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Nové perspektívy kultúry a turizmu
Zhruba pred rokom vrcholila v
mestskom zastupiteľstve diskusia na tému výmeny budovy
bývalej Základnej školy A.
Sládkoviča s budovou bývalého Kultúrneho a spoločenského centra na Kammerhofskej
ulici. Po mnohých sporoch a
dohadovaniach sa nakoniec
budova KASSu stala majetkom
mesta a dnes v nej sídli Mestský úrad - oddelenie kultúry,
cestovného ruchu a športu.
Táto budova s novým „pracovným“ názvom Kultúrne centrum
bola už využitá počas dvoch veľkých podujatí. Najprv v nej v júli
boli Majstrovstvá SR v šachu a v

septembri poslúžila ako miesto,
kde sa konal banícky šachtág, ale
aj oficiálne podujatia spojené s
oslavami Dňa baníkov, hutníkov,
geológov a naftárov. Obidve podujatia dopadli veľmi dobre, napriek
tomu, že sa konali v improvizovaných podmienkach. Budova totiž
nadobudla po prestavbe charakter
školy, na ktorú aj bola využívaná,
a preto je logické, že niektoré nové
funkcie ešte nemôže plniť v plnom
rozsahu.
Štiavnické noviny sú ale prvým
miestom, ktoré vám exkluzívne
predstaví zábery z plánovanej prestavby. Mesto Banská Štiavnica
totiž z prostriedkov Ministerstva
financií dalo vypracovať XXX4.str.

Foto: ilustračné

Prinášame exkluzívne zábery z plánovej prestavby Kultúrneho centra

Nové priestory Kultúrneho centra

Výstavba nájomných bytov
Na sídlisku Drieňová sa plánujú postaviť dve štvorpodlažné bytovky s 32 nájomnými bytmi
Mesto Banská Štiavnica sa v
roku 2010 uchádzalo o dotáciu
z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR na výstavbu nájomných bytov na sídlisku
Drieňová. Pretože Ministerstvo
financií SR rozpočtovým opatrením č. 42/2010 zo dňa 10.6.2010,
zaviazalo v kapitole Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja
SR finančné prostriedky určené
na poskytovanie dotácií v rámci
Programu rozvoja bývania. Tým
nastala situácia , že Ministerstvo
výstavby a regionálneho rozvoja
SR nemalo disponibilné zdroje na
poskytovanie dotácií na obstaranie nájomných bytov, a teda ani

mesto Banská Štiavnica nedostalo
dotáciu na plánovanú výstavbu.
Vzhľadom na uvedené a v súvislosti s tým, že práve v týchto dňoch je v Národnej rade SR
predložený vládny návrh zákona
o dotáciách na rozvoj bývania a o
sociálnom bývaní, mesto Banská
Štiavnica rieši úpravu projektovej
dokumentácie už v súlade s predkladaným vládnym návrhom, tak
aby sa mohlo opätovne uchádzať
o dotáciu na výstavbu nájomných
bytov v roku 2011.
Ide o výstavbu dvoch štvorpodlažných bytoviek, v ktorých
vznikne 32 nájomných bytov, z
toho 20 dvojizbových (o ploche

61 m2/ byt) a 16 jednoizbových (o
ploche 41 m2/ byt) bytových jednotiek.
Úprava projektovej dokumentácie smeruje k čo najefektívnejšiemu využitiu finančných

prostriedkov na výstavbu samotných bytoviek, ako aj súvisiacej
infraštruktúry.
V mesiacoch november a december mesto Banská Štiavnica ...

Inzercia

XXX4.str.

NOVINKY Z ÚRADU

Z diára primátora
Bolo...
4. 10.
Uskutočnilo sa pracovné rokovanie s Ing. Milanom Vlčekom,
riaditeľom OZ Zvolen, Žiar nad
Hronom spoločnosti VEOLIA
– Stredoslovenská vodárenská
a prevádzková spoločnosť, a.s.,
ohľadom riešení nahlásených porúch na kanalizácii v starom meste, hlavne na Ul. A. Pécha.
5. 10.
Pracovné rokovanie na Radnici s cieľom doriešenia dopravnej
situácie a napojenia plánovanej
stavby „Supermarket TESCO
Banská Štiavnica“ za účasti Slovenskej správy ciest, Krajského
úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie a TESCO
STORES SR, a.s.
Zasadnutie mestskej volebnej
komisie k nadchádzajúcim komunálnym voľbám.
6. 10.
Pracovné stretnutie zástupcov
vlastníkov domov na sídlisku
Drieňová so zástupcami Mesta
Banská Štiavnica.
7. 10.
Uskutočnilo sa zasadnutie Valného zhromaždenia spoločnosti
Mestské lesy Banská Štiavnica,
spol. s r.o.
Popoludní sa uskutočnilo zasadnutie Valného zhromaždenia
spoločnosti Bytová správa s. r.o.
Účasť na seminári „Protikorupčné minimum miestnej samosprávy“.
Bude...
8. 10.
Zasadnutie Mestskej rady.
Slávnostné prijatie tvorcov
publikácie „Banská Štiavnica 7x7“
v obradnej sieni Banskoštiavnickej radnice.
11. 10.
Pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom SVP, š.p., Ing. Danielom Kvocerom a s poslancom
NR SR Ing. Ľudovítom Kaníkom.
11.- 15. 10.
Na pozvanie poslanca Európskeho parlamentu a predsedu
VÚC BBSK Vladimíra Maňku sa
primátor mesta spolu so študentmi banskoštiavnických škôl zúčastní na pobyte v Bruseli so zameraním na činnosť európskych
inštitúcií a diskusií o regionálnych
a európskych témach.
Andrea Benediktyová
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Nórsky panovník kráľ Harald V. s kráľovnou Sonjou
navštívi Banskú Štiavnicu
Na štátnu návštevu Slovenskej
republiky pricestuje v dňoch
26. – 28. októbra 2010 nórsky
panovník kráľ Harald V. spolu s
kráľovnou Sonjou.

Zasadala Komisia ochrany verejného poriadku

podvečer.
Prezident Slovenskej republiky
Ivan Gašparovič počas prípravy na
túto vzácnu návštevu navrhol jednodňovú prehliadku Banskej ŠtiavFoto: internet
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Dňa 28. septembra 2010 v zasadačke č. dv. 4. MsÚ v Banskej
Štiavnici zasadala Komisia ochrany verejného poriadku, ktorú
otvoril MVDr. Stanislav Ďurkan,
predseda s programom:
• Návrh Všeobecne záväzného uznesenia o vykonávaní dezinfekcie a regulácií živočíšnych
škodcov na území mesta Banská
Štiavnica Správa o činnosti MsPo
a OO PZ Banská Štiavnica za I.
polrok 2010.
• Vyhodnotenie verejného poriadku počas dní sv. Huberta a
Salamandrových dní 2010 - Mgr.
Vladimír Kratoš a JUDr. Dušan
Lukačko.
• Správa o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru – Vladimír Poprac, plus prílohy.
• Rôzne - Vladimír Auder, problém parkovania v Akusite cez dni
sv.Huberta, JUDr. Dušan Lukačko
– zvýšenú pomoc členov usporiadateľského tímu pri Salamandrových dňoch ako aj zvýšenie počtu
o dvoch inšpektorov MsPo.
• Návrh na uznesenie – bolo
schválené s pripomienkami členov KOVP.
• Záver – ukončil predseda
KOVP pán MVDr. Stanislav Ďurkan.
Uznesenie KOVP bude uverejnené na www.banskastiavnica.sk
– komisie MsZ
Vladimír Poprac, člen KOVP

Oznam

Nórsky panovník kráľ Harald V. s kráľovnou Sonjou
Kráľovský pár privíta v Prezidentskom paláci prezident SR Ivan
Gašparovič s manželkou Silviou.
Počas prvého dňa pobytu v Bratislave sa vzácni hostia stretnú aj
s premiérkou Ivetou Radičovou
a predsedom NR SR Richardom
Sulíkom. Navštívia aj Primaciálny palác, kde ich privíta primátor
hlavného mesta SR Andrej Ďurkovský.
Jeho Veličenstvo kráľ Harald V.
spolu s prezidentom SR Ivanom
Gašparovičom sa v Bratislave zúčastnia na otvorení slovenskonórskeho ekonomického fóra a na
otvorení konferencie o zahraničnej politike. Počas svojho pobytu
na Slovensku nórsky kráľovský
pár navštívi aj Modru a Banskú
Štiavnicu. Ich Veličenstvá kráľ Harald V. a kráľovná Sonja odcestujú
do Nórska vo štvrtok 28. októbra

PaedDr. Beata Nemcová

Oznam o prerušení dodávky
elektrickej energie
Oznamujeme Vám, že od
14.10.2010, 09.00 do 14.10.2010,
13.00 bude prerušená dodávka
elektrickej energie z dôvodu revízie el.zar. Bez el. en. bude v B.
Štiavnici Ul. Péchova, Mikovíniho, Pod Paradajz, Václavekovej,
Družicová, D.Resla, Augustu,
časť Sládkoviča, Kamenná, časť
Rad. nám. Notár, Vodohosp.podnik, Skautský dom.
Od 21.10.2010, 09.00 do
21.10.2010, 13.00 bude prerušená dodávka elektrickej energie
z dovodu revizie el. zariadenia.
Bez el. energie bude v B.Štiavnici
Ul. Úvozná, Staromestská, Malá
Okružná, Horná a Dolná ružová
a časť Vodárenská a súkromná
Mat. škola.

Source: Kancelária prezidenta SR

Dipečing VN/NN Žiar nad Hronom

nice, mesta, ktoré aj jemu učarovalo malebnosťou a krásou. Počas
jedného dňa sa ich Veličenská kráľ
Harald V. a kráľovná Sonja stretnú s primátorom mesta Pavlom
Balžankom, predstaviteľmi mesta,
prezrú si Galériu Jozefa Kollára
– závesné obrazy a maľby, neskorogotickú sochu, konzervátorskú
dielňu na papier i časť expozície
na Starom zámku, kde zamerajú
svoju pozornosť na vystavené kamenné články v lapidáriu, ktoré
boli zreštaurované práve z Nórskeho finančného mechanizmu.
Okrem iného navštívia aj múzeum
v Kammerhofe, Kalváriu i Múzeum vo Svätom Anton a slovenské
svadobné ľudové zvyky im predstavia študenti Základnej umeleckej školy v Banskej Štiavnici.
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Riešenie reformy TH
Chcem reagovať ako konateľ
spoločnosti, ale aj ako poslanec mestského zastupiteľstva
a občan mesta na vyjadrenia
pána primátora mesta Mgr.
Pavla Balžanku, ktoré uviedol v ŠN č.34/2010 zo dňa
23.9.2010.
K technickým veciam a k projektu: Každá zo spoločností , s ktorými som mal možnosť rokovať,
priniesla iné technické riešenie.
Tieto firmy však vždy ponúkali
technické riešenie, ktoré bolo závislé od plynu, čo by nám v čase
plynovej krízy asi nepomohlo.
Každé riešenie bolo samozrejme
za inú predpokladanú alebo rozpočtovanú cenu. Hovoriť o potrebnej investícii je v prípade projektu
Bytovej správy, s.r.o., predčasné,
nakoľko je potrebné postupovať
podľa zákona o verejnom obstarávaní a poctivo vybrať dodávateľa
s najlepšou cenou, tiež techniku s
najlepšími parametrami. Rozpočtovaná cena býva poctivou súťažou
väčšinou výrazne znížená.
Čo sa týka spomínaného komínového elektrofiltra na zníženie popolčekov : K technickému

riešeniu sa vyjadril Obvodný úrad
životného prostredia v Banskej
Štiavnici svojim piatimi kladnými
vyjadreniami, jedným záväzným
stanoviskom a jedným rozhodnutím o povolení stavby. Vyjadrila
sa aj Správa Chránenej krajinnej
oblasti Štiavnické vrchy Banská
Štiavnica - k vplyvom k územiu
Natura 2000. Bez problémov.
Zdroje znečistenia ovzdušia - komíny sú kontrolované inšpekciou
životného prostredia sporadicky a
jedenkrát za šesť rokov musí prebehnúť legislatívou stanovené meranie oprávnenou inštitúciou. Ak
by boli niektoré parametre prekročené - teraz aj potom, musí sa chyba okamžite odstrániť.
K emóciám: Vážený pán primátor. Za teplé miestečko nepovažujem žiadne zo svojich doterajších
zamestnaní. Keby mi išlo o udržanie si stabilného miesta, tak robím
do dôchodku riaditeľa školy, ktorú som postavil na nohy, zabehol.
Ustúpil by som zámerom bývalého
predsedu BBSK Milana Murgaša.
Díval by som sa na odborný výcvik
študentov v bývalom atómovom
bunkri. Moderný areál SOU lesníckeho by už asi bol „ výhodne“

Na začiatok treba čestne priznať,
že to bude pohľad čiastočne subjektívny. Pohľad spoločnosti, ktorá na
strednom Slovensku úspešne prevádzkuje niekoľko mestských systémov vykurovania. Vo všetkých
využíva biomasu a snaží sa svojim
odberateľom ponúknuť nízku cenu
tepla. Najbližšou takouto prevádzkou je Žarnovica.
Biomasa je v slovenských podmienkach a najmä v komunálnej
energetike veľmi perspektívne palivo. Je výrazne lacnejšia ako plyn,
a preto umožňuje vyrábať teplo
lacnejšie. Je s ňou však oveľa viac

práce a jej využívanie vyžaduje
skúsenosti. Treba však vyvrátiť
jeden falošný chýr. Nie je možné
všetku výrobu tepla z plynu nahradiť výrobou z biomasy. Presnejšie
povedané, je to technicky možné,
ale ekonomicky nerozumné. Veď
žiaden rozumný hospodár neprejde dobrovoľne od jednej závislosti (od zemného plynu) na druhú závislosť (od biomasy). Termín
„diverzifikácia“ je v komunálnej
energetike viac ako aktuálny. Na
základe vlastnej skúsenosti (v súčasnosti vyrábame teplo z biomasy v šiestich mestách) si dovolím
tvrdiť, že optimálny podiel výroby
tepla z biomasy je na úrovni 8590%. Len tak je možné dosiahnuť
najnižšie náklady na výrobu tepla.
Zaujímavou a vždy položenou
otázkou je samotná biomasa. Bude
jej dostatok, a nebude jej cena
rýchlo rásť? Dočítala som sa, že
aj v B. Štiavnici sa uvažuje o využití biomasy a na pokrytie po-
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Polícia informuje

predaný a nový predseda BBSK
pán Maňka by nemohol pripravovať veľké sťahovanie.
Je však pravda, že možno teplé
miestečko mi bolo prisľúbené pred
vyše rokom zhodou náhod jednou
z tých spoločností, ktorá mala veľký záujem o prenájom TH. V tomto prípade by som sa z toho teplého miestečka nemohol pozrieť
ľuďom do očí.
K cene tepla: Tá dobrá cena tepla
v Banskej Štiavnici je hlavne vďaka
poctivej, odbornej a zodpovednej
práci zamestnancov spoločnosti
nielen teraz, ale aj v predchádzajúcich rokoch. Vďaka tomu, že
kotolne, ktoré naša spoločnosť
prevádzkuje, spĺňajú požiadavky legislatívy na účinnosť kotlov,
hodnoty znečisťujúcich látok, a to
skoro všetko zabezpečujeme vlastnými pracovníkmi, čím znižujeme
náklady, ktoré sú súčasťou ceny
tepla. A hlavne preto, že tepelné
hospodárstvo je majetkom mesta
a spoločnosť- Bytová správa, s.r.o.,
ktorá ho prevádzkuje, je na 100%
vlastníctvom Mesta Banská Štiavnica.
RNDr. Pavel Bačík
konateľ Bytovej správy, s.r.o.

Biomasa, lacné teplo a strašidlá
V Banskej Štiavnici sa rozvíja
zaujímavá verejná diskusia o
využívaní biomasy v komunálnej energetike. Pre čitateľov
by mohol byť zaujímavý pohľad niekoho, kto má s takými
riešeniami vlastné skúsenosti.
Autorka týchto riadkov sa
pokúsi o ne podeliť.

NOVINKY Z ÚRADU

trieb mesta má slúžiť produkcia
mestských lesov. Držím palce, ale
neodporúčam. Opäť sa opriem o
vlastnú skúsenosť. Naše prevádzky
ročne potrebujú viac ako 55.000 t
drevnej biomasy, čo je cca 10-násobok množstva, ktoré bude potrebné v B. Štiavnici. Toto množstvo si zabezpečujeme vlastnými
silami. Vybudovali sme vlastné
stredisko na zber biomasy, jej spracovanie – štiepkovanie a dopravu.
Zdôrazňujem to preto, aby som si
mohla dovoliť povedať, že v tejto
oblasti máme dlhodobé skúsenosti. Samotné spracovanie biomasy
je ešte oveľa náročnejšie ako jeho
spaľovanie pri výrobe tepla. Náročné je hlavne na investície. Len
základná linka, ktorá je takúto prácu schopná komplexne zabezpečiť,
vyžaduje investíciu na úrovni min.
500.000 EUR (15 miliónov korún).
Pri takejto veľkej investícii a malej
výrobe len pre B. Štiavnicu je to
XXX5.str.
neefektívne.

Zanedbanie povinnej výživy
Dňa 30.09.2010 vyšetrovateľ
začal trestné stíhanie a súčasne
vzniesol obvinenie osobe V. T.
bytom Banská Štiavnica, Ul. Višňovského, za zločin „Zanedbanie
povinnej výživy“ podľa § 207
os. 1, ods. 3 písm. b. Tr. zákona,
ktorého sa dopustil tým, že ako
zákonný otec svojho syna bol zaviazaný prispievať na jeho výživu
sumou 21,41.- € a svojej dcéry
sumou 30 % zo sumy životného
minima k rukám matky , pričom
túto povinnosť si neplní pravidelne a do súčasnej doby mu vznikol
dlh na omeškanom výživnom vo
výške 1.067,15,- €. Za uvedený
skutok mu hrozí trest odňatia
slobody viac ako 3 roky.
Poškodil tlakové nádoby
Dňa 30.09.2010 poverený príslušník začal a súčasne vzniesol
obvinenie za prečin „Poškodzovanie cudzej veci“ podľa § 245
ods. 1 Tr. zákona osobe J.C. bytom Banský Studenec, ktorého sa
dopustil tým, že dňa 09.08.2010
v čase od 12:00 hod. do 18:00
hod. v katastri obce Bzenica vo
vodárenskom objekte poškodil 2
ks tlakových nádob, a to tak, že
tlakové nádoby rozpaľoval, čím
spôsobil škodu majiteľovi objektu – spoločnosti PHS STROJARNE a.s., Priemyselná č. 38, Hliník
nad Hronom v sume 2.323,57,- €.
Za uvedený skutok mu hrozí trest
odňatia slobody do 3 rokov.
Riaditeľ Odboru poriadkovej polície
plk. JUDr. Gejza Volf

Oznam
MESTSKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ
ŠTIAVNICI
oznamuje svojim stálym používateľom, ako aj študentom, deťom, príp. ďalším potenciálnym
záujemcom o knižničné služby,
že i naďalej zostáva v náhradných
priestoroch ZŠ Jozefa Kollára na
sídlisku Drieňová až do odvolania.
Otváracie hodiny:
Pondelok: 8.30- 15.00
Utorok : 8.30- 15.00
Streda : 8.30- 17.00
Štvrtok : nestránkový deň
Piatok : 9.00- 16.30
Nové číslo telefónu: 045/2909035,
mailová adresa: kniznica@banskastiavnica.sk
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Nové perspektívy kultúry a turizmu
WWW1.str.

novú projektovú dokumentáciu k objektu, ktorý by
sa mal stať centrom kultúrneho
života a konferenčného turizmu.
V budove by mala vzniknúť veľká sála s kapacitou do 400 miest,
viacero menších seminárnych a
rokovacích miestností v kapacite
od 20 do 60 miest. Hlavná sála by

mala mať multifunkčné využitie –
divadelné predstavenia, koncerty,
tanečné súťaže, plesy, semináre,
konferencie, ale aj šachtágy a iné
významné podujatia. V sále by mal
byť opätovne vybudovaný balkón,
chýbať by nemali všetky vymoženosti súčasnej doby – kvalitná klimatizácia, ozvučenie, osvetlenie,

wi fi pripojenie a ďalšie dnes už
štandardné a očakávané prvky.
Keďže projektová dokumentácia je už dokončená, zamestnanci
Mestského úradu a ich externí spolupracovníci momentálne vyhľadávajú možné zdroje financovania
(projekt nie je možné v plnej miere
realizovať zo zdrojov rozpočtu). Je

pravdepodobné, že v prípade záujmu vedenia mesta, ktoré vzíde z
komunálnych volieb v tomto roku,
by sa mohlo Mesto uchádzať o externé zdroje na prestavbu už v roku
2010. Viac informácií o tomto projekte vám prinesieme aj v ďalších
číslach Štiavnických novín.
R. Marko

Výstavba nájomných bytov
WWW1.str. na prepracovanú projek-

tovú dokumentáciu vybaví nové
stavebné povolenie a v termíne
do 15.2.2011 predloží na Ministerstvo výstavby a regionálneho
rozvoja SR prostredníctvom Kraj-

ského stavebného úradu v Banskej
Bystrici žiadosť o nenávratnú dotáciu na nájomné byty a súvisiacu
infraštruktúru v zmysle predloženého vládneho návrhu zákona
o dotáciách na rozvoj bývania a o

sociálnom bývaní a taktiež žiadosť
o úver zo Štátneho fondu rozvoja
bývania na financovanie uvádzanej
výstavby.
Img. Zuzana Kladivíková
odd výstavby

Praktická škola v Banskej Štiavnici
V školskom roku 2010/2011 bola otvorená v Štiavnici detašovaná trieda Praktickej školy B. Bystrica
1. Ciele výchovy:
Praktická škola umožňuje
žiakom fyzicky a psychicky
dospieť tak, aby mohli čo najsamostatnejšie žiť v domácom
prostredí alebo v chránenom
bývaní a pracovať v chránenom
pracovisku. Cieľom praktickej
školy je pripraviť žiakov na
život v rodine, na sebaobsluhu,
na rôzne jednoduché praktické
práce, vrátane prác v domácnosti, zacvičiť ich v prácach
proﬁlujúceho voliteľného predmetu a na vykonanie jednoduchých pracovných činností pod
dohľadom inej osoby.

predmetov podľa podmienok školy,
zohľadňujúc špecifické podmienky
regiónu. Profilujúcim predmetom
môže byť ktorýkoľvek z voliteľných
predmetov, ich kombinácia alebo
iné predmety, zamerané na jednoduché pracovné činnosti vykonávané v chránených pracoviskách. Pre
nezručných absolventov špeciálnej
základnej školy vzdelávaných podľa
variantu B, ktorí nemajú predpoklad
pracovať v chránenom pracovisku,
môže sa ako voliteľný profilujúci
predmet zaviesť predmet domáce
práce a údržba domácnosti, ktorý
ich pripraví na sebestačnejší život v
rodine alebo chránenom bývaní.

V školskom vzdelávacom programe pre praktickú školu je obsah
vzdelávacích oblastí rozčlenený do
učebných predmetov. Medzi všeobecnovzdelávacie predmety je zaradený slovenský jazyk a literatúra,
matematika, výchova k mravnosti a
k občianstvu, výtvarná, hudobná a
telesná výchova. Odborno-praktické predmety: rodinná a zdravotná
výchova, ručné práce a šitie, príprava jedál a výživa, domáce práce a
údržba domácnosti – sú zamerané
ako príprava na rodinný život.
Praktická škola sa profiluje výberom jednotlivých voliteľných

2. Proﬁl absolventa:
Praktická škola je jedna z možností riešenia ďalšieho vzdelávania a následnej integrácie žiakov s
mentálnym postihnutím do spoločnosti. Úlohou praktickej školy
je pripraviť žiakov na život v rodine
– na sebaobslužné a praktické práce
v domácnosti, začvičenie v prácach
profilujúceho voliteľného predmetu
tak, aby mohli vykonávať zmysluplnú prácu v chránených pracoviskách.
Praktická škola nie je profesijne
zameraná na zvládnutie učebného
odboru, preto po jej absolvovaní

nezískajú žiaci výučný list, ale vysvedčenie o absolvovaní praktickej
školy so zameraním na pomocné
práce v určitom odbore pod dohľadom zodpovednej osoby.
3. Dĺžka a špeciﬁká výchovy a vzdelávania:
Vzdelávanie je zamerané na
maximálny možný rozvoj žiakov
v praktickej škole po stránke psychickej, fyzickej a emocionálnej,
na kompenzáciu ich nedostatkov s
cieľom optimálne ich pripraviť na
praktický život. Praktická škola má
tri ročníky. Počet týždenných vyučovacích hodín v školských vzdelávacích programoch je minimálne
26 hodín a maximálne 28 hodín.
Školský rok trvá 40 týždňov, výučba
v praktickej škole sa realizuje v 1., 2.
a 3. ročníku v rozsahu 33 týždňov.
Časová rezerva sa využije na opakovanie a doplnenie učiva, výchovno-vzdelávacie kurzy, vychádzky a
exkurzie.
4. Prijímanie žiakov na školu:
Do praktickej školy sa prijímajú žiaci s mentálnym postihnutím
v kombinácii s iným zdravotným
postihnutím, ktorí ukončili špeciálnu základnú školu, základnú školu
alebo povinnú školskú dochádzku a

ich stupeň postihnutia im neumožňuje zvládnuť prípravu v odbornom
učilišti. Do praktickej školy sa prijímajú aj iné fyzické osoby s mentálnym postihnutím alebo dospelí občania s mentálnym postihnutím v
kombinácii s inými postihnutiami,
ktorí dovŕšili vek 18 rokov a neboli
vzdelávaní v odbornom učilišti alebo praktickej škole.
Ak zdravotné znevýhodnenie
neumožňuje vzdelávanie žiaka
podľa vypracovaného učebného
plánu, žiak sa vzdeláva podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu, ktorý rešpektuje jeho
špeciálne
výchovno-vzdelávacie
potreby.
5. Spôsob a podmienky ukončenia:
Príprava v praktickej škole trvá aj
3 roky. Vzdelávací program praktickej školy sa ukončuje celkovým
zhodnotením manuálnych zručností žiaka v rozsahu učiva určeného príslušným vzdelávacím programom. Dokladom o získanom
vzdelávaní je záverečné vysvedčenie s uvedením zamerania činností,
ktoré je žiak schopný vykonávať.

Mgr. Lýdia Miklošovičová
riaditeľka školy
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Biomasa, lacné teplo a strašidlá
môžu byť napríklad tzv. sociálne podniky, ktoré boli vybudované práve na takúto kapacitu a po roku prevádzky
sú v hlbokej strate.
Zaujímavou otázkou v slovenských podmienkach je, či výrobu
tepla v meste má zabezpečovať
mesto, alebo si k tomu môže prizvať aj súkromného investora.
Najčastejším strašiakom je, že v
takom prípade sa okamžite zvýši
cena tepla, lebo investor chce zarobiť a mesto nie. Určite je dosť príkladov, ktoré to potvrdzujú. Ale sú
aj príklady, kde prevádzkovateľom
je mesto a cena tepla patrí k najvyšším na Slovensku. Naopak sú
zase príklady, kde sa mesto rozhodlo spolupracovať so súkromnou
spoločnosťou a ceny tepla patria k
najnižším. Nie je to o tom, či ide
o mesto alebo súkromnú spoločnosť. Je to o odbornosti a prístupe
k svojim zákazníkom. Dovolím si
dva príklady.
Žarnovica nie je veľmi vzdialená od Banskej Štiavnice. Približne
v rovnakom čase ako v Banskej
Štiavnici začali v Žarnovici uvažovať o riešení tepelného hospodárstva. Rozhodli sa ísť cestou spolupráce so súkromným investorom,
lebo zistili, že ak budú musieť do

obnovy tepelného hospodárstva
investovať z vlastných zdrojov (aj
pri využití eurofondov je spoluúčasť 50%), nezostanú im peniaze
na obnovu škôl a rekonštrukciu
ciest. Vytvoril sa zaujímavý model.
Naša spoločnosť si prenajala mestský systém vykurovania (ten je
stále majetkom mesta, teda nejde
o žiadnu privatizáciu) a zabezpeSpracovanie
biomasy na vlastné
čila
celú rekonštrukciu
náklady. Prenájom je na 15 rokov,
potom sa celý majetok (aj novonadobudnutý našou investíciou)
vráti do rúk mesta. Mesto nestratilo svoj majetok, ten sa zhodnotí
a mesto to nestojí ani cent. A čo
je najdôležitejšie, dnes už je celý
projekt pri konci. V Žarnovici
majú novú kotolňu na biomasu,
kompletné vymenené rozvody
tepla a vybudované domové odovzdávacie stanice tepla. Najdôležitejšou správou pre odberateľov je,
že cena tepla výrazne klesá.
Iným zaujímavým príkladom je
Poltár. Tam postúpilo mesto pomerne ďaleko aj vlastnými silami.
Pripravilo projekt na rekonštrukciu, podalo žiadosť o eurofondy
a dokonca ich získalo. Až potom
prišli problémy. Bolo totiž treba zabezpečiť spolufinancovanie.
Podmienky boli také tvrdé, že ak

by mesto pristúpilo na požiadavky
bánk, zastavili by sa všetky ostatné investície v meste. Výsledok?
Mesto sa vzdalo prisľúbenej dotácie a projekt odložilo. Posledným
riešením bola spolupráca mesta a
súkromnej spoločnosti. Aj v tomto prípade sme s mestom našli
vhodný model. Naša spoločnosť
si prenajala mestský systém za
rovnakých podmienok ako v Žarnovici. Spolupráca začala 1. júla
tohto roku a dnes už je vymenená polovica rozvodov v meste. V
budúcom roku sa dokončí rekonštrukcia rozvodnej siete a pribudne aj kotolňa na biomasu. Škoda
len strateného času a stratenej
dotácie.
Tieto príklady, a dali by sa nájsť
aj ďalšie, svedčia o tom, že spolupráca miest so súkromnými spoločnosťami v oblasti komunálnej
energetiky nemusí byť strašiakom.
Ide len o to, aby mesto dohodlo
výhodné podmienky, ktoré mu
budú garantovať, že nepríde o svoj
majetok, že investície sa zrealizujú efektívne a rýchlo a hlavne, že
cena tepla pre odberateľov bude čo
najnižšia.
Foto: ilustračné

WWW3.str. Príkladmi

Ing. V. Kováčiková, výkonná riaditeľka
Národná energetická, s.r.o.

Ad: Dve tváre jedného mesta
V 30. čísle Štiavnických novín,
z 26. augusta 2010, opisuje na 6.
strane p. Oľga Kuchtová svoje negatívne postrehy z Katovej ulice.
Naozaj, je to ulica, ktorá je jedným z balkónov mesta, ponúka zaujímavé pohľady na jeho centrum.
Zároveň má však svoje nedostatky
a potrebuje súrne zvýšenú starostlivosť. Od samosprávy, ale aj
od svojich obyvateľov. Preto bola
tento rok realizovaná úprava časti
jej povrchu brúseným asfaltu. Toto
opatrenie znížilo prašnosť na ulici
a zlepšilo jej zjazdnosť. Chýbajúca
kanalizácia na tejto ulici, ale aj na
nadväzujúcej Spojnej, by sa mala
stať tiež minulosťou. Mesto a Veolia – Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s., Banská Bystrica
(StVS a.s.), po vzájomnej dohode
pripravujú projekt na financovanie odkanalizovania týchto dvoch
ulíc a tiež ulíc Botanická, Vodárenská, Lichardova, Malá Okružná,

Úvozná.
MsZ 25.8.2010 prerokovalo správu o postupe pri zabezpečení a
realizácii projektu a Uznesením č.
91/2010 schválilo Zmluvu o postúpení práv a povinností investora/stavebníka k projektu „ Banská
Štiavnica – kanalizácia v MPR“.
Projekt na získanie nenávratného
finančného príspevku z fondov EÚ
prostredníctvom OP ŽP, podá StVS,
a.s., v zmysle zverejnenej Výzvy č.
OPŽP – PO1 – 10 -1, Integrovaná
ochrana, racionálne využívanie
vôd. Termín podania žiadosti je do
2.11.2010.
Vychádza sa zo spracovanej
projektovej dokumentácie, ktorú
mesto zaplatilo v nedávnej minulosti. Kanalizácia bude tvorená dvomi vetvami. Jedna odvedie splaškové a dažďové vody zo Spojnej a časti
Katovej ulice. Druhá vetva odvedie
odpadové vody splaškové i dažďové
zo zostávajúcej časti Katovej ulice.

Podobný projekt, spracovaný a
predložený mestom Banská Štiavnica v r. 2009, nebol schválený.
Spoločným postupom mesta
a StVS, a.s., sú vytvorené všetky
podmienky na to, aby projekt bol
úspešný v tvrdej konkurencii. To je
základ pre to, aby kanalizácia mohla byť vybudovaná a následne, aby
na týchto uliciach bola vykonaná
povrchová úprava, rovnaká, ako v
centre mesta. Z dlažobnej kocky,
s funkčným, historizujúcim verejným osvetlením. Zárukou jeho
zodpovedného spracovania je, že
bol zverený projektovému manažérovi pochádzajúcemu z nášho mesta. Verím, že v priebehu roka 2011
nebude Katova ulica zapáchať a po
celkovej úprave bude obyvateľov
nášho mesta a jeho návštevníkov
lákať na príjemnú prechádzku s
krásnym výhľadom.
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Október – mesiac úcty k starším
Náš KD v Štefultove svojou vlastnou humornou básňou k blížiacemu sa „Októbru – mesiacu úcty k
starším“ pozdravila nás rodáčka zo
Štefultova, dnes dôchodkyňa, obyvateľka zo Zvolena M. Priadková,
ktorej aj touto cestou ďakujeme...
Jeseň
zas je tu Jeseň
plytvá farbami
hrá nám svoju pieseň
suchými listami
zas je tu Jeseň
zem pomaly chladne
lásku sužuje tieseň
kam si teraz ľahne
zas je tu Jeseň
obloha má farbu tmavú
ak nemáš dáždnik
dážť ti skropí hlavu
zas je tu Jeseň
noc vyhráva nad dňom
skôr než padne sneh
vyzlečie sa každý strom
zas je tu Jeseň
vietor ako kaderník
po pohľade do zrkadla
nezaplatil by mu nik
zas je tu Jeseň
zemi mrzne každý ár
obliekame svetre
a tešíme sa na Jar
Zdroj: citanie.madness.sk

Oznam
Mestské kúpele – Plaváreň, Mládežnícka 10, Banská Štiavnica
Otváracie hodiny:
Bazén:
Pondelok: Sanitárny deň
Ut. – piatok: 14,00 – 20,30 hod.
Sobota: 14,00 – 21,00 hod.
Nedeľa: 14,00 – 20,00 hod.
Sauna:
Pondelok: Sanitárny deň
Utorok: 14,00 – 19,00 hod. –
muži, 19,00 – 20,30 hod. – zmiešaná, Streda: 14,00 – 19,00 hod.
– ženy, 19,00 – 20,30 hod. – zmiešaná, Štvrtok: 14,00 – 20,00 hod.
– muži, Piatok: 14,00 – 20,00 hod.
– ženySobota: 14,00 – 18,00 hod.
– muži, 18,00 – 21,00 hod. – zmiešaná, Nedeľa: 14,00 – 20,00 hod. –
zmiešaná

Ing. Juraj Čabák, poslanec MsZ, zástupca

Tešíme sa na vašu návštevu!

primátora mesta.

Bližšie info na tel.č.: 045/691 27 24
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Stretnutie s podnikateľmi...
Zhodnotenie tohtoročnej letnej turistickej sezóny v Banskoštiavnickom regióne
Letná turistická sezóna je za
nami a preto nás zaujímalo,
ako ju vnímavú podnikatelia v
našom meste. Z tohto dôvodu
sme ich oslovili a položili pár
otázok:
1.Ako hodnotíte letnú turistickú
sezónu?
2. Čo by sa podľa vás dalo zmeniť,
zlepšiť?
Primátor mesta:
„Keď sa pozrieme naokolo do sveta, zistíme, že konkurencia nespí.
S množstvom poskytovaných služieb rastie aj kvalita. Som rád, že
v Banskej Štiavnici sme nezadriemali. Myslím, že tento rok sme
ponúkli kvalitný program a s tým
súvisela aj úspešná letná turistická sezóna. Samozrejme, sú tu
aj iné ukazovatele ako napr. ešte
stále prítomná hospodárska kríza,
vplyv nepriaznivého počasia v lete,
ak vôbec o lete môžeme hovoriť. V
rámci koncepcie rozvoja turizmu
pripravujeme aj alternatívy v prípade nepriazne počasia. Podarilo
sa nám získať tzv. KaSS – kultúrne a spoločenské stredisko, ktoré
postupne pretvárame na miesto
kongresového typu. Chystáme tiež
projekt prekrytia amfiteátra, ktorý na nosné podujatia bude môcť
poskytnúť alternatívu v prípade
nepriaznivého počasia. Je toho naozaj veľmi veľa, čo sa nám spolu s
podnikateľmi v brandži podarilo.
Prešli sme veľmi veľký kus cesty
na premene Banskej Štiavnice a jej
okolia na kvalitnú destináciu cestovného ruchu. Avšak cieľ naozaj
kvalitného regionálneho produktu je ešte ďaleko. Dôležité je, že
všetky koncepcie a aktivity, ktoré
robíme spolu s podnikateľmi, idú
správnou cestou a sú viac-menej
úspešné. Myslím, že stále ešte chýba úprimnejšia a efektívnejšia vzájomná komunikácia. Zamestnanci
MsÚ, ktorí sú zodpovední za túto
koncepciu a rozvoj turizmu, pracujú na 110 %. Takisto aj väčšina
podnikateľov sa extrémne snaží.
Podstatným ostáva, aby sme sa
spolu viacej rozprávali, kooperovali a aby výsledný efekt bol na vysokej profesionálnej úrovni. Je tu už
veľa pozitívnych príkladov, či už v
meste Banská Štiavnica ako aj v regióne. A preto dúfam, že sa k týmto podnikateľom pridajú aj ďalší, a

tak spoločne, a dúfam, že čoskoro,
dospejeme k bodu, keď spokojnosť
miestnych obyvateľov či návštevníkov bude výrazne prevažovať na
kritikou. Držím nám spolu palce
na ceste k tomuto cieľu.“
Ján Majsniar, Trotuart:
1.„Letná turistická sezóna bola
približne taká ako vlani, čiže dobrá. Silnejší sa nám zdal mesiac júl,
slabší august. Ale celkovo ju hodnotím pozitívne, nakoľko sa každý
týždeň dialo v meste dosť akcií.“
2.„Turistická sezóna by sa však
mala predĺžiť. To asi pociťujeme
všetci, že po Salamandri je v Štiavnici mŕtvo, ešte cez víkendy prídu
návštevníci. Problémom je aj parkovanie v meste.“

aj zahraniční turisti. Štiavnica sa
dostáva každým rokom viac a viac
do povedomia širokého okolia.
Nemalou mierou k tomu prispievajú aj podujatia, ktoré sa v našom
meste konajú.“
2.„Zlepšovať je vždy čo, myslím
si, že by bolo treba pridať ešte nejaké podujatia, vymyslieť mokrý
variant, nakoľko množstvo podujatí sa pre nepriazeň počasia musí
zrušiť. Taktiež by sa mala zlepšiť
možnosť parkovania, služieb, s
tým, že by sa v lete predĺžila otváracia doba letných terás.“

Imrich Kecskés, Kachelman:
1.„Sezónu hodnotím horšie, ako
sme očakávali, čo bolo spôsobené
rekonštrukciou Kammerhofskej
ul. a vplyvom zlého počasia. Pre
nás to boli 2 faktory, ktoré najviac
tento negatívny stav ovplyvnili.“
2.„Rozhodne v Štiavnici chýba
pešia oddychová zóna. Je to základný faktor, ktorý ovplyvňuje
turizmus v historických mestách a
ktorý my tu nemáme.“

Ditta Baranyaiová, Starý hostinec:
1.„My sme spokojní s letnou sezónou, mali sme najlepšiu sezónu
za posledných 6 rokov od začiatku
prevádzkovania nášho zariadenia.
Mali sme jednak bohaté kultúrne
leto, začo by som chcela sa poďakovať odd. kultúry v B. Štiavnici a
potom sme robili aj vlastné akcie
ako ochutnávky, programy pre rodiny s deťmi a animačným programom, folklórne popoludnia.“
2.„Zlepšiť by sa mala propagácia
Štiavnice a regiónu počas celého
roka, aby boli čo najmenšie výkyvy
medzi hlavnou sezónou a mimosezónou.“

Peter Ernek, Meštianska pizzéria:
1.„Turistickú sezónu hodnotím
ako úspešnú vzhľadom na to, že
sme mali dosť zákazníkov. Vyplýva to hlavne z toho, že pokiaľ
odd. kultúry v našom meste má
dostatok finančných prostriedkov,
dokáže pripraviť dostatok kultúrnych podujatí, a to sa prejaví aj
množstvom zákazníkov v našej
prevádzke.“
2.„Z môjho pohľadu ako podnikateľa sa dá zmeniť všetko, len
musí byť jasná určitá koncepcia,
vízia a zhoda medzi podnikateľmi,
napr. či je potrebné tu mať dostupné parkovanie alebo pešiu zónu. To
platí napr. aj pre Počúvadlo, či tam
bude tichá oddychová zóna, alebo
to bude rušné jazero pre rodinky s
deťmi a kolotočmi.“
Marian Čierny, Nad Kozákom:
1.„Z môjho pohľadu bola táto
sezóna najúspešnejšia za celkové
obdobie môjho podnikania. Príliv turistov do nášho mesta bol
najväčší, neboli to len domáci, ale

Igor Kuhn, OKCRaŠ:
„Mne asi neprislúcha hodnotiť
sezónu, najlepšie to urobili podnikatelia. Čo by som z ich hodnotenia vyzdvihol, je vplyv podujatí na
turistickú sezónu.“
„Myslím si, že odpoveď na mnohé otázky podnikateľov tu existuje.
Je to združiť sily a prostriedky a zabezpečiť profesionálov, ktorí budú
tie otázky riešiť. Finišujeme s prípravou organizácie, ktorá sa práve
týmto bude zaoberať.
V príspevku pána Erneka padla
zmienka o celkovej koncepcii turizmu, ktorá je naozaj veľmi dôležitá, nakoľko turizmus je zložený
z množstva služieb a atraktivít.
Darmo budeme mať dobrý hotel,
keď nemáme dostatočne vyriešené parkovanie, alebo podniky zatvárajú o desiatej večer. Druhou
podmienkou je kvalita, veľa vecí
sa tu dá zlepšiť. Prostredníctvom
organizácie sa môžeme učiť jeden
od druhého. Pani Baranayiovej
sa darí prilákať hostí a môže sa s

nami o vedomosti podeliť. Regionálna organizácia je tu aj na to,
aby sme združili poznatky a učili
sa jeden od druhého. Spolupráca
medzi podnikateľmi a solidarita je
veľmi dôležitá.
Posledným spomínaným bodom
je sezónnosť. Zdá sa, že podujatia
došli na svoju hranicu. Nemôžeme
robiť veľké podujatia mimo sezóny, ale treba pracovať s produktom
a zlepšiť ponuku atraktivít, napr.
múzeí, budovať cyklotrasy a podobne. “
Rastislav Marko, Mestský úrad
- vedúci oddelenia kultúry, CR a
športu:
1.“Sezónu ovplyvnilo počasie,
čo sa prejavilo aj na našich podujatiach. Žiaľ, akcie pre 3000 a viac
ľudí budú vždy podliehať riziku
nepriaznivého počasia, ktoré považujem za jediný zásadnejší problém nami organizovaných podujatí
počas leta. Od návštevníkov máme
ale v zásade najmä pozitívne reakcie a som veľmi rád, že podnikatelia chápu, že mesto robí akcie aj
kvôli nim – každá akcia znamená
nárast tržieb pre taxikárov, ubytovateľov, majiteľov reštaurácií,
predajcov suvenírov a pod. To je
reálna podpora vedenia mesta
podnikaniu a ľuďom, ktorých podnikatelia zamestnávajú.“
2.“Mimosezónne obdobie je naozaj v Banskej Štiavnici kritické. V
tomto období sa nemôžeme orientovať na týždenné pobyty, ale skôr
víkendové aktivity pre vybrané cieľové skupiny. Z môjho pohľadu sa
tejto úlohy najlepšie zmocnil hotel
Grand – Matej, ktorý by mohol byť
inšpiráciou aj pre ostatné zariadenia. Veľmi dôležitým pre Banskú
Štiavnicu by mohol byť aj konferenčný cestovný ruch, pričom reálne kroky mesto podniklo – získalo
budovu súčasného Kultúrneho
centra a chystá jeho prestavbu.
Všetko potrebuje svoj čas a najmä
v mimosezónnom období by pomohlo, keby sa viac zomkli podnikatelia a skúsili aj svojou spoluprácou vybudovať spoločné produkty,
ktoré zvýšia návštevnosť. Mesto im
je určite ako partner k dispozícii.“
Za rozhovory poďakoval
Michal Kríž
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Oznamy
Pozvánka
Stredná odborná škola obchodu
a služieb vyhlasuje verejno-obchodnú súťaž na prenájom priestorov a pozemkov. Bližšie informácie
na webovej stránke: www.zssosbs.
sk
Mesiac úcty k starším
Živena – Spolok slovenských
žien v Banskej Štiavnici Vás srdečne pozývajú pri príležitosti
„Mesiaca úcty k starším“ na milé
posedenie s pohostením a občerstvením. Posedenie s programom
sa uskutoční dňa 11. októbra 2010
o 16 hod. v Hoteli Grand Matej (Kammerhofská ul. v Banskej
Štiavnici). Sponzori podujatia:
Mestský úrad v Banskej Štiavnici,
SMER – SD, Pivovar Erb v Banskej
Štiavnici.)

prihlásiť do celoslovenskej súťaže
so zahraničnou účasťou Najkrajšia dovolenková fotografia 2010,
ktorú každoročne vyhlasuje BBSK
- Pohrosnké osvetové stredisko
Žiar nad Hronom - Pracovisko B.
Štiavnica, Múzeum vo Svätom Antone a Mesto Banská Štiavnica. Kategórie súťaže:1. Mestá UNESCO
vo fotografii, 2. Príroda a krajina,
3. Múzeá, oživená minulosť, 4.
Dovolenka dýcha človečinou, 5.
Môj najkrajší prázdninový zážitok
(pre deti a mládež do 16 rokov), 6.
Podoby vody, 7. Čiernobiela fotografia. Pri niektorých kategóriách
vás môžu inšpirovať práve Salamandrové dni. Bližšie informácie a
propozície o súťaži na: POS, Kammehofská 2, B. Štiavnica, č.t.: 045
/ 692 13 87, mobil: 0915 819 989,
mail: petrova@osvetaziar.sk

DO POZORNOSTI FOTOGRAFOM
Až do 22. 10. 2010 sa môžete

TJ - Sitno - Rekreačný aerobik
Vás pozýva na cvičenie už od

7. septembra 2010, každý utorok
a štvrtok, v telocvični ZŠ J. Kollára – Drieňová, od 18. 30 – 20 00
hod. Zacvičte si s Ing. Martinou
Olhovou, získajte dobrú kondíciu, načerpajte pozitívnu energiu,
vyformujte si postavu a to všetko pri dobrej hudbe, s využitím
najnovších foriem aerobiku pre
každého, bez ohľadu na vek, kto
má rád pohyb v kolektíve. Info na
tel.č.: 0905 236 815
Ospravedlnenie
V 35 čísle Štiavnických novín
z 30. septembra 2010 bol v prílohe Vivat uvedený chybný názov
miestnej strednej školy, za čo sa
opätovne ospravedlňujem! Pomenovanie Stredné odborné učilište
lesnícke patrí do histórie a správny názov je Stredná odborná škola
Ľudovíta Greinera.
Mgr. Katarína Tatárová, ICM BŠ

OZNAMY
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Akademici v
Banskej Štiavnici
Pozvánka
Mesto Banská Štiavnica v spolupráci s Bansko-štiavnicko-hodrušským baníckym spolkom si
Vás, Vašich kolegov a Vašich študentov dovoľujú pozvať na podujatie „Akademici v Banskej Štiavnici V“ , ktoré sa uskutoční v
sobotu 16. októbra 2010 s nasledovným programom:
9,00 – 13,00 - vedomostná súťaž pre študentov – Starý zámok
14,00 – 15,30 – prehliadka talentov z radov akademikov- lapidárium Starého zámku
15,30 – 17,00 – vernisáž výstavy „Budovy Baníckej a lesníckej
akadémie v Banskej Štiavnici“ v
knižnici Starého zámku
17,30 – Slávnostné otvorenie
Salamandrového pochodu
- Banícka hymna „Zdar Boh
hore“
- Príhovor primátora mesta
Banská Štiavnica
- Kladenie vencov predstaviteľmi nástupníckych univerzít a
fakúlt
- Banícky spevokol
18,00 – zoradenie a sprievod
od historickej radnice k areálu
pôvodných budov Baníckej a lesníckej akadémie
- Študenti s baníckymi kahancami
- Banícke symboly
- Bansko-štiavnický-hodrušský banícky spolok
- Hostia a iní pozvaní
- Nástupnícke univerzity a fakulty

Vernisáž výstavy

Zvoz nebezpečného odpadu, elektroodpadu
Technické služby, mestský podnik, oznamujú občanom, že sa v
mesiaci október 2010 bude realizovať zvoz nebezpečného odpadu a
elektroodpadu (chladničky, pračky, televízory, počítače, telefóny,
písacie stroje, žehličky, žiarivky,
akumulátory,...). Zvozy sa uskutočnia nasledovne:

Dňa 11.10.2010 sa uskutoční zvoz na vyzbieranie odpadu
z mesta, zo Špitálky (rodinné
domy), sídliska Drieňová, sídliska Juh ( Križovatka ), Ul. Dolná,
Kammerhofská, 1.mája, Okrúhla,
Novomestského.
Dňa 13.10.2010 sa uskutoční
zvoz na vyzbieranie odpadu zo

Štefultova, z časti Sitnianska a z
Povrazníka.
Prosíme občanov, aby si spomínaný odpad vyložili v dobe do 7,00
hod.
V prípade nepriaznivého počasia budeme informovať o náhradnom termíne zvozu.
Heiler Peter, riaditeľ podniku

Medzinárodná
spoločnosť
EMED Slovakia pôsobiaca v našom meste má ambíciu spojiť
a rozvinúť vzťahy medzi tromi
svetovými banskými mestami.
V spolupráci s mestom Banská Štiavnica pripravila výstavu
umelcov z Broken Hill (Austrália), Minas de Riotinto (Španielsko) a Banskej Štiavnice. 25.
októbra sa otvorením výstavy
za účasti primátorov Mgr.Pavla Balžanku, Wincena Cuya z
Broken Hill a Nurie Hernandéz
z Minas de Riotinto oficiálne
odštartuje kultúrna spolupráca
medzi týmito významnými banskými mestami.

KALEIDOSKOP

Múzeá otváracie hodiny
MÚZEÁ
starý zámok
pondelok- nedeľa 9:00 - 18:00

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

galéria J. Kollára
pondelok - nedeľa 9.00 - 17.00
mineralogická expozícia
streda - nedeľa, 9:00 - 17:00

8:00 - 16:00
kammerhof
utorok - sobota 9:00 - 17:00
štôla glanzenberg
utorok, nedela, 11.00, 13.00,

15.00 objednať deň vopred
múzeum vo svätom antone
utorok - piatok 8.00 - 15.00
sobota - nedeľa 9.00 - 15.00

BMP
pondelok 12:00 - 17:00
utorok - nedeľa 9:00 - 18:00
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Väzby, ktoré spájajú
Londýn v sebe spája všetko,
napísal temer pred storočím v
Európskych križovatkách Iľja
Erenburg. A pokračoval: Toto
obrovské mesto spája v sebe
všetko, ale nič nemôže spojiť,
samostatným životom v ňom
žijú rozdielne storočia. Je to
jednoduché ako morálka: tu
je život a tu smrť, tu je raj a tu
peklo. Londýn je taký mocný,
že jeho tepu načúva Paríž i
Berlín, má tradície, pamätníky,
McDonalda, zlaté džungle City
a pritom je jednoduchý ako
novorodeniatko alebo starec,
čo už vyšiel na detský rozum.
Londýn je mesto, o ktorom
Casanova povedal: „Tu by som
chcel umrieť, aby sa mi ľahšie
lúčilo so životom...“
Londýn má pre mňa osobité čaro
aj tým, že päť rokov som v ňom
vytrvalo spájal popretŕhané väzby
s banskoštiavnickým rodákom,
fotografom Dežom Hoffmannom.
Mužom, ktorý vytvoril obrazovú
kroniku neopakovateľných šesťdesiatych rokov minulého storočia
(ako archaicky to znie a akoby to
bolo iba včera) vo svete šoubiznisu. Preslávil sa najmä ako prvý a
napokon dvorný fotograf slávnej
liverpoolskej štvorice The Beatles,
do dejín svetovej žurnalistiky sa
zapísal ako fotoreportér, pre ktorého nič nebolo nemožné. V časoch,
keď o internete ešte nebolo ani
chýru ani slychu, dokázal zorganizovať veci tak, aby jeho snímky z
podujatia kdekoľvek na svete boli
na druhý deň na titulných stránkach anglických novín.
Roky som riešil dilemu, ktoré
mesto je najpríťažlivejšie. Dlho
trónila na čele môjho rebríčka dánska Kodaň, potom jej hegemóniou
otriasla Gaudího nenapodobiteľná
katalánska metropola Barcelona a
keď vstúpil do hry Londýn, dostal
som sa do patovej situácie. (A to
ešte nespomínam stovežatú Prahu.) Mesto na Temži však postupne získavalo bonusové body, možno aj tým, že som v ňom častejšie
ako inde. Jeho pozíciou neotriaslo
ani to, že počas nedávnej návštevy
som len na okamih nebral vážne
upozornenia na vreckových zlodejov, ktoré sú na každom kroku, a
mobil blackberry zmizol z vrecka
mojej vetrovky ako kameń hode-

Foto: archív autora
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Arpád Pál odovzdáva dar pani Albrightovej
ný do vody. Stalo sa tak za bieleho
dňa, uprostred rušnej hlavnej ulice
Notting Hill, lokality, ktorá bola
dejiskom aj rovnomenného filmu.
V mojom prípade, žiaľ, nešlo o filmovú scénu.
Možno osud tak chcel, aby som
sa v Londýne zoznámil s ďalším
rodákom z mesta pod Kalváriou,
vynikajúcim umelcom a výborným človekom Arpádom Pálom.
Na aprílovej prezentácii Banskej
Štiavnice v galérii našej ambasády sme okamžite zistili, že máme
rovnakú krvnú skupinu. Pomohol
som mu nainštalovať jeho drevené objekty, ktoré nemajú obdobu
nielen v slovenských súradniciach.
Arpád sa chopil vŕtačky, aby som
na zdanlivo nepoddajnú stenu mohol rozvešať fotografie Deža Hoffmanna. Slovo dalo slovo a našli
sme spoločnú reč i vôľu spolupracovať na ďalších projektoch.
A tak sme v septembri opäť zavítali do Londýna. Pri príležitosti
70. výročia ustanovenia stredoeurópskych exilových vlád a účasti
Stredoeurópanov v bojoch o Britániu usporiadali česká a slovenská ambasáda v priestoroch nášho
veľvyslanectva sympózium THE
TIES THAT BIND - Väzby, ktoré
spájajú. Vystúpili na ňom predstavitelia významných európskych a
amerických inštitúcií a univerzít.
Hlavný prejav predniesla pani Madeleine K. Albrightová, bývalá ministerka zahraničných vecí USA.
Pred sympóziom veľmi ochotne
prijala pozvanie JE veľvyslanca
Slovenskej republiky Juraja Zervana na neformálne stretnutie v
salóniku našej ambasády. Arpád
Pál jej osobne odovzdal dar, dielo
Traja králi, v ktorom impozantne

skĺbil orechové drevo so zlatom,
striebrom, jeleňou kosťou a perleťou. Pri odovzdávaní diela jej povedal: „Vážená pani Albrightová,
dovoľte, aby som Vám odovzdal
tento dar ako malý kúsok zo Slovenska, z Banskej Štiavnice.“ Pani
Albrightová sa najskôr detailne
zaujímala o spôsob, akým bolo darované dielo vytvorené, potom sa
bezprostredne poďakovala: „Veľmi
pekne ďakujem za tento krásny
dar, vy Slováci, ste ma zas príjemne prekvapili, som úprimne dojatá. Ešte raz ďakujem.“ V srdečnej
atmosfére potom pani Albrightová
ochotne pózovala s autorom daru
pred objektívmi fotoaparátov. Bolo
to naozaj spontánne, nezabudnuteľné stretnutie.
Počas návštevy Jej Veličenstva
kráľovnej Alžbety II. na Slovensku
v roku 2008 odovzdal ako oficiálny
dar prezident Slovenskej republiky
Ivan Gašparovič jedno dielo z tvorby Arpáda Pála. V londýnskych
dokoch sv. Kataríny si Arpád Pál
so záujmom pozrel Krištáľovú korunu, ktorú ďalší Slovák, významný sochár Arthur Fleischmann
vytvoril z dvojtonového bloku plexiskla. Pri príležitosti strieborného
jubilea na tróne ju roku 1977 slávnostne odhalila samotná kráľovná Alžbeta II. Manželka Arthura
Fleischmanna zavítala na výstavu
Arpáda Pála a po jej prehliadke
nešetrila slovami obdivu. Aj ona
prispela do našich londýnskych
väzieb, ktoré zaväzujú.
Takže, pán Erenburg, všetko sa
mení. Asi by ste aj Vy museli zmeniť názor na Londýn. Ten dnešný,
už dokáže aj spájať. Nielen v názvoch sympózií.
Marián Pauer
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Kultúrne centrum v Banskej Štiavnici vás pozýva :
Kurz jogy

Šoproň - Banská Štiavnica

Kultúrne centrum Banská Štiavnica a Joga v dennom živote
vás pozývajú na cvičenie jogy
Každý pondelok v priestoroch Kultúrneho centra na Kammerhofskej ul.č.1, Od 16:15 hod., I. stupeň – začiatočníci
Od 17:45 hod.- II. stupeň – pokročilí.
Info.: 0904 385 326 Zuzka Patkošová

/fotograﬁe , pohľadnice ,linoryty, turistický sprievodca po meste/
Otvorená denne v pracovných dňoch od 08:00 hod do 16:00 hod.
Výstava vznikla vďaka projektu „Spoločne bez hraníc“
Aktivity projektu prebiehali počas celého roka 2010 v mestách Šoproň
a Banská Štiavnica. Výstava prezentuje to najdôležitejšie, čo počas
projektu vzniklo. Kľúče od výstavnej miestnosti na oddelení KCRaŠ.

Kurz zumby
Kultúrne centrum Banská Štiavnica a Fáber Dance vás pozývajú na cvičenie Zumby
Každý utorok v priestoroch Kultúrneho centra na Kammerhofskej ul.č.1,Od.:17:30 hod.
Info: 0911 218 459 Juraj Fáber

Kino Akademik vás pozýva !!!
Štvrtok 14.10.

Sobota 9.10.

POČIATOK

PREŽIŤ SVOJ ŽIVOT

Špionážny thriller, USA/UK, 2010, 145 min. MP 15 Vstupné:2,50 eur
Ide o špionážny thriller, v ktorom ako miesto zločinu figuruje ľudská
myseľ. Hlavný protagonista Dom Cobb (Leonardo Di Caprio) sa špecializuje na sofistikovanú oblasť mentálnej špionáže - krádež myšlienok. Počas zámerne navodeného stavu snenia kreuje priestor a dej,
v ktorom sa danému objektu vkradne do mysle a odcudzí jeho abstraktné „vlastníctvo“. Zlom nastáva, keď mu nový klient ponúkne výzvu presne opačného charakteru – myšlienku obeti nie ukradnúť, ale
nepozorovane implantovať, vštepiť tak, aby uveril, že je jeho vlastná
(inception znamená vloženie, zrod). To, čo sa spočiatku javí ako mission impossible, má byť Cobbovou poslednou a najťažšou úlohou.
Asistovať mu bude dlhodobý spolupracovník a plánovač Arthur, podvodník-ekvilibrista Eames, expert na sedatíva Yusuf a študentka architektúry A riadne disponujúca výnimočnou imagináciou a priestorovým videním.
Začiatok premietania: 18:30 hod.

FK OKO Projekt 100
Česko / Slovensko, 2010, far., 105 min, MP 15
Réžia: Jan Švankmajer (Projekt 100)
Evžen žije dvojaký život. Jeden reálny a jeden vo svojich snoch. V reálnom živote má manželku Miladu, v snovom mladú milenku Evženiu.
Cíti, že sny, ktoré ho od istého času sprevádzajú, majú hlbší význam,
a preto sa obráti na psychoanalytičku, ktorá mu jeho sny vykladá. V
priebehu deja sa dozvedáme, že Evžen stratil rodičov už v útlom detstve a vyrastal v ústave. Evžen čaká s Evženiou dieťa. Psychoanalytička
je z toho zúfalá, pretože vo svojich výkladoch identifikuje Evženiu ako
Evženovu animu a otehotnieť s vlastnou animou považuje za horšie
než incest. Medzitým Evženova manželka Milada začne podozrievať
manžela z nevery. Tajne odsleduje Evženov rituál a jeho pomocou
prenikne do jeho sna. Prekliaty básnik Gérard de Nerval napísal: „Sen
je druhý život." Tento film sa to snaží dokázať.
Začiatok premietania: 18:30 hod.

Projekt 100 Projekt 100
Mesto Banská Štiavnica - odd. kultúry, cestovného ruchu a športu a Asociácia slovenských filmových klubov Vás pozývajú na prezentáciu
krátkometrážneho filmu X = X + 1 za účasti jej režiséra Juraja Krásnohorského a besedu s ním, a filmovým kritikom Martinom Cielom, ktorý
nám zaujímavou formou predstaví Projekt 100,vďaka ktorému sa každoročne vo filmových kluboch predstavia desiatky filmových skvostov.
Premietať sa bude najnovší film Woodyho Allena „ Užívaj si ako sa len dá“.
Kino Akademik 22.10.2010 o 18:30 hod
Po premietnutí ﬁlmu Afterpárty v Art Café.
Viac info: Mestský úrad, oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, info: tel.č.:045/6790362 kultura2@banskastiavnica.sk

Reality
 Predám rodinný dom v Banskej
Belej v blízkosti centra obce, cena
dohodou. V prípade vážneho záujmu je možná zľava, kontakt: 0905
156 288
 Predám garáž na Drieňovej smer
Špunty, tel.č. 0907 775 406
 Dám do prenájmu alebo predám
3-izb. byt v BŠ – sídlisko Drieňová. Byt je kompletne prerobený a
čiastočne zariadený. Voľný je od
1.11.2010, tel.č.: 0903 785 660

 Predáme stavebný pozemok v
BŠ, tel.č.: 0905 644 782
 Kúpim 3 alebo 4 izb. byt v BŠ
najlepšie na Drieňovej, tel.č.: 0908
558 170, 0905 521 630
 Predám 3-izbový byt v BŠ, tel.č.:
0944 228 468
 Predám 2-izbový byt s veľkým
balkónom a pivnicou, tel.č.: 0944
151 512
 Predáme pozemok v obci Krahule. Rozloha 1320 m2,cena 50
Eur/m2. tel.č.: 0908 937 608
 Kúpim 1-izbový byt, tel.č.: 0914

138 988
 Dám do prenájmu 3-izbový byt
na Ul. Exnára 4, najlepšie študenti,
tel.č.: 0903 313 542
 Dám do prenájmu obchodné priestory na Križovatke 1 v B.
Štiavnici na obchod a služby, tel.č.:
0905 386 359
 Kúpim v okolí Banskej Štiavnici
pasienok, ornú pôdu ale lesný pozemok, tel.č.: 0908 531 348
 Kúpim na Jergištôlni pozemok
alebo starý domček, tel.č.: 0908
531 348

 V budove Ortler na ul. Dolná
6/A prenajmem priestory 42 m2.
Vchod z hlavnej cesty, tel.č.: 0907
425 002, 0908 588 342

Služby
 Ponúkam upratovacie a čistiace služby kancelárií stavieb, bytov,
tel.č.: 0910 958 766
 Directreal Top hľadá pre svojich
klientov nehnuteľnosti. Nájdete
nás na ul. Križovatka 5. Tel.č: 0908
906 704
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Opory vo vetre - vydarené podujatie
My, ľudia sme ako steblá
trávy. Jedni navonok pevní a
neochvejní, iní ohybní a hravo
sa hojdajúci v akomkoľvek
smere, alebo tiež pokorní,
skláňajúci sa až k zemi. No
v skutočnosti sme vo svojej
vnútornej krehkosti neustále
skúšaní, lámaní a zraňovaní.
Každý jeden z nás, akokoľvek
silný, vplyvný, múdry, slabý, či
jednoduchý, potrebuje občas
cítiť oporu vo vetre života.
Tou najspoľahlivejšou je viera
a láska, ktorá niekedy ako
zázrakom rozvlní celé pole
bez toho, aby utrpelo čo i len
jediné stebielko…
Úprimnou oslavou viery a lásky
bolo poeticko-hudobné pásmo
venované tvorbe evanjelických autorov, ktoré sa pod záštitou BBSKPohronského osvetového strediska
Žiar nad Hronom- Pracovisko B.
Štiavnica, Evanjelického cirkevného zboru v B.Štiavnici a Mesta Banská Štiavnica uskutočnilo
30.septembra v miestnom Evanjelickom chráme.
Program otvoril banícky spevokol Štiavničan pod taktovkou
Mgr.Viery Balážovej zhudobnenou básňou A. Sládkoviča ,,Štiavnica“. Mgr. Mária Petrová a p. farárka Lenka Kusendová všetkých
prítomných srdečne privítali. Po
dvoch ľudových piesňach prečítala pani Petrová pôsobivú esej

,,Cesta“, ktorou zároveň predstavila jej autorku, prvého hosťa večera, šarmantnú a sympatickú dámu,
dr. Slavomíru Očenášovú-Štrbovú,
PhD. z Banskej Bystrice, pre ktorú
je objavovanie a šírenie duchovnej
poézie celoživotnou srdcovou záležitosťou i poslaním.. Jej precítené vyznanie umocnil krásny spev a
gitara Katky Šebeňovej. Recitátorské hviezdičky Dominika Kuchtová a Katka Uhliarová potešili nielen čistou interpretáciou veršov
Daniela Šovca, ale aj radostnou
nádejou, akú pociťuje človek pri
pohľade na budúcu úrodu tušenú i
z malých stebielok. Výber z klenotnice tvorby ev. básnikov následne predniesli Janka Bernáthová a
banskoštiavnický umelec Arpád
Pál. Po nežnej piesni Katky Šebeňovej odzneli úryvky Rúfusovej
,,Ódy na radosť“ v recitátorskom
koncerte Márie Petrovej, Arpáda
Pála a azda i skromným prispením autorky tohto článku. PhDr.
Eleonóra Bujnová, Csc., prečítala
esej Daniela Šovca ,,Láska“, ktorou
mnohých rozcitlivela a navodila
nevyslovené, no o to naliehavejšie
otázky smerované k vlastnému
srdcu. Dozrel čas najrýdzejšej básnickej modlitby. Čas na rozhovor
s Bohom. Veď ako inak by sa dala
charakterizovať báseň ,,Rekviem
za nás“ od Milana Rúfusa v neopakovateľnom hlasovom podaní
Arpáda Pála. Po piesni z ,,hudobného ateliéru“ K. Šebeňovej ešte

Foto: L. Lužina

Poeticko-hudobné pásmo venované tvorbe evanjelických autorov

Buď pozdravená, Štiavnica“ v podaní štiavnických interpretov
predniesol báseň Jána Bottu a
Mária Petrová zarecitovala úryvky z legendárnej Maríny, ktoré
si spolu s ňou ticho opakovali
mnohí hrdí Štiavničania, vážení
hostia, ale aj študenti lesníckej
školy so svojou pani profesorkou
Idkou Hradilovou, ktorí tvorili krásnu časť publika. ,,V slzách
matička sedela“- pieseň ozdobená
čistými slzami, za ktoré sa v tento
večer nemusel nikto hanbiť. Majstrovské husle p. Dušana Kabinu
v sprievode gitaristiek p.Ivanky
Kabinovej, Lucie Malatincovej a
malej sólistky Elišky Michnovej sa
postarali o najsilnejší emocionálny zážitok. Počas večera odzneli
(aj zhudobnené) verše básnika
a esejistu Daniela Šovca, ktorý
je s Banskou Štiavnicu už dávno
neodmysliteľne spätý. V chráme
a pred oltárom, odkiaľ sa kedysi

ako kňaz prihováral svojim bratom a sestrám, sa dojemnými slovami skláňal pred týmto mestom
a ľuďmi, ku ktorým ho viaže čisté priateľstvo. K jeho záverečným
slovám vďaky sa už len skromne
pripojil primátor Banskej Štiavnice Mgr. Pavol Balžanka a pani
farárka Lenka Kusendová, ktorá
nádhernou kyticou ruží vyslovila
ešte jedno poďakovanie. Právom
patrilo Mgr. Márii Petrovej, ktorá
sa organizačne, umelecky, režisérsky a najmä ľudsky podpísala už
pod nejedno podujatie, o ktorom
sa ešte dlho hovorilo aj ďaleko za
hranicami nášho mesta. Banícky spevokol ukončil slávnostný
program hrdým, hlasným a veľkolepým hudobným pozdravom:
,,Buď pozdravená ,Štiavnica!“
Janka Bernáthová

Stalo sa tradíciou, že druhý
septembrový týždeň každý
rok ožije naše mesto bujarými
oslavami baníctva – SALAMANDROVÝM sprievodom! Práve on
podáva úsmevným a zrozumiteľným spôsobom rozprávkový
obraz o zašlej sláve BANÍCTVA i
baníckych čias nášho „zlatého“
mesta.
Je podvečer, pomaly sa stmieva,
baníci v nových uniformách s kladivkami a kahancami idú v hadovitom pochode a lesníci s fakľami lemujú sprievod. V popredí je pastier
so zlatou jašteričkou a za ním s

drevenými klopačkami malí PERMONÍCI – naši škôlkari: Janko Mojička, Alexandra Slančoková, Šimon
Bók, Filip Freigert, Nikolka Kučerová, Denis Slaný a Sofia Bačíková.
Riaditeľstvo MŠ ďakuje nielen
permoníkom, ale aj ich rodičom
za ochotu, s akou pomáhali a sprevádzali svoje deti v tomto („upršanom“) Salamandrovom sprievode.
Pevne dúfame, že sa v podobnom,
ak nie oveľa hojnejšom, počte stretneme aj na budúci rok, aby si rovnako hravým spôsobom oživili naše
krásne tradície. Ak vás naši „Permoníci“ zaujali a chcete sa dozvedieť o nich viac, stačí vám kliknúť

Foto: MŠ 1. mája

Salamander a „permoníci“ zo škôlky

Malí „permoníci“ z MŠ na Ul. 1. mája
na www.ekodubaci.sk a dozviete
sa veľa zaujímavých vecí o deťoch,

ktoré navštevujú Materskú školu na
Kolektív MŠ
ulici 1.mája.
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ktorý mal 284 kruhov (splnený limit II.VT).
Na 3. mieste bol Ľubomír Budinský (ZO SZTŠ a ŠSK Žarnovica) s 255 kruhmi.
V kategórii senioriB mali dvaja súťažiaci po 271 kruhov, a tak
o víťazovi musela rozhodnúť posledná desaťranová položka. Tú
mal lepšiu, a tak zvíťazil Ľubomír
Drbohlav (SŠK Banská Štiavnica)
pred Antonom Kuklom (člen ZO
SZTŠ a ŠSK Žarnovica). Obaja tak
splnili limit II.VT. Tretí bol Pavel
Ozank (ZO SZTŠ Žarnovica), ktorý nastrieľal 263 kruhov, čo je splnený limit III.VT.

ĎAĽŠIE FUTBALOVÉ VÝSLEDKY:
IV LIGA – 9. KOLO:
Š. Bane – Revúca 1:0 (1:0)
Sekula-Venglár,Sochor,Kmeť,
Šima, Spišiak, Pavlík (89. Heiler),
Ondrík, Holmík, Ševeček (60.
Blaško), Michalek.
Pred 150 divákmi rozhodoval
Danišek. Domáci začali nátlakovo, vypracovali si niekoľko rohov,
ale nič z toho nevyťažili, až v 16.
min. premenil svoju šancu Holmík. Potom si aj hostia vypracovali
šance, no trafili len žrď. Ku koncu
polčasu mali domáci dve šance, no
nepremenili ich. V 45. min. zahodil
penaltu domáci Sochor. V 2. pol.
bola hra vyrovnanejšia, v 72. min.
bol vylúčený domáci Ondrík po 2
ŽK, takže domáci sa od tejto chvíle
snažili udržať víťazstvo, čo sa im aj
podarilo.
OSTATNÉ VÝSLEDKY: Žiar –
Divín 8:4, Kováčová – Hliník 2:3,
Č. Balog – Poltár 3:2, V. Blh – Brusno 1:1, Málinec – Jupie B. Bystrica
2:2.
II. TRIEDA JUH: B. Belá – V. Lehota 0:1 (0:1) B. Belá: Prokaj- Kupček, Hankovič, Selyem, Dobák,
Lalík,(67. Líška), Lukáč, Debnár,
Murgaš, Durbák, Lupták, (79.
Vančo). 100 divákov, rozhodoval
Huňady M. Vo vyrovnanom zápase sa hostia ujali vedenia už v 10.
min.,čo poznamenalo ďalší vývoj
stretnutia. Od tejto chvíle hrala Lehota pozorne v obrane, sústredila
sa na brejky. Aj domáci si vytvorili
niekoľko gólových príležitostí, no
keďže nepremenili ani jednu, líder
súťaže si domov odviezol 3 body.
Hor. Hámre – Prenčov 2:0 (0:0)
Prenčov: Vankovic- M. Beňovic,
I. Výboch, Dolinský, M. Výboch,
P. Hronček, Tomaška, Brnák, B.
Beňovic, Ferenčík, J. Hronček. 70
divákov, rozhodoval Šuhajda.
ĎAĽŠIE VÝSLEDKY: M. Lehota – O. Grúň 1:2. Perlička kola
: Podľa domáceho spravodajcu M.
K. zápas H. Beňadik – B. Štiavnica
B sledovali traja diváci!
I. TRIEDA ŽIACI:
Š. Bane – Župkov 3:0 (2:0)
KTO? KEDY? S KÝM?
II. TRIEDA JUH: Sobota 9. 10. o
14,30 hod.: Prenčov – B. Štiavnica
B, O. Grúň – B. Belá
I. TRIEDA DORAST: Nedela 10.10. o 12,00 hod.: Lutila – B.
Belá.
I.TRIEDA ŽIACI: Sobota 9.10. o
14,30 hod.: Š. Bane – Lehota.
MALÝ FUTBAL: Sobota 9. 10. o
12,30 hod.: B. Belá – O. Grúň.

Ing. Jozef Piecka

ROMAN KURUC

Futbal: Vytrápené víťazstvo
IV. liga 9. kolo dospelí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Žiar nad Hronom
Čierny Balog
Poltár
FK 34 Brusno
Prameň Kováčová
Banská Štiavnica
Jednota Málinec
MFK Revúca
Hliník nad Hronom
FC Slovan Divín
Bystrica - Podlavice
Štiavnické Bane
Dolná Strehová
Veľký Blh

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
8
8
7

6
5
4
4
4
4
4
4
3
3
3
2
1
1

1
1
2
1
0
0
0
0
2
2
1
3
1
0

1
2
2
3
4
4
4
4
3
3
3
3
6
6

23:8
20:12
12:10
9:9
19:15
15:15
15:15
12:18
24:19
14:15
22:9
11:15
7:21
8:30

19
16
14
13
12
12
12
12
11
11
10
9
4
3

B. Štiavnica – D. Strehová 1:0
(0:0), gól: 85’ Hanzlík P.
Pažout – Mayer (78’ Beňadik),
Dulaj, Necpal, Macko, Budinský,
Barák N., Kosec (77’ Košárnik),
Lupták (50’ Drexler), Hanzlík P.,
Kminiak
Stretnutie prinieslo utrápený futbal z oboch strán. Hostia, ktorí sú
na dne tabuľky, prišli so zámerom
inkasovať čo najmenej, no nakoniec
si skoro odniesli bod. Naši hráči sa
počas celého stretnutia trápili, prihrávky boli nepresné, viazla komunikácia aj keď snaha sa im nedá
uprieť. Bolo to jedno z najslabších
stretnutí z ich strany, veď prvá
strela išla na bránu hostí v 40’, no
vyznamenal sa brankár po strele
Kminiaka zo 16m. V 48’ mohli ísť
do vedenia hostia, no podržal nás
Pažout. Vykúpenie v podobe 3 bodov prišlo v 85’ z kopačky Hanzlíka
P., ktorý prestrelil prudkou strelou
z vnútra 16-tky všetko, čo mu stálo
v ceste, a tak povinné body zostali
doma. Bývajú aj takéto stretnutia,
no treba sa poučiť, lebo takýto vý-

kon by v derby so Štiavnickými Baňami určite nestačil.
II. trieda muži 7.kolo: Favorit nezaváhal
Hr. Beňadik - B. Štiavnica „B“
1:2 (0:1)
góly: 27’ Hanzlík A., 83’ Macko
V priemernom stretnutí potvrdili naši béčkari rolu favorita a zaslúžene zvíťazili. V 1. polčase sme boli
lepším mužstvom a domácim sme
nedovolili takmer nič. V druhých
45’ prevzali iniciatívu domáci, no
skorigovať výsledok sa im podarilo
až v nadstavenom čase,a tak 3 body
do tabuľky si pripísalo lepšie mužstvo.
IV. liga dorast 9. kolo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Strojár Krupina
Slovan Kúpele Sliač
Baník Veľký Krtíš
FK Šalková
Baník Kalinovo
FK 34 Brusno
MFK Žarnovica
FK Mesta Tornaľa
Banská Štiavnica
Hliník nad Hronom
SPARTAK Hriňová
FK Jesenské
Hodruša-Hámre
Slovan Tomášovce

7
7
7
7
7
7
6
7
7
7
6
7
6
6

6
5
5
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1

1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0

0
1
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
4
5

23:4
21:9
17:9
13:9
20:17
23:9
18:12
13:13
13:27
6:18
6:10
17:29
9:32
9:10

19
16
15
12
12
10
9
9
9
7
6
6
6
3

B.Štiavnica –Hriňová 1:4 (0:1), góly:
59’ Ďurovič
Lichner – Szabo, Pastier, Ladický,
Schrom, Ferienčík, Drexler (46’ Ďurovič), Potančok, Židík (85’ Hořínek), Meňuš (64’ Cibula), Čík (53’
Kuš)
Stretnutie mohlo dopadnúť celkom inak, keby bol v 23’ Čík premenil 11 m kop, no kopal to veľmi
zle, a tak posadil hostí na koňa. Tí

sa ujali v 35’ vedenia po našej chybe
v strede poľa. Hral sa celkom svižný
futbal. Vyrovnaniu prišlo v 59’. Židík zahrával z ľavej strany priamy
kop, lopta padala do malého vápna,
ktorú tečoval pohotový Ďurovič
za chrbát brankára hostí. Po tomto momente začali naši dorastenci
preberať iniciatívu na svoje kopačky
a zdalo sa, že body zostanú doma,
no nastal pravý opak, keď nedisciplinovanou hrou v záverečných 8’
inkasovali 3 góly a tak sklamali nielen trénera, ale aj svojich verných
skalných.
III. liga SŽ a MŽ 9. kolo
SŽ – B.Štiavnica - Brusno 2:2
(2:0), góly: Šemoda, Meňuš
MŽ – B.Štiavnica - Brusno 6:0
(3:0), góly: Horák 2x, Dudák, Prokaj, Binder, Pastier
III. liga SŽ a MŹ dohrávka 6. kolo
hrané 29.9.
SŽ – Sl. Lupča – B.Štiavnica 0:1
(0:0), gól: Šemoda
MŹ – Sl. Lupča – B.Štiavnica 3:1
(1:1), gól: Šarkóziová
Kam na futbal?
IV. liga dospelí 10.kolo 10.10. o
14,30 hod. B.Štiavnica - Št. Bane
IV. liga dorast 10. kolo 9.10. o 14
hod. B.Štiavnica – Krupina
III. liga SŽ a MŽ 10.kolo 9.10.o 10
- 12 hod. B. Štiavnica - Kremnica
II. trieda dospelí 8.kolo 9.10. o
14,30 hod. Prenčov - B.Štiavnica
„B“
FUDO

Cena Rudna nad Hronom
Za neustáleho intenzívneho
dažďa sa v nedeľu 26. septembra
uskutočnila v Rudne nad Hronom
súťaž o cenu obce. Zorganizovali ju ZO SZTŠ a SŠK Rudno nad
Hronom v disciplíne malokalibrová puška 30 rán. Bola to posledná
plánovaná súťaž z dlhých guľových
zbraní nášho regiónu na tento rok,
no zúčastnilo sa jej len 18 strelcov.
Medzi nimi boli aj traja zo SŠK
Banská Štiavnica a obstáli výborne.
V kategórii dorastu a žien s 282
kruhmi (splnený limit I. VT dorastu) zvíťazil 12-ročný Štefan Šulek
zo SŠK Banská Štiavnica. Druhý
bol jeho klubový kolega, 13-ročný

Patrik Jány, ktorý mal 277 kruhov
(splnený limit II.VT dorastu) .
Tretia bola Hana Kubíková z obce
Brehy (členka ZO SZTŠ Rudno),
ktorá mala 210 kruhov.
V kategórii juniori a muži súťažili len dvaja. Zvíťazil 20-ročný Roman Šinkovič s 250 kruhmi pred
Imrichom Bartošom (obaja členovia usporiadajúcich organizácií),
ktorý nastrieľal 221 kruhov.
Najviac súťažiacich bolo v kategórii senioriA. Výkonom 288
kruhov (splnený limit I.VT) zvíťazil Ivan Bublák z Lutily (člen ZO
SZTŠ Slovalco Žiar n.Hr.). Druhý
bol jeho oddielový kolega Ing. Jozef Gocník zo Žiaru nad Hronom,
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INZERCIA

Inzercia
 Vykupujem staršie PB fľaše, platba v hotovosti, tel.č.: 0907 636 771
 Predaj nových prázdných PB
fliaš. Tel.č.: 0907 437 492
 Predám karisieť 2 x 3, 4 x 20 x 20,
cena 4,50 €/ks, tel.č.: 0908 531 348
 Kúpim staré knihy, tel.č.: 0918

7. októbra 2010
344 558
 Predám 2 a 10 kg PB fľaše, tel.č:
0908 531 348
 Predám štiepané drevo 1pm/39€
a metrovicu 1 pm/28,50 €, 0908 531
348
 Predám palivové drevo štiepané,
tel.č.: 0944 164 590
 Predám kameň do základov lac-

Prenajmeme
priestory na podnikanie vhodné na kozmetické štúdio ( 20,69
m2) na ulici Dolná 5.
Mesačný nájom 215
bez DPH. + energie.

no, tel.č.: 0908 531 348
 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
 Pozývame Vás do novootvorenej
predajne Potraviny u Radka. Otváracia doba: Po – Ne od 6,30 – 22
hod. U nás môžete platiť so všetkými stravnými lístkami. Nájdete nás
pod poštou na Ul. Dolná 3 v Banskej Štiavnici. Tešíme sa na Vás!
 Predám Xara Picasso 1.6 benzín,
vyr. 2004, SVK, prehliadky do serv.
17 000 km, najazdených 87 000 km,
v elektr., letné, zimné pneumatiky,
cena 6000 € a možná výmena + doplatky, tel.č.: 0903 516 415
 Upracem, požehlím, nakúpim,

spoľahlivo, tel.č.: 0903 915 275
 Predám miešačku, cirkulár a
škodu Felicia Combi na plyn, tel.č.:
0905 341 520

Kariéra
 Prijmeme do pracovného pomeru asistentku/asistenta obchodného riaditeľa. Od uchádzačov požadujeme: ukončená stredná škola,
ovládanie práce s PC, aktívna znalosť anglického jazyka, príjemné
vystupovanie. Žiadosti spolu s
fotografiou zasielajte do 15.10. na
adresu: ekonom@btp.sk, bližšie informácie na č. t. 0948/035526.
Firma: Bon Tap Pro, a.s., Tabaková 1, 969 01 Banská Štiavnica.

Tanad sport, s.r.o. ponúka:
- Zľavy 20 až 30% na bicykle:
MERIDA, FOCUS, ROCK
MACHINE
- Výpredaj cyklodresov
- Predaj obuvi GARMONT,
MERREL, MAMMUT
- Predaj športového oblečenia a
doplnkov HUSKY, ICEPEAK,
SALEWA
- Predaj IN LINE produktov
- Predaj športových potrieb
- SERVIS bicyklov a LYŽÍ
Kontakty:
Tel.: 045 692 2410
Mail: tanadsport@tanadsport.sk
Adresa: 1. Mája 15
Banská Štiavnica

Prenajmeme 1 –
izbový byt ( 38,15
m2) na Ulici A.T.Sytnianskeho 2 (oproti
autoškole Bosák).
Mesačný nájom 150
€ + energie.
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