2008

Kronika
mesta Banská Štiavnica
Kronikár mesta: Nora Bujnová

1217

393

Kronika mesta Banská Štiavnica, 2008

Január
1. 1. 2008
Krátko po polnoci sa na Námestí sv. Trojice stretol primátor mesta Pavol Balžanka s občanmi B. Štiavnice,
aby ich pozdravil a zaželal úspešný a šťastný nový rok 2008.
10. 1. 2008
Národné lesnícke centrum udelilo výtvarnému odboru ZUŠ v B. Štiavnici ceny za aktívnu účasť na celoslovenskej výtvarnej súťaži Práca lesníka očami detí. I. miesto získala Mária Dudáková, II. miesto Karolína
Cibuľová, III. miesto Timea Špuntová.
11. 1. 2008
Primátor mesta sa stretol s aktérmi rozvoja cestovného ruchu. Na programe bolo vzájomné oboznámenie
sa s rozvojovými zámermi jednotlivých subjektov a možnosťami spolupráce.
15. 1. 2008
V priestoroch kina Akademik sa primátor mesta stretol s rodičmi a deťmi, narodenými v Banskej Štiavnici
v r. 2007. Rodičia takmer stovky detí dostali pre ne 1000 Sk, ktoré im venoval primátor zo svojej odmeny.
17. 1. 2008
Vyšlo posledné číslo Štiavnických novín pod zastupujúcim šéfredaktorom Mgr. Jurajom Foltánom a technickou redaktorkou Mgr. Beatou Danášovou.
17. – 20. 1. 2008
V bratislavskej Inchebe sa uskutočnil ďalší ročník veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour a gastronómie
Danubius Gastro, na ktorom sa zúčastnilo i naše mesto. Banskoštiavnický stánok dopĺňali sokoliari sv.
Bavona zo Školy v prírode pod Sitnom a obľúbené postavičky Nácka (J. Osvald) a baníka (I. Madara). Na
sprievodnom podujatí Poľovníctvo a oddych sa zúčastnili Múzeum vo Svätom Antone a Stredná lesnícka
škola v B. Štiavnici.
24. – 27. 1. 2008
Na 42. roč. Slovenského zimného zrazu turistov v Kremnici boli aj traja členovia KST Dr. Téryho – Jozef Radjanský, Mgr. Peter Jancsy a Jozef Machava.
29. 1. 2008
V Žiari nad Hronom sa primátor mesta Pavol Balžanka zúčastnil na zasadnutí Rady združenia miest a obcí.
Bol na ňom prítomný aj župan BBSK Milan Murgaš a prezentované investičné zámery BBSK v r. 2008.
31. 1. 2008
V tento deň Štiavnické noviny vyšli v novej grafickej úprave a s novým logom, ktoré tvoria tri štiavnické veže.
31. 1. 2008
Konalo sa riadne zasadnutie MsZ. Otvoril a viedol ho primátor mesta Pavol Balžanka.
Poslanci MsZ schválili:
– vyradenie ZŠ A. Sládkoviča zo siete škôl s novým termínom 30. jún 2008
– vstup mesta Banská Štiavnica do združenia právnických osôb s názvom Akadémia celoživotného vzdelávania
– rozpočet na propagáciu mesta vo výške 2 milióny Sk
– zápis do kroniky mesta za rok 1994
– návrh na predaj nehnuteľností pre E. Máchalu, V. Dobroviča, V. Dobroviča s manželkou, M. Beňu a P. Balžanku
– návrh na doplnenie organizačnej štruktúry MsÚ – šéfredaktor Štiavnických novín bude prijatý na celý úväzok
Poslanci MsZ vzali na vedomie:
– Stanovy a Zakladaciu listinu Regionálneho združenia obcí
– Správu o prevádzkovaní výdajne Pošty na Drieňovej
– Informáciu o výstavbe bytov na Drieňovej
Vedeniu Regionálnej nemocnice, n. o., v B. Štiavnici sa podarilo uzavrieť zmluvu o poskytovaní zdravotnej
starostlivosti so VšZP na obdobie 1. 1. – 30. 6. 2008.
Začiatkom roku 2008 SBM vydalo nový bedeker oddelenia geológie. Jeho autorom je kolektív muzeálnych
pracovníkov.
ZUŠ realizovala projekt Rok štiavnických divov. Jeho výsledkom bol pestrofarebný kalendár na rok 2008
Štiavnické divy očami detí.
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1. 2. 2008
Vo výstavných priestoroch Kammerhofu bola otvorená výstava Vedecká hračka.
2. – 4. 2. 2008
Primátor mesta Pavol Balžanka a poslanci MsZ M. Blaškovičová a P. Ivaška odcestovali na pracovnú cestu
do slovinského mesta Ptuj.
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Február
1. 2. 2008
V hoteli Grand-Matej sa uskutočnil už 8. ročník celoslovenského Baníckeho plesu. Zúčastnila sa na ňom
poslankyňa NR Magda Vášáryová, významné osobnosti slovenského baníctva – Peter Kukelčík, predseda
Hlavného banského úradu v B. Štiavnici, Juraj Dančišin, predseda Slovenského združenia výrobcov kameniva
a Fedor Boroška, riaditeľ Úradu Slovenskej banskej komory. Nechýbal ani primátor mesta Pavol Balžanka
a riaditeľ Moliérovho divadla v Paríži Michel de Maulny.

8. 2. 2008
Primátor mesta sa stretol s Mgr. H. Dyczkom a J. Kickim, ktorí pripravujú svetový banícky kongres v poľskom
Krakove. Predstavitelia nášho mesta plánujú účasť na ňom.
9. 2. 2008
V krytom bazéne v B. Štiavnici sa uskutočnilo I. kolo Banskobystrického pohára v plávaní. Na pretekoch
štartovalo 117 pretekárov. Najlepšie si viedli banskoštiavnickí plavci: Tenkelová, Maruniaková, Adamský,
Hriňák.
9. – 10. 2. 2008
Na Skalke sa konal 35. roč. Bielej stopy. V kategórii žien nad 35 rokov zvíťazila Štiavničanka Alena Hollá.
Celkovo bola v kategórii žien na 16. mieste.
12. 2. 2008
Od tohto termínu Notársky úrad neposkytuje svoje služby. Obnovia sa po vyhlásení výberového konania na
pozíciu notára.
12. 2. 2008
Národná banka Slovenska vydala pamätnú striebornú mincu nominálnej hodnoty 200 Sk k 100. výročiu
úmrtia Andreja Kmeťa.
14. 2. 2008
Štiavnické noviny vyšli pod vedením nového šéfredaktora Mgr. Michala Kríža.
15. 2. 2008
V priestoroch ZŠ A. Sládkoviča sa zišiel primátor mesta P. Balžanka, pracovníčka Školského úradu. Viera
Ebert s riaditeľom školy P. Koštialom a zamestnancami školy, aby hľadali riešenie pre žiakov, učiteľov a ostatných pracovníkov v súvislosti s návrhom MsZ na vyradenie tejto školy zo siete škôl. Na programe bolo aj
riešenie Kolektívnej zmluvy.
15. 2. 2008
V Trámovej miestnosti Rubigallu riaditeľ Skautského domu sv. Juraja Martin Macharik sa podelil o svoje
zážitky z putovania po Rusku a Mongolsku. Svoje rozprávanie oživil premietaním diapozitívov.
21. 2. 2008
V Galérii J. Kollára bola otvorená výstava Ladislav Zacharides a jeho výtvarná tvorba. Na vernisáži sa
zúčastnila bývalá manželka L. Zacharidesa Marcela Leiferová, ktorá publiku priblížila niektoré momenty zo
života tohto banskoštiavnického rodáka, mnohostranného športovca, reprezentačného trénera i talentovaného umelca. Kurátorkou výstavy je Mgr. Rút Lichnerová.
23. 2. 2008
Banská Štiavnica sa pridala k mestám, pripomínajúcim si Svetový deň turistických sprievodcov. Cestovná
agentúra Jantárová cesta pripravila prehliadku archeologickej lokality Glanzenberg – Staré mesto. O toto
podujatie prejavila záujem takmer päťdesiatka obyvateľov mesta. Odborný výklad zabezpečil PhDr. Jozef
Labuda, riaditeľ SBM.
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23. 2. 2008
V Židlochoviciach sa konal 4. roč. súťaže Junior Grand Prix 2008 v pretláčaní rukou. V kat. do 70 kg Roman
Tenkel získal 1. miesto – pravá ruka, 3. miesto – ľavá ruka. V kat. do 75 kg Tomáš Ihring 2. miesto – pravá
ruka, 3. miesto – ľavá ruka. V kat. do 80 kg Ján Vojenčák získal 1. miesto – ľavá ruka, 2. miesto – pravá ruka.
27. 2. 2008
Konalo sa riadne zasadnutie MsZ.
Poslanci MsZ schválili:
– rozpis dotácie školám na r. 2008
– návrh na vyplatenie odmeny za vypracované a úspešné projekty (V. Gőndőčová, ZUŠ)
– koncepciu rozvoja tepelnej energetiky
– návrh na zriadenie vecného bremena pre Romana Rückschlossa , Banská Štiavnica
– odpredaj nehnuteľností pre J. Rafaelisa s manželkou, R. Sásika s manželkou, V. Bačíka, M. Konôpku
– návrh na odpredaj pozemku pre HLIVASPOL, spol. s r. o., Štúrovo
– Návrh na prevod pozemkov medzi mestom B. Štiavnica a P. Ferkom s manželkou
– Zmluvu o správe nehnuteľností, ktorou mesto B. Štiavnica zveruje predmet zmluvy do správy Kalvárskeho
fondu
– vymenovanie JUDr. Dušana Lukačku za náčelníka Mestskej polície od 1. 3. 2008
– Memorandum o porozumení, Švajčiarsko
– zverejnenie ponukového konania na prenájom objektu Kúpele – plaváreň
– uzatvorenie nájomnej zmluvy s Rím.- kat. cirkvou na prenájom Domu smútku Frauenberg na dobu 25 rokov
28. 2. 2008
Primátor mesta P. Balžanka sa v partnerskom meste Šoproň zúčastnil na spomienkovej slávnosti k výročiu
založenia Alma Mater. Rokoval aj s primátorom mesta o ďalšom postupe pri podpisovaní Dohody o partnerstve.
29. 2. – 1. 3. 2008
Na výjazdovom zasadnutí MsZ na Počúvadle sa poslanci školili o Zákone o obecnom zriadení, rokovacom
poriadku MsZ, pravidlách nakladania s majetkom mesta a o používaní spisovného jazyka.

Marec
1. 3. 2008
Do funkcie nového náčelníka Mestskej polície nastúpil JUDr. Dušan Lukačko.
6. 3. 2008
V bývalej jezuitskej kaplnke sa konala oslava MDŽ. Pripravili ju výbor Živeny, mesto B. Štiavnica, strana
Smer – SD. Za mesto B. Štiavnica sa na nej zúčastnil primátor P. Balžanka, poslanec Ondrej Michna, za
stranu Smer – SD Marián Zimmermann. Kultúrny program pripravili učitelia a žiaci ZUŠ.
6. 3. 2008
Pri príležitosti 63. výročia oslobodenia Banskej Štiavnice sa v Rubigalle uskutočnilo slávnostné stretnutie
členov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.
6. 3. 2008
Bola odovzdaná do užívania obnovená sobášna sieň MsÚ. Okrem vedenia mesta sa na tomto akte zúčastnil
riaditeľ Krajského pamiatkového úradu.
6. 3. 2008
Primátor mesta prijal na radnici japonského veľvyslanca Makoto Washizu a skupinu 35 jeho krajanov, ktorí
boli na Slovensku na študijnom pobyte.
8. 3. 2008
V evanjelickom kostole odznel organový recitál Martina Baku. Publikum si vypočulo na ňom skladby
J. S. Bacha, C. Francka, Ch. M. Widora, M. Sch. Trnavského a ďalších autorov.
9. 3. 2008
Regionálna organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu v Žiari nad Hronom a Múzeum vo Sv. Antone
pripravili v priestoroch múzea Chovateľskú prehliadku poľovníckych trofejí raticovej zveri.
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13. 3. 2008
V priestoroch Slovenského inštitútu v Budapešti sa uskutočnila vernisáž fotografií Rastislava Mišíka
o Banskej Štiavnici, na ktorej mesto zastupoval primátor P. Balžanka.
13. 3. 2008
V Rubigalle sa občania mesta stretli so Štefanom Hríbom, hlavným redaktorom časopisu Týždeň, na besede
o aktuálnych otázkach politického, verejného a kultúrneho života Slovenska.
14. 3. 2008
V kaviarni Divná pani koncertoval herec Marián Geišberg so svojím synom. Vystúpenie týchto umelcov sa
stretlo s veľkým záujmom publika.
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10. 3. 2008
Na I. celoslovenskej súťaži v hre na keyboarde, ktorá sa konala v Považskej Bystrici, žiak II. roč. ZUŠ
v B. Štiavnici Kristián Kováč skončil vo svojej kategórii na 2. mieste.

15. 3. 2008
Otvorila sa ďalšia časť Štiavnického betlehemu, ktorou toto dielo dosiahlo 10 m a predstihlo svojou veľkosťou známy betlehem v Rajeckej Lesnej.
19. 3. 2008
Pri príležitosti Dňa učiteľov sa primátor stretol s učiteľmi štiavnických škôl a odovzdal im ocenenie za ich
prácu. Stretnutie bolo spojené so slávnostným obedom.
20. 3. 2008
V Klube dôchodcov na Námestí sv. Trojice bolo otvorené 5. Senior PC centrum.
27. 3. 2008
V kine Akademik sa udeľovali ceny v kultúre a v športe za rok 2007. V kat. Jednotlivci sa víťazom stala Mgr.
Mária Petrová, v kategórii – Kolektív - tanečný súbor Texasky, v kat. Podujatie najviac hlasov získali opätovne
Živé šachy. Najlepších 12 športovcov (bez poradia): Denisa Tenkelová – plávanie, Marián Adamský – plávanie,
Mgr. Bohuslav Melicherčík – zimný triatlon, Daniel Matis – atletika, Igor Lipták – streľba, Tomáš Nemčok
– triatlon, Marián Šurka ml. – stolný tenis, Roland Grego ml. – stolný tenis, Radoslav Dobrovič – pretláčanie
rukou, Roman Tenkel – pretláčanie rukou, Alena Hollá – cyklomaratón, Ján Vojenčák – pretláčanie rukou.
27. 3. 2008
V aule SPŠ S. Stankovianskeho pri príležitosti Dňa učiteľov sa konal slávnostný šachtág, na ktorom boli prijatí do baníckeho stavu Ing. Anton Vančo (SLŠ B. Štiavnica), Ing. Jana Nová (vedúca kancelárie BBSK)
a Františka Murgašová (B. Bystrica) Podujatie sledoval župan VÚC doc. Ing. Milan Murgaš, ktorý venoval
finančnú cenu (1000 Sk) víťazovi pivného súboja. Stal sa ním Ing. Dominik Kútnik.
31. 3. 2008
Živena – spolok slovenských žien, BBSK – POS – Pracovisko B. Štiavnica a mesto B. Štiavnica v hoteli
Grand Matej pripravili Deň poézie, ktorý sa koná každoročne k výročiu narodenia Andreja Sládkoviča.
31. 3. 2008
Primátor mesta Pavol Balžanka zvolal riadne zasadnutie MsZ.
Na úvod zasadnutia zložil sľub poslanca mestského zastupiteľstva Ing. Ján Mojička ktorý nahradil JUDr.
Dušana Lukačku.
Poslanci MsZ schválili:
– obstaranie urbanistickej štúdie širšieho centra Banskej Štiavnice
– realizáciu návrhu doplnenia a zlepšenia dopravného značenia v r. 2008
– zabezpečenie verejného obstarania projektovej dokumentácie na umiestnenie zberného dvora v lokalite
bývalého areálu Akutrade
– návrh na vypísanie výberového konania na poisťovacieho makléra pre mesto
– vyvlastnenie pozemkov na stavbu vodovodu v obci Banky
– usporiadanie vlastníctva pozemkov k skládke PDO
– predaj endoskopického prístroja, Regionálnej nemocnici, n. o.
– návrh krokov na zabezpečenie inovácie tepelného hospodárstva v meste
– poskytnutie príspevku FK Sitno B. Štiavnica vo výške 205 000 Sk na činnosť klubu
– zvýšenie základného platu primátora na 56 800 Sk (valorizácia k 1. 4. 2008)
– zabezpečenie povinného minimálneho spolufinancovania projektu Uzatvorenie a rekultivácia skládky
odpadu
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Poslanci MsZ vzali na vedomie:
– správu o likvidácii opatrovateľskej služby – rozvoz obedov
– informáciu o racionalizácii základného školstva
– vybudovanie moderného hlasovacieho systému
SBM prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a Finančného mechanizmu EHP získalo na najbližšie 4 roky grant vo výške 16,2 mil. Sk (480 000 eur). Finančné prostriedky budú použité na vytvorenie
pracoviska reštaurovania papiera, zbierkového fondu, skvalitnenie depozitov, výstavných priestorov a na
prezentáciu dosiahnutých výsledkov.
Mestská knižnica k Mesiacu knihy pripravila niekoľko podujatí – exkurziu po knižnici, čitateľskú súťaž.
Vyvrcholením bola rozprávková Noc s Andersenom, ktorá bola darčekom pre 20 najšikovnejších štiavnických
detí.

A príl
1. 4. 2008
Bolo podpísané Memorandum o porozumení medzi mestom Banská Štiavnica a Vysokou školou technickou
v švajčiarskom Rapperzwille. V dokumente sa obe strany zaviazali k spolupráci v oblasti trvalo udržateľného
rozvoja, vzdelávania, cestovného ruchu a získavania grantov.
4. 4. 2008
Primátor mesta v zasadačke MsÚ prijal stovku študentov zo Západomaďarskej univerzity v Šoproni a poďakoval sa im za udržiavanie študentských tradícií.
6. 4. 2008
V podkroví Rubigallu vystúpilo divadielko Kusy cukru z Kremnice s predstavením Teraz porozprávam.
9. 4. 2008
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska pripravila pre svojich členov a štiavnickú verejnosť spoločensko-kultúrne podujatie S úsmevom je život krajší.
10. 4. 2008
V zastupiteľstve VÚC Banskobystrického kraja nahradil poslanca Ondreja Bindera (vzdal sa poslaneckého
mandátu) Ing. Marián Zimmermann, ktorý zložil poslanecký sľub.
10. 4. 2008
V regionálnom kole súťaže v umeleckom prednese Sládkovičova Štiavnica zvíťazila Jana Szendreiová z Gymnázia A. Kmeťa v B. Štiavnici, cenu primátora získala Katarína Tužinská, Gymnázium Nová Baňa, a čestné
uznanie Janka Brigantová, Žarnovická Huta.
11. 4. 2008
SBM – oddelenie geológie pripravilo okresné kolo súťaže Poznaj a chráň – odbor geológia. Víťazom sa stal
Ivan Zvara zo ZŠ J. Kollára v B. Štiavnici.
12. 4. 2008
V evanjelickom chráme vystúpil Bratislavský chlapčenský zbor, ktorý predviedol sakrálne i svetské skladby
a spirituály.
12. – 13. 4. 2008
Na majstrovstvách Slovenska v športovej streľbe zo vzduchových zbraní mládeže (do 16 rokov) si zlato,
striebro a bronz odniesol 15-ročný Banskoštiavničan Peter Lupták.
15. 4. 2008
SBM – odd. geológie pripravilo už po siedmykrát výstavu Mini ZOO v múzeu, na ktorej sú vystavené terárijné
živočíchy, plazy, drobné živočíchy a článkonožce z tropických a subtropických krajín. Súčasťou výstavy bola
aj bohatá kolekcia preparovaného hmyzu.
17. 4. 2008
V Galérii J. Kollára sa konala vernisáž a vyhodnotenie celoslovenskej výtvarnej súťaže My sa nevieme sťažovať
nahlas. Ceny víťazom odovzdal primátor mesta P. Balžanka a riaditeľ SBM – Dr. Jozef Labuda. Komisárkou
výstavy bola Mgr. Kováčová.
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21. 4. 2008
Primátor mesta odovzdal certifikáty úspešným účastníkom PC kurzu pre seniorov.
24. 4. 2008
Ing. Martin Macharik, riaditeľ Skautského domu sv. Juraja v B. Štiavnici, pripravil pre záujemcov besedu
s premietaním diapozitívov o dobrodružnom putovaní Gruzínskom a Tureckom.
25. 4. 2008
Konal sa 11. roč. Štiavnickej gitary, medziokresnej prehliadky žiakov ZUŠ.
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19. 4. 2008
Zoskupenie štiavnických amatérskych hercov sa v podkroví Rubigallu predstavilo divadelnou hrou autorky
Moniky Hricovej Nebo, peklo, raj a späť.

25. 4. 2008
Detský súbor Stromáčik pri ZUŠ v B. Štiavnici postúpil na celoslovenskú prehliadku Zlatá priadka v Šali.
25. – 27. 4. 2008
Na Dňoch slovenskej kultúry v Moravskej Třebovej sa predstavila delegácia nášho mesta na čele s primátorom
Mgr. P. Balžankom, členmi delegácie boli poslanci Slavomír Palovič, Ján Mojička, Ondrej Michna, Peter
Ivaška, Miriam Blaškovičová, za oddelenie mestskej kultúry, cestovného ruchu a športu Rastislav Marko
a Zuzana Patkošová. Do programu prispeli tanečný súbor Texasky, divadelný súbor Paradajz Pikčr, sokoliari
sv. Bavona. Súčasťou podujatia bola aj vernisáž výstavy Jozefa Lackoviča, tvorbu tohto insitného umelca
predstavila jeho dcéra Mária Čelková.
29. 4. 2008
Primátor mesta zvolal riadne zasadnutie MsZ.
Poslanci MsZ schválili:
– úpravu č. 1 rozpočtu mesta na r. 2008
– úhradu projektovej dokumentácie na rekonštrukciu ZŠ J. Horáka
– zvýšenie dotácie pre ZŠ J. Horáka o 100 000 Sk, ktorá bude použitá na bežné výdavky
– zvýšenie dotácie pre MŠ Ul. 1. mája o 50 000 Sk, ktorá bude použitá na bežné výdavky
– zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta
– prenájom parkoviska pod Novým zámkom a pri Skanzene s účinnosťou od 1. 5. 2008 p. Bergnachtovi
– odpredaj nehnuteľnost L. Chmelárovi, rodine Turzíkovej, J. Laukovi, Ing. A. Tokárovi, M. Verešíkovi ml.,
Ľ. Štrbovej, J. Kúšovi s manželkou
– vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti pre E. Bartošovú
– priamy odpredaj pozemkov pre ACROSS Finance, a. s. a spol. Salamander Hotels, s. r. o.
– rozšírenie predmetu nájomnej zmluvy zo dňa 10. 9. 2004 pre spoločnosť Ski centrum, s. r. o., o prenájom
ďalších pozemkov vo vlastníctve mesta.
– prenájom Amfiteátra pod Novým zámkom spol. CulturTour, s. r. o.
– realizáciu alternatívy č. 1 v oblasti tepelnej energetiky na báze štiepkového dreva, tepelných čerpadiel
a slnečných kolektorov
– začlenenie mesta B. Štiavnica do Miestnej akčnej skupiny, vytvorenej z mikroregiónov Hontianka, Južné
Sitno, Konkordia

Máj
1. 5. 2008
Smer – SD pripravil v Kysihýbli tradičné prvomájové popoludnie spojené so zábavno-kultúrnym programom
a tombolou.
3. 5. 2008
V banskoštiavnickej hasičskej zbrojnici sa konal Deň otvorených dverí. Návštevníci si mohli pozrieť hasičskú
techniku, výstavu a výstroj.
5. 5. 2008
Na Slávnostiach piva v Českých Budejoviciach 10 % svetlý ležiak Steiger z pivovaru Vyhne získal striebornú
medailu.
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10. 5. 2008
V talianskom meste Toscolano Maderno sa konala Veľká cena Talianska v pretláčaní rukou. V silnej medzinárodnej konkurencii v kat. do 85 kg zvíťazil Rado Dobrovič v súťaži pravou rukou.
10. 5. 2008
V priestoroch Banského múzea v prírode sa uskutočnil 11. roč. Baníckeho majálesu. O zábavu sa postarala
skupina Sherpa band, Banícky spevokol, dychová hudba Hodrušanka a štiavnický Nácko. Podujatie zorganizovalo SBM a Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok.
11. 5. 2008
Na 17. roč. behu Panoráma v maďarskej Tatabányi vo svojej kategórii v behu na 13 km zvíťazil Bohuš Melicherčík.
12. 5. 2008
Živena, spolok slovenských žien, pripravila v kaviarni hotela Grand Matej tradičnú oslavu Dňa matiek.
V kultúrnom programe vystúpili deti zo štiavnických materských škôl, žiaci ZUŠ-ky, súbor Texasky. V druhej
časti koncertovala moskovská skladateľka a interpretka Oľga Vladimirovna Kuzmičevová, autorka hudby
k poéme o B. Štiavnici Rozprávkové mesto.
14. 5. 2008
Pivovar Steiger usporiadal pre médiá exkurziu po svojich prevádzkach a tlačovú besedu v priestoroch hotela
Sitno, na ktorej vedenie závodu na čele s generálnym riaditeľom Jaroslavom Vysloužilom informovalo o svojich ďalších zámeroch. Momentálne je tento pivovar „trojkou“ na slovenskom trhu.
14. 5. 2008
V predvečer otvorenia medzinárodného knižného veľtrhu vo Varšave bola v Slovenskom inštitúte vernisáž
výstavy fotografií Rasťa Mišíka ŠTIAVNICA a súčasne aj prezentácia jeho rovnomennej knihy.
16. 5. 2008
Primátor mesta prijal na radnici univerzitných profesorov z Maďarska a TU Zvolen.
16. 5. 2008
Vo veľkej estrádnej hale MsCK v Žiari nad Hronom na krajskej súťaži Deň tanca 2008 sa stretlo 20 tanečných
klubov. Štiavnické Texasky obsadili I. miesto v open kategóriách s polkou Škoda lásky a I. miesto v šou choreografiách s tahitským uvítacím tancom Hota Hota. Štiavnická skupina Candies obsadila I. miesto v kat.
Hip hop s tancom Držíme pokope.
17. 5. 2008
Múzeum vo Svätom Antone sprístupnilo ďalšiu časť zrekonštruovaných priestorov. Pásku slávnostne prestrihla ministerka Zdenka Kramplová. Súčasne sa konala aj vernisáž výstavy akademického maliara Viktora
Bilčíka. Vo večerných hodinách sa na nádvorí zámku predstavila skupina historického šermu Sitnianski rytieri z B. Štiavnice.
19. 5. 2008
Konalo sa mimoriadne zasadnutie MsZ. Hlavným dôvodom jeho zvolania bolo prerokovanie materiálov
pripravených na výjazdové zasadnutie vlády, ktoré bolo plánované na 3. júna 2008.
Poslanci MsZ schválili:
– predloženie žiadosti o NFP na realizáciu projektu rekonštrukcie ZŠ J. Horáka. Projekt je v súlade s Programom hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho rozvoja mesta Banská Štiavnica
– zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
– financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t. j. vo výške 1 742 290 Sk
Poslanci MsZ vzali na vedomie:
– informatívnu správu k výjazdovému zasadnutiu vlády SR v Banskej Štiavnici
(V čase konania zasadnutia MsZ sa ešte nevedelo o presune termínu výjazdového zasadnutia vlády SR na
3. septembra 2008.)
20. 5. 2008
S veľkým záujmom štiavnickej verejnosti sa stretol gospelový koncert univerzitného zboru University
of Southern Maine Singer Chamber v Kostole sv. Kataríny. V podaní takmer štyridsiatky členov odzneli
sakrálne i svetské skladby, ktoré návštevníci odmenili dlhotrvajúcim potleskom.
23. 5. 2008
Konal sa slávnostný šachtág študentov Fakulty geologických vied a inžinierstva Univerzity v Miškolci.
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24. 5. 2008
Na 4. roč. folklórneho festivalu v slovinskom Ptuji vystúpil s veľkým úspechom folklórny súbor Podhorčan
z Prenčova.
29. 5. – 1. 6. 2008
Delegácia B. Štiavnice v zložení: P. Balžanka, primátor mesta, S. Palovič, poslanec MsZ, M. Kapusta, projektový manažér, R. Marko, vedúci OKCR a Š. J. Lichanec (farár ev. cirkvi a. v.), Z. Patkošová, kurátorka výstavy
Naša Štiavnica, L. Lužina a M. Garaj, autori fotografií výstavy, absolvovali pracovnú návštevu partnerského
mesta Hünenberg.
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23. – 24. 5. 2008
V priestoroch Starého zámku sa konal už 11. roč. tradičného Festivalu kumštu, remesla a zábavy. Bol zameraný na textilné remeslá, ale predstavili sa na ňom remeselníci z celého Slovenska. Organizátori – SBM –
pripravili bohatý sprievodný program. Predviedli sa šermiari zo súboru Bojník z Bojníc, skupina Ela hop,
Tramontana, najmenších zabával klaun. Podujatie vyvrcholilo módnou prehliadkou exkluzívnej značky Bejaneve. Na pozvanie primátora mesta tento festival navštívila aj kandidátka na prezidenta Iveta Radičová.

30. 5. 2008
Na otvorení letnej turistickej sezóny, ktoré zorganizoval BBSK pod názvom Župné leto na Námestí SNP
v B. Bystrici, sa zúčastnilo aj SBM. V propagačnom stánku predstavilo záujemcom všetkých 7 expozícií múzea.

Jún
1. 6. 2008
V Amfiteátri pod Novým zámkom sa uskutočnilo zábavné podujatie k Medzinárodnému dňu detí.
4. – 5. 6. 2008
V našom meste rokovali odborníci z Ministerstiev vnútra, obrany a hospodárstva s predstaviteľmi Hlavného
banského úradu a Slovenskej banskej komory o pripravovanom zákone o výbušninách, pyrotechnike a munícii.
5. 6. 2008
Za prítomnosti dr. Katalin Kissovej, vedúcej Sekretariátu pre členské mestá Organizácie miest svetového
dedičstva strednej a východnej Európy, sa konala vernisáž medzinárodnej výstavy Svetové dedičstvo očami
detí.
6. 6. 2008
Na štadióne Sitno sa uskutočnil 27. roč. Malého behu Trate mládeže. Na pretekoch štartovalo vyše 100 pretekárov.
6. 6. 2008
Konalo sa riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva, ktoré otvoril a viedol primátor mesta Pavol Balžanka.
Poslanci MsZ schválili:
– záverečný účet mesta k 31. 12. 2007
– rozbor hospodárenia TS, m. p., Banská Štiavnica k 31. 12. 2007
– Správu o inventarizácii majetku mesta k 31. 12. 2007
– návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2003 zo dňa 27. 2. 2003 o spôsobe určenia výšky úhrady a spôsobe platby
za opatrovateľskú službu
– odpredaj nehnuteľností pre S. Lovása, M. Santorisa, A. Gazdíkovú, MUDr. J. Pavláska
– rozšírenie predmetu činnosti TS, m. p., o činnosť prevádzkovania parkovísk
– zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena pre Delta Company, s. r. o., Bratislava
– zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena na umiestnenie stavby vonkajšej kanalizácie
a vonkajšieho vodovodu na Ul. J. Palárika a k novostavbe hotela na Akademickej ul. č. 30
– Deklaráciu o zámere spolupráce medzi samosprávou mesta B. Štiavnica a samosprávou župných miest
Sékešfehérvár, Miškolc, Šoproň a Dunaujvároš
– Dohodu o partnerstve medzi samosprávou mesta B. Štiavnica a samosprávou župného mesta Šoproň
– finančný príspevok pre Regionálnu nemocnicu, n. o., vo výške výnosu z nájomného za prenájom nebytových
priestorov v objekte nemocnice za obdobie od 1. 4. 2007 do 30. 4. 2008 v sume 999 356,90 Sk
Poslanci MsZ vzali na vedomie:
– predloženú správu k plánovanej výstavbe vodovod Banky
– vzdanie sa členstva v komisii regionálneho rozvoja, výstavby, územného plánovania a životného prostredia
MsZ Ing. arch. Kataríny Voškovej a Ing. Richarda Murgaša
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– rozhodnutie MŠ zo dňa 11. 4. 2008 o vyradení zo siete škôl a školských zariadení SR k 30. 6. 2008 ZŠ
A. Sládkoviča, Ul. Gwerkovej 9
7. 6. 2008
Na Kalvárii sa konal štiavnický Rozprávkový les. Pripravil ho Mestský študentský parlament. Vo večerných
hodinách vystúpilo štúdio Kasprzyk z Liptovského Mikuláša.
8. – 11. 6. 2008
Primátor mesta Pavol Balžanka absolvoval pracovnú cestu do Ríma. Stretol sa s veľvyslancom SR, s ktorým
rokoval o ochrane pamiatok UNESCO a možných investíciách v našom meste.
11. 6. 2008
Vladimír Bárta a jeho syn Vladimír predstavili štiavnickému publiku svoju novú knihu Banská Štiavnica –
perla slovenských miest. Na 160 fotografiách autori približujú najznámejšie dominanty mesta a jeho okolia.
13. 6. 2008
Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok, Živena – spolok slovenských žien, POS – Pracovisko B. Štiavnica, Klub historickej techniky pri Rušňovom depe Zvolen pripravili už IV. roč. podujatia Náckova Štiavnica,
súťaž v interpretácii náckovských vtipov a príhod. Víťazmi sa stali Ing. Dalma Štepáneková (cena primátora
mesta Zvolen) a Ing. Richard Kaňa (cena primátora mesta Banská Štiavnica).
14. 6. 2008
Pod názvom Budenie sitnianskych rytierov sa pri jazere Počúvadlo uskutočnilo country a folkové podujatie,
spojené so súťažami a hrami pre deti.
15. 6. 2008
V poslednom stretnutí V. ligy futbalisti FK Sitno B. Štiavnica rozdrvili súpera z Radvane 9 : 2. V tabuľke obsadili I. miesto s počtom bodov 50, skóre 58 : 32 a postúpili do IV. ligy.
18. 6. 2008
V podkroví Rubigallu sa na podujatí Veľký večer literárno-dramatického odboru predstavili žiaci ZUŠ, aby
pod vedením svojich pedagógov Mgr. Ľudmily Klimkovej a Mgr. Kataríny Burdovej predviedli svoje umenie.
20. 6. 2008
V kine Akademik vystúpilo 9 absolventov ZUŠ s prednesom umeleckých textov a absolventským predstavením Keby sme sa nestretli...
19. 6. 2008
V rámci projektu Európa na
dvoch kolesách – cyklistického maratónu – naše mesto
privítalo cyklistov z partnerského mesta Ptuj.
20. 6. 2008
Z Banskej Štiavnice odišiel
katolícky kňaz vdp. Imrich
Šišulák, ktorý v našom meste
pôsobil 22 rokov.
21. 6. 2008
Uskutočnilo sa nové festivalové podujatie – Spectaculum Ignis – Divadlo ohňa
podľa projektu Petra Danáša.
V uzavretom priestore centra
mesta od 10:00 hod. predpoludním do 0:30 hod. sa odohralo množstvo zaujímavých podujatí: maľovanie na vozovku, módna prehliadka
na Trotuári, pochod drakov, templárskych rytierov so zapálenými fakľami, vernisáž výstavy figurálnej
keramiky Vlada Oravca, organový koncert v evanjelickom chráme, vystúpenie vokálnej skupiny Close Harmony Friends v Kostole sv. Kataríny, Zdenky Prednej, Szendreiovcov a ďalších skupín. Organizátorom bola
firma Beta-Car, s. r. o., hlavným sponzorom p. Donev.
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21. 6. 2008
Víťazom Tekvičiarskeho turnaja v minifutbale na Suchom tajchu sa stalo domáce družstvo Drevbyt.
24. 6. 2008
SZTP zorganizoval na štadióne FK Sitno I. roč. Športového dňa pre svojich členov.
26. 6. 2008
Banská Štiavnica vzdala poctu Andrejovi Kmeťovi, významnému slovenskému národovcovi, kňazovi, botanikovi, archeológovi, etnografovi a zakladateľovo slovenského múzejníctva. Oslavy sa uskutočnili pod
záštitou a s osobnou účasťou Dušana Čaploviča, podpredsedu vlády SR. Súčasťou osláv bol pietny akt s položením kvetov pri pomníku A. Kmeťa, otvorenie výstavy Andrej Kmeť – priekopník vedy a múzejníctva na
Slovensku, ktorú pripravilo v Kammerhofe SBM, a prezentácia knihy Jozefa Labudu Andrej Kmeť – sitniansky rytier. Oslavy vyvrcholili na Sitne vystúpením folklórnej skupiny z Prenčova a odbornými prednáškami.
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20. – 22. 6. 2008
Na majstrovstvách Slov. v plávaní žiactva štartovali 3 pretekári PK B. Štiavnica. Získali spolu 17 medailí.
Marián Adamský – 9 zlatých, 1 striebornú, Denisa Tenkelová 7 medailí, z toho 2 zlaté.

26. 6. 2008
V Múzeu vo Svätom Antone bola vernisáž výstavy Drevo, sklo a kov, na ktorej sa predstavila trojica umelcov
– Arpád Pál, Petra Jureňová-Vlhová a Veronika Gabčová.
27. 6. 2008
Jedna z etáp 3. roč. Silver Veteran Rallye 2008 viedla aj cez naše mesto. Na Námestí sv. Trojice diváci mohli
obdivovať historické vozidlá s účastníkmi v dobovom oblečení.
27. - 29. 6. 2008
Primátor mesta Šoproň dr. Tamás Fodor prijal delegáciu nášho mesta v zložení: Primátor B. Štiavnice P. Balžanka, poslanec MsZ Ľubomír Barák, Andrej Ebert a Ján Petrík. Zástupcovia samosprávy slávnostne podpísali
Dohodu o partnerstve oboch miest.
28. 6. 2008
V Amfiteátri pod Novým zámkom sa uskutočnil IV. roč. Štiavnického hudobného tajchu, venovaného
80. narodeninám folkloristu prof. Milana Križu. Vystúpili na ňom ľudoví umelci zo Zvolena, Hrochote,
Očovej, Detvy a Vrchársky orchester Juraja Pecníka.
28. 6. 2008
Na banskoštiavnickom futbalovom štadióne sa konala hasičská previerka a slávnostná schôdza DHZ
B. Štiavnice. Zúčastnili sa na nej aj členovia Ochotniczej stražy pozarnej z partnerského mesta Olsztynek.
30. 6. – 4. 7. 2008
Na 46. roč. folklórneho festivalu Východná medzi piatimi autormi monumentálnych plastík sa predstavil aj
Banskoštiavničan Alexander Ladziansky s trojmetrovou plastikou Láska v každom veku.
Laureátkou výročnej ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2007 v kat. Publikácia sa stala Mgr. Mária
Čelková za knihu Portréty komorských grófov.

Júl
1. 7. 2008
Na post nového správcu farnosti Banská Štiavnica nastúpil dekan, farár Mgr. Miloš Pikala a kaplán Mgr. Jozef Poliak.
1. 7. 2008
Od tohto dátumu do 31. 8. vznikla nová služba pre individuálnych turistov – denné sprevádzanie. Kvalifikovaní sprievodcovia boli k dispozícii turistom denne od 17:30. Túto službu počas leta využilo150 záujemcov.
3. 7. 2008
Konalo sa riadne rokovanie MsZ. Otvoril a viedol ho primátor mesta Pavol Balžanka.
Poslanci MsZ schválili:
– návrh VZN mesta č. 1/2008 na zriadenie školských obvodov pre základné školy
– určenie plnenia povinnej školskej dochádzky pre žiakov zrušenej ZŠ A. Sládkoviča v školskom obvode ZŠ
J. Kollára
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– plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
– zvýšenie dotácie pre MŠ Ul. Bratská o 700 000 Sk
– zvýšenie dotácie pre MŠ Ul. 1. mája o 90 000 Sk
– návrh zápisu do kroniky mesta za rok 2007
– kúpu vozidla Škoda Fabia Combi Ambiente pre Mestskú políciu
– priamy predaj pozemkov T. Petríkovej a B. Petríkovej, Mgr. J. Remeńovi, E. Máchalovi, E. Slančokovej, spoločnosti Salamandra Hotels, s. r. o., Svätý Jur
– predaj domu na Námestí sv. Trojice, súp. č. 15
– uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi mestom a Jánom Krátkym na prenájom parcely s cieľom prevádzkovania trhoviska
– úhradu bežných výdavkov na prevádzku ZŠ A. Sládkoviča v celkovej sume 2 760 000 Sk (mzdy, odvody,
odstupné, energie)
– úhradu bežných výdavkov spojených so zavedením eura vo výške 50 000 Sk
Poslanci MsZ vzali na vedomie:
– Plán práce MsZ na druhý polrok 2008
4. – 6. 7. 2008
V Kostole sv. Kataríny sa konal džezový festival Jazznica. Vystúpili na ňom popredné hudobné zoskupenia
– poľské kvarteto Soundcheck, prešovský AMC Trio, trio Triango, kvarteto Jiřího Stivína, švédsky gitarista
Ulf Wakenius, moravská speváčka a huslistka Iva Bittová, Oskar Rózsa a ďalší. O toto podujatie bol veľký
záujem a všetky koncerty boli vypredané.
5. – 6. 7. 2008
BBSK, POS Žiar nad Hronom a obec Podhorie pripravili už 17. roč. Folklórnych slávností. Zúčastnilo sa na
ňom okolo 200 detských tanečníkov, hudobníkov a spevákov a 300 dospelých z B. Štiavnice a širšieho okolia.
Súčasťou podujatia bol jarmok s ukážkami práce ľudových remeselníkov. Podujatiu prialo aj počasie.
5. – 6. 7. 2008
V maďarskom meste Tata na otvorených atletických Majstrovstvách Maďarska veteránov sa zišli športovci
z Čiech, Slovenska, Rakúska a Maďarska. V behu na 5 km zvíťazil Štiavničan Mikuláš Nagy a na 10 km
Daniel Matis.
8. 7. 2008
V Kostole sv. Kataríny sa na záverečnom koncerte predstavili účastníci Letných hudobných kurzov. Zastúpené
boli krajiny: Rakúsko, Venezuela, Poľsko, Ukrajina a Slovensko, z nástrojov violončelo, husle, akordeón,
gitara a mandolína. Kurzy a koncert zorganizoval hudobný majster a pedagóg Eugen Prochác.
17. 7. 2008
Štiavnické noviny vyšli so študentskou prílohou Vivat.
19. 7. 2008
Uskutočnil sa 4. roč. festivalu Živé šachy. Trojnásobný držiteľ titulu „šachový kráľ Banskej Štiavnice“ Sergej
Movsesjan ani tento raz v osobe Jána Markoša nenašiel premožiteľa a primátor mesta P. Balžanka ho opätovne dekoroval za víťaza. Podujatie sprevádzalo viacero atrakcií – stredoveká hudba, tance, šermiarske
súboje, divadelné predstavenia, ukážky lovu pomocou dravých vtákov – ktoré prilákali na Námestie sv. Trojice
stovky divákov.
20. 7. 2008
Konal sa II. roč. hasičskej súťaže „O putovný pohár primátora B. Štiavnice“. V kat. mužov zvíťazilo družstvo
zo Štefultova, v kat. žien vyhral tím z Lovče.
20. 7. 2008
Už po siedmy raz MO MS v B. Štiavnici a Dom MS v Leviciach pripravili Národný výstup na Sitno. Jeho
súčasťou bol aj bohatý kultúrny program.
25. – 27. 7. 2008
Banskoštiavnická delegácia pod vedením Ing. M. Zimmermanna v zložení Ľ. Barák, K. Palášthy, A. Greguss,
L. Chmelíček a A. Ebert sa zúčastnila na 16. roč. letného kultúrneho festivalu Vácovská veselica v Maďarsku.
31. 7. 2008
Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok pripravil už 11. roč. Náckovho štiavnického pochodu.
V posledných júlových dňoch si milovníci vážnej hudby prišli na svoje. Už po deviaty raz hudobný majster
Eugen Prochác zorganizoval Festival peknej hudby, spojený s vernisážou obrazov akademického maliara
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A ugust
2. 8. 2008
Na Námestí sv. Trojice sa rozložili remeselníci na podujatí Nezabudnuté remeslá. Ponúkali pestrý sortiment
ľudových výrobkov z keramiky, kovu, dreva, prútia, textílie, tkaniny, šperky. Návštevníkov zabávala ľudová
hudba z Klenovca, Sendreiovci, Zacharovci so sólistami z Poník a rómsky súbor Amáro Dživipen zo Žiaru
nad Hronom. V Amfiteátri pod Novým zámkom vystúpilo 5 kapiel.
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Františka Kudláča. Na koncertoch v Rytierskej sieni a barokovej kaplnke Múzea vo Svätom Antone vystúpili:
Capella Istropolitana s poľským dirigentom Jackom Rogalom a ruskou huslistkou Jelenou Denisovovou,
sláčikové kvarteto Pressburger Quartet, poľská klaviristka Joanne Trzeciak, operní speváci Ľubica Vargicová,
Vladimír Chmelo, klavirista Daniel Buranovský. Všetky koncerty boli vypredané.

2. 8. 2008
Konal sa Banskoštiavnický horský cyklomaratón.
4. – 9. 8. 2008
SBM na nádvorí Kammerhofu pripravilo pre záujemcov Letnú školu ľudovej umeleckej výroby.
7. – 10. 8. 2008
Uskutočnil sa jubilejný 10. letný filmový festival 4 živly, ktorý pripravilo OZ 4 živly. Spoluorganizátorom
bolo aj Centrum mestskej kultúry Rubigall a SBM. Ústredným pojmom festivalu bolo Zrkadlo.
13. 8. 2008
Únia nevidiacich a slabozrakých usporiadala besedu so spisovateľom Antonom Hykischom, na ktorej autor
zoznámil účastníkov s prácou na svojich historických románoch.
14. – 17. 8. 2008
Do nášho mesta zavítali početní básnici, speváci a hudobníci z rôznych európskych krajín na VI. roč. medzinárodného festivalu Cap á l´Est (Cesta na východ). Jeho umeleckým vedúcim je riaditeľ Molierovho divadla
v Paríži Michel de Maulny. Veľký záujem bol o poetické predstavenie na Starom zámku Všetko najlepšie,
pán Rúfus. Jeho aktérmi boli Milan Kňažko, Michel de Maulny a ľudový súbor Jána Ambróza Borievku.
Veľký úspech mali aj rómski hudobníci z Perpignanu, mladí klaviristi – Francúz Valentin Coth a Ruska
Alexandra Roščinová. Na poetických večeroch sa predstavili mladí slovenskí literáti, rómsky poet Dezider
Bango, básnici z Rumunska, Bulharska, Lotyšska, Slovinska i zahraniční Slováci z Maďarska. Súčasťou podujatia bola aj beseda Rok 1968 v Československu, na ktorej vystúpili poprední predstavitelia spisovateľskej
obce, historici, novinári, vysokoškolskí pedagógovia i profesor Gambetta z talianskej Bologne.
16. 8. 2008
Klub slovenských turistov dr. Téryho v B. Štiavnici zorganizoval turistický zájazd do V. Tatier. 40 členov
tohto zájazdu absolvovalo výstupy na rôzne tatranské štíty.
20. 8. 2008
Primátor mesta P. Balžanka zvolal riadne zasadnutie MsZ
Poslanci MsZ schválili:
– plnenie príjmov a výdavkov mesta k 30. 6. 2008
– úpravu rozpočtu mesta na r. 2008
– rozbor hospodárenia TS, m. p., k 30. 6. 2008. Tento podnik hospodáril so stratou 149 000 Sk
– polufinancovanie projektu Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný,
vo výške 5 % z nákladov, čo predstavuje sumu 2 554 265 Sk
– VZN mesta č. 2/2008, ktorým sa zakazuje požívanie a predaj alkoholických nápojov na verejných priestranstvách mesta B. Štiavnica
– VZN mesta č. 3 o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta B. Štiavnica
– VZN mesta č. 3/2008 o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
– VZN mesta č. 5/2008 o zápise na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta
– predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu Životné prostredie
2007 – 2013 na realizáciu projektu Zavedenie efektívneho systému separovaného zberu odpadov, zabezpečenie realizácie tohto projektu a povinného minimálneho spolufinancovania vo výške 5 % z celkových
nákladov, čo činí 3 250 000 Sk
– kúpu pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve Akusit, a. s., v likvidácii, za sumu 61 300 Sk
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– odpredaj nehnuteľnosti vedenej na katastrálnom úrade v B. Bystrici ako parcela č. 4590/17 o výmere 152 m2
s výkričnou cenou 22 800 Sk a vymenovali konkurznú komisiu v zložení: J. Čabák, predseda, Ľ. Barák,
P. Ivaška, členovia, licitátorka Jaďuďová, zapisovateľka O. Nigríniová
– priamy odpredaj pozemku V. Slezákovi, J. Cibulovi, J. Mojičkovi, bytu M. Daubnerovej, M. Buštorovej,
J. Mozolovej
– poskytnutie finančných prostriedkov Informačnému centru mladých B. Štiavnica vo výške 60 000 Sk
– návrh na vstup mesta B. Štiavnica do združenia Životnými cestami J. Palárika , členský príspevok vo výške
5000 Sk ročne
– odmenu hlavnému kontrolórovi L. Láslovi vo výške 20% súčtu platov vyplatených v prvom polroku 2008
– odmenu primátorovi mesta vo výške 20 % súčtu platov vyplatených za I. polrok 2008
– zníženie poskytovaných zdravotných služieb Regionálnou nemocnicou, n. o.
– VZN mesta č. 6/2008 o podnikateľskej činnosti, určení pravidiel predaja v obchode, času prevádzky služieb
na území mesta
– odvolanie členky komisie rozvoja, výstavby územného plánovania a životného prostredia Ľubice Paučulovej
na vlastnú žiadosť , o ktoré požiadala zo zdravotných a rodinných dôvodov
– návrh na udelenie cien mesta B. Štiavnica. Cena za záchranu kultúrneho dedičstva a rozvoj mesta B. Štiavnica sa udeľuje PhDr. Petrovi Kartousovi, CSc., riaditeľovi Odboru archívov Ministerstva vnútra SR,
za osobnú iniciatívu a zásluhy pri zaradení súboru Banské mapy a plány Hlavného komorskogrófskeho
úradu v B. Štiavnici do dokumentačného Dedičstva sveta – Pamäti sveta – gestorovaného UNESCO-m,
PhDr. J. Labudovi, CSc., za 30-ročnú archeologickú a muzeálnu činnosť, Ing. M. Lichnerovi, CSc., in memoriam, za celoživotnú činnosť v prospech mesta, Dr. h. c. prof. J. Marsinovi, DrSc., významnému historikovi,
za nové objavné výskumné práce k stredovekým dejinám B. Štiavnice
Výročná cena mesta sa udeľuje V. Popracovi za celoživotné pôsobenie v Dobrovoľnom hasičskom zbore,
tanečnému súboru Texasky za dlhoročnú úspešnú reprezentáciu nášho mesta doma i v zahraničí, Franzovi
Weingartschoferovi, majiteľovi hotela Topky na Počúvadle, za aktivity v oblasti cestovného ruchu a Michalovi
Tokárovi za celoživotné pôsobenie v Dobrovoľnom hasičskom zbore.
Poslanci MsZ vzali na vedomie:
– vyhodnotenie I. etapy doplnenia a zlepšenia dopravného značenia v meste
– informatívnu správu o príprave Salamandrových dní
– správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
23. 8. 2008
V Amfiteátri pod Novým zámkom sa uskutočnil koncert českého speváka Honzu Nedvěda.
27. 8. 2008
V Kostole sv. Kataríny sa konal koncert hudobnej legendy Pavla Hammela a českého gitaristu Radima
Hladíka. O koncert bol veľký záujem a kostol sa zaplnil do posledného miesta.
28. 8. 2008
Pri pomníku SNP na Radničnom námestí sa uskutočnili oslavy 64. výročia SNP. Hlavný príhovor predniesol
zástupca primátora Ing. J. Čabák.
30. 8. 2008
Do série kvalitných hudobných podujatí Štiavnického kultúrneho leta vhodne zapadlo vystúpenie gitaristu,
skladateľa a aranžéra Andreja Šebana v Amfiteátri pod Novým zámkom.
30. – 31. 8. 2008
Vo Svätom Antone oslavovali svoj sviatok poľovníci na Dňoch sv. Huberta. Pracovníci múzea pripravili
množstvo podujatí – ukážky výcviku sokoliarov, kynológov, majstrovstvá Slovenska vo vábení srnčej, diviačej
a dravej zveri, súťaž o najsympatickejšiu poľovníčku, najdlhšiu bradu, najkrajšie upravený poľovnícky klobúk,
ukážky streľby z replík historických poľovníckych zbraní. Prezident SR Ivan Gašparovč posypaním ihličím
uviedol do života XVIII. roč. Zborníka Múzea vo Svätom Antone.

September
1. 9. 2008
Konali sa majstrovstvá Slovenska v cestnom behu a 9. ročník Behu Ústavy SR na trati Banská Štiavnica –
Štiavnické Bane – Počúvadlo. Na štart sa postavilo 82 pretekárov a pretekárok. V hlavnej kategórii mužov
do 39 rokov zvíťazil pretekár AC Nové Zámky Imrich Magyar, ktorému k prekonaniu traťového rekordu
chýbali štyri stotiny sekundy. V hlavnej kategórii žien do 38 rokov zvíťazila v novom traťovom rekorde Martina Merková, Grafobal Skalica. Súčasne prebiehal aj Malý beh Ústavy SR pre deti a mládež.
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3. 9. 2008
V aule bývalej SPŠ S. Mikovíniho sa uskutočnilo výjazdové zasadnutie vlády SR, na ktorom sa prerokovávala
sociálno-ekonomická situácia mesta a okresu Banská Štiavnica. Výsledkom bolo preklasifikovanie cesty
Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica na cestu I. triedy, aby sa zabezpečila lepšia dostupnosť mesta. Má sa
tak učiniť do r. 2012. Ďalšiu pomoc vláda prisľúbila pridelením väčších finančných prostriedkov na rozvoj
mesta a okolitých obcí. Po zasadnutí vlády minister školstva Ján Mikolaj navštívil ZŠ J. Horáka a minister
výstavby a regionálneho rozvoja Marián Janušek si prezrel areál bývalej Baníckej akadémie – Strednú školu
S. Stankovianskeho a Botanickú záhradu.
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2. 9. 2008
Začal sa nový školský rok na základných a stredných školách. V našom meste došlo k dvom zmenám: zrušila
sa ZŠ A. Sládkoviča, jej žiaci a časť pedagogického zboru prešla na ZŠ J. Kollára a ZŠ J. Horáka. Žiaci a pedagógovia Strednej priemyselnej školy S. Mikovíniho sa presunuli do budovy Strednej priemyselnej školy S. Stankovianskeho a vytvorili jednu strednú školu. Jej vedením bol poverený Ing. J. Totkovič.

3. – 6. 9. 2008
Už tradične naše mesto hostilo na Salamandrových dňoch účastníkov osláv pri príležitosti Dňa baníkov,
hutníkov, geológov a naftárov. SBM pripravilo viacero podujatí – odborný seminár k montánnej archeológii
a dejinám baníctva a hutníctva ARGENTIFODINA, výstavu Banská Štiavnica – mesto svetového dedičstva.
Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok zorganizoval slávnostný šachtág. MsZ sa zišlo na slávnostnom
zasadnutí v Kostole sv. Kataríny, kde zazneli slávnostné príhovory primátora mesta a hostí, boli udelené
ceny za záchranu kultúrneho dedičstva a výročné ceny mesta. Pred radnicou sa občanom prihovoril podpredseda NR SR Miroslav Číž, Kiss Katalin, riaditeľka kancelárie UNESCO pre strednú a východnú Európu.
Pri príležitosti 15. výročia zápisu Banskej Štiavnice do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO bola odhalená
pamätná tabuľa s portrétom dlhoročného primátora mesta Ing. Mariána Lichnera, ktorú sponzoroval
a umelecky realizoval akademický sochár Vladimír Oravec. Súčasne vyhotovil aj ďalší reliéf venovaný tajchom
a významným banským a staviteľským odborníkom – Hellovcom a S. Mikovínimu. V piatok večer mestom
prešiel tradičný salamandrový sprievod, ktorý za mimoriadne pekného teplého počasia sledoval rekordný
počet divákov. Súčasťou Salamandrových dní bol aj jarmok na Námestí sv. Trojice, vystúpenia hudobných
skupín, z ktorých sa najväčšiemu záujmu tešili Cigánski diabli a športová súťaž v pretláčaní rukou.
4. 9. 2008
Skautský dom sv. Juraja otvoril už tretiu sezónu materského centra Za pecou, ktoré ponúka matkám na
materskej dovolenke pestrý a zaujímavý program.
4. 9. 2008
V Trámovej miestnosti Rubigallu bola vernisáž výstavy amatérskeho výtvarníka Igora Lackoviča Banská Štiavnica. Je to výber z jeho obrazov a kresieb, venovaných nášmu mestu. Autor, žijúci v Prievidzi, v r. 1960 – 1964
navštevoval Strednú priemyselnú školu banícku v B. Štiavnici. Ilustroval knihy Náckove špásy, Štiavnické
divy a Pivný zákon.
11. 9. 2008
V Amfiteátri pod Novým zámkom sa prezentovali detské folklórne súbory na medzinárodnom festivale Na
baňu klopajú. Vystúpili súbory Radosť z Pardubíc, slovinský súbor z Mariboru, Zemplínik z Michaloviec
a Združenie Svetozára Markoviča zo Srbska.
12. 9. 2008
Z Majstrovstiev Slovenska v streľbe z guľových zbraní v Domaniži si 16-ročný Štiavničan Peter Lupták
odniesol striebornú medailu.
12. – 13. 9. 2008
Spoločnosť T-Mobile premenila na 24 hodín Štiavnicu na mesto plné hudby a dobrej zábavy na verejných
priestranstvách a vo vybraných podnikoch.
13. 9. 2008
V evanjelickom chráme sa predstavil Univerzitný spevácky zbor z Girton College Chapel Choir. V repertoári
má duchovnú aj svetskú hudbu, skladby talianskeho baroka i z alžbetínskej éry, modernú európsku a anglickú hudbu. O koncert bol veľký záujem, chrám sa zaplnil do posledného miesta.
13. – 14. 9. 2008
Pri príležitosti sviatku Povýšenia sv. Kríža banskobystrický diecézny biskup celebroval sv. omšu na banskoštiavnickej Kalvárii, kde sa zišla tisícka pútnikov.
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17. 9. 2008
Pri príležitosti nedožitých 59 narodenín bývalého primátora mesta Ing. Mariána Lichnera sa v priestoroch
Katolíckeho gymnázia uskutočnil šachový turnaj. Putovný víťazný pohár si odniesol Tony Zicho, II. miesto
obsadil Norbert Píš, tretie Peter Jancsy.
20. 9. 2008
Uskutočnil sa cvičný poplach štiavnického a štefultovského hasičského a záchranárskeho zboru.
20. 9. 2008
V priateľskom futbalovom zápase sa stretli hráči FK Sitno s hráčmi partnerského mesta Hünenberg. Víťazný
gól domácich vsietil Kminiak, a tak sa stretnutie skončilo s výsledkom 1 : 0.
22. 9. 2008
Uskutočnilo sa riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva. Otvoril a viedol ho zástupca primátora Ing. Juraj
Čabák.
Poslanci MsZ zrušili:
– uznesenie č. 181/2008 z 20. 8. o určení času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb na území mesta
z dôvodu vznesenia námietky podnikateľov
– Poslanci MsZ schválili:
– predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu – zateplenie ZŠ J. Kollára, zabezpečenie realizácie tohto projektu a jeho financovanie vo výške 5 % z celkových výdavkov, t. j. 1 046 812,13 Sk
(34 736,61 €)
– návrh zápisu do kroniky mesta za roky 2000, 2001
– Poriadok odmeňovania zamestnancov a volených funkcionárov mesta B. Štiavnica s účinnosťou od
1. 10. 2008
– Do Rady školy pri ZŠ J. Kollára H. Koťovú, ZŠ J. Horáka Pavla Bačíka, ZUŠ Petra Ivašku, MŠ Ul. 1. mája
J. Mojičku, MŠ Ul. Bratská O. Michnu
– priamy odpredaj rodinného domu súp. č. 751 s príslušenstvom Dušanovi Macekovi, B. Štiavnica, Pod
Kalváriou 6
– odpredaj nehnuteľnosti – bytu č. 877 na Ul. Lesnícka č. 6 v B. Štiavnici verejnou dražbou s výkričnou cenou
440 000 Sk (14 605,32 €)
– odpredaj nehnuteľnosti Martinovi Hrnčiarovi, Milanovi Ernekovi
Zástupca primátora prečítal ponuku ŠGÚ D. Štúra a Železníc SR na odpredaj prebytočného majetku. MsZ
tieto ponuky neakceptovalo.
24. – 27. 9. 2008
V Prírodovednom múzeu vo Viedni sa konala konferencia pod názvom Franz von Lothringen und sein Kreiz,
na ktorej sa s odbornými príspevkami predstavili aj pracovníčky SBM – Mgr. A. Matejková a Mgr A. Čelková.
28. 9. 2008
V benefičnej akcii sa v kaštieli vo Svätom Antone dražili výtvarné diela talentovaných detí s Downovým syndrómom. Vydražili sa obrázky za 30 000 Sk.
29. 9. 2008
Na základe iniciatívy primátorov a starostov najvýznamnejších historických miest a obcí Slovenska sa
v našom meste konal zjazd Združenia historických miest a obcí Slovenska (ZHMOS). Jeho predsedom sa
stal Mgr. Pavol Balžanka. Cieľom združenia je podporovať regeneráciu, oživenie historických jadier miest
a obcí, prezentovať kultúrne hodnoty a tradície, ktoré sú významnou súčasťou európskej kultúry.
30. 9. 2008
V ZUŠ predstavila Juliana Klimová- Gešková svoju poslednú knihu Nezábudkové oči. Autorka je absolventkou banskoštiavnickej strednej školy.
V septembri SBM spustilo skúšobný chod hodín na vstupnej barokovej veži Starého zámku. Opravil ich
p. Štefan Lacko. Hodinové ručičky, podobne ako na ciferníku radničnej veže, sú nainštalované opačne.
Zo štrukturálnych fondov EÚ naše mesto získalo 48,5 mil. Sk na uzavretie a rekultiváciu skládky tuhého
komunálneho odpadu.
Na slovenský knižný trh bola uvedená nová reprezentačná publikácia Banícka a lesnícka akadémia slovom
i obrazom autora doc. Ing. Ivana Herčku, CSc.
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1. 10. 2008
Na post konateľa Bytovej správy, s. r. o., nastúpil RNDr. Pavel Bačík, víťaz výberového konania.
3. 10. 2008
V Mestskom kultúrnom centre v Žiari nad Hronom sa uskutočnila vernisáž výstavy Štiavničanky Evy Valachyovej My vo vesmíre, vesmír v nás, na ktorej autorka vystavila vyše päťdesiatky obrazov – umeleckých kompozícií a zároveň predstavila aj svoju knižočku poézie Šťastne na kolenách s vlastnými farebnými ilustráciami.
7. 10. 2008
V kaviarni Jašteričky na slávnostnom baníckom podujatí Ing. Peter Chovan odovzdal drevenú plastiku
sv. Barbory Ing. Richardovi Kaňovi, riaditeľovi Slovenskej banskej, s. r. o. Hodruša-Hámre.
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Október

10. 10. 2008
V kaviarni Libresso sa uskutočnila prezentácia básnickej zbierky Janky Bernáthovej-Lehockej Balada purpurovej ruže.
11. 10. 2008
Pri príležitosti 7. výročia podpísania Deklarácie pokračovateľov duchovného dedičstva Baníckej akadémie
mesto B. Štiavnica v spolupráci s Banskoštiavnicko-hodrušským baníckym spolkom zorganizovalo podujatie
Akademici v Banskej Štiavnici III.
13. 10. 2008
Banskoštiavnickí milovníci literatúry sa v kaviarni Divná pani stretli na besede so spisovateľkou Petrou
Nagyovou-Džerengovou. Podujatie pripravila Mestská knižnica.
15. 10. 2008
V Múzeu vo Svätom Antone sa konala vernisáž výstavy Epocha cára Ferdinanda I. Návrat Bulharska do Európy pri príležitosti 100. výročia vyhlásenia nezávislosti Bulharska. Výstavu pripravilo Ministerstvo kultúry
BR a Národná knižnica sv. Cyrila a Metoda v Sofii. Na vernisáži sa zúčastnil aj bulharský veľvyslanec v SR
Ognian Garkov, pracovníci Bulharského kultúrneho inštitútu, primátori Banskej Štiavnice a Novej Bane
a ďalší vzácni hostia.
16. 10. 2008
Vo výstavných priestoroch galérie J. Kollára sa uskutočnila vernisáž výstavy Banícke motívy v umení.
16. 10. 2008
Primátori miest Kosaka (Japonsko) a Banská Štiavnica podpísali Dohodu o spolupráci medzi svojimi dvoma
mestami. 10-členná japonská delegácia navštívila aj dve expozície SBM.
16. 10. 2008
V kaviarni Divná pani predstavila p. Erika Podlipná svoju knihu Koláž – Pocta Dominikovi Tatarkovi.
18. – 19. 10. 2008
Konal sa 28. roč. plaveckých pretekov Štiavnický kahanec. Štartovalo na ňom 188 pretekárov z 22 plaveckých
klubov. Najúspešnejšími štiavnickými pretekármi boli Marián Adamský, Marek Konečný a Ján Čamaj.
21. 10. 2008
Vo viedenskom hoteli Renaissance sa konala prezentácia atraktivít cestovného ruchu Banskobystrického
kraja so zameraním na banské mestá. Za mesto Banská Štiavnica sa na prezentácii zúčastnili: PhDr. Peter
Zemaník, Ing. Ivana Nikolajová a Mgr. Drahomíra Prieberová.
21. 10. 2008
V priestoroch Univerzity v Pittsburghu v štáte Pennsylvánia sa konala vernisáž výstavy umeleckého fotografa
Rasťa Mišíka, na ktorej je bohato zastúpená aj Banská Štiavnica.
23. 10. 2008
Na požiadanie prezidenta SR Ivana Gašparoviča banskoštiavnický umelec Arpád Pál zhotovil dar pre anglickú
kráľovnú Alžbetu II. – drevený reliéf s ôsmimi striebornými Pegasmi. Arpád Pál bol aj medzi 150 pozvanými
na večeri s anglickou kráľovnou.
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25. – 26. 10. 2008
V požiarnej zbrojnici Štefultova sa konala výstava najkrajších jabĺk, vypestovaných v Banskej Štiavnici a okolí.
Víťazstvá v jednotlivých kategóriách si odniesli: Eduard Mýtto, Jozef Blaškovič a Milan Fáber.
29. – 30. 10. 2008
20 maďarských novinárov a zástupcov cestovných kancelárií navštívilo naše mesto. Cieľom ich pobytu bolo
spoznanie možností na trávenie voľného času a spektra ponúkaných služieb.
Konalo sa riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva. Otvoril a viedol ho primátor mesta Pavol Balžanka.
Poslanci MsZ schválili:
– Operačný a krízový plán zimnej údržby mestských komunikácií
– finančný príspevok vo výške 300 000 Sk pre žiadateľa STKM Banská Štiavnica
– zvýšenie dotácie o 92 000 Sk pre MŠ Ul. 1. mája
– zvýšenie príspevku na prevádzku plavárne v r. 2008 o 250 000 Sk
– spôsob vyhodnotenia stanovísk a pripomienok pri prerokúvaní Územného plánu zóny Banská Štiavnica –
Počúvadlianske jazero
– VZN mesta B. Štiavnica č. 7/2008, ktorým sa určujú úradné tabule na úradné vyhlášky v meste
– návrh na prevod bytových a nebytových priestorov na Ul. Na Zigmund šachtu 12. Prevod je podmienený
vyrovnaním všetkých záväzkov vlastníkov bytov v bytovom dome súp. č. 562 voči Bytovej správe, s. r. o.,
B. Štiavnica
– priamy odpredaj pozemkov v prospech spoločnosti Salamandra Hotels, s. r. o., Prostredná č. 12., Svätý Jur.
Kúpna cena je stanovená dohodou oboch strán vo výške 1 779 900 Sk (58 783,11 €)
– priamy odpredaj pozemkov Márii Tóthovej, B. Štiavnica
– predloženú Zmluvu o podpísaní práv a povinností investora k vodnej stavbe SO-104 Kanalizácia časti
A – Trojičné námestie a Lichardova ul.
– zabezpečenie realizácie a úhrady priamych nákladov súvisiacich so spracovaním projektovej žiadosti
o nenávratný finančný príspevok na projekt Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného a drobného stavebného odpadu.
– odvolanie člena Ekonomickej komisie Ing. Ivana Žilu
Poslanci MsZ vzali na vedomie:
– informatívnu správu o prezentácii B. Štiavnice v Quebecku
– informatívnu správu k urbanistickej štúdii obytnej zóny Drieňová B. Štiavnica
– informatívnu správu o činnosti Kalvárskeho fondu
– Vzdanie sa predsedníctva a členstva posl. P. Bačíka v Komisii obchodu a služieb a cestovného ruchu
a v Ekonomickej komisii.
30. 10. 2008
Primátor mesta Pavol Balžanka spolu so skupinou poslancov odovzdal nájomníkom kľúče od 25 zrekonštruovaných nájomných bytov na Povrazníku. Celá investícia stála 15,6 mil. Sk.
Z operačného programu Životné prostredie Banská Štiavnica získala 33,104 mil. Sk na rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ Jozefa Horáka.

November
1. 11. 2008
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti prešlo z Regionálnej nemocnice n. o., v Banskej Štiavnici, na Nemocnice a polikliniky, n. o., Bratislava. Predpokladá sa užšia spolupráca so Žiarskou nemocnicou, z ktorej sa do
nášho mesta presťahovalo oddelenie dlhodobo chorých. Podarilo sa vybaviť zmluvu aj pre Dom
opatrovateľskej služby s 9 lôžkami, do konca roka by to malo byť 20 lôžok. Uvažuje sa aj o rozvoji jednodňovej
chirurgie a rozšírení jej výkonov a fungovaní chirurgickej ambulancie aj cez víkendové dni.
2. 11. 2008
Po poslednom jesennom kole IV. Futbalovej ligy, v ktorom FK Sitno B. Štiavnica prehral v Kalinove, sa klub
umiestnil na 9. mieste s počtom bodov 16 a skóre 23 : 21.
6. 11. 2008
ZO Zväzu telesne postihnutých zorganizoval už V. roč. spoločensko-kultúrneho podujatia Od srdca k srdcu.
7. – 8. 11. 2008
Na svetovom pohári v pretláčaní rukou, na ktorom štartovalo 191 pretekárov z 20 krajín, v kat. do 86 kg –
ľavá ruka – zvíťazil Štiavničan Radoslav Dobrovič, v pretláčaní pravou rukou obsadil II. miesto.
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13. 11. 2008
Pri príležitosti Medzinárodného dňa nevidiacich prednostka MsÚ Nadežda Babiaková prijala na radnici
členov okresnej organizácie Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, pre ktorých bol pripravený slávnostný
kultúrny program.
14. 11. 2008
Vo výstavných priestoroch Múzea vo Svätom Antone bola vernisáž a vyhodnotenie XI. roč. súťaže O najkrajšiu dovolenkovú fotografiu, ktorú organizuje POS – Pracovisko Banská Štiavnica, mesto Banská Štiavca
a Múzeum vo Svätom Antone. Z Banskoštiavničanov sa stal víťazom v kat. Múzeá – oživená minulosť – František Prefertus, cenu za najlepšiu momentku získala Katarína Pištová, cenu za najkrajšiu fotografiu Banskoštiavnického regiónu porota prisúdila Františkovi Prefertusovi, cenu POS Pavlovi Pavlovi.
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8. 11. 2008
V Handlovej sa konali Majstrovstvá stredoslovenskej oblasti v plávaní žiakov A, B, juniorov a seniorov. Viacnásobnými víťazmi vo svojich kategóriách sa stali Marián Adamský, Denisa Tenkelová, Monika Maruniaková
a Marek Konečný.

19. 11. 2008
V priestoroch CMK Rubigall bolo slávnostné vyhlásenie výsledkov literárnej súťaže Inšpirácie spod Sitna,
organizovanej Živenou, spolkom slovenských žien. Do súťaže prišlo vyše 30 prác. Porota v zložení Mgr. Renáta Taligová, PhDr. Nora Bujnová, CSc. a PhDr. Oľga Moravčíková vyhlásila tieto výsledky: Poézia (ZŠ)
Stanka Kopálová, Próza (ZŠ) – Gregor Petrikovič, Próza (SŠ a VŠ) – Petra Filipová, Próza (dospelí) – Júlia
Kikinderová, Poézia (dospelí) – Daniela Allegro. Cenu poroty získala Katarína Kissová.
23. 11. 2008
Napadol prvý sneh v zimnej sezóne 2008/2009.
25. 11. 2008
Vydavateľstvo DAJANA pripravilo prezentáciu knihy Banská Štiavnica na starých pohľadniciach autora Ivana
Herčku.
27. 11. 2008
Konalo sa riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Otvoril a viedol ho primátor mesta P. Balžanka.
Poslanci MsZ schválili:
– úpravu rozpočtu mesta na r. 2008
– úpravu rozpisu dotácií pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
– použitie zostatku finančných prostriedkov na krytie nákladov súvisiacich s ukončením prevádzky ZŠ
A. Sládkoviča
– Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2005, ktorým sa vydáva Poriadok na cintorínoch v meste s účinnosťou od 1. 1. 2009
– Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2008 o vodení a pohybe psov na verejných priestranstvách
– Dodatok č. 1/2006 o poskytovaní finančných príspevkov na vytváranie opatrení sociálno-právnej ochrany
detí a sociálnej kurately
– VZN č. 8/2008 o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta
– Dodatok č. 1 VZH č. 3/2007 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania
– priamy odpredaj nehnuteľností Pavlovi Kondáčovi, A. Gazdíkovej, B. Štiavnica, spoločnosti Brenta Reality,
s. r. o., B. Štiavnica, Š. Filipovi s manželkou, Š. Rochovi s manželkou, B. Štiavnica
– návrh rekonštrukcie a modernizácie plavárne vo výške 10 mil. Sk a ponechanie plavárne neziskovej organizácii Plaváreň-kúpele, n. o., B. Štiavnica do 30. 3. 2009
– účasť mesta B. Štiavnica na projekte Cyklistický raj a spolufinancovanie vo výške 5000 €
– účasť mesta na projekte Spoločne bez hraníc a spolufinancovanie vo výške 5 % zo schválenej sumy, najviac
5000 €.
– použitie finančných prostriedkov z vytvoreného odpisového fondu TS, m. p., na opravu motorového vozidla
a nakladača.

December
5. 12. 2008
V priestoroch Starého zámku bola vernisáž výstavy Vianoce na Starom zámku, ktorú pripravilo SBM. V dopoludňajších hodinách boli hosťami deti z Detského domova v Novej Bani. V tvorivých dielňach zhotovovali
vianočné ozdoby, piekli a zdobili medovníčky a oblátky. Na vernisáži vystúpili deti z Cirkevnej základnej
školy sv. Františka z Assisi s pásmom kolied a vinšov.
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5. 12. 2008
Milan Kňažko vo svojom televíznom programe Takí sme boli, predstavil Emíliu Vášáryovú, ktorá svoje detstvo
a mladosť prežila v našom meste.
6. 12. 2008
Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu pripravilo pre deti bohatý program v rámci podujatia Batoh
mikulášskych prekvapení.
8. 12. 2008
Ústrednou postavou benefičného galaprogramu Hodina deťom bola Emília Vášáryová, ktorá stála pred
10 rokmi pri zrode tohto ušľachtilého podujatia. Za aktivity v tomto projekte dostala spolu s Ladislavom
Chudíkom špeciálne ocenenie.
9. 12. 2008
Primátor mesta Pavol Balžanka prevzal z rúk ministra výstavby SR Mariána Januška ocenenie – ďakovný list
za aktívnu prácu a úsilie pri uplatňovaní Programu rozvoja bývania v praxi – výstavbu nájomných bytov.
10. 12. 2008
V Trámovej miestnosti Rubigallu bola vernisáž výstavy fotografií Mariána Garaja a Lubomíra Lužinu, venovaná nášmu mestu.
11. 12. 2008
Občania Banskej Štiavnice si pripomenuli 15. výročie zápisu Banskej Štiavnice a jej technických pamiatok
do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Stalo sa tak v kolumbijskom meste Cartagena.
12. – 13. 12. 2008
SBM pripravilo tradičné podujatie – Štiavnický vianočný jarmok, predajné trhy spojené s kultúrnym programom.
16. 12. 2008
Primátor mesta zvolal riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva.
Poslanci MsZ schválili:
– programový rozpočet mesta na r. 2009
– rozpočet TS, m. p., na roky 2009 – 2011
– VZN č. 9/2008 o dani z nehnuteľnosti
– VZN č. 10/2008 o mestských daniach. Poskytuje sa zníženie dane za psa pre občanov – držiteľov ZŤP
a ZŤP-S a pre všetkých starobných dôchodcov. Vo výške 80 % sadzby dane pre občanov, ktorí si vzali psa
z útulku, príp. karanténnej stanice
– VZN č. 11/ o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
– Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta
– Zmeny a doplnky č. 1 k Územnému plánu mesta
– VZN č. 13/2008 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na území mesta
– Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2002, týkajúci sa ochrany verejného poriadku na území mesta a Počúvadlianskeho
jazera
– VZN mesta č. 14/2008 o spôsobe úhrady, výške úhrady za opatrovateľskú službu
– odmenu hlavnému kontrolórovi mesta vo výške 20 % súhrnu mesačných platov za II. polrok 2008
– priamy odpredaj nehnuteľnosti Márii Cesnakovej, B. Štiavnica, Jánovi Niederlandovi, B. Štiavnica, družstvu
COOP Jednota, Žarnovica, obchodnej spoločnosti Wercom Group, s. r. o., Vlkanová, Márii Tóthovej,
B. Štiavnica, R. Tóthovi s manželkou, B. Štiavnica, M. Kaňovi, B. Štiavnica
– návrh zámennej zmluvy medzi mestom B. Štiavnica a Máriou Markovou, medzi mestom B. Štiavnica
a J. Blahutom
– návrh zmluvy o výpožičke kultúrneho domu Štefultov
– odmenu poslancom MsZ 1000 Sk za každé zasadnutie, na ktorom sa zúčastnili
Poslanci MsZ vyhlásili:
– 25. február za deň konania volieb hlavného kontrolóra mesta
17. 12. 2008
Z rúk rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Vladimíra Báleša, DrSc., si Ing. arch.
Katarína Vošková prevzala ocenenie Vedec roka v kat. Významný vedecký prínos. Toto ocenenie dostala za
iniciatívnu a konkrétnu prácu pri záchrane banskoštiavnickej Kalvárie.
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19. – 21. 12. 2008
Na majstrovstvách Slovenska v plávaní mužov, žien a juniorov, ktoré sa konali v Trenčíne, si úspešne viedla
Denisa Tenkelová. Zvíťazila na 100 m motýlik, na 200 m motýlik obsadila III. Miesto.
19. 12. 2008
Učitelia a žiaci ZUŠ pripravili v evanjelickom chráme pôsobivý vianočný koncert, pozostávajúci z pásma
kolied a vianočných piesní.

Kronika mesta Banská Štiavnica, 2008

17. 12. 2008
Na Šobove sa konal II. roč. charitatívneho projektu Operácia vianočné dieťa 2008. Gestorom projektu je od
r. 1993 americká kresťanská nadácia Samaritans Purse International. Táto nadácia koordinuje zber a distribúciu vianočných darčekov v škatuliach od topánok pre chudobné deti po celom svete. Manželom Koledovcom v spolupráci s p. Irenou Píšovou, Marekom Kapustom a Ingrid Rokovou sa už po druhý raz podarilo
zorganizovať tento projekt v našom meste.

24. 12. 2008
V podvečer Štedrého dňa naše mesto poprášila slabá vrstva snehu, takže Vianoce boli biele. Na lyžovačku to
však nestačilo.
26. 12. 2008
V evanjelickom chráme vystúpila vo vyše hodinovom programe špičková rómska kapela Cigánski diabli.
26. 12. 2008
Na Štefanskom behu mestom Lučenec na 10 km trati v kat. mužov nad 70 rokov sa Juraj Cengel umiestnil
na 2. mieste.
31. 12. 2008
Na 14. roč. Silvestrovského behu v obci Veľké Vozokany v kat. žien zvíťazila Pavla Solivarská, v kat. mužov
nad 40 rokov Daniel Matis sa umiestnil na 3. mieste.
31. 12. 2008
Na 21. roč. Zoborského silvestrovského behu v kat. mužov nad 70 rokov zvíťazil Juraj Cengel.
Sestry Vášáryové, Milka a Magda, si adoptovali kaplnku č. 7 banskoštiavnickej Kalvárie. Adopcia pozostáva
z finančnej sumy, ktorú venovali na jej rekonštrukciu.
Počet obyvateľov k 1. 1. 2008 – 10 232 obyvateľov
Muži – 5266
Ženy – 5126
Zomrelí: 139
Narodení: 81
Odsťahovaní: 193
Prisťahovaní: 134
Zbor pre občianske záležitosti
Sobáše: 41
Pohreby: 31
Uvítanie do života: individuálne: 3
Spoločné uvítanie do života: 98
Mestské zastupiteľstvo pracovalo v 17-člennom zložení. Došlo v ňom k jednej zmene: 27. 2. sa svojho mandátu zriekol JUDr. Dušan Lukačko z dôvodu nástupu na post náčelníka Mestskej polície. Nahradil ho
Ing. Ján Mojička. Mestská rada pracovala v 5-člennom zastúpení, bez zmien oproti predchádzajúcemu roku.
Na území mesta pôsobili tieto politické strany a hnutia:
Názov
Okresné centrum KDH
Kresťansko-demokratický klub
Okresná organizácia SNS
Mestská organizácia KSS
Okresné predstavenstvo ĽS – HZDS
Mestské predstavenstvo ĽS – HZDS
Okresná rada SDKÚ – DS

Predseda
Štefan Legény
Mgr. Monika Tisovčíková
Ing. Jozef Karabelly
RNDr. Nadežda Kvaková
Marta Borošková
Ing. Ondrej Michna
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Názov
Okresná organizácia SMER – SD
Okresná rada Slobodného fóra
Mestská organizácia Slobodného fóra
Okresná organizácia SRK
Mestská organizácia SRK

Predseda
Ing. Marián Zimmermann
Ing. František Majerský
MUDr. Mikuláš Nagy
Ján Ličko
Miroslav Bartoš

Evidovaná miera nezamestnanosti za mesto Banská Štiavnica k 31. 12. 2008 dosiahla 13,29, čo je za rok 2008
nárast o 0,97 %.
Školstvo
Počet detí v materských škôlkach: 304
Počet žiakov základných škôl: 838
Počet žiakov stredných škôl: 1744
Počet žiakov v cirkevných školách:
ZŠ – 159
Katolícke gymnázium – 93
Špeciálna ZŠ – 43
ZUŠ – 288
Centrum voľného času – 288
Súkromná hotelová akadémia – 120
Bezpečnostná situácia v meste a okrese Banská Štiavnica bola v r. 2008 charakterizovaná zastavením a poklesom trestnej činnosti. Na teritóriu Obvodného oddelenia PZ v Banskej Štiavnici bolo spáchaných 311 trestných činov. Oproti predchádzajúcemu roku je to pokles o 37 skutkov. Bolo objasnených 198 skutkov, čo
predstavuje 63,67 %.
Športová činnosť
Na území mesta pôsobia tieto kluby:
ŠAC B. Štiavnica – Štiavnický atletický klub
KMT B. Štiavnica – triatlonový klub a TJ Sitno B. Štiavnica – plavecký klub
TJ Sitno – plavecký oddiel
Auto-moto klub Sitno
ARMwrestling klub B. Štiavnica
Združenie technických športov LIBA
Klub Horáčik
TJ Sitno – rekreačný aerobik B. Štiavnica
Klub slovenských turistov dr. Téryho B. Štiavnica
Stolnotenisový oddiel LN TRADE B. Štiavnica
Volejbalový oddiel, B. Štiavnica
STKM B. Štiavnica
FK Sitno Banská Štiavnica

414

415

Kronika mesta Banská Štiavnica, 2008

416

