa svojou troškou po-
dieľala aj autorka tohto príspev-
ku. Bez pomoci mnohých ďalších 
jednotlivcov: dám i pánov (Šuško-
vá, Blaško, Freigert, Petrovicová) 
či celých rodín (Kámenovci, Blahú-
tovci, Blaškovci, Bosákovci) by sa 
dielo nebolo podarilo.

V prípade záujmu o prehliadku 
expozície sa treba informovať na 
Evanjelickom farskom úrade v Ban-
skej Štiavnici.  Oľga Kuchtová

Nová unikátna expozícia

Nová publikácia banskoštiavnického rodáka Vladimíra Bártu
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Jesenné Majstrovstvá stredo-
slovenskej oblasti žiakov A, B, ju-
niorov a seniorov 22. októbra 
2011 v Banskej Bystrici.

Seniorky a juniorky: 
Maruniaková Monika:

800m voľ. sp. 10:23.37 1.

Žiačky B : 
Beracková Michaela:

800m voľ. sp.  12:00.52 8.

Seniori a juniori: 
Adamský Marián:

800m voľ. sp.  9:49.09 2. 
Hriňák Dávid:

800m voľ. sp. 10:02.98 3.

Žiaci A: 
Ernek Matej:

800m voľ. sp. 10:43.87 5. 
Longauer Jakub:

800m voľ. sp. 11:26.39 7.
Orság Dalibor Daniel:

800m voľ. sp. 12:22.36 10.

Žiaci B: 
Ernek Šimon: 

800m voľ. sp. 11:57.26 5.
PK Banská Štiavnica

Bystrický 
pohár v 
plávaní

Turnaj 
v nohejbale

Centrum voľného času v Ban-
skej Štiavnici a Mestský úrad v 
Banskej Štiavnici organizuje dňa 
5. novembra 2011. (sobota) tur-
naj v nohejbale pre mládež aj do-
spelých v Základnej škole Jozefa 
Kollára v Banskej Štiavnici. Druž-
stvo pozostáva z troch hráčov. Sú-
ťažné družstvo sa musí telefonicky 
prihlásiť na č.tel.: 691 16 26, 0907 
598 567 do 2. novembra 2011. 

Jana Machilová

Ilustračná fotka. foto archív šn

IV.liga juh dospelí - 13.kolo 
Fantastická jeseň bez prehry
Banská Štiavnica - Fiľakovo 2:0 
(1:0) 26’, 62’ Kminiak
Pažout (67’ Kraják) – Hudák, Hanzlík 
A., Necpal, Halát, Slaný, Barák, Kosec 
(59’ Ferenčík st.), Dulaj, Kminiak (83’ 
Beňadik), Andraščík

Naši hráči zavŕšili bravúrnu jeseň 
10. výhrou nad súperom, ktorý pri-
šiel s obrannou taktikou a myšlien-
kou dostať čo najmenej, čo sa mu 
aj nakoniec podarilo. V 10’ sme za-
hrávali priamy kop z 18 m Kminia-
kom, jeho prudkú strelu k tyči bran-
kár vyrazil a dorážku Slaného z 3 m 
fantasticky chytil. V 23’ Necpal pres-
ným pasom našiel Kminiaka, no 
jeho samostatný únik brankár zlik-
vidoval. Hostia si počas celého stret-
nutia vypracovali len 2 šance, ktoré 
zle zakončili. Do vedenia sme išli v 
26’, keď sa presadil Kminiak prud-
kou strelou z pravej strany z vnútra 
16-tky. 2. gól padol v 62’ po prihráv-
ke Andraščíka sa presadil 2-krát cez 
stred obrany Kminiak, ktorý pat-
rí k najlepším strelcom súťaže s 15 
gólmi. V 74’ sme mohli zvýšiť stav 
stretnutia, no pekný únik Kminiaka 
skončil na ľavej tyči opustenej brány. 
Po tomto momente sa už nič mimo-
riadneho nestalo a tak naši chlapci 
po poslednom hvizde rozhodcu spo-
lu s divákmi oslávili potleskom fan-
tastickú sériu bez prehry počas celej 
jesene, keď remizovali 3 stretnutia a 
získali celkove 33 bodov. Treba po-
ďakovať všetkým hráčom, ktorí na-
stúpili do jesennej časti, trénerovi a 
celému realizačnému tímu, taktiež 
Vladovi Zubkovi a Jánovi Čikovi za 
realizáciu a upevnenie vkusných ta-
búľ od sponzorov v areáli štadióna. 
A už len treba dúfať, že aj jarnú od-
vetu odohrajú naši hráči v takej po-
hode ako jesennú časť. Brány futba-
lových ihrísk sa otvoria 25. marca 
2012 a našich hráčov čaká v 14.kole 
Málinec na jeho ihrisku.  FD

Prekvapujúca remíza
Hliník - Štiavnické Bane 3:3 
(1:3) 3’, 19’ Holmík, 34’ Drexler
Blaško – Sojka, M.Pavlík, Drexler, Bu-
dinský, V.Pavlík, Holmík, Ondrík, Tur-
kota, Ševeček, Kochoľ

Hosťom sa vydaril úvod zápa-
su, keď už v 3’ vsietil ich úvodný 
gól Holmík. Domáci síce v 9’ vy-
rovnali, no hostia sa opäť Holmí-

kom v 16’ ujali vedenia 1:2 a v 34’ 
zvýšil ich vedenie na polčasových 
1:3 Drexler. Kto čakal, že hostia si 
s posledným mužstvom v tabuľke 
vylepšia skóre, bol sklamaný, pre-
tože domáci v 76’ a 85’ vyrovna-
li na konečných 3:3. Bola to len ich 
2.remíza v jesennej časti, no tým že 
Štiavnické Bane obrali o 2 body, od-
sunuli ich z možného 3.miesta na 
5.priečku! RK

Ostatné výsledky:
Revúca – Podlavice 3:2, Kováčová – 
Brusno 0:6, Jesenské – Badín 1:0, 
Č.Balog – Divín 3:0, Málinec – Pol-
tár 2:0 

Tabuľka: 
1 FK 34 Brusno 13 11 2 0 39:6 35
2 Sitno Banská Štiavnica 13 10 3 0 31:9 33
3 MFK Revúca 13 7 2 4 20:11 23
4 ŠK Badín 13 7 2 4 25:21 23
5 Baník Štiavnické Bane 13 5 7 1 22:14 22
6 ŠK Čierny Balog 13 5 5 3 22:17 20
7 B.Bystrica - Podlavice 13 5 2 6 24:26 17
8 FK Jesenské 13 5 2 6 16:19 17
9 Jednota Málinec 13 5 1 7 18:31 16

10 FC Slovan Divín 13 4 2 7 23:28 14
11 SKLOTATRAN Poltár 13 4 1 8 15:16 13
12 Prameň Kováčová 13 3 2 8 13:27 11
13 FTC Fiľakovo 13 3 1 9 13:23 10
14 PS Hliník nad Hronom 13 0 2 11 15:48 2

IV.liga juh dorast - 13.kolo
Banská Štiavnica - Kalinovo 3:2 
(2:1) 4’ Potančok, 17’ Ferenčík, 
79’ Pastier
Szabó - Ferenčík, Ladický, Pastier, 
Malatinec, Cibuľa (67’ Petro), Schrom 
(57’ Neuschl), Potančok (80’ Zupka), 
Déneši, Ďurovič, Židík

V poslednom stretnutí jesennej 
časti naši dorastenci zaslúžene zví-
ťazili, no predviedli festival zahode-
ných šancí, ktoré volali po góloch, 

no a nechýbalo veľa a mohli stra-
tiť 2 body. Už v 1’ stretnutia zahrá-
vali hostia roh a bolo 0:1. Po tomto 
momente sme 2krát nastrelili pra-
vú žrď, no už v 4’ Potančok prudkou 
strelou po zemi z 25 m vyrovnal stav 
stretnutia. V 14’ sa vyznamenal náš 
gólman, keď bravúrnym zákrokom 
zabránil istému gólu. V 17’ sme išli 
do vedenia gólom Ferenčíka po ro-
hovom kope a trma – vrma v malom 
vápne. Aj 2.polčas začali lepšie hos-
tia a v 79’ vyrovnali hlavou na 2:2. 
Ešte šťastie, že v tej istej minúte na-
šiel center Ferenčík a nabiehajúceho 
Pastiera, ktorý konečne po 4 vylože-
ných šanciach rozvlnil sieť za dobre 
chytajúcim brankárom hostí, a tak 3 
dôležité body zostali doma.  FD

Tabuľka: 
1 MFK Hriňová 12 9 1 2 25:9 28
2 FK 34 Brusno 12 8 1 3 32:19 25
3 FK Mesta Tornaľa 12 7 2 3 26:8 23
4 Slovan Kúpele Sliač 12 7 0 5 17:17 21
5 FK 09 Bacúch 11 5 3 3 26:17 18
6 MFK Žarnovica 12 5 2 5 11:15 17
7 FC Slovan Divín 12 4 4 4 19:23 16
8 MFK Strojár Krupina 12 4 3 5 12:13 15
9 PS Hliník nad Hronom 12 4 2 6 17:27 14

10 OŠK Hodruša-Hámre 12 4 1 7 22:25 13
11 Baník Kalinovo 12 3 3 6 15:26 12
12 Sitno Banská Štiavnica 12 3 2 7 16:32 11
13 FK Jesenské 10 3 1 6 23:25 10
14 FK Šalková 11 2 3 6 13:18 9

II.trieda juh
Tabuľka: 

1 L.Vieska 9 6 1 2 25:10 19
2 Rudno/Hr. 9 6 1 2 18:7 19
3 Banská Belá 9 6 1 2 20:10 19
4 H.Hámre 9 5 2 2 14:7 17
5 Banská Štiavnica "B" 9 4 2 3 16:15 14
6 M.Lehota 9 4 0 5 29:19 12
7 O.Grúň 9 4 0 5 19:22 12
8 Š.Podhradie 9 3 1 5 15:15 10
9 Prenčov 9 0 4 5 9:32 4

10 Hr.Beňadik 9 0 2 7 4:32 2

FuDo, Roman Kuruc

Jesennú časť zakončili 
Štiavničania víťazstvom

Sitno Banská Štiavnica je po skončení jesennej časti druhá aj vďaka 
výbornej streleckej forme Michala Kminiaka, ktorý nastrieľal už 15 gólov 
v 13. zápasoch. foto ing. peter sliacky
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reality služby

inzercia

INZERCIA

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

Doprava do EÚ 9 miest odvoz  
z domu, lacno a spoľahlivo, tel.č.: 
0904 416 890

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

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

Robíme výkopové a búracie práce  
bagrom, tel.č.: 0908 531 348

Pripravím na maturitu, prijíma- 
cie pohovory z fyziky, chémie. Tel.č.: 
0905 429 552

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

Predám 2 – izb. tehlový byt na Kri- 
žovatke. Prerobený, zariadený. Lacno. 
Viac informácií na telefónnom čísle: 
0907 791 861

Predám 3-izbový byt, prerobený,  
stred paneláku, nízke mesačné nákla-
dy, cena: 42 000 €, dohoda možná, pro-
sím len vážny záujem, viac info na tele-
fónnom čísle: 0911 616 301

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

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

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

Predám 1-izbový byt na Dolnej ul.,  
zateplený, plastové okná, neprerobený, 
35 m², cena 19 200 €, viac informácií 
na telefónnom čísle: 0917 402 816

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

dohodou, viac info na telefónnom čísle: 
0902 615 789

Predám záhradnú chatku so záhra- 
dou na Štefultove. Záhrada: 360 m², 
chatka 24 m². Cena dohodou. Kontakt: 
0905 314 425

Kúpim pozemok do 4 000m² v Ban- 
skej Štiavnici, viac informácií na tele-
fónnom čísle: 0908 531 348

Kúpim ornú pôdu alebo les, viac  
informácií na telefónnom čísle: 
0914 138 988

Prenajmem garáž, garsonku (Križo- 
vatka) a priestor na podnikanie, viac 
informácií na telefónnom čísle: 0908 
288 582

Predám stavebný pozemok na Štiav- 
nických Baniach o výmere 1 050m², 
viac informácií na telefónnom čísle: 
0908 655 270

Prenajmem halu na Povrazníku, roz- 
loha 400 m², viac info na telefónnom 
čísle: 0903 121 901

Darujem zachovalý kuchynský kre- 
denc za odvoz, tel.č.: 0907 210 373

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

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

Predám šrotovník, viac info na tele- 
fónnom čísle 0918 404 532

najlepšie ceny v meste

CITYCITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

Kúpim staré...
sošky z porcelánu  (detičky, 

zvieratká, iné)
predmety zo skla, dreva,  

alpaky
hodiny  (náramkové, násten-

né, stolové, vreckové)
kuchynské predmety  (mlyn-

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

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

staré knihy, pohľadnice a  
listiny

ODKÚPIM ZLOMKOVÉ 
ZLATO A STRIEBRO!

PRICESTUJEM - PLATBA 
V HOTOVOSTI

0911 601 462 jt.art@post.sk


