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Štiavnica bude mať novú primátorku
Rozhovor s budúcou primátorkou, doterajšou prednostkou MsÚ Mgr. Nadeždou Babiakovou
V sobotu 27. novembra 2010
sa v našom meste konali komunálne voľby. Za primátora
mesta kandidovalo 6 kandidátov. Nakoniec v boji o kreslo
suverénne vyhrala nominantka koalície SMER – SD, HZDS a
SNS, prednostka MsÚ Mgr. Nadežda Babiaková a s počtom
hlasov 2 655 porazila v súboji
súčasného primátora Mgr.
Pavla Balžanku, ktorý získal
1086 hlasov. Opýtali sme sa jej
na bezprostredné pocity:
1. Čo Vás viedlo k tomu, aby
ste sa rozhodli kandidovať? „K
tomu, že som sa rozhodla kandidovať, ma vlastne viedlo to, že ma
už dlhšiu dobu začali oslovovať

obyvatelia nášho mesta, aby som
išla kandidovať do tohtoročných
primátorských volieb. Zároveň
ma oslovila strana SMER – SD,
aby som išla do volieb s ich podporou kandidovať na primátorku
Banskej Štiavnice. Dlho som svoju
kandidatúru zvažovala a verte mi,
nebolo to rozhodnutie ľahké, pretože prácu, ktorú robím a robím ju
veľa rokov, mám veľmi rada. Je to
práca tvorivá, kde sa museli mnohé materiály za desiatky rokov vypracovať a tieto posunuli Banskú
Štiavnicu dopredu. Boli to rôzne
koncepčné materiály, rôzne správy.
Toto rozhodnutie bolo pre mňa aj
určitým záväzkom voči tým ľuďom
v meste, ktorí mi prejavili dôveru.
Verte mi, že ma k tomu neviedli

veci, ktorými by som chcela niečo
získať. Rozhodla som sa nakoniec,
že pôjdem do toho. Vedela som, že
idem do neľahkého boja, pretože
ísť dnes do politického boja, je vec
naozaj veľmi ťažká. Ale pokiaľ nejde o ľudský život, nejde o nič.“
2. Aké boli Vaše bezprostredné
pocity po vyhlásení výsledkov?
„Som veľmi prekvapená z výsledku, ktorý sa v komunálnych voľbách dosiahol. Na jednej strane
vysokou účasťou na voľbách, koľko
ľudí prišlo k volebným schránkam
a odovzdalo mi svoj hlas. Videla
som okolo seba množstvo tešiacich sa ľudí a bola som zavalená
množstvom telefonátov a SMS
správ. Uvedomovala som si jedno, že veľký volebný výsledok, aký

som dosiahla, je pre mňa veľkým
záväzkom voči všetkým ľuďom.
5.str.

Vianočná súťaž Štiavnických novín
Vážení čitatelia Štiavnických novín. Pripravili sme pre vás Vianočnú súťaž o hodnotné ceny. V
Štiavnických novinách č.44-47 v 4.
kolách budú postupne uverejňované otázky spolu s kupónom. Vašou úlohou bude správne odpovedať na súťažné otázky, vystrihnúť
kupóny a po uverejnení všetkých
4 otázok nám zaslať správne odpovede spolu s kupónmi do redakcie
ŠN v termíne do 10.1.2011. Mená
výhercov uverejníme 13.1.2011 v
ŠN č.1/2011.
Súťažná otázka č.1
Ktorý interpret sa predstaví na
tohtoročnom Štefanskom koncerte?

1. Martin Babjak
2. J. Berky Mrenica ml. & Diabolské husle & M. Červienka
3. Lucie Bíla
red

Inzercia

Kupón č.1
Vianočná súťaž
Meno:
Odpoveď:
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Oznamy
Oznámenie
V zmysle ust. § 25 ods. 1 zákona č.137/2010 o ovzduší vyplýva pre Krajský úrad životného
prostredia povinnosť raz ročne
sprístupniť informácie o kvalite
ovzdušia a o podiele jednotlivých
zdrojov na jeho znečisťovaní verejnosti.
Na základe uvedenej skutočnosti vám oznamujeme, že Krajský úrad životného prostredia v
Banskej Bystrici vypracoval Informáciu o kvalite ovzdušia a o
podiele jednotlivých zdrojov na
jeho znečisťovaní v Banskobystrickom kraji za rok 2009.
Uvedený materiál je prístupný k nahliadnutiu na Obvodnom úrade životného prostredia
v Banskej Štiavnici, na úseku
štátnej správy ochrany ovzdušia, Radničné nám. č.18, Banská
Štiavnica (1.posch. č.dv. 5), ako
aj na webovej stránke Krajského úradu životného prostredia v
Banskej Bystrici: www.bb.kupz.
sk.
Ing. Vladimír Valent, prednosta

Oznam o prerušení dodávky
elektrickej energie
Oznamujeme vám, že od
08.12.2010, 09.00 do 08.12.2010,
17.00 bude prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu
montáže el. zariadenia. Bez el.
energie bude v Banskej Štiavnici časť Podsitnianska, okrem ul.
29.augusta, Ul. Kríková, Potočná, na Ul. Obrancov d.c.1, d.č.34,
Jednota, d.č.36, d.č.37, d.č.39.,
nám. Padlých hrdinov d.č.3,
d.č.5, Škôlka a v Štiavnických
Baniach od d.č.58 po d.č.115 a
od d.č.249 po d.č.291, Pamiatkostav na Antolskej ceste, v časti Povrazník Ul. Brezová, na Ul.
L.Exnára d.č.2 Elindukt, d.č.3,
d.č.4, Ul. J.Horáka, K.Šmidkeho,
V. Klementisa, kpt. J.Nálepku, na
Ul. Na Mária šachtu d.č.5, d.č.6 ,
Šachta Mach a Horná Roveň.
Od 13.12.2010, 08.00 do
13.12.2010, 13.00 bude prerušená
dodávka elektrickej energie z dôvodu opravy el. zariadenia. Bez
el. energie bude v Banskej Štiavnici celá ulica MUDr. Straku a na
Ulici Pátrovskej č.2, 4, 6, 7.
Dipečing VN/NN Žiar nad Hronom
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Komunálne voľby 2010
Informácia o výsledku volieb
do orgánov samosprávy na
funkciu primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva mesta Banská Štiavnica.

Na základe zákona SNR č.
346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov sa uskutočnili dňa
27. 11. 2010 voľby do orgánov samosprávy mesta Banská Štiavnica.
Návrhy na kandidátov za poslancov mestského zastupiteľstva predložilo 8 politických strán a koalícií:
• Komunistická strana Slovenska
• Nová demokracia
• Sloboda a Solidarita
• Slobodné forum
• Koalícia Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťansodemokratické
hnutie
• Slovenská ľudová strana
• Koalícia SMER – sociálna demokracia, Ľudová stana – Hnutie
za demokratické Slovensko, Slovenská národná stana
• Strana demokratickej ľavice
• 14 nezávislých kandidátov.
Návrh na funkciu primátora
mesta predložili 2 politické strany,
dve koalície (koalícia SMER – Sociálna demomokracia, Ľudová stana – Hnutie za demokratické Slovensko, Slovenská národná stana
a koalícia Slovenská demokratická
a kresťanská únia – Demokratická
stana,
Kresťanskodemokratické
hnutie, Sloboda Solidarita, Most –
Híd) a 2 nezávislí kandidáti.
Mestská volebná komisia predložené návrhy preskúmala a zaregistrovala na funkciu primátora mesta
6 kandidátov.
Na funkciu poslancov bolo zare-

gistrovaných 61 kandidátov.
Pre voľby primátora mesta bol
vytvorený 1 a pre poslancov mestského zastupiteľstva bolo vytvorených päť volebných obvodov.
V prvom volebnom obvode občania volili 3 poslancov, v druhom
volebnom obvode 4, v treťom volebnom obvode 2 poslancov, v štvrtom volebnom obvode 6 poslancov
a v piatom volebnom obvode dvoch
poslancov.
Kandidáti na funkciu primátora
mesta boli volení vo všetkých piatich volebných obvodoch.
Vo voličských zoznamoch bolo
zapísaných 8383 voličov. Volieb sa
zúčastnilo 4390 voličov, t. j. 52,367
%. Z celkového počtu odovzdaných
hlasovacích lístkov bol počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do mestského zastupiteľstva 4233 a počet platných
hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľby primátora mesta 4324.
Výsledky volieb sú nasledovné:
Primátorom mesta Banská Štiavnica sa stala Mgr. Nadežda Babiaková (koalícia SMER Sociálna demokracia, Ľudová strana – Hnutie
za demokratické Slovensko a Slovenská národná stana) s počtom
2655 platných hlasov.
Podľa politickej príslušnosti zvolených kandidátov je zloženie mestského zastupiteľstva nasledovné:
Koalícia Slovenská demokratická
a kresťanská únia –
Demokratická strana,
Kresťanskodemokratické hnutie
9 poslancov 52,94 %
Smer – sociálna demokracia
5 poslanci 29,41 %
Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko
Slovenská národná strana
Nezávislí kandidáti
3 poslanci 17,65 %
Mestská volebná komisia v priebehu volieb nedostal žiadne sťažnosti na porušenie moratória..
Mestská volebná komisia počas
sčítania hlasov nezistila chyby a
nedostatky, ktoré by boli v rozpore
so zákonom o voľbách do orgánov
samosprávy obcí. Zvoleným kandidátom budú vydané osvedčenia o
zvolení dňa 01. 12. 2010.
Banská Štiavnica 29. 11. 2010
Zapísala: Ing. Anna Karabellyová

Mestská polícia
informuje
Dňa 22.11.2010 o 13.40 hod.
bola hliadka MsPo privolaná na
sídlisko Drieňová pred predajňu
CBA, kde dva voľne sa pohybujúce psy napadli viac osôb, pričom
jednu osobu bolo potrebné ošetriť lekárom. Na mieste sa nachádzal aj majiteľ psov Š.K. z Banskej
Štiavnice, ktorý bol zjavne pod
vplyvom alkoholických nápojov.
Nakoľko došlo k ublíženiu na
zdraví, bola privolaná hliadka OO
PZ. Vec je v riešení OO PZ.
V uplynulých dňoch zabezpečovala hliadka MsPo bezpečnosť
a plynulosť cestnej premávky na
Ul. Kammerhofská a Dolná počas
odstraňovania snehu z miestnej
komunikácie a chodníkov.
Náčelník MsPo
JUDr. Dušan Lukačko

Poďakovanie
Vážení spoluobčania,
touto cestou sa vám chceme
poďakovať za vyjadrenú výraznú
podporu vo voľbách do samosprávy Banskej Štiavnice. Vaša
dôvera nás potešila a zároveň nás
zaväzuje k tomu, aby sme v našej
aktivite nepoľavili. Hoci poslanci "Zelenej koalície" vo voľbách
uspeli a získali väčšinu mandátov v Mestskom zastupiteľstve,
presadzovanie nášho volebného
programu 101 riešení pre Banskú
Štiavnicu bude omnoho náročnejšie bez doterajšieho primátora
Mgr. Pavla Balžanku, ktorý napriek našej plnej podpore a dôvere nebol zvolený a ktorý počas
uplynulých 4 rokov zohral kľúčovú úlohu pri riešení problémov
mesta a jeho častí.
Napriek tomu sme však odhodlaní v čo v najväčšej miere
splniť si naše predsavzatia a ciele,
ktoré sme si stanovili na nasledujúce 4 roky, práve v programe
101 riešení pre Banskú Štiavnicu. Zároveň vás chceme požiadať,
aby ste sa aj naďalej zaujímali o
verejné dianie a aktívne prispeli
k rozvoju mesta, lebo len zo slov
sa nikdy nič nevybudovalo ani
nevybuduje.
Ďakujeme vám za prejavenú
dôveru a pevne veríme, že spolu
sa nám podarí urobiť naše mesto
ešte krajším, podporujte nás aj
naďalej v tomto úsilí.

Zapisovateľka MsVK
Ivan Petrinec

Vaši poslanci „Zelenej koalície“

Predseda mestskej volebnej komisie

SDKÚ – DS, KDH
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Poďakovanie novozvolenej
primátorky Mesta B. Štiavnica
Vážení spoluobčania, dovoľte mi, aby som sa touto
cestou poďakovala všetkým
svojim voličom, ktorí mi dali
v tohtoročných komunálnych
voľbách svoj hlas a prejavili
mi tak dôveru, aby som v
nasledujúcom volebnom
období stála na čele nášho
krásneho mesta.
Túto dôveru si veľmi vážim a
zaväzuje ma, aby som v spolupráci s novým Mestským zastupiteľstvom pracovala v prospech
rozvoja nášho mesta a spokojnosti ľudí, ktorí v ňom žijú. Nie
je pre mňa rozhodujúce, či mi
občan dal svoj hlas alebo nie. Ja
uznávam demokraciu, každý má
právo na svoj vlastný názor a svoje vlastné rozhodnutia, ale mojou
snahou bude, aby každý občan
mal možnosť sa podieľať na veciach verejných.
Súčasne ubezpečujem všetkých
spoluobčanov, že budem mať
vždy dvere otvorené pre každého
bez rozdielu.
Osobitne si vážim prejavy podpory a priateľstva pred voľbami.
Zároveň sa chcem poďakovať za
mnohé blahoželania, prejavenú dôveru a ponúknutú pomoc
predstaviteľom strany SMER –
SD, viacerým poslancom NR SR,
predsedovi BBSK, podnikateľom
v našom meste, riaditeľom inštitúcií ako aj stovkám občanov
nášho mesta.
Ešte raz čo najúprimnejšia
vďaka všetkým!
Mgr. Nadežda Babiaková

Oznam
Mestské kúpele – Plaváreň, Mládežnícka 10, Banská Štiavnica
Otváracie hodiny:
Bazén:
Pondelok: Sanitárny deň
Utorok – piatok: 14,00 – 20,30
hod.
Sobota: 14,00 – 21,00 hod.
Nedeľa: 14,00 – 20,00 hod.

4.str.

Vstupné:
Bazén:
Dospelí: 1,70 €/1 hod.
Deti od 3 – 10 r., študenti: 0,70
€/1 hod.
Žiaci 11 – 18 r.: 1,20 €/1hod.
Plavci: 0,50 €/vstup
Bližšie info na tel.č.: 045/691 27 24

4

AKTUALITY

Múzeá otváracie hodiny
MÚZEÁ
starý zámok
utorok- sobota 8:00 - 16:00

nový zámok
streda - nedeľa
8:00 - 16:00

galéria J. Kollára
pondelok - nedeľa 8.00 - 16.00
mineralogická expozícia
streda - nedeľa, 8:00 - 16:00

8:00 - 16:00
kammerhof
pondelok - piatok 8:00 - 16:00
štôla glanzenberg
utorok, štvrtok sobota, 13.00,

múzeum vo svätom antone
utorok - sobota 8.00 - 15.00
BMP

Zatvorené, vstup len pre deň
vopred nahlásené skupiny
(min. 5 osôb)
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Štiavnica bude mať novú primátorku
1.str. Ďakujem týmto ľuďom
za prejavenú dôveru, ale ďakujem aj tým ľuďom, ktorí mi nedali
svoj hlas, pretože dávať niekomu
svoj hlas je jeho slobodnou vôľou.
Každému, s kým som sa počas volebného obdobia rozprávala, som
povedala, že budem rešpektovať
demokraciu a názor ľudí. U mňa
bude mať otvorené dvere každý
bez rozdielu, či mi dal alebo nedal svoj hlas. Mojím cieľom je byť
primátorkou všetkých ľudí v tomto
meste a zároveň je to aj mojou povinnosťou.“
3. Kedy sa novozvolený primátor a zastupiteľstvo ujíma svojich
funkcií? „Nové MsZ ako aj ja do
novej funkcie nastúpime až zložením sľubu na ustanovujúcom
MsZ, ktoré podľa zákona zvoláva
súčasný pán primátor do 30 dní
odo dňa konania volieb. Zároveň
na tomto MsZ by mali byť kreované orgány MsZ, a to mestská rada
a komisie pri MsZ. Mojím zámerom je však sadnúť si za spoločný stôl so všetkými poslancami a
predstaviteľmi politických strán,
ktoré kandidovali a nominovali
svojich kandidátov na poslancov
do MsZ a nájsť také riešenia, ktoré budú pre Banskoštiavničanov
správne a v prospech obyvateľov.

Dôvera, ktorú som dostala zo strany SMER-SD, ma teší, ale musím
povedať, že nie som členkou politickej strany. Podporujem politiku
strany SMER-SD, som orientovaná
ľavicovo, ale tento fakt nie je rozhodujúci pre činnosť primátora.
Ja vnímam činnosť primátora ako
prácu pre toto mesto, pre ľudí, ktorí v ňom žijú bez ohľadu na politickú príslušnosť a názor.“
4. Aké máte plány do budúcnosti, čo sa týka MsÚ? Myslím si, že
súčasní zamestnanci odviedli kus
práce v prospech rozvoja mesta.
Samozrejme dôjde k organizačným
zmenám, napr. mám zámer rozdeliť odd. kultúry cestovného ruchu a
športu na dve oddelenia a vytvoriť
odd. cestovného ruchu, služieb a
podnikateľskej činnosti a oddelenie kultúry. Ak má byť našou prioritou rozvoj cestovného ruchu, tak
je potreba, aby sme sa tým kvalifikovane začali zaoberať. Mne nie je
potrebný ani hovorca. Máme ľudí,
ktorí to dokážu. Čo sa týka ďalších
zmien, ja ich predstavím, ale vždy
ich budem konzultovať s tými, ktorých sa to dotýka. Každý, kto niečo
robí, robí aj chyby a treba ich napraviť. Dobré veci treba zachovať a
posunúť ich dopredu. Sľúbili sme
transparentnosť. Mojím zámerom

je od 1.1.2011 vytvoriť na stránke
mesta zverejnenie všetkých zmlúv,
pohyb mestských peňazí, elektronické obstarávanie tovarov a služieb Prioritne sa budeme zaoberať
výstavbou bytov na sídlisku Drieňová s tým, že do 15. januára 2011
podáme žiadosť s cieľom získania
dotácie na výstavbu bytov, ďalej
to bude príprava realizácie úprav
verejných priestranstiev, ktorá sa
bude realizovať v roku 2011 atď.
Viem, že to nebude ľahké, čo sa
týka finančných prostriedkov, ktoré budeme hľadať aj cestou úsporných opatrení.“
5. Čo by ste chceli odkázať na
záver Banskoštiavničanom a čitateľom ŠN? Chcela by som sa
poďakovať všetkým ľuďom, ktorí
ma podporili pred voľbami, za ich
priateľstvo a vieru v moje víťazstvo. A ďakujem aj tým, ktorí mi
prejavili ochotu pomôcť do budúcnosti a zároveň verím, že s ľuďmi
a podnikateľmi v meste sa budeme
pravidelne stretávať, aby sme spoločné vízie volebného programu
realizovali a aby sme ich spoločne
riešili pre blaho všetkých Štiavničanov.“
Za rozhovor poďakoval a v novej
funkcii veľa úspechov praje
Michal Kríž a redakčná rada ŠN

Róbert Fico o komunálnych voľbách po voľbách
Som veľmi rád, že ľudia na
Slovensku opäť preukázali záujem o verejné veci a v peknom
počte prišli k volebným urnám.
Moje prvé poďakovanie partí
teda voličom. Druhé poďakovanie určite patrí všetkým kandidátom, bez ohľadu na to, za
ktorú politickú stranu išli alebo
boli nezávislými kandidátmi,
pretože postaviť sa do takéhoto súboja nie je jednoduché.
Ja o týchto by som mohol veľa
hovoriť, pretože som si ich užil
neúrekom. Nakoniec, celkom
prirodzene musím zablahoželať všetkým tým, ktorí boli
úspešní vo voľbách, či sú to
poslanci mestských a obecných
zastupiteľstiev, alebo primátori
a starostovia.
K celkovému zhodnoteniu komunálnych volieb chcem uviesť

aspoň niekoľko faktov. Vo voľbách
v roku 2006 SMER – SD podporil
priamo 760 primátorov a starostov,
ktorí boli zvolení. Pri tohoročných
voľbách sa tento počet výrazne zvýšil. Primátorov a starostov, ktorí
mali podporu SMERu – SD, bolo
zvolených takmer 1000. Výrazný
nárast je pokiaľ ide o mestá, pretože
ak máme 138 miest, tak až 74 primátorov bolo zvolených s podporou strany SMER – SD! (poznámka
redakcie – bolo tomu tak aj v Banskej Štiavnici). Výrazné výsledky
sme dosiahli v Bratislave, Košiciach
a Žiline a dokonca aj v krajských
mestách, ako je Trnava alebo Banská Bystrica, kde neboli zvolení
kandidáti s podporou SMERu – SD,
máme ale väčšinu v mestských zastupiteľstvách. Vzhľadom na tieto
skutočnosti musíme určite v strane
SMER – SD vysloviť spokojnosť. V
tejto súvislosti však opäť pripomí-

nam, že v komunálnych voľbách
ľudia pozerajú predovšetkým na to,
aký je to človek a nie stranícka príslušnosť je rozhodujúca.
Nakoniec, ešte raz jedno veľké ĎAKUJEM všetkým, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom zúčastnili
komunálnych volieb, či už ako voliči, alebo ako volení.
red
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Polícia informuje

Vyčíňanie v materskej škole
Neznámy
páchateľ
dňa
12.11.2010 v čase od 15.30 hod.
do dňa 15.11.2010 do 05.50 hod.
vykonal krádež vlámaním do budovy materskej škôlky v Banskej
Štiavnici, Nám. Padlých hrdinov
č.2 tak, že nezisteným predmetom rozbil sklenenú výplň na
okne zo zadnej strany budovy
škôlky, otvoril okno a týmto spôsobom vnikol do priestorov škôlky, kde odcudzil 1 ks fotoaparát
zn. Samsung, pričom poškodil 3
ks hasiacich prístrojov a tiež poškodil 20 ks posteľných súprav a
50 ks uterákov tým, že ich postriekal obsahom hasiacich prístrojov, čím poškodenému Mestskému úradu Banská Štiavnica
spôsobil škodu vo výške 130 € a
škodu poškodením vecí vo výške
950 € . Uvedené konanie naplňuje skutkovú podstatu prečinu
poškodzovanie cudzej veci podľa
§ 244 ods.1 tr. zákona, za čo hrozí
trest odňatia slobody do 1 roka.
Páchateľovi hrozí trest odňatia
slobody 1-5 rokov. Akékoľvek
poznatky sú vítané na známom
čísle 158.
Odcudzenie osobného motorového vozidla
Doposiaľ neznámy páchateľ
zo dňa 27.11.2010 do 28.11.2010
odcudzil z parkoviska na Radničnom námestí v Banskej Štiavnici
spred obytného domu č.7 OMV
zn.VW Golf ŠPZ BS – 470 AM
čiernej metalízy, čím spôsobil
užívateľovi tohto motorového
vozidla M. B. z Banskej Štiavnice
škodu vo výške 3060 €. Následne majiteľovi spoločnosti Home
Credit Slovakia, a.s., Piešťany,
škodu vo výške 5120 € . Neznámy
páchateľ sa dopustil prečinu krádeže podľa !212 ods.1 trestného
zákona, za čo mu hrozí trest od
1-3 rokov.
Riaditeľ
Odboru poriadkovej polície
plk. JUDr. Gejza Volf
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K sedemdesiatinám Mgr. Antona Záhradníka
Banská Štiavnica je v povedomí našej i zahraničnej kultúrnej verejnosti známa nielen
ako jedno z najvýznamnejších
banských miest v Európe v minulosti, ale aj ako mesto, kde
sa zrodili a rozvili mimoriadne
vzácne formy špeciﬁckého
umenia, ktoré pochádzalo tak
od významných profesionálnych, ako aj ľudových umelcov.
Špecifickosť tohto umenia spočívala v tom, že vo veľkej miere obsahovalo tie najrôznorodejšie banícke motívy. Takýto charakter mala
hlavne banícka ľudová tvorivosť. Po
stáročia v mnohých banskoštiavnických baníckych rodinách vznikali betlehemy, betlehemské maľované prospekty, plastiky baníkov
pri práci i vo sviatočných baníckych
uniformách, ale aj rôznorodé znázornenia banskoštiavnických baní
a práca baníkov v nich. Najšpecifickejším a súčasne najnázornejším

druhom práve takéhoto umenia
boli „bane vo fľaši“, nazývané tiež
„vkladačky“, alebo tiež „fľaše trpezlivosti“. Minimálne od polovice 18.
storočia dodnes nám neznámi a
od 20. storočia už poväčšine známi
umelci mimoriadne zručne a s neuveriteľnou trpezlivosťou vkladali
do hranatých fliaš rôznych veľkostí
rôznorodé motívy baní a baníckej
práce. Táto špecifická forma baníckeho umenia prežívala v Banskej
Štiavnici až do 2. polovice 20. storočia. Po smrti Terézie Šimonovej
toto umenie na istý čas zaniklo až
dovtedy, kým sa mu začal systematicky venovať banskoštiavnický
rodák žijúci v Bratislave – Mgr. Anton Záhradník. V týchto dňoch sa
dožíva vzácneho životného jubilea
70 rokov.
Po absolvovaní Fakulty telovýchovy a športu a štúdia slovenčiny na Univerzite Komenského
v Bratislave až do odchodu na
dôchodok učil slovenský jazyk a

telesnú výchovu na Polygrafickej
škole v Bratislave. V mladosti bol
aj výborným športovcom a už ako
dorastenec získal bronzovú medailu v trojskoku na Majstrovstvách
Slovenska. Svojej záľube – tvorbe
„baní vo fľašiach“ sa začal venovať
ešte počas pôsobenia na škole a po
odchode na dôchodok táto tvorba,
ale aj tvorba ďalších špecifických
diel zameraných na banícke motívy sa stala hlavným zmyslom jeho
života. Tvorí doteraz a možno aj v
domácnostiach našich čitateľov sa

nachádzajú niektoré z jeho diel.
Oči, ani ruky už nášmu jubilantovi neslúžia tak, ako voľakedy,
no svojej záľube sa venuje naďalej. Úprimnú vďaku za všetko, čo
doteraz vytvoril mu vyslovuje a
dobrého zdravia, pohody a rodinného šťastia mu do ďalších rokov
za množstvo tých, ktorým svojím
dielom spravil potešenie, priateľov
a známych z Banskej Štiavnice, ale
aj mimo nej praje
Ján Novák

Dňa 20.novembra sa v
priestoroch Kultúrneho
centra na Kammerhofskej 1
v Banskej Štiavnici konal už
2. ročník tanečnej súťaže O
pohár primátora mesta. Toto
podujatie zorganizoval Fáber
Dance Team Slovakia na čele
s profesionálnym trénerom a
tanečníkom Jurajom Fáberom
v spolupráci s Mestom Banská
Štiavnica.
Juraj Fáber pôsobí v našom
meste už vyše troch rokov a vedie
tu kurzy štandardných i latinskoamerických tancov a od tohto roku
tu otvoril aj kurzy brušných tancov
a zumby. Už od skorého rána na
tanečnom parkete v sále Kultúrneho centra súťažilo a vystriedalo
sa 220 párov z tanečných klubov
zo Slovenska, Rumunska, Poľska
a Maďarska. Oproti minulému
roku sa do súťaže prihlásilo o cca
100 párov viac, čo svedčí o tom,
že postupová súťaž má stúpajúcu
úroveň s medzinárodnou účasťou.
Aj hľadisko praskalo vo švíkoch
a dusná atmosféra nasvedčovala
tomu, že bude horúco. O temperament a vynikajúce tanečné výkony

súťažiacich nebola núdza. Súťažilo
sa v štandardných a latinsko-amerických tancoch, kategóriách A, B,
C, D, hobby deti, juniori a dospelí.
Moderátorkou celého podujatia,
ktoré trvalo od rána do neskorých
večerných hodín, bola Stella Víťazková. Na celú súťaž dohliadalo
a tanečníkov hodnotilo 9 rozhodcov. Postupne sa v jednotlivých
kategóriách prebojovali do finále
len tí najlepší. Aj Banská Štiavnica
mala svoje zastúpenie. V kategórii Hobby JUN I. sa do semifinále prebojovali naši malí tanečníci
Marek Kysel a Bianka Šniagerová, ktorí tancujú za Fáber Dance
Team a obsadili konečné 9. miesto.
V kategórii Hobby JUN II. si vynikajúco viedli súrodenci Daniel
a Zoja Didiovci, ktorí sa dostali až
do finále a obsadili v tejto kategórii
vynikajúce 5.miesto a tanečný pár
Lukáš Kotlár a Alexandra Biela v
1.kole obsadili konečné 12. miesto.
Poháre pre víťazov, medailý a diplomy odovzdával spolu za pomoci
organizátorov aj primátor mesta.
Ako vidieť, tanečný šport si u nás
nachádza čoraz väčšiu obľubu a
popularitu a našim tanečníkom z
Fáber Dance Team držíme palce a

Foto: M. Kríž

Tanečná súťaž s rekordnou účasťou

Víťazi tanečnej súťaže o Pohár primátora mesta
blahoželáme im k ich úspechom a
úspešnú reprezentáciu nášho mesta v tomto športe. Verme, že o rok
sa na ďalšom ročníku tejto krásnej
tanečnej súťaže stretneme opäť. Na
záver sa treba poďakovať hlavné-

mu organizátorovi tohto podujatia
Jurajovi Fáberovi a jeho tímu ako
aj Mestu Banská Štiavnica za podporu a spoluprácu pri organizovaní tohto podujatia. Ďakujeme...
Michal Kríž
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Oznamy
Oznamy
Mestské kúpele – plaváreň, Mládežnícka 10, Banská Štiavnica ponúkajú v dňoch od 5. 12.2010 do
20.12.2010 MIKULÁŠSKU AKCIU. Všetky deti vo veku do 10
rokov v sprievode dospelej osoby
majú vstup do bazéna ZADARMO.
Prosíme záujemcov o prenajatie
pozemku na sídlisku Drieňová, na
Ul. Energetikov, aby sa prihlásili v
Potravinách u Pavla Ferka.
Vianočný bazár
Živena – spolok slovenských
žien v Banskej Štiavnici usporiada 1. Vianočný bazár v piatok 10.
decembra 2010 od 10,00 – 16,00
hod. v Kultúrnom centre – bývalé

Katolícke gymnázium, 1. posch.
Príďte si vybrať, potešte nielen seba.
Na podujatie boli darované hračky,
šatstvo-detské, dámske aj pánske,
čiapky, kabelky a iné predmety. U
nás nakúpite všetko za symbolické ceny. Tešíme sa na stretnutie s
Vami.
Výstava umeleckej fotograﬁe
Dňa 9.12.2010 sa uskutoční vernisáž výstavy umeleckej fotografie
štiavnického rodáka Tomáša Chriena ml. v Apollo Bussines Center
v Bratislave. Výstava potrvá do
9.1.2011.
Verejná súťaž
SOŠ Ľudovíta Greinera, E.M.Šoltésovej 5, 969 51 Banská Štiavnica
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

na prenájom bytových a nebytových priestorov. Bližšie informácie
na www.soulesnickebs.sk a informačnej tabuli v SOŠ Ľ.Greinera,
E.M.Šoltésovej 5, 969 51 Banská
Štiavnica.
Poďakovania
Ďakujem organizátorom svätoantonskej heligónky, ktorými boli:
Martin Kminiak, Obecný úrad
Svätý Anton a DHZ vo Sv.Antone,
za finančnej podpory Banskobystrického samosprávneho kraja.
Poďakovanie patrí aj obecenstvu a
účinkujúcim za ich vystúpenie a do
9. ročníka im prajem veľa zdravia a
úspechov. Stretneme sa o rok!

Základná škola Jozefa Horáka ďakuje všetkým tým, ktorí dňa
11.11. prišli odhodlane a bez nároku na odmenu darovať krv v
rámci podujatia „Daruj krv, daruj
nádej“...
Naša vďaka patrí aj p.Mičurovi,
p.Markovi, p.Ernekovi, p.Barákovi,
p.Mojičkovej, potravinám Felicita,
pekárni Anton Antol a Pivovaru
Vyhne za sponzorské dary, ktorými
prispeli k príjemnej atmosfére na
tomto podujatí.

Michaela Kondeková

Chcem sa všetkým mojim voličom poďakovať za prejavenú dôveru a ubezpečiť ich, ale aj tých,
ktorí ma nevolili, že budem pracovať v zastupiteľstve v prospech vás
všetkých.

OcÚ Sv. Anton

Ivan Beňo

Program vianočných podujatí ZUŠ
Základná umelecká škola si vás
v mene pána riaditeľa Pavla
Macáka a pani zástupkyne Mirky Knezovičovej, ako aj v mene
celého umeleckého kolektívu
dovoľuje pozvať na mikulášsko-vianočné podujatia,
ktoré sa uskutočnia v priebehu
mesiaca december v spolupráci s viacerými inštitúciami, či
školami:
4. decembra(sobota) popoludní

od 14.00 Mikulášske trhy pri budove ZUŠ
hudobný program o 15.00 a
16.00 v koncertnej sále ZUŠ
6. decembra(pondelok) popoludní Mikuláš v budove Kultúrneho centra
krátky hudobný program vianočných kolied zaznie medzi 16.00
a 18.00 2 krát
9. decembra(štvrtok) dopoludnia
Koledovanie pre Materské školy
výchovné koncerty o 9.00 a 10.00

hodine v koncertnej sále ZUŠ
10. decembra(piatok) podvečer
Kammerhofské vianočné trhy
žiaci LDO vystúpia o 14.00 a
15.00 hodine na nádvorí Kammerhofu
speváci oživia betlehemské hry
o 17.00 a 18.00 hodine na nádvorí
Kammerhofu spevmi Vianočnej
omše
14. decembra(utorok) popoludní
GENERÁLKA Vianočného koncertu

o 15.00 hodine v evanjelickom
kostole
15. decembra (streda) VIANOČNÝ KONCERT o 17.00 v Evanjelickom kostole
slávnostný koncert žiakov a učiteľov ZUŠ, spoluúčinkuje orchester
Martina Jánošíka
Príďte podporiť vaše deti a vnúčence a načerpať radosť pri vianočnom koledovaní.
Tešíme sa na vašu účasť a podporu.

Pozvánka
Lions klub Banská Štiavnica
vás pozýva na voňavý
vianočný punč. Podujatie
spojené s kultúrnym programom sa uskutoční v pondelok 6.12.2010 o 17 hod. na
hornom Trotuári v Banskej
Štiavnici. Vianočné koledy
Vám prinesie Ing. Hazlinger.
Výťažok z vianočného punču
členovia Lions klubu venujú Domovu Márie v Banskej
Štiavnici. Srdečne Vás pozývame! Na stretnutie s Vami sa
tešia organizátori.
Ing. Ján Totkovič, predseda
Lions klubu Banská Štiavnica
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Inzercia
 Kúpim staré knihy, tel.č.: 0918
344 558
 Dám do prenájmu obchodné priestory na Križovatke 1 v
B. Štiavnici na obchod a služby,
tel.č.: 0905 386 359
 Predám palivové drevo, napílené naštiepané, 25, 30, 33, 40 cm,
cena od 40€/prm, pri odbere nad
5 prm dovoz v cene, tel.č.: 0944
200 347
 Predám 3-izbový byt v BŠ,
tel.č.: 0944 228 468
 Predáme stavebný pozemok v
BŠ, tel.č.: 0905 644 782
 Upracem, požehlím, nakúpim,
spoľahlivo, tel.č.: 0903 915 275
 Starší pár hľadá podnájom v
RD, tel.č.: 0905 699 155, 0915
804 914
 Dám do prenájmu 1-izbový
byt v Banskej Štiavnici, tel.č.:
0905 762 039
 Vybavujem mimoriadne výhodné úvery všetkých druhov aj
hypotekárne, tel.č.: 0907 775 406
 Dám do prenájmu garáž na
Drieňovej, cena 33 €/1 mes.,
tel.č.: 0908 929 550
 Predám palivové drevo metrovicu s dovozom, tel.č. 0944 164
590
 Ponúkam dovoz dreva a iných
vecí na V3S, tel.č.: 0944 164 590
 Dám do prenájmu 3-izbový
byt, tel.č.: 0903 029 083
 Predám Simson s TP a EČ,
cena 300 €, tel.č.: 0903 964 689
 Spoľahlivo opatrím dieťa, prax
mám, tel.č.: 0902 560 014
 Predám Citroën C3, obsah
1.4, 2,5 ročné, cena dohodou,
tel.č.0918 142 474
 Predám Fiat Marea Weekend
1,9 JTD, r. výr. 2001, cena dohodou, tel.č.: 0918 090 217
 Dám do prenájmu garáž príp.
predám (v lokalite Križovatka
nad areálom Plety), cena dohodou, tel.č.: 0905 192 688
 Prijmeme čašníká/čku, brigádnika/čku do reštaurácie. Prax v
odbore a znalosť cudzieho jazyka je plusom. Kontakt: 0915 311
190.
 Predám palivové štiepané drevo dĺžka 33 cm, tel.č.: 0908 655
270
 Ponúkam upratovacie a čistiace práce bytov, stavieb, kancelárií, tel.č.: 0910 958 766
 Predám Peugeot 106-1,5 D,
zimné, letné gumy, ťažné zariadenie, výborná spotreba, tel.č.:
0908 884 639
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240 rokov lesníckeho vzdelávania v Štiavnici
História lesníckeho vzdelávania v Banskej Štiavnici je
zrkadlom politického, spoločenského, a najmä odborného
lesníckeho diania v strednej
Európe. Lesnícka škola prežila
čas rozkvetu i pád monarchie,
hrôzy dvoch svetových vojen
i obdobia vážnych politických
zmien v republike. Je stále
tu. Napriek veku vznešená,
dôstojná, krásna, milovaná…
,, dala si nám tie najkrajšie a
najšťastnejšie dni nášho života. Vidíme ťa v zlatých farbách
mladosti a rodiacej sa lásky. Aj
na sklonku života, keď posledné zbytky nádeje odovzdávame svojim vnukom, naša láska
k tebe nezoslabne. Zostane v
nás i v desivej chvíľke smrti…“
Baníctvo a lesníctvo boli odjakživa vzájomne prepojené a B.
Štiavnici, ako jedinému mestu
Rakúsko-Uhorskej monarchie i
celej Európy, pripadla česť pripravovať potrebných odborníkov
v týchto odvetviach. Z hľadiska
chronologického rozvoja lesníctva
nesmieme vynechať Prvú legislatívnu lesnícku normu cisára Maximiliána II.z r. 1565, Tereziánsky
lesný poriadok cisárovnej Márie
Terézie z r. 1769 a vznik Baníckej
akadémie r. 1770.Tento rok možno
považovať aj za počiatok vyučovania lesníckych predmetov. Panovníčkou povereným zriaďovateľom
školy bol prírodovedec Mikuláš
Jozef Jacquin. 30.augusta 1807 vydal cisár František I. nariadenie o
vytvorení samostatného a verejného lesníckeho ústavu (katedry)pri
Baníckej akadémii a tento dátum
sa považuje za vznik lesníckeho
vysokého školstva.Prvým profesorom teoretickej a lesníckej výučby
bol dr.Henrich David Wilckens.
Pamätná tabuľa na fasáde Žemberovského domu dodnes pripomína
tieto udalosti.V r.1835 prichádza
na katedru inžinier Ritter Rudolf
von Feistmantel.Na jeho návrh
bolo v tom istom roku vyčlenené
školské polesie v Kysihýbli. Priniesol nové učebné metódy a po odkúpení Fortuny začal s budovaním
Dolnej botanickej záhrady.Za jeho
pôsobenia bolo lesníctvo zrovnoprávnené so štúdiom baníctva a
r.1846 panovník potvrdil rozhodnutie Dvorskej komory o ustanovení Baníckej a Lesníckej akadémie

v Banskej Štiavnici.Lesníckemu
odboru Akadémie bola odovzdaná
nová budova, postavená v Hornej
botanickej záhrade. Pri slávnostnom otvorení 26.júna 1892 boli
prítomní viacerí ministri, vážení
mešťanostovia, profesori a iní hostia. S otváracím prejavom vystúpil
riaditeľ Akadémie profesor Viliam
Sóltz. Študenti pripravili program
a kremnická mincovňa vyrazila
pri tejto príležitosti strieborné a
bronzové medaily. Bola to veľká
udalosť nielen pre Štiavnicu, ale
pre celú monarchiu.Ďalšiu budovu
Akadémia postavila v r.1898-1900
do ktorej umiestnili päť hutníckobaníckych katedier(neskôr Stredná chemická škola).Ústrednou
budovou akadémie naďalej zostával Fritzov dom v centre mesta.
Štiavnica v tomto období prežívala
maximálny rozmach študentského
života. Existujú podrobné archívne
zmienky o fungovaní jednotlivých
katedier až do zániku vysokej školy r.1918.
Žiaľ, existencia lesníckeho vysokého školstva v B.Štiavnici bola
ohrozená viacerými snahami o jej
presťahovanie do Budapešti (za
zachovanie sa rezolútne postavili predstavitelia mesta).Vážnou
hrozbou bolo vypuknutie I. sv.
vojny, keď mnohí profesori a študenti museli narukovať. Koniec
vojny priniesol zánik monarchie a
vyriešenie dlhodobého problému
v neprospech rodiacej sa Československej republiky. Do apríla
1919 sa profesori, študenti, mnohé
knihy, mapy i vzácne zbierky sťahujú do Šoprone. Začína sa písať
nová etapa dejín školy. V septembri toho istého roku sa konajú prvé
prijímacie skúšky s materinským
jazykom slovenským a českým na
Československej strednej lesníckej
škole v B. Štiavnici.(Od r.1922 Štátna vyššia lesnícka škola.) Prvé písomné maturitné skúšky sa konali
18.-23. mája 1923 a tablo týchto
absolventov patrí k najvzácnejším
v škole, prvej a jedinej svojho druhu. V roku1939 vzniká predvojnový Slovenský štát. Aj počas II.
sv. vojny sa škola snažila udržať
riadny vyučovací režim. Školské
basketbalové mužstvo získalo na
európskom šampionáte v Taliansku striebro, najobľúbenejším jazerom bol stále Klinger a ,,lesáci“
neodmysliteľnou súčasťou života v
meste. Rok 1944-45 bol najviac po-

značený vojnovými a povstaleckými udalosťami. Mnohí profesori a
študenti sa zapojili do bojov v SNP
a niektorí boli odvlečení do koncentračných táborov. Vojna zničila
mnoho mladých životov, ale uchovali sa aj iné spomienky:,,Ty, stará
Štiavnica, zobrala si nám srdcia a
my sme sa nebránili. Si mesto, v
ktorom sa rodia tie najkrajšie sny.
Tisícky krásnych chvíľ prežitých
medzi tvojimi starými múrmi, to
sú tie putá, ktoré nás viažu k sebe.
Sú silnejšie ako diaľavy i smrť.“
Po vojne vzrástol záujem o štúdium lesníctva.,,Štiavnickí lesáci“boli vždy v popredí, či už išlo
o študijné výsledky, športové, kultúrne, pracovné aktivity.Politizácia
a ideologizácia výchovnovzdelávacieho procesu v Československu
(1948) neobišla ani lesnícku školu.
Ešte niekoľkokrát sa zmenil názov,
vystriedalo niekoľko direktorov
a profesorov, ktorí sa snažili o jej
rozkvet a výchovu najlepších odborníkov. Najdlhšie úradujúcim
riaditeľom bol Ing.Pavol Mojžita
(1965-91). Za jeho éry vznikli moderné učebne, pokračovalo sa v
rozširovaní zbierok, obnove majetku školy a Správy školských lesov,
bolo zavedené dvojročné pomaturitné štúdium. Veľkým úderom bol
požiar strechy v dopoludňajších
hodinách 13. októbra 1988. Hovorí sa, že aj pedagógovia a študenti
s nasadením života zachraňovali
zbierky, hasili plamene. Pri pohlade na horiacu školu sa neubránili
slzám.Ešte v tom istom roku bola
strecha zrekonštruovaná a pokrytá krytinou z medeného plechu.V
r.1991 bol radou školy zvolený
súčasný riaditeľ Ing.Rudolf Valovič, CSc.Pod jeho vedením boli
zreštaurované vnútorné fasády s
dôrazom na vzácne secesné maľby,vybudovali sa plynové kotolne v
budove školy a internátu, prebehla
celková rekonštrukcia Kollárovho
domu. V tomto období prebieha
rekonštrukcia vonkajšej fasády
školy a výmena okien.Lesnícka
škola sa čoskoro opäť zaskvie v plnej kráse.
Aj napriek veľkým snahám vrátiť Štiavnici dávnu slávu čias vysokého školstva história bývalej
Lesníckej akadémie ostáva naďalej
pretransformovaná do Strednej
odbornej školy lesníckej.
Janka Bernáthová a Ivan Donič
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Z Batoha Mikulášskych prekvapení sa bude sypať celý týždeň
Tradičná predvianočná mágia, ukrytá v snehových vločkách a
vôni ihličia, zavítala aj do nášho mesta, medzi ľudí. Kto má najväčšiu radosť z tohto obdobia, keď mráz zachádza za nechty, keď
sneh a ľad vládnu každému zákutiu?
Deti. Sú to ony, kto sa najviac teší na prekvapenia, komu neprekáža
mráz ani sneh, pretože práve v tento čas sa pre ne krajina a domov
menia na miesta plné zázrakov a naplnených prianí.
Aj my by sme chceli malým batôžkom prispieť k vytvoreniu tejto magickej chvíle, preto sme sa rozhodli otvoriť Batoh Mikulášskych prekvapení, a rozdať z neho deťom nášho mestečka.
Začíname hneď v pondelok 6.12.o 16:00 hod. v Kultúrnom centre
na Kammerhofskej ulici.č.1,kam zavíta Mikuláš s rôznymi prekvapeniami. Deti sa môžu tešiť na množstvo tvorivých dielní/textil, hlina,
šúpolie, výroba vianočných pozdravov, ukážky kaligrafie, práce s drevom,maľovanie na tvár, vianočné dobrôtky, sladkosti, vianočné oplatky/,kultúrny program, tanečné animácie, ale hlavne na Mikuláša, ktorý
so sebou privezie kopec dobrej nálady.
V tomto dni Mikulášska pošta nájde svojich adresátov priamo doma.
V utorok 7.12.o 17:00 hod pokračujeme v hlavnej sále KC, Latino uragánom, kde nás obdaria svojím umením deti tanečnými kreáciami,
pod vedením tanečného majstra Juraja Fábera. Po skončení exhibície
vás všetkých pozve sám Juraj na tanečný parket a môžete si všetci, ro-

dičia aj deti na vlastnej koži vyskúšať nový tanečný fenomén -zumbu.
V stredu sa nám o 16:00 hod. v sále predstavia so svojimi vystúpeniami detičky z materských škôlok Banskej Štiavnice. Čo môže byť milšie, ako snaha detí predviesť svoje umenie? A čo môže byť odmenou
za ich snahu? Predsa naše uznanie a potlesk. Máte šancu dokázať im,
že si tú odmenu zaslúžia.
Vo štvrtok 9.12. o 16:00 hod. sa v KC začína ucelený program .Na
začiatku uvedieme do života knihu Eleny Cengelovej Cariny, rodáčky
z Banskej Štiavnice, dlhodobo žijúcej v Taliansku, s názvom “Silná talianska káva“. Súčasne bude otvorená výstava „Sviatočné prestieranie“,
ktoré zrealizujú majitelia štiavnických hotelov, penziónov, reštaurácií...a čajovne.
O 17:30 hod. vystúpi v sále Kultúrneho centra vo sviatočnej atmosfére banícky spevokol Štiavničan.
V nedeľu 12.12. o 15:00 hod. v kine Akademik odpremietame pre
detičky animovanú rozprávku Madagaskar 2.
Bude to veľký batoh, a nájdu sa tam prekvapenia pre deti, ale aj dospelákov, ktorí nezabudli na to, že v sebe to dieťa ukrývajú celý život.
Že to chce len trochu odvahy, vypustiť ho sem - tam von, a nechať ho
spontánne prežiť silnejšie sviatočný čas a ponúkané zážitky.
Prajeme vám pri ich prežívaní veľa radosti a lásky.
Zuzka Patkošová, oddelenie KCRaŠ, Info na www.banskastiavnica.sk

Kino Akademik vás pozýva !!!
Sobota 4.12.2010

ČARODEJNÍKOV UČEŇ
Fantasy/Akčný,USA,2010, Vstupné: 2,50 eur
Príbeh večného boja dobra a zla, čiernej a bielej mágie, víťazstva a zatratenia. Baltazar Blake (Nicolas CAge) je majstrom čarodejom, ktorý
sa snaží ubrániť súčasný Manhattan pred svojim úhlavným dlhoročným nepriateľom Maximom Horvathem (Alfred Molina). Baltazar už
ale na to sám nestačí, a preto si zoberie na pomoc Davea Stutlera (Jay
Baruchel), ktorý zdanlivo pôsobí ako obyčajný človek, avšak ukrýva v
sebe neskutočné možnosti, navzdory jeho pochybám sa stane z neho
čarodejnícky učeň. Čarodej svojho nedobrovoľného žiaka zasvätí
narýchlo do základov umenia mágie a kúzel. Dave je nútený v sebe
pozbierať všetku odvahu, aby ako Čarodejov učeň svoj výcvik prežil,

zachránil mesto pred agresívnym a zákerným čarodejom Maximom
Horvathem a získal srdce svojej vyvolenej.
Začiatok premietania: 18:30 hod.
Štvrtok 9.12.2010

FISH TANK
Sociálna dráma,Veľká Británia,123 min. MP 15,Vstupné: 2 eurá
Emóciami pod kobercom nadupané dielko otvára otlčené dvere malého bytu na anglickom sídlisku, do jeho lakonicky brutálneho realizmu. 48-ročná autorka totiž sama vyrástla v jednom z miliónov sociálnych bytov – „council estates“, ktorých spoločné pavlače, tenké steny
a betónové záhrady prinášajú inšpiráciu pre ich nekomentujúce „kapitalistické“ sociálne drámy. Začiatok premietania: 18:30 hod.

ŠTYAVNYCKJE VJANOCE 2010
1. 12. a 3. 12. 2010 (streda, piatok)
Vianočný darček vlastnými rukami - smaltovaný šperk
Kammerhof - dielnička, 14.00 – 16.00 hod. (SBM)
10. - 11. 12. 2010 (piatok - sobota)
„ŠTYAVNYCKÝ VJANOČNÝ JARMOK“ (SBM, www.muzeumbs.sk)
Kammerhof – nádvorie
10.12. (piatok) 11.00 – 19.00 hod.
Koledníci z cirkevnej školy – 14.00 hod.
Balady so šťastným koncom - divadelné pásmo ZUŠ Banská Štiavnica
– 15.00 a 16.00 hod.
Tradičný živý štiavnický betlehem a anjelské spevy – 17.00 a 18.00
hod.
11.12. (sobota) 9.00 – 15.00 hod.
Radosť z Vianoc – deti z Materskej školy Nezábudka – 11.00 hod.
Spevácke trio z Tekovskej Breznice – 12.00 hod.
Aké boli vianočné sviatky kedysi – ľudové rozprávačky – 13.00 hod.
Na kúpenya, zajedenya, zapytya, kuknutya i pobavenya (počas obidvoch dní):

Remeselníci s tradičnými vianočnými výrobkami: hračky, košíky, čipky, keramika, slamené ozdoby, šperky, sviečky, oleje, pokrovce,...
Vianočné občerstvenie: párance, kapustnica, lokše, klobásky, syry,
štrúdle, punč, krampampula, medovina, varené vínko, ...
Vianočné stromčeky, čečina, imelo, opekance, med, jabĺčka štiepanky, štolverky ...
Putovanie s betlehemskou hviezdou po expozícii v Kammerhofe
Pečenie vianočných oblátok, liatie olova, varenie halušiek s prianím
...a tá pravá vianočná atmosféra. Prícte, neobanujete!
Mikulášska pošta
Chcete prekvapiť mikulášskym darčekom doručeným priamo Mikulášom?
Prineste svoj darček s menom a adresou obdarovaného a my ho doručíme priamo 6.12.2010.
Darčeky možno priniesť do 3.12.2010 od 12,00 do 16,00 do:
Informačné centrum, Námestie Sv. Trojice, Banská Štiavnica
Informačné centrum mladých, 1.mája 4, Banská Štiavnica (horná budova škôlky na Križovatke)

Viac info: Mestský úrad, oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, info: tel.č.:045/6790362 kultura2@banskastiavnica.sk
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Pedagógovia vdýchli život tradícii
Skúsme si predstaviť atmosféru veľkých poľovačiek v čarovnom prostredí našich lesov,
slávnostných výradov s ohňami, významných sokoliarskych
stretnutí, Dní svätého Huberta
a mnohých iných ,,zelených“
podujatí. Nezabudnuteľné a
vzrušujúce chvíle, umocnené
tónmi lesných rohov, vzdávajúcimi úctu danej chvíli.
Hornové kvarteto, ktoré tvoria
štyria dlhoroční priatelia a pedagógovia Strednej odbornej školy
lesníckej v B. Štiavnici, Mgr.Pavol Brnčo, Ing.Ladislav Kružič,
Ing. Štefan Petrikovič a Ing. Jozef
Králik a ktorí si vtipne hovoria
,,Šedous“, si postupne pripisujú na konto svojich trubačských
úspechov aj množstvo nezabud-

nuteľných spomienok a zážitkov.
Naši trubači trúbili pri nedávnej
návšteve nórskeho kráľovského
páru kaštieľa vo Sv. Antone, pri
poľovačke švédskeho kráľa Carla
XVI.Gustafa v Čifároch pri Nitre,
poľovačke u grófa Károlyiho v Palárikove, či potomkov Ullmanovcov v barokovom kaštieli Belá. Ich
slávnostné fanfáry nechýbali na
mnohých prezidentských poľovačkách, loveckých podujatiach s
veľkou medzinárodnou účasťou,
stretnutiach svetovej poľovníckej
organizácie, či najväčšej sokoliarskej poľovačke, ktorú usporiadala
medzinárodná sokoliarska asociácia IAF pod Tatrami. Mnohí
Štiavničania sa určite pamätajú na
ich štvorhlasné vznešené tóny pod
klenbami evanjelického chrámu.
Za každým úspechom treba

Foto: J. Bernáthová

Hornové kvarteto zo SOŠL v B. Štiavnici vzdávalo úctu už dvom kráľom

Hornové kvarteto
vidieť aj veľký kus práce a talentu.
Kapelníkom tohto zoskupenia je
Ing. Králik, ktorý zároveň vedie
trubačský krúžok pri SOŠL a svoje

skúsenosti ochotne odovzdáva aj
talentovaným študentom.
Ivan Donič a Janka Bernáthová

,,Je taká krajina ako z rozprávky,
ako z ﬁlmu, ako zo sna…“
V piatok 12. novembra 2010
dostala Banská Štiavnica, jej
obyvatelia, obdivovatelia, ale
aj tí, ktorí jej pôvaby ešte len
objavujú, symbolický zlatý
kľúč od pokladnice vzácnej
čírej krásy. V spoločenskej
sále DM pri OSŠ obchodu a
služieb v B. Štiavnici bola za
prítomnosti autorov, poetky
Márie Petrovej a fotografa
Lubomíra Lužinu, ich vzácnych
hostí, priateľov a príbuzných,
uvítaná do života kniha s
príznačným názvom NAŠA
ŠTIAVNICA.
Slávnostný program otvorila
Zdenka Koreňová so skupinou
Impresia, ktorá je dlhoročnou
priateľkou a obdivovateľkou tvorby oboch autorov. Niektoré verše Márie Petrovej aj zhudobnila.
Prítomní hostia sa mohli započúvať do jej piesní a obdivovať premietané fotografie Ing. Lubomíra
Lužinu.(Dalo sa vycítiť, že Lubko
by aj atmosféru tohto výnimočného večera najradšej vnímal
prostredníctvom objektívu svojho
fotoaparátu.)Po hudobnom úvode
nasledovali básne o Štiavnici v pre-

cítenom podaní samotnej autorky
a Arpáda Pála. ,,Staré brány nádej
odomyká, schátral v kútoch milosrdný čas…“ Takéto prekrásne
básnické obrazy, doplnené úchvatnými zábermi dominánt i čarovných zákutí mesta a okolitej prírody, nás pravdepodobne rozcitlivejú
ešte mnohokrát, keď si v tejto knihe zalistujeme. Príjemným slovom
prítomných pozdravila aj riaditeľka OSŠ obchodu a služieb PhDr.
Viera Gregáňová a PhDr. Eleonóra
Bujnová CSc., následne predstavila
novú publikáciu a jej autorov.
,,Koľko, koľko vody ešte životom
naším pretečie, kým bude siahať
po srdce, až po srdce človečie…?!“
Vode a štiavnickým tajchom bola
venovaná zvláštna pozornosť, a to
opäť tým najcitlivejším obrazom,
slovom a piesňou. ,,Nuž poďakujme nebesám, že kráse nik nerozkáže…“ Pokora a čistý dotyk lásky, s
ktorou sa rodilo každé slovo, každá
fotografia. Sviežosť svitania, clivá
neha rannej hmly, teplo poludňajších lúčov, dramatickosť ohnivej
lagúny podvečernej oblohy, hlboký
pokoj noci. Atmosféra momentu i
večnosti. Nostalgia spomienok i
radosť nových očakávaní. Dary
tak, vzácne a pritom samozrejmé
ako voda, ako čas, ako príroda.

Foto: J. Bernáthová

Prezentácia knihy M. Petrovej a L. Lužinu Naša Štiavnica

Naša Štiavnica autorov L. Lužinu a M. Petrovej slávnostne uvedená do
života
Možno aj preto uvítali autori toto ktorých by kniha v takejto podobe,
dielo lístím štiavnických stromov. kvalite a počte výtlačkov vzniknúť
Pri slávnostnom obrade stáli traja nemohla a ich mená a skutok sú v
muži ,,krstní otcovia“ - primá- nej zvečnené. Mimoriadne poďator Banskej Štiavnice Mgr. Pavol kovanie za trpezlivosť pri technicBalžanka, básnik a esejista Daniel kej realizácii patrilo Ing. Borisovi
Šovc a fotograf Ing. Vladimír Bár- Ivaničovi. Na príprave podujatia sa
ta, aby svorne popriali knižočke podieľali BBSK- Pohronské osveveľa šťastia na ceste k čitateľom. tové stredisko Žiar nad HronomŠtiavnici bola venovaná aj pieseň Pracovisko Banská Štiavnica,
Ing. Františka Majerského Mesteč- OSŠ obchodu a služieb v Banskej
ko v neopakovateľnom podaní Štiavnici, Mesto Banská Štiavnica
Patrície Debnárovej. Nádherný di- a autori, na ktorých ešte čakala záalóg o láske v podaní M. Petrovej a plava kvetov, prejavy vďačnosti od
A.Pála umocnila ,,kytica“ českých čitateľov a prosby o autogram, ako
hitov od skupiny Impresia. Na- spomienky na krásny večer.
Janka Bernáthová
sledovali poďakovania tým, bez
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Česko – Slovensko 9 : 6
Hokejový klub neregistrovaných hráčov z Banskej Štiavnice
odcestoval na pozvanie predstaviteľov mestskej samosprávy a hokejového klubu Slovan
dňa 19.11.2010 do nášho
partnerského mesta Moravská
Třebová, aby odohral priateľský
hokejový zápas, zorganizovaný
pri príležitosti otvorenia zrenovovaného krytého zimného
štadióna.
Všetci sme sa veľmi tešili na našich priateľov a samozrejme sme
boli zvedaví na ich vynovený zimný
štadión. Do mesta našich priateľov
sme pricestovali až vo večerných
hodinách, preto sme prehliadku štadióna mali v sobotu pred zápasom,
teda o 15. hodine. Každý jeden z nás
si len povzdychol a skonštatoval, že
takýto športový stánok by si vedel
predstaviť v našom meste tiež. Ale
realita je, bohužiaľ, taká, aká je, preto nám zatiaľ neostáva nič iné. ako
dúfať, že aj u nás v Banskej Štiavnici
budeme mať v blízkej budúcnosti
aspoň vynovený ten súčasný štadión
na Štefultove a zima bude priaznivo
naklonená. Samotný zápas s naším
zdatným súperom, ktorý výrazne
posilnil svoj tím, sa začal o 16:00
hodine. My sme samozrejme prišli
do partnerského mesta pripravení
po fyzickej stránke na zápas, ako
najlepšie sme mohli, ale nezabudli
sme aj na úctu k domácim hokejistom a predstaviteľom samosprávy
v Moravskej Třebovej. Pred vhode-

ním buly sme odovzdali každému
hokejistovi z družstva súpera malé
vecné dary. Ten najvzácnejší dar,
obraz Banskej Štiavnice maľovaný
na dreve, bol odovzdaný do rúk
predsedu hokejového klubu Slovan
Moravská Třebová p. Jiřímu Kavanovi, ako súčasť pozdravu od pána
primátora Banskej Štiavnice Mgr.
Pavla Balžanku. Po všetkých úvodných oficialitách sa vhodilo prvé
buly a začalo sa hrať. Samozrejme,
že už z úvodu bolo vidieť snahu domácich o víťazstvo v tomto zápase.
Prvá tretina skončila v pomere 3:1
pre domácich. Úvod druhej tretiny
bol z našej strany zasa nevýrazný
a naša hra sa začala vyrovnávať až
ku koncu druhej tretiny, pretože sa
nám podarilo dotiahnuť stratu o dva
góly. Po druhej tretine bol stav 6:4
pre domácich. V tretej tretine sme
si povedali, že už nemáme čo stratiť,
preto sme hrali uvoľnene, aby nedošlo k zbytočným zraneniam alebo k
nervozite hráčov na oboch stranách.
Po poslednom zapískaní rozhodcu
na konci tretej tretiny bol konečný výsledok spečatený a víťazstvo
v pomere 9:6 hovorilo za všetko. K
tomuto zápasu je nutné povedať,
že práve tu sa prejavila skúsenosť,
technika a koordinovanosť mužstva
Moravskej Třebovej, pretože majú
ďaleko lepšie podmienky ako my,
teda hokejisti bez špeciálnych tréningov a možnosťami vykorčuľovať
na ľadovú plochu aspoň tri krát do
týždňa a na svojom zimnom štadióne, o čom my, Banskoštiavničania,

môžeme zatiaľ len snívať a dúfať, že
raz už ani my nebudeme musieť cestovať za hokejom do okolitých miest
a bez podpory, či príspevku nášho
mesta len preto, že nie sme organizovaní ako oficiálny športový klub
alebo občianske združenie. Ďakujem všetkým hráčom za ich kolektívny výkon a hru v duchu pravidiel
fair play a za to, že sme v Moravskej
Třebovej zanechali len tie najpozitívnejšie dojmy.
Družstvo HK Banská Štiavnica reprezentovali:
Góly za naše mužstvo vsietili:
Pavol Burian 2, Erik Melicherčík,
Marián Skarba, Dušan Vahlandt a
Dušan Lukačko.
Zostavu nášho tímu tvorili títo
hráči: brankár Slavomír Blahút,
hráči Dušan Lukačko, Ľubomír
Barák, Vladimír Bosák, Pavel Hanzlík, Andrej Macko, Marek Peťko,
Pavol Burian, Silvester Burian, Marián Skarba, Michal Skarba, Dušan
Vahlandt, Patrik Pavlík, Erik Melicherčík.
Záverom je nutné len skonštatovať, že naši hokejisti opäť úspešne
reprezentovali svoje mesto v zahraničí, aj keď nešlo až tak o výsledok,
ale o to, že zvíťazila dobrá myšlienka, uskutočniť hokejový zápas
a utužiť tak vzťahy medzi dvoma
bratskými národmi. Tešíme sa už
teraz na mesiac január 2011, keď
privítame u nás hokejistov z Moravskej Třebovej.
Za HK Banská Štiavnica
JUDr. Dušan Lukačko

Stolnotenisové zápasy
V.liga
Hráči LN TRADE odohrali ďalší
zápas V. ligy v stolnom tenise
na stoloch družstva Vyhne "B".
Po dobrom výkone zvíťazili
jednoznačne v pomere 2:16.
Dobrým výkonom sa prezentoval Výboch, ktorý nastúpil po
dvojročnej prestávke.

po 4, Prokaj a Sedilek po 3.
Ďaľší zápas zohrajú hráči LN
TRADE na stoloch v Kosoríne v
nedeľu 5.11.2010.
V. liga v stolnom tenise.

Vyhne "B" - LN TRADE 2:16
Body za LN TRADE: štvorhry:
Prokaj-Sedilek, Dobrovič M. - Výboch

Tabuľka V.liga po 4. kole

dvojhry: Výboch a Dobrovič M.

JS

Tretia liga stolného tenisu pokračovala šiestym dvojkolom
B družstvo STKM Banská Štiav-

nica zvíťazilo na domácich stoloch v obidvoch zápasoch, čím si
upevnilo priebežné druhé miesto v
šestnásťčlennej tabuľke.
Výsledky: STKM Banská Štiavnica B - ŠKST Veľký Krtíš 13 : 5,
body za domácich Pacher 4,5, Beňovic 3,5, Maďar a Lovas po 2,5
boda.
STKM Banská Štiavnica B - STK
Lučenec - Kalinovo 12 : 6.
Body za domácich Pacher a Beňovic po 4, Lovas a Maďar po 2
body.
Ing. Beňovic Ján

ŠPORT
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Jelšava porazila Štiavnicu
V treťom kole 3. ligy v šachu
sa našim družstvám nedarilo.
Banská Štiavnica bola blízko cennej výhrY nad silnou Jelšavou,
niektorým hráčom však chýbajú
skúsenosti v takýchto ťažkých zápasoch, čo súper využil.
Na posledný zápas tohto roku
cestuje Nová Baňa do Vinice a
Banská Štiavnica do Zvolena.

Opevnenie Banská Štiavnica Magnezit Jelšava B 3,5:4,5
Za domácich vyhral Píš, remizovali Toma, Kuchyňa, Prekopp,
Hipszki a Zicho
Slovan Nová Baňa - ŠK Podpoľanie Hriňová 2:6
Za Novú Baňu vyhral Skarba,
remizovali E. Budinský a Randis
TJ Slávia TU Zvolen B - ŠK Orlová Pohorelá 6:2
Balassgyarmati Kabel - ŠK
Garde CVČ Detva 1,5:6,5
Veža CVČ Banská Bystrica B ŠK Vinica 5:3
ŠK Čebovce - ŠO Podbrezová
3,5:4,5
1 ŠK Garde CVČ Detva
3 2 1 0 7 16,5
2 ŠK Podpoľanie Hriňová
3 2 1 0 7 15,0
3 Veža CVČ Banská Bystrica B
3 2 1 0 7 13,5
4 Magnezit Jelšava B
3 2 1 0 7 13,0
5 TJ Slávia TU Zvolen B
3 1 1 1 4 13,5
6 ŠO Podbrezová
3 1 1 1 4 12,0
7 ŠK Orlová Pohorelá
3 1 1 1 4 11,5
8 Opevnenie Banská Štiavnica
3 1 0 2 3 12,5
9 ŠK Čebovce
3 1 0 2 3 12,0
10 ŠK Vinica
3 1 0 2 3 12,0
11 Slovan Nová Baňa
3 0 1 2 1 8,0
12 Balassgyarmati Kabel
3 0 0 3 0 4,5
S. Kuchyňa
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PROSPECT

Prenajmem garáž v
Banskej Štiavnici na
Drieňovej, ul. Energetikov. Mesačný nájom
33,19 €. Kontakt: 0905
912 125.

Kammerhofská 2
Tel.č.: 045 692 13 27
Najširší sortiment -to najlepšie z elektroniky
Nákupy na splátky bez navýšenia ceny
AKCIE: - k TV a LCD stolík zdarma
- k DVD prehrávačom filmy zdarma
- k notebookom, fotoaprátom, MP3
prehrávačom a mobilom puzdro zdarma
- nákup nad 90€ vianočná sada zdarma
a mnohé iné
ZĽAVY až do 50%
+ dovoz aj odvoz starých výrobkov TV,
chladničiek, pračiek a podobne zdarma
+ servis elektroniky
Denne nový tovar a stále nižšie ceny
Garancia najnižšej ceny:
K
pokiaľ viete o lepšej cene ako u nás,
U
doneste aktuálnu ponuku a k výroku
P
si vyberiete darčekový bonus
Ó
v cene dvojnásobku rozdielu
N
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