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Mestu Banská Štiavnica sa 
vďaka fi nančnej podpore 
Slovenského plynárenského 
priemyslu, a.s., Bratislava – 
partnera programu Minister-
stva kultúry SR  „Obnovme si 
svoj dom“, podarilo ukončiť 

reštaurátorskú obnovu fasády 
Radnice  - historickej dominan-
ty mesta.

Prácam na samotnej obnove 
fasády predchádzali rozsiahle vý-
skumy, ktoré preukázali striedmu 

klasicistickú výzdobu a na tomto 
podklade fasáda historickej domi-
nanty bola opravená v poslednom 
slohovom výraze s monochróm-
nou farebnosťou v odtieni slonová 
kosť.

Pri výskumoch, ktoré boli na 

fasáde objektu vykonané došlo k 
nálezu neskorogotického portálu 
a nad ním umiestneného neskoro-
gotického okenného otvoru. Preto 
pri obnove severnej fasády bola 
odkrytá a vynechaná táto cenná 
časť nálezu.  4.str.

Obnova objektu Radnice v Štiavnici

Pri príležitosti 8. výročia 
podpisu Deklarácie pokračo-
vateľov duchovného dedičstva 
Baníckej akadémie v Banskej 
Štiavnici Mesto Banská Štiavni-
ca v spolupráci s Banskoštiav-
nicko-hodrušským baníckym 
spolkom zorganizovali poduja-
tie „Akademici v Banskej Štiav-
nici IV“, ktoré sa uskutočnilo v 
sobotu 10. októbra 2009. 

Ide o pokračovanie prvej etapy 
podujatia, keď banský hunt, res-
pektíve klát dreva, študenti Uni-
verzity z Miškolca a Západomaďar-
skej univerzity zo Šoprone úspešne 
dotlačili v auguste 2006 do Banskej 
Štiavnice a ktoré v októbri 2006 

boli umiestnené v historických bu-
dovách Akadémie. Cieľom tlačenia 
huntu a klátu bolo pripomenúť si 
založenie Baníckej školy v roku 
1735, založenie Akadémie Máriou 
Terézou v roku 1762 a 5. výročie 
„Deklarácie“ právnych nástupcov 
Baníckej a lesníckej akadémie 6 
fakúlt/univerzít z Miškolca, Šopro-
ne, Košíc, Zvolena, Ostravy a Leo-
benu. Iniciatíva vyšla z maďarskej 
strany, boli to študenti Univerzity 
v Miškolci a Západomaďarskej 
univerzity v Šoproni. 

Tohtoročnému podujatiu pred-
chádzalo slávnostné zhromaždenie 
v Kostole sv. Kataríny. Hlavnými 
bodmi tohto slávnostného zhro-
maždenia bolo podpísanie dvoch 

významných dokumentov. Prvým 
bolo recipročné podpísanie Doho-

dy o partnerstve s mestom Šoproň, 
pôvodne podpísanej  4.str.

Akademici opäť v Banskej Štiavnici
Podpísanie Dohody o partnerstve s mestom Šoproň a Vyhlásenia a pristúpení k Deklarácii

Slovenský plynárenský podnik poskytol na obnovu fi nančné prostriedky vo výške 92 970 €
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Mestská polícia 
informujeZ diára primátora Čierna skrinka

Oznam

Voda
Dobrý deň, chcem sa opýtať na 

kvalitu vody v mestskom vodovode 
v časti Štefultov. Dopočul som sa, 
že boli zvýšené niektoré hodnoty 
čo by mohlo mať súvis s tým, že 
namiesto  pieskového lôžka bol po-
užitý "šlích" z úpravne rúd, kde sa 
na ich úpravu používali kyanidy... 
Odpoveď:

Vodovod na Štefultove je majet-
kom Stredoslovenskej vodárenskej 
spoločnosti, ktorá je zodpovedná za 
kvalitu dodávanej pitnej vody do 
verejnej siete. V prípade podozre-
nia na zlú kvalitu vody je potreb-
né podnet adresovať na odštepný 
závod SVPS v Žiari nad Hronom, 
resp. vo Zvolene - sekretariát zv@
stvps.sk, sekretariat@stvps.sk, tel.: 
048/4327360

Verejný poriadok
Prosím o odpoveď. Č  o je to ve-

rejný poriadok a čo je rušenie ve-
rejného poriadku? A to v súvislosti 
s tým, že obyvatelia na Križovatke 
denne musia znášať schádzajúcich 
sa výrastkov a detí bez dozoru ro-
dičov z celého okolia Križovatky a 
to do neskorých nočných hodín, 
počúvať oplzlé reči kriklúňov, čoho 
už máme plné zuby. Veď nie je nor-
málne, 

aby nám donekonečna ničili ner-
vy tí samí istí výrastkovia, na kto-
rých rodičia nemajú čas. Poriadok 
verejný je denne rušený, a to robe-
ním bordelu, hádzaním odpadkov 
všade okolo seba. Plechovice od 
piva, plastové fľaše z vína, obaly 
z keksov hádžu do priestorov za 
plot Billy. Rodičia, vám nevadí kde 
máte deti, rodičia, čo robíte keď 
vám príde domov synáčik či dcéra 
opité? Určite už sladko spíte, čo si 
na Križovatke občania môžu do-
voliť len ťažko. Prosím kompetent-
ných o odpoveď prostredníctvom 
Štiavnických novín. Ďakujem. Tono 

Odpoveď:
Vážený pisateľ, pisateľka! Žia-

date, aby vám mesto, resp. kompe-
tentný zamestnanec, odpovedalo a 
zároveň defi novalo, čo je to verejný 
poriadok a čo je rušenie verejného 
poriadku. 

Pojem verejný poriadok je vlast-
ne súhrn pravidiel správania sa na 
verejnosti. Tento súhrn je tvorený 
pravidlami uvádzanými v právnych 
normách, pravidlami správania sa, 
ktoré nie sú právne vyjadrené, ale 
ich zachovávanie je podľa všeobec-
ného názoru a presvedčenia nevy-
hnutnou podmienkou spoločenského 
spolužitia. Každý je povinný zdržať 
sa akéhokoľvek konania, ktorým by 
mohol spôsobiť porušenie verejného 
poriadku, napr. správaním sa na ve-
rejnosti v rozpore s dobrými mrav-
mi, hlukom, vibráciami, odhadzo-
vaním odpadkov, ohorkov z cigariet 
inam než na miesta pre tento odpad 
určené a pod. Všetky osoby sú po-
vinné zachovávať celoročne nočný 
pokoj v čase medzi 22.00 hod. a 6.00 
hod., okrem výnimiek s celoštátnou 
alebo mestskou pôsobnosťou. Pou-
žívanie akýchkoľvek zdrojov hluku 
prekračujúceho najvyššie prípust-
né hodnoty pre denný a nočný čas 
určené osobitnými predpismi je 
zakázané. Čo sa týka osôb malole-
tých, teda vo veku do 15 rokov, za 
ich správanie a konanie zodpovedá 
rodič, teda zákonný zástupca. Mla-
distvý občan od 15 do 18 - teho roku 
je plne zodpovedný za svoje konanie 
tak, ako aj každý občan, vrátane 
nás vo veku od 18 rokov. Na otáz-
ku porušovania verejného poriadku 
mládežou alebo inými osobami mu-
sím však povedať, že pokiaľ sa bude 
situácia, ktorú opisujete diať aj v 
budúcnosti, obráťte sa na hliadku 
MsPo alebo na hliadku Obvodného 
oddelenia PZ v Banskej Štiavnici, 
ktorí prípadné porušenie verejného 
poriadku vyriešia. Sídlisko Juh, teda 
aj ulica Križovatka, je miestom, kde 
sa aj menší prehrešok proti zákonu 
alebo dobrým mravom, napr. tým, 
že sa ľudia na mieste verejnom 
(parkovisko, chodník), hlasnejšie 
rozprávajú, pričom sa ozvena šíri a 
ozýva v okolitých bytoch či domoch. 
Je preto vecou polície, aby správne 
kvalifi kovala dané porušenie záko-
na a vyriešila ho zákonným spôso-
bom, ale hlavne k vašej spokojnosti. 

JUDr. Dušan Lukačko, náčelník MsPo

Technické služby, mestský pod-
nik, oznamujú obyvateľom ulíc: 
Koncová, Osadná, Pustá, Strate-
ná, oblasť Široký vrch, Bartkov 
majer, Hadová a Vindišlajtňa, že 
odvoz ZKO (zmesového komu-
nálneho odpadu) sa uskutoční 
dňa 19.10.2009. Prosíme občanov, 
aby si spomínaný odpad vyložili v 
dobe do  7,00 hod.       Peter Heiler

Dňa 10.10.2009 sa v Kostole 
sv. Kataríny v Banskej Štiavnici 
uskutočnilo podujatie „Akade-
mici v Banskej Štiavnici“, kde bola 
podpísaná Dohoda o partnerstve 
s maďarským univerzitným mes-
tom Šoproň a tiež Vyhlásenie o 
pristúpení k Deklarácii pokra-
čovateľov duchovného dedičstva 
Baníckej akadémie v Banskej 
Štiavnici. Chceli by sme týmto 
poďakovať za ochotu a spoluprá-
cu pri organizovaní a celkovom 
vizuálnom či hudobnom spra-
covaní ofi ciálnej či historickej 
časti podujatia. Naša vďaka patrí 
Pavlovi Macákovi a jeho kole-
gom z dychovej hudby Sitňanka, 
mužskému speváckemu zboru 
Štiavničan pod vedením Vierky 
Balážovej, Banskoštiavnicko-
hodrušskému baníckemu spolku, 
pánovi Andrejovi Ebertovi, Iva-
novi Madarovi, Bibe Stankovej a 
Jánovi Furindovi.

Odd.KCRaŠ

Poďakovanie

Bolo...

12.10.
Primátor mesta navštívil a 

gratuloval najstaršej občianke 
Banskej Štiavnice p. Františke 
Ličkovej pri príležitosti oslavy jej 
životného jubilea 100. rokov.

Pravidelné stretnutie starostov 
obcí a primátora mesta okresu 
Banská Štiavnica tentokrát v obci 
Prenčov.

Účasť na Slávnostnom stret-
nutí s jubilantmi v Hoteli Grand 
Matej, ktoré zorganizovala ZO 
SZTP a Okresné centrum SZTP 
v Banskej Štiavnici.

Absolvovanie slávnostného 
šachtágu  pri príležitosti návšte-
vy generálneho riaditeľa fi rmy 
EMED  v Banskej Štiavnici.

V podvečerných hodinách 
primátor mesta prijal medziná-
rodnú delegáciu vedenú štátnym 
tajomníkom Ministerstva výstav-
by a regionálneho rozvoja SR p. 
Danielom Ácsom.  

13.10.
Pracovné rokovanie na Minis-

terstve fi nancií v Bratislave. 
Účasť na 14. zasadnutí Rady 

ZMOS v Bratislave.  
14.10.
Pracovné rokovanie vedenia 

samosprávy s nájomníkmi bytov 
vo veci dohodnutia postupu pri 
prevode bytov ich terajším uží-
vateľom.
Bude...

20.10.
Pracovné raňajky s poslucháč-

mi a ich pedagógom z Fakulty 
architektúry STU v Bratislave na 
tému umiestnenia a realizácie so-
chy štiavnického Nácka.

21.10.
Zasadnutie Mestskej rady.
22.10.
Pracovné stretnutie predstavi-

teľov Regiónu SITNO a zamest-
nancov SAŽP na tému ďalšej bu-
dúcnosti GEOPARKU.

Andrea Benediktyová

Dňa 11.10.2009 o 22.30 hod. do-
šlo pred reštauráciou Banský dom k 
fyzickému napádaniu medzi P.P a 
P.P. obaja z Banskej Štiavnice. Prie-
stupok vzbudzovania verejného po-
horšenia je v riešení MsPo. 

Dňa 7.10. a 13.10.2009 bola 
hliadka MsPo privolaná na Ul. 
Križovatka, kde pod vplyvom al-
koholických nápojov vzbudzovali 
verejné pohoršenie, ležali na zemi v 
parku pri Ametyste a Barbore M.P. 
a M.T. obaja z Banskej Štiavnice. 
Priestupok je v riešení MsPo. 
Upozornenie

MsPo upozorňuje motoristickú 
verejnosť, že spoplatnenie parko-
vania v meste Banská Štiavnica je 
v platnosti do 31. 12. 2009. Preto 
je potrebné parkovať len za pod-
mienok platného „Parkovacieho 
poriadku“, vydaného pre rok 2009 
Technickými službami m.p. Banská 
Štiavnica. Letná turistická sezóna 
skončila dňom 1.10.2009, avšak 
pravidlá parkovania zostávajú v 
platnosti tak, ako je uvedené v tex-
te. Parkovacia služba svoju činnosť 
ukončila dňom 1.10.2009, preto 
MsPo dôslednejšie kontroluje par-
kovanie na území mesta Banská 
Štiavnica a prípadné porušenia zo 
strany vodičov bude riešiť v zmysle 
platného zákona o priestupkoch.
 JUDr. Dušan Lukačko

náčelník MsPo 
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Polícia informuje 

VYHRADENÉ PLAGÁTOVACIE PLO-

CHY URČENÉ PRE VYLEPOVANIE 

PLAGÁTOV VO VOĽBÁCH DO ORGÁ-

NOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV

Vzhľadom na blížiace sa voľby 
do zastupiteľstiev samosprávnych 
krajov a voľbám predsedov samo-
správnych krajov, ktoré sa uskutoč-
nia v sobotu, 14. novembra 2009, 
vyhradilo Mesto Banská Štiavnica 
prostredníctvom všeobecne záväz-
ného nariadenia plochy pre vylepo-
vanie predvolebných plagátov. 

V zmysle zákona o voľbách do 
orgánov samosprávnych krajov sa 
časom volebnej kampane  rozumie 
obdobie začínajúce 17 dní a kon-
čiace 48 hodín pred začatím volieb. 
Obec na účely volebnej kampane 
najneskôr 35 dní predo dňom kona-
nia volieb vyhradí plochu na vyle-
povanie predvolebných plagátov. Jej 
využívanie musí zodpovedať zásade 
rovnosti kandidujúcich politických 
strán a nezávislých kandidátov. 
Akákoľvek volebná kampaň je 48 
hodín pred začatím volieb a v deň 
konania volieb zakázaná. 

Všeobecne záväzné nariadenie 
Mesta Banská Štiavnica č. 1/2006 
upravuje postup vylepovania voleb-
ných plagátov kandidujúcich poli-
tických strán, hnutí a nezávislých 
kandidátov zúčastnených vo voľ-
bách na verejných priestranstvách 
počas volebnej kampane a využitie 
mediálneho priestoru v týždenníku 
Štiavnické noviny a VIO TV. V týž-
denníku Štiavnické noviny sa po-
skytne mediálny priestor pre každú 
politickú stranu, hnutie a každého 
nezávislého kandidáta v rozsahu 
formátu A4.

Podľa tohto VZN sa časom vo-
lebnej kampane do orgánov samo-
správnych krajov alebo kampane 
pred referendom rozumie obdobie 
pred konaním volieb alebo referen-
da, ktoré je upravené v osobitných 
právnych predpisoch. 

Pre účely tohto nariadenia sa 
za volebný plagát považuje každý 
plagát, ktorý prezentuje politickú 
stranu, politické hnutie, koalíciu 
politických strán a politických hnutí 
alebo nezávislých kandidátov zú-
častnených vo voľbách, alebo plagát, 
ktorý presviedča za určitý spôsob 
hlasovania v referende. 

Politické strany, hnutia a ich ko-
alície ako aj nezávislí kandidáti do 
začatia plynutia volebnej kampane 
si uplatnia na Mestskom úrade, od-

delení Kultúry, cestovného ruchu 
a športu požiadavku na vyčlenenie 
plagátovacej plochy a vyčlenenie 
mediálneho priestoru v týždenníku 
Štiavnické noviny.

Mestské zastupiteľstvo v Banskej 
Štiavnici pre účely volebnej kam-
pane určilo kandidujúcim stranám, 
hnutiam a ich koalíciám ako aj pre 
nezávislých kandidátov na vylepo-
vanie volebných plagátov tieto vý-
vesné miesta v meste: 

a) Plagátovacia betónová plocha 
(skruža) na Križovatke (pri zastávke 
SAD)

(plocha: 380 x 200 cm)
(možnosť nalepiť 27 plagátov for-

mátu A2)
( po 9 kusov v troch radoch, alebo 

adekvátny počet menších plagátov)
b) Plagátovacie betónové plochy 

(skruže) na sídlisku Drieňová
(pri kotolni, za predajňou Jedno-

ta COOP a pred vchodom do ZŠ J. 
Kollára)

(plocha: 380 x 200 cm)
(možnosť nalepiť 27 plagátov for-

mátu A2)
( po 9 kusov v troch radoch, alebo 

adekvátny počet menších plagátov)
c) Zasklená propagačná skrinka v 

miestnej časti Štefultov 
(plocha 1,20 x 0,8 m)
(možnosť umiestniť 2 plagáty 

formátu A2, alebo adekvátny počet 
menších plagátov)

d) Zasklená propagačná skrinka 
v miestnej časti Banky (na kultúr-
nom dome)

(plocha 1,20 x 0,8 m)
(možnosť umiestniť 2 plagáty 

formátu A2, alebo adekvátny počet 
menších plagátov)

f)  Zasklená propagačná skrinka 
v lokalite Jergyštôlňa

(plocha 1,20 x 0,8 m)
(možnosť umiestniť 2 plagáty 

formátu A2, alebo adekvátny počet 
menších plagátov)

g)  Zasklená propagačná skrinka 
v miestnej časti Počúvadlianske ja-
zero

(plocha 1,20 x 0,8 m)
(možnosť umiestniť 2 plagáty 

formátu A2, alebo adekvátny počet 
menších plagátov)

h) Zasklená propagačná skrinka 
Pod Kalváriou

ch) Vstavaná zasklená skrinka v 
múre na Radničnom námestí 

Na tieto miesta môže každá po-
litická strana, hnutie alebo ich koa-
lície, ako aj nezávislí kandidáti zú-
častňujúci sa volieb alebo referenda, 

vylepiť svoje predvolebné plagáty. 
Plagáty môžu byť vo formáte A2 
(420x594mm) alebo v menších for-
mátoch. To znamená, že jednému 
plagátu formátu A2 zodpovedajú 2 
plagáty formátu A3 (297x420mm), 
alebo 4 plagáty formátu A4 
(210x297mm). 

Na plagátovacie betónové plochy 
/označené písmenom a) a b)/ môžu 
politické strany, hnutia a ich koa-
lície a nezávislí kandidáti umiest-
ňovať svoje plagáty samostatne, s 
rešpektovaním rovnakého práva na 
propagáciu pre iné subjekty na tejto 
plagátovacej ploche. 

Na ostatné plagátovacie plochy, 
umiestni propagačné plagáty od-
delenie Kultúry, cestovného ruchu 
a športu MsÚ na základe dohody s 
politickým subjektom a nezávislým 
kandidátom. 

Propagácia na iných verejne prí-
stupných objektoch a zariadeniach, 
teda vylepovanie plagátov na ča-
kárne, telefónne automaty, stĺpy 
verejného osvetlenia elektrických 
a telekomunikačných vedení, do-
pravných značiek, koše a kontajne-
ry na TKO, lavičky, kvetináče a na 
iných neurčených miestach, ale aj 
iný spôsob propagácie (napr. pou-
žívanie farieb, sprejov a pod.), sa v 
katastrálnom území mesta Banská 
Štiavnica zakazuje. 

Zakazuje sa svojvoľne vylepovať 
plagáty na budovy, stavby, ploty a na 
iné neurčené plagátovacie plochy, 
viditeľné z verejných priestranstiev. 

Mimo určených plagátovacích 
plôch možno so súhlasom vlastní-
ka (užívateľa) objektu umiestňovať 
plagáty vo výkladoch prevádzkar-
ní obchodu a služieb, v oknách 
rodinných domov, presklenných 
vchodoch viditeľných z verejného 
priestranstva, a to len z ich vnútor-
nej strany. Za takýto druh kampane 
je zodpovedný kandidujúci subjekt 
a vlastník (užívateľ) objektu. 

Každý politický subjekt a nezá-
vislý kandidát je povinný do 7 dní 
od skončenia volebnej kampane 
nalepené plagáty na určených pla-
gátovacích plochách odstrániť. V 
prípade neodstránenia materiálov 
na volebnú agitáciu, odstráni tieto 
Mesto Banská Štiavnica na nákla-
dy politickej strany, hnutia, koalície 
alebo na náklady nezávislého kan-
didáta. 

Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a 

športu, tel. č.: 045/2909009

Voľby do Banskobystrického samosprávneho kraja
Všímavosť rodičov svojich detí je 

niekedy ľahostajná.

V dnešnej uponáhľanej dobe, 
pri množstve rodinných ako aj 
pracovných povinností, si niektorí 
rodičia ani neuvedomia, ako za-
nedbávajú svoje deti. Častokrát sa 
stáva, že deti sú celý deň bez dozo-
ru, domov prichádzajú v nočných 
hodinách bez toho, aby rodičom 
povedali kde boli , s kým boli, čo 
robili a pod. 

Na ochranu mládeže pamätá aj 
Trestný zákon v ustanovení § 211/
Ohrozovanie mravnej výchovy 
mládeže Ten stanovuje, že trestne 
stíhaný bude ten (rodič, opatrov-
ník ), kto vydá čo i len z nedbanli-
vosti osobu mladšiu ako 18 rokov 
nebezpečenstvu spustenia.

 Týmto by som chcel vyzvať ro-
dičov, aby si každý deň našli čas na 
rozhovor s deťmi o tom , čo robili, 
čo sa im cez deň prihodilo, všímali 
si, či je dieťa v poriadku, či na die-
ťati nespozorovali nejaký varovný 
signál (alkohol, drogy).

Na čo vlastne chcem upozorniť  
asi tušíte - DROGY.

Nielen na Slovensku, ale i v na-
šom regióne počet užívateľov drog 
narastá. Droga je defi novaná ako 
prírodná, alebo syntetická látka, 
používaná so zámerom ovplyv-
niť psychiku človeka. Drogy však 
deti berú najskôr zo zvedavosti, čo 
vyvolá blahodárne účinky, no ne-
skôr droga spôsobuje užívateľovi 
závislosť a zotročuje ho. Drogová 
závislosť je stav organizmu vyvo-
laný drogou, ktorý charakterizu-
je brať drogu stále a pravidelne. 
Výsledkom nedostatku drogy je 
abstinenčný syndróm. Tento sa 
prejavuje v rôznych intenzitách ( 
potenie sa, zvýšenie teploty tela, 
zívanie, triaška, rozšírenie zre-
ničiek, nevoľnosť, vracanie, epi-
leptické záchvaty), a niekedy to 
môže skončiť aj samovražednými 
úmyslami. Tieto účinky by sme si 
mali všímať na deťoch a začať ko-
nať skôr, nie si všímať dieťa až keď 
sa dopustí úmyselného protipráv-
neho konania. 

Týmto by som chcel vyzvať ro-
dičov, aby svojim deťom venovali 
náležitú pozornosť. Aby vychová-
vali svoje deti za účelom predchá-
dzania protiprávneho konania zo 
strany maloletých a mladistvých 
osôb a vyvarovali sa často-krát ne-
príjemných potyčiek so zákonom. 

plk. JUDr. Gejza Volf
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 1.str. Mesto Banská Štiavni-
ca po ukončení prác na fasáde v 
septembri 2009 požiadalo Minis-
terstvo kultúry SR  o poskytnutie 
dotácie za účelom zabezpečenia 
prác na obnove interiéru objektu 
Radnice. 

Prostriedky vo výške 92 970 € 
na obnovu tejto dominanty, ktoré 
sa Mestu Banská Štiavnica poda-
rilo na základe tejto žiadosti získať 

budú preinvestované do konca r. 
2009. 

Z dotácie na rok 2009 bude spra-
covaná projektová dokumentácia 
a zabezpečená prezentácia a in-
terpretácia nálezov, oprava alebo 
výmena okien a dverí v interiéri, 
opravy omietok v interiéri, opravy 
vodorovných a zvislých konštruk-
cií objektu. 

 Ing. A. Prefertusová odd. V, RM, ÚP a ŽP 

Obnova objektu Radnice v Štiavnici

1.str. primátormi obidvoch 
našich partnerských miest Dr. Ta-
másom Fodorom a Mgr. Pavlom 
Balžankom, v Šoproni 28. júna 
2008. Druhým významným doku-
mentom bolo Vyhlásenie o pristú-
pení k Deklarácii, ktoré podpísali 
akademickí predstavitelia 5 hut-
níckych a iných fakúlt a vysokých 
škôl. Ide o ďalší historický doku-
ment po Deklarácii podpísanej 30. 
novembra 2001 rektorom 1 uni-
verzity a dekanmi 5 fakúlt. Takže 
po minulej sobote k pokračovate-
ľom duchovného dedičstva sláv-
nej Baníckej akadémie v Banskej 
Štiavnici sa hlási už 11 akademic-
kých ustanovizní v 4 krajinách. 

 Vzhľadom na nepriaznivé poča-
sie sa už pomaly tradičné poduja-
tie „Akademici v Banskej Štiavnici 
IV“ uskutočnilo tiež v Kostole sv. 
Kataríny, kde sa uskutočnila malá 
slávnosť pripomínajúca rozhod-
nutie panovníčky Márie Terézie z 
roku 1762, a predstavitelia nástup-
níckych a ďalších zúčastnených 
univerzít/fakúlt zavesili k plastike 
pred Radnicou, pripomínajúcej 
toto historické rozhodnutie, ven-
čeky. Potom sprievod, pripomí-
najúci malý Salamander vrátane 
baníckych kahancov a faklí, obišiel 
Radnicu a prítomní sa individuál-

ne presunuli k historickým budo-
vám Alma Mater (teraz Stredná 
priemyselná škola S. Mikovíniho 
a Stredná odborná škola lesnícka), 
kde vo vestibuloch obidvoch bu-
dov po krátkych príhovoroch boli 
k pamätným tabuliam pri hunte a 
kláte pripnuté stuhy.

Z pozvaných hostí sa podujatia v 
tomto roku zúčastnili okrem iných 
aj Doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D. 
z Institutu hornického inženýrstvi 
a bezpečnosti Vysoké školy báňské 
– Technické univerzity Ostrava, 
Doc. Ing. Zdeněk Toman, CSc., 
prodekan pre vonkajšie vzťahy Fa-
kulty metalurgie a materiálového 
inženýrstvi Vysoké školy báňské 
- Technické univerzity Ostrava, 10 
členná delegácia mesta Šoproň na 
čele s primátorom Dr. Tamásom 
Fodorom, prof. Dr. Albert Levente, 
prorektor Západomaďarskej uni-
verzity v Šoproni, Dr. József Pájer, 
prodekan Lesníckej fakulty Zápa-
domaďarskej univerzity v Šoproni, 
Tamás Varga, riaditeľ Lesníckého 
múzea v Šoproni, prof. Dr. László 
Tihanyi, dekan Fakulty zemských 
zdrojov Technickej univerzity v 
Miškolci, prof. Dr. Zoltán Gácsi, 
dekan s prodekanom a asistentom 
dekana Fakulty materiálového in-
žinierstva Technickej univerzity 

v Miškolci, Dr. Gábor Mélykúti, 
dekan s dvomi prodekanmi Fa-
kulty zememeračstva a geoinfor-
matiky Západomaďarskej univer-
zity v Székesfehérvári, 3 členná 
delegácia mesta Dunaújváros na 
čele s primátorom Andrásom 
Kálmánom, István Molnár z Vy-
sokej školy v Dunaújvarosi, prof. 
Ing. Pavol Rybár, PhD., emeritný 
dekan, autor pôvodnej Deklará-
cie, riaditeľ Ústavu geoturizmu 
a JUDr. Daniela Cvancingerová, 
tajomníčka Fakulty baníctva, eko-
lógie, riadenia a geotechnológií 
Technickej univerzity v Košiciach, 
doc. Ing. Nižník Štefan, CSc., pro-
dekan Hutníckej fakulty Technic-
kej univerzity v Košiciach, prof. 
Ing. Valéria Messingerová, CSc., 
prodekanka Lesníckej fakulty 
Technickej univerzity vo Zvolene, 
prof. Ing. Mária Uramová, PhD., 
dekanka s prodekanom a vedúcou 
strediska Ekonomickej fakulty 
Univerzity Mateja Bela v Banskej 
Bystrici, Doc. Ing. Ivan Herčko, 
CSc. z Inštitútu výskumu krajiny a 
regiónov Univerzity Mateja Bela v 
Banskej Bystrici, prof. RNDr. Hu-
bert Hilbert PhD. z Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka.

mrn

Relax na dovolenke
CESTOVNÁ AGENTÚRA, 

Informačné centrum 
mesta BŠ, 

tikbs@banskastiavnica.sk
045/694 9653 

Turecko, Alanya
Kosdere Club All Inclusive 

****
cena 269,00€ 
termín: 17.10. – 24.10.2009 
Hotel sa skladá z niekoľkých 

obytných blokov a nachádza sa 
2 km od centra oblasti Avsallar. 
Piesočnatá pláž sa nachádza v 
menšej peknej zátoke pod hote-
lom a je prístupná po schodoch. 
Do centra sa môžete dopraviť 
miestnymi minibusmi; tzv. dol-
mušmi alebo taxíkom.

Hotel má  recepciu, 2 rešta-
urácie s terasou, bar, snack bar, 
bar na pláži (otvorený do 18:00), 
diskotéka (nápoje za poplatok), 
bazén (ležadlá a slnečníky zadar-
mo; osušky za poplatok), bazén 
s vírivkou, krytý bazén, detský 
bazén, minimarket, miniklub, 
dvojlôžkové izby s možnosťou 
prístelky (+ klimatizácia, tele-
fon, TV so satelitným príjmom 
a hudobným kanálom, minibar, 
vlastné sociálne zariadenie, su-
šič vlasov,  trezor za poplatok, 
balkón).

Športové aktivity a zábava 
zdarma:Animačné programy, 
večerné programy, tenisový 
kurt (osvetlenie a vybavenie za 
poplatok), stolný tenis, biliard, 
fi tness, sauna, turecké kúpele 
(procedúry za poplatok)

Stravovanie v cene:All inclu-
sive: raňajky; neskoré raňajky; 
obedy a večere formou bufetu; 
ľahké občerstvenie počas dňa; 
popoludňajšia káva/čaj a pečivo; 
neobmedzené množstvo rozlie-
vaných nealkoholických nápojov 
a alkoholických nápojov miestnej 
výroby v čase od 10:00 - 24:00 
hod

Akademici opäť v Banskej Štiavnici

Dňa 8. 10. 2009 sa uskutočnilo 
posledné zasadnutie zastupiteľstva 
Banskobystrického samosprávne-
ho kraja (BBSK) v tomto volebnom 
období. Keďže  jedným z bodov 
rokovania bolo aj schválenie náj-
mu časti objektu ZŠ A. Sládkoviča  
Gymnáziom A. Kmeťa, požiadali 

sme o bližšie vysvetlenie poslanca 
BBSK za náš okres, Ing. Mariana 
Zimmermanna:

„Zastupiteľstvo BBSK rozhodlo o 
tom, že časť objektu ZŠ A. Sládko-
viča od prenajímateľa Rímskokato-
líckej cirkvi, farnosť Banská Štiav-
nica, sa dáva na dobu 10 rokov za 

nájomné 0,03 € za každý kalendár-
ny rok, počas celej doby nájmu na 
zabezpečenie výchovno– vzdeláva-
cieho procesu Gymnázia A. Kmeťa 
v Banskej Štiavnici. Ide o tú časť 
objektu ZŠ A. Sládkoviča, ktorú aj 
doteraz využívalo pre svoje účely 
Gymnázium A. Kmeťa.“  Ján Novák

O zasadnutí zastupiteľstva BBSK s Ing. Marianom Zimmermannom

 Časť objektu ZŠ  A. Sládkoviča v nájme Gymnázia A. Kmeťa
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Oznamy
Súkrommá hotelová akadémia 
Joergesov dom, n.o., bude 
nasledujúce dva roky pracovať 
na projekte LLP, Comenius, 
multilaterárne partnerstvá, na-
zvanom BEBE – better eating, 
better environment. Škola na 
projekte spolupracuje s part-
nermi z Francúzska, Holandska 
a Talianska. Cieľom projektu je 
zamerať sa na nové a zdravšie 
trendy v stravovaní a príprave 
jedál, využívanie organických 
potravín, porovnávanie so 
štandardnými potravinami a 
pod. V rámci projektu je na-
plánovaných niekoľko pracov-
ných stretnutí v partnerských 
krajinách. 1. októbra sme mali 
možnosť zúčastniť sa prvého 
dvojdňového pracovného 
stretnutia v Breste. V tomto 
prístave, nachádzajúcom sa 
na severo-západe Francúzka 
v regióne Bretagne, sídli naša 
partnerská škola Lycée Fénelon 
so svojimi 700 študentmi v 
priestoroch zámku pripomínaj-
úceho školu Harryho Pottera.

 Pani riaditeľka, Jeannine Wilkins, 
nás srdečne privítala a pripravila 
pre nás a našich partnerov z Talian-
ska a z Holandska veľmi zaujímavý 
a bohatý program. Prvý deň sme si 
prezreli historické mestečko Quim-
per, ktoré zažilo veľký rozmach už 
v 5. st. n.l.. Nezabudnuteľná pre nás 
zostane promenáda pitoresknými 
uličkami s typickou architektúrou 
domov i prehliadka Katedrály sv. 

Corentina, jednej z prvých gotic-
kých katedrál v Bretónsku. Naše 
kroky potom smerovali do blízkeho 
rodinného podniku, v ktorom od 
roku 1921 rodina Le Lay vyrába z 
jabĺk známy francúzsky „cidre“, 
„pommeaux“, ale aj whisky. Na-
koľko Brest je prístavné mesto, ne-
mohli sme obísť neďaleký rybársky 
prístav, v ktorom sme mali možnosť 
vidieť veľké rybárske lode, podmor-
ské múzeum a burzu rýb spojenú s 
prehliadkou morských živočíchov 
(od kreviet, langúst, morských 
diablov až po žraloky).

 Druhý deň sme začali 
prehliadkou priestorov francúzskej 
školy Lycée Fénelon a jeho prezen-
táciou. Úvodné pracovné stretnutie 
sa nieslo v priateľskej atmosfére, na 
ktorom sme dohodli ďalší postup 

projektu Comenius. Prostredníc-
tvom prezentácií našich kolegov 
sme mali možnosť nahliadnuť do 
pracovného a kultúrneho života na-
šich partnerských škôl ako aj našej 
Súkromnej hotelovej akadémie Jo-
ergesov dom, n.o., BS a mesta Ban-
ská Štiavnica. Spoločný slávnostný 
obed v priestoroch školskej rešta-
urácie bol dôkazom francúzskeho 
kulinárskeho umenia, kde študenti 
mali možnosť predviesť svoje zna-
losti a zručnosti z oblasti gastro-
nómie. Po dobrom obede sme si 
išli pozrieť pobrežie Atlantického 
oceánu, Port de Minou. Deň sme 
ukončili spoločnou večerou v rešta-
urácii s francúzskymi špecialitami 
(nechýbali francúzske syry, plody 
mora, víno...).

Mgr. Iveta Halušková

Projekt Súkromnej hotelovej akadémie

Dňa 27.9.2009 sme si pripome-
nuli Svetový deň cestovného 
ruchu. Banská Štiavnica sa 
dlhodobo snaží podporovať 
cestovný ruch v meste i jeho 
okolí. Súkromná hotelová 
akadémia Joergesov dom, 
n.o., a Informačné centrum 
mladých opäť ukázali vzá-
jomne fungujúcu spoluprácu 
a zorganizovali zaujímavú 
aktivitu pre materské školy v 
meste s cieľom upozorniť na 
tento významný deň a zvýšiť 
povedomie o potrebnosti 
rozvoja nášho regiónu už u 
malých detí.  

Dňa 30.9.2009 sa v SHA Joerge-
sov dom, n.o., zišlo 86 škôlkárov, 
ktorí pod vedením študentov SHA 
a konzultantky ICM absolvovali 
množstvo vtipných, ale aj na vedo-
mosti náročných aktivít. Program 
začal čítaním legendy o Banskej 
Štiavnici, ktorá bola na záver 
prečítaná znova s vynechanými 
kľúčovými slovami potrebnými na 
doplnenie. Interaktívnou formou 
sme sa venovali aj charakteristike 
cestovania, turistov a turistických 
destinácií, ale aj spoznávaniu his-
torických a kultúrnych pamiatok v 
meste a okolí. Nezabudli sme ani 
na oddychovo výtvarné či tanečné 

aktivity a aj ukážkové obsluhova-
nie v reštaurácii, ktoré im najprv 
predviedli študenti SHA a potom 
si škôlkári sami mohli vyskúšať 
úlohu čašníka či zákazníka v reš-
taurácii.  Deti z materských škôl 
preukázali mimoriadne dobré ve-
domosti o meste, jeho pamiatkach 
i legende o meste, čím určite pred-
behli mnohých stredoškolákov ale-
bo dospelých.  Mnohokrát svojimi 
reakciami a znalosťami príjemne 
zaskočili aj nás, organizátorov. 
Nuž, mravenčia práca pedagógov 
v našich materských školách našla 
svoje opodstatnenie. 

PaedDr. Beata Nemcová

Deň cestovného ruchu

Dňa 2. októbra 2009 o 17tej ho-
dine sa konalo v Art Café druhé 
stretnutie nadšencov horských 
bicyklov a ľudí pracujúcich okolo 
projektu Tajchy 24, ktorý má am-
bíciu v Banskej Štiavnici a celom 
jej regióne vytvoriť podmienky 
pre športové vyžitie, vybudovať 
trasy so zakomponovaním do 
okolitej krajiny a podporiť roz-
voj služieb v oblasti cestovného 
ruchu. Cieľom druhého stretnu-
tia bolo informovať o aktuálnom 
stave výberu trás, oboznámiť sa 
s plánovanými krokmi, vytvoriť 
pracovnú skupinu pre schvaľo-
vanie trás a prípravu projektu a 
pokračovať v snahe nájsť aktivis-
tov a mladú krv medzi horskými 
cyklistami.

Zároveň boli odprezentované 
súčasné návrhy nových trás, kto-
ré dodali Michal Malák, Dušan 
Kočiský a Martin Kubala. Celko-
vá dĺžka nových navrhovaných 
trás je 243 km.

Boli vytvorené pracovné sku-
piny pre schvaľovanie trás a 
prípravu samotného projektu. 
Závery tohto druhého stretnutia 
sú nasledovné. Do 19.10.2009 
bude ukončený návrh trás a bude 
poskytnutý tento projekt na na-
hliadnutie obciam na ich doplne-
nie. Taktiež sa začalo jazdiť po už 
schválených a navrhnutých tra-
sách a zameriavať ich prostred-
níctvom GPS do máp.

Budeme vás informovať o ter-
míne ďalšieho stretnutia, ktorého 
sa budete môcť zúčastniť aj vy a 
zapojiť sa do práve prebiehajúce-
ho projektu. Bližšie informácie 
môžete dostať na 24tajchov@
gmail.com. 

Igor Kuhn, nezávislý konzultant

 v oblasti turizmu

Projekt Tajchy 24

Klientka Domova MÁRIE - 
Drieňová ďakuje úsekovej sestre 
zariadenia p. Arvayovej, ako i p. 
MUDr. Koreňovej, za ľudský prí-
stup k starým a chorým ľuďom. 
Zároveň sa chcem poďakovať aj 
celému personálu zariadenia za 
príkladný prístup ku klientom 
aj napriek tomu, že majú veľmi 
sťažené podmienky v práci, vždy 
majú láskavé slovo pre klientov. 

A.D.

Poďakovanie

fo
to

: B
. N

e
m

co
v

á



6 15. október 2009ZAUJÍMAVOSTI

Právnické osoby alebo podni-
kajúce fyzické osoby, kde sa 
nevykonáva štátny požiarny 
dozor. Obsahom preventívnej 
protipožiarnej kontroly je 
zistenie opatrení na zabránenie 
vzniku požiaru. V organizačnej 
časti sa preverí najmä:

a) dokumentácia ochrany pred 
požiarmi,

b) vykonávanie školenia a odbor-
nej prípravy o ochrane pred požiar-
mi,

c) skladovanie horľavých látok- 
kontroluje sa zabezpečenie ochrany 
pred požiarmi pri skladovaní pev-
ných, kvapalných a plynných horľa-
vých látok,

d) stav prístupových ciest k roz-
vodným zariadeniam elektrickej 
energie, plynu a vody, stav úniko-
vých ciest a ich označenia,

e) vybavenie objektov hasia-
cimi prístrojmi a inými vecnými 
prostriedkami ochrany pred požiar-
mi,

f) umiestnenie a inštalácia tepel-
ných, elektrických, elektrotepelných, 
plynových a iných spotrebičov.

•dostupnosť k dokumentácii 
ochrany pred požiarmi na praco-
viskách ako sú požiarne poplacho-
vé smernice, požiarne evakuačné 
plány – najmä grafi cké vyznačenie 
únikových ciest v pôdorysoch jed-

notlivých podlaží objektu, požiarne 
poriadky na pracoviskách s miesta-
mi so zvýšeným nebezpečenstvom 
vzniku požiaru, zoznam a povin-
nosti členov protipožiarnych hlia-
dok,

 Preventívnou protipožiarnou 
kontrolou sa nepreveruje dokumen-
tácia ochrany pred požiarmi a vyko-
návanie školenia o odbornej prípra-
vye o ochrane pred požiarmi u:

•fyzických osôb,
- právnických osôb a podnikajú-

cich fyzických osôb, ak nepoužívajú 

na svoju činnosť okrem bytu v by-
tovom dome alebo okrem bytu v 
rodinnom dome, alebo okrem po-
jazdnej predajne a predajného stán-
ku doplnkových služieb a obchodu 
iné objekty alebo priestory, ktoré 
majú vo vlastníctve alebo užívaní a 
súčasne nezamestnávajú žiadnych 
zamestnancov a nevykonávajú 
činnosti so zvýšeným nebezpečen-
stvom vzniku požiaru a súčasne 
nemajú pracoviská s miestami so 
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku 
požiaru.  Vladimír Poprac

Naše mesto upozorňuje

Výbory Slovenského zväzu 
telesne postihnutých v Banskej 
Štiavnici zorganizovali dňa 24. 
septembra autobusový zájazd 
do kúpeľov Chalmová. Zúčast-
nilo sa ho 42 členov, ktorí vyu-
žili blahodarné a liečivé učinky 
termálnej vody v krytých bazé-
noch, ale i v otvorenom bazéne 
za slnečného počasia a teploty 
vzduchu 25ºC. Na spiatočnej 
ceste sa zastavili na 3 hodiny 
v Bojniciach, kde obdivovali 
krásy stredovekého zámku a 
zvieraciu ríšu  miestnej ZOO. 
Bol to veľmi vydarený deň, na 
ktorý budú účastníci zájazdu 
dlho spomínať.

Dňa 6. októbra sa 31 členov 
SZTP v BŠ vydalo za krásneho 

takmer letného počasia na pešiu 
túru na trase Ilija – Svätý Anton – 
Ranč Nádej. Pred začiatkom akcie 
navštívili rímskokatolícky kostol 
sv. Egídia v Iliji, kde boli v krát-
kosti oboznámení s históriou obce 
a samotného románskeho kostola, 
pokladu nášho regiónu. Potom už 
ich kroky viedli prekrásnou jesen-
nou prírodou nádhernými dolina-
mi a asi po 2 hodinách sa účastníci 
ocitli v cieli – na Ranči Nádej u p. 
Ondreja Bindera. Veľký obdiv pat-
rí niektorým členom a členkám, 
ktorí túto prechádzku v prírode a 
vlnitým terénom prešli o paliciach, 
a aj za pomoci barly. Jednoznačne 
„klobúk dole“ pred takýmto vý-
konom a pred takou nezlomnou 
vôľou a húževnatosťou. Iste dobrý 
príklad pre mnohých mladých. U 

p. Bindera nás čakalo srdečné prija-
tie a výborný guláš s občerstvením. 
Tí, ktorí mali záujem, prešli sa aj 
na osedlanom koňovi. Myslím, že 
všetci účastníci odchádzali s doj-
mami príjemne a zdravo prežitého 
dňa a už teraz sa tešia na prechádz-
ky krásnou prírodou Štiavnicka na 
budúci rok a sprievodné slová p. 
Jozefa Osvalda. Dovidenia na jar 
2010 na ďalších prechádzkach. Vý-
bory SZTP ešte pripravujú v tomto 
roku VI. ročník kultúrno-spolo-
čenského podujatia „Od srdca k 
srdcu“ a stretnutie s osobnosťou 
z oblasti kultúry a umenia. Obe 
podujatia by sa mali konať v 2. 
polovici novembra. Presný termín 
vám dáme včas vedieť.

Ivan Madara, predseda OC SZTP BŠ 

Aktivity telesne postihnutých

Jesenné dni začínajú byť čo-
raz pochmúrnejšie a smutnejšie. 
Stromy pomaličky strácajú pes-
trofarebný šat a tmavé záhrad-
ky, terasy, balkóny, ale aj školské 
dvory si žiadajú oživenie. 

V Materskej škole na Ul. Mie-
rová 2 dňa 8.10. zorganizovali 
pani riaditeľka a pani učiteľky 
pre svoje deťúrence a ich rodi-
čov príjemne tvorivé a magické 
popoludnie. Všetci prítomní po-
volili uzdu fantázie a výsledkom 
boli úžasné a nápadité tekvicové 
strašidielka osvetlené sviečkou, 
ktoré efektívne vyzdobili striešku 
nad vchodom do škôlky. Plody 
tekvíc majú rôzne tvary i sfarbe-
nie. Pani učiteľky a rodičia s ich 
ratolesťami sa dosýtosti pohrali s 
každou tekvičkou. Rezali, dlabali, 
napichovali a priväzovali rôzne 
ozdobné materiály a iné jesen-
né plody. Keď boli strašidielka z 
tekvíc hotové, deti s rodičmi sa 
zhromaždili na dvore, aby vybra-
li tie najkrajšie a najstrašidelnej-
šie a odmenili ich autorov. Deti 
pyšne vystavovali svoje diela a 
pokrikom lákali rodičov, aby si 
všimli a za víťaznú určili práve tú 
ich príšerku. A čo vy? Neurobila 
som vám chuť vykúzliť si svietnik 
z malej tekvičky alebo väčšieho 
svetlonosa na balkón či predzá-
hradku? Nechajte sa inšpirovať 
a spríjemnite si dlhý jesenný ve-
čer výrobou milého tekvicového 
strašidielka. Verte, že vám urobí 
minimálne takú radosť, ako de-
ťom. Za príjemné posedenie a 
pobavenie ďakujeme pani riadi-
teľke J. Trilcovej a pani učiteľkám 
M. Kotilovej, J. Dulajovej.  rodičia

Jeseň je tu...

Hudobná a umelecká akadé-
mia Jána Albrechta B. Štiavnica. 
Študujte klavír, jazz a muzikál!

Doplňujúce prijímacie poho-
vory na denné a externé štúdium 
v Banskej Štiavnici v spolupráci s 
Vienna Konservatorium

v programoch: Hra na klavíri, 
Jazz - gitara, Jazz - basová gita-
ra, Jazz - klavír, Jazz - bicie, Jazz 
- dychové nástroje, Jazz - spev 
Muzikál

23. 10. 2009 o 16.00 hod.
24. 10. 2009 o 14.00 hod.
v priestoroch akadémie
Botanická 2, Banská Štiavnica
Viac informácií na:
www.huaja-bs.eu
0905 520 508

Oznam
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Oznamy

Oznamw

Mestská knižnica oznamuje svo-
jim čitateľom, že bude poskytovať 
svoje služby až od 19. októbra 2009 
na Základnej škole J. Kollára na 
sídlisku Drieňová. 

Výpožičné hodiny pre čitateľov:
Pondelok: 8.30 – 15.00 hod.
Utorok:     8.30 – 15.00 hod.
Streda:      8.30 – 17.00 hod.
Piatok:      9.00 – 16.30 hod.

Rekreačný aerobik  

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

Zacvičte si  s Ing. Martinou Ol-
hovou a Ing. Zuzanou Haľamovou 
takmer 90 minút, získate dobrú 
kondíciu, načerpáte pozitívnu ener-
giu, vyformujete si postavu, a to 
všetko pri dobrej hudbe, s využitím 
najnovších poznatkov a foriem ae-
robiku pre každého, bez ohľadu na 
vek, kto má rád pohyb v kolektíve,.
Info: Ing. Zuzana Haľamová, tel.: 
0905 236 815.
Aikido

Radi by sme vás pozvali na tré-
ningy Aikido – moderného japon-
ského bojového umenia. Aikido je 
bojové umenie pre všetky vekové 
kategórie. Niekoho chytí viac iného 
menej, ale každý si v tomto umení 
môže nájsť niečo. Radi vás privíta-
me vo Fitku pod Plavárňou: Deti: 

pondelok, streda: 16:30-17:30, Do-
spelí: pondelok, streda: 17:30-19:00 
Info: 0915 876 661
Poďakovanie

Dňa 29.9.2009 sme sa zúčastnili 
zaujímavého podujatia na doprav-
nom ihrisku. Spoločne s deťmi sme 
strávili príjemné a poučné dopo-
ludnie, za čo patrí poďakovanie 
organizátorom p. JUDr. Lukačkovi 
a príslušníkom polície. Chceme sa 
poďakovať aj p. Ivaničovi, službe 
TAXI, že nás sponzorsky taxíkom 
dopravil aj s detskými bicyklami na 
dopravné ihrisko.
Kolektív MŠ – Mierová 2 s deťmi

S láskou 
a úctou spo-
míname na 
nášho milo-
vaného otca 
a starého otca 
Štefana Boldiša. 25. septem-
bra 2009 uplynulo 25 rokov 
od jeho odchodu do večnosti. 
Ďakujeme všetkým, ktorí si 
na neho spomínajú. Dcéra s 
rodinou.

D o t ĺ k l o 
dobré srdce, 
utíchol milý 
hlas, pokles-
li pracovité 
ruky, čo živo-
tom viedli nás. Odišiel nám 
človek vzácny, drahý a s du-
šou plnou nevšedných krás, 
ktorého sme tak veľmi radi 
mali a ktorý tak veľmi ľúbil 
nás. S úctou a láskou si dňa 
15. októbra 2009 pripomenie-
me 10. výročie úmrtia nášho 
drahého manžela, otca a sta-
rého otca Juraja Toryského. 
Ten, kto miloval nezabudne. 
Spomína na neho manžel-
ka, syn Milan a dcéra Iveta 
s rodinami. Tí, ktorí ste ho 
poznali, venujte mu spolu s 
nami tichú spomienku.

J e d n o 
miesto pri 
stole je vždy 
p r á z d n e , 
spomienka 
na Teba v 
našich srd-
ciach nikdy nevyhasne.Odi-
šiel si veľmi skoro a bez roz-
lúčky, už neuvidíš rásť svoje 
vnučky, len kytičku kvetov Ti 
na hrob môžeme dať a s lás-
kou na Teba spomínať.

Dňa 13. októbra 2009 
uplynulo 5 rokov, čo nie je 
medzi nami Ing. Milan Hock 
(1937-2004) S láskou spomí-
na manželka, syn a dcéry s 
rodinami

D ň a 
15.10.2009 sa 
dožíva krás-
neho jubilea 
70 rokov mi-
lujúci manžel. 
Otec, starý 
otec Milan Debnár z Banskej 
Štiavnice. 

„Pečiem koláčik v tvare srd-
ca, čistou láskou ho ozdobím 
pre Teba, drahý, k Tvojmu 
sviatku, svoje srdce Ti podám 
s ním. Za všetky roky, mesia-
ce, dni, hodiny, ba i minúty, 
za úsmevy a pohladenia, život 
náš v tichom plynutí, zažínam 
v očiach slzy šťastia a sedem-
desiat zlatých sviec, na kolá-
čiku v tvare srdca s prianím 
zdravia, lásky a ešte mnohých 
šťastných liet.“ Zo srdca praje 
manželka Anička, synovia 
Dušan s Dáškou, Milan s 
Aničkou a všetky vnúčence 
Miška s manželom Peťom, 
Dušanko, Paťka, Lenka, Mo-
nika a Timea posielajú star-
kému veľkú pusu.

V prvom rade bude dôležité, 
aby sme vám predstavili Zdru-
ženie turizmu Banská Štiavnica, 
ktoré bude pravidelne informo-
vať prostredníctvom tejto rubri-
ky. Ide o organizáciu združujúcu 
31 fi riem, ktoré pracujú v oblasti 
cestovného ruchu. Ich hlavnou 
náplňou je poskytovanie služieb 
pre turistov, ktorí navštívia náš 
krásny región Štiavnických vr-
chov. Mnohí z nich však organi-
zujú aj rôzne akcie a poskytujú 
stravovacie služby, predávajú 
rôzne suveníry, či prevádzkujú 
kaviarne či bary. Cieľom našej 
organizácie je rozvoj týchto slu-
žieb na vyššiu úroveň, tvorba 
produktov, ktoré prilákajú tu-
ristov z rôznych miest Sloven-
ska či sveta, spoluorganizovanie 
kultúrno-spoločenských akcií a 
mnohé ďalšie. Niektorí členovia 
sú zároveň členmi komisií, kto-
ré fungujú pri mestskom parla-
mente a ich snahou je pomáhať 
pri rozvoji cestovného ruchu v 
našom meste či regióne. Viac 
informácii o členoch v našej or-
ganizácii v budúcom stĺpčeku.

Filip Ondriš, predseda združenia

ZTBS informuje
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MÚZEÁ
starý zámok
 pondelok - nedeľa 9:00 - 18:00

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

banské múzeum v prírode

 utorok - nedeľa 9:00 - 18:00
galéria J. Kollára
 utorok - sobota 9.00 - 17.00
mineralogická expozícia
 pondelok - nedeľa 9:00 - 17:00

kammerhof
 utorok - sobota 9:00 - 17:00
štôla glanzenberg
 utorok až nedeľa 11.00, 13.00 

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

VÝSTAVY
minerály karpatských 
rudných žíl
 10.9. - 31. 3. 2010, Berggericht

Múzeá otváracie hodiny

BBSK - Pohronské osvetové 
stredisko v Žiari nad Hronom pri-
pravuje školu tanca pre mažoretky 
s názvom Tancujeme s paličkami.

Školenie ponúkame vedúcim 
tanečných kolektívov a všetkým 
záujemcom o tento žáner. Je vhod-
né pre pedagogických pracovníkov 
základných škôl, materských škôl, 
stredných škôl, pracovníkov kul-
túry, centier voľného času, občian-
skych združení a všetkých, ktorí 
majú radi tento druh tanečného 
žánru.

Poslaním a náplňou stretnutia 
bude naučiť sa základom tanca a 
práce s paličkami, ale aj

základom pohybovej výchovy, 
vedenia nácviku, tvorby choreo-
grafi e, osobnosti vedúceho a pod.

Školenie sa uskutoční dňa 31. 
októbra 2009 (v sobotu)  od 9.00 
hod. v sále POS Žiar nad Hronom

Poplatok za školenie je 4 € na 
účastníka. Ak máte záujem o toto 
podujatie prosíme vás, aby ste nám 
priloženú záväznú prihlášku za-
slali obratom, najneskôr však do 
20. októbra 2009 na adresu: Anica 
Kmeťková, Pohronské osvetové 
stredisko, Duklianskych hrdinov 

21,  965 01 Žiar nad Hronom
Je potrebné, aby sa každý účast-

ník prihlásil osobitne, preto si pri-
hlášky podľa potreby rozmnožte. 
Nakoľko je kapacita účastníkov 
obmedzená, po tomto termíne ne-
budú prihlášky akceptované.

Bližšie informácie – prípadne 
nahlásenie záujmu na č. 0908 962 
514.

Veríme, že neodmietnete našu 
pomocnú ruku v oblasti tohto 
žánru, že sa stretnutia zúčastníte v 
čo najväčšom počte a získané ve-
domosti využijete pri  práci v ta-
nečnom kolektíve alebo pri svojej 
záľube.

Mgr. Helena Žňavová

riaditeľka POS

Škola tanca
U ANNY   
Dobrô telo - zdravá duša  
 
ponúka masérske služby  
formou relaxačných zľavnených balíčkov, 
darčekových poukazov pre jednotlivcov 
aj pre organizácie, fi rmy a školy aj na  
faktúry zo sociálneho fondu.  
 Cena  
POHODA               55 min 18,00 €  
1x masáž chrbta láv.kamene  
1x klasická masáž šije 540.- Sk  
1x infrasauna  
FAJN                      55 min 18,00 €  
1x mas.šije láv.kameňmi  
1x japonská mas.tváre 540.-Sk  
1 x infrasauna  
Starohostinecký    90min 24,00 €  
1x klasická mas.chrbta  
1x klas.masáž šije 720.-Sk  
1x TÁDÉ sviečka telová  
1 x infrasauna  
Dobrô telo           100 min 25,00 €  
1x refl ex.masáž chodidiel  
1x celotelová klas.masáž 750.-Sk  
1x infrasauna  
ZDRAVÁ DUŠA       90 min 26,00 €  
1x harmonizácia čakier TÁDÉ sviečkou  
1x Indická antistres.masáž hlavy 780.-Sk  
1x infrasauna  
MEDOVÝ             100 min 26,00 €  
1x medová masáž chrbta  
1x masáž šije lávov.kameňmi 780.-Sk  
1x japonská masáž tváre  
2x infrasauna  
Malý čertovský    90. min 26,00 €  
1x masáž chrbta láv.kameňmi  
1x mas.šije láv.kameňmi 810.-Sk  
1x TÁDÉ sviečka telová  
1x infrasauna  
Veľký čertovský       150 min 42,00 €  
1x relfexná masáž chodidiel  
1x celotelová masáž láv.kameňmi 1265.-
Sk  
1x TÁDÉ sviečka telová  
2x infrasauna  
ANJELSKÝ               140 min 43,00 €  
1x masáž chrbta láv.kameňmi  
1x masáž šije láv.kameňmi 1295.-Sk  
1x harmonizácia čakier TÁDÉ sviečkou  
1 x ústny výklad numerológie  
1x infrasauna  
Šlang fi gúra     5x 140 min 149,00 €  
5x peeling celého tela zrn.kávou  
5x zošť.masáž celého tela 4488.-Sk  
5x špeciálny zábal celého tela  
5 x infrasauna  
Svätoantonské medové dni 44,00 €  
Nevesta -                    80 min  
1x aromaterapia chrbát 1325.-Sk  
1x Japonská masáž tváre  
1x infrasauna  
Ženích                         80 min  
1x refl exná masáž chodidiel  
1x aromaterapia chrbát  
1x infrasauna  
   
Ku všetkým balíčkom podľa výberu  
ako darček liečivé zábaly zdarma  
škoricový hrejivý  
bylinkový   
ľubovníkový  
smrekovo - medový  

Ku všetkým balíčkom podľa výberu 
ako darček liečivé zábaly zdarma
škoricový
bylinkový
ľubovníkový
smrekovo - medový
tel.: 0903 44 11 14 //  0907 704 718 
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Sudoku

1 7 8 6 4 9 5 3 2

4 2 6 3 7 5 8 1 9

9 5 3 2 1 8 6 4 7

6 8 1 4 2 7 9 5 3

3 4 7 9 5 1 2 6 8

2 9 5 8 3 6 1 7 4

8 6 4 1 9 3 7 2 5

5 3 9 7 6 2 4 8 1

7 1 2 5 8 4 3 9 6

Vážení lúštitelia! Výhru 
vo výške 3,5€ si výherca 
môže prevziať v pokladni 
Klientskeho centra. 3,5€ 
vyhráva Alžbeta Kopálo-
vá, P. O. Hviezdoslavova 
5, Banská Štiavnica
Ako hrať Sudoku? Mriež-
ku vyplňte tak, aby v kaž-
dom stĺpci, riadku a vo 
všetkých štvorcoch boli 
čísla od 1-9 tak, aby sa ne-
opakovali:

Pripravila: A. Rihová

Správne riešenie Sudoku z 
minulého čísla: 

9 5 1 7

2 6 9

1 8 5 3 7 6 4

2 6 7 9

8 2 6 4

6 4 8

2 5 4 9 8 1 7 6

Viac info: Mestský úrad, oddelenie Kultúry, cestovného ruchu a športu, info: tel.č.:045/2909009, kultura2@banskastiavnica.sk 

Štvrtok 15.10., 19:00, Filmový klub OKO

OBČAN HAVEL  
Dokument, Česká republika, 2008, 119 min., vstupné 2 Euro, s preukazom FK:1,5 Euro
Film má podtitul Scény z prezidentskej kuchyne a diváci vidia Havla tak v spoločnosti Billa Clintona, Jacquesa Chiraca či skupiny Rolling Stones, 
ako aj v intímnych chvíľach počas pohrebu prvej manželky Olgy či krátko po prekonaní vážnych zdravotných problémov. Nechýbajú ani zábery z 
príprav svadby s Dášou Veškrnovou i samotného obradu. Záver tvorí sekvencia, kde Havel akoby symbolicky cituje zo svojej novej hry Odcházení. 
 
Sobota 17.10., 18:30, Kino Akademik

HORE
Animovaný fi lm, USA, 2009, 96 min., vstupné: 2 Euro
78-ročný predavač balónov Carl Fredricksen žije v malom, starom, útulnom domčeku uprostred veľkomestskej zástavby. Jedného dňa ho omrzí 
večné otravovanie staviteľov a rozhodne sa splniť si dobrodružný cestovateľský sen – navštíviť Južnú Ameriku. Nafúkne tisíce balónov a aj s cha-
lúpkou vzlietne k oblakom. Netuší, že omylom sa s ním vzniesol aj prehnane aktívny skautík kórejského pôvodu Russell. Najnepravdepodobnejšia 
dvojica hrdinov tak putuje oblohou, zachraňuje svet a nikdy nezmešká svoj pravidelný popoludňajší čaj…

Štvrtok 22.10., 19:00, Filmový klub OKO

INTERVIEW 
Interview, Holandsko / USA, 2006, far., 81 min., MP 15, 2 Euro, s preukazom FK 1,5 Euro
Najnovší fi lm Stevena Buscemiho je remake povestného fi lmu zavraždeného holandského režiséra Thea Van Gogha. Rozpráva fascinujúcu 
historku o rozhovore, ktorý musí pre svoje noviny urobiť cynický politický a vojnový reportér. Problém je, že ten rozhovor musí urobiť s mladou 
hollywoodskou hviezdičkou. Ani jednej z postáv sa do toho veľmi nechce. Novinár principiálne pohŕda komerčnými mediálnymi „blondínkami 
so silikónovými prsiami a prázdnou hlavou“, herečke sa zase od prvého momentu nepáči novinárov prístup. Ale postupne sa situácia mení. 
Vzájomné ponižovanie ústi do sofi stikovaného emocionálneho súboja a do poslednej minúty drží diváka v napätí. Môžeme totiž držať palce 
jednej či druhej z postáv, ale nedokážeme uhádnuť, ktorá z nich v závere zvíťazí.

Piatok 30.10., 18:30, Kino Akademik

OSADNÉ
Česko/Slovensko, 2009, far., 65 min., vstupné 2 Euro
Film sa odpremieta za účasti tvorcov fi lmu a následnou besedou s nimi.
Starosta dedinky OSADNÉ, pán Ladislav Mikuláško, je politickým rekordmanom, vo funkcii bossa obce je úc-
tyhodných 36 rokov. Jeho duchovný pandant, pravoslávny kňaz Peter Soroka, za posledných 5 rokov pocho-
val 50 ľudí a pokrstil 2 deti.  OSADNÉ pomaly vymiera. Boj za záchranu dediny začnú viesť starosta a kňaz 
spolu so svojimi manželkami, ktoré sú ich dôležitými tieňovými poradcami... Starosta aj kňaz vedia, že 
budúcnosť obce môže spočívať v rozvoji cestovného ruchu. O pomoc s propagáciou poprosia PR mana-
žéra politického hnutia Rusínska obroda Fedora Vica. Tento politik s humorom Dona Quijota pritiahne do 
Osadného návštevu na najvyššej úrovni z Bruselu.  Europoslanec Milana Gaľa je pohnutý situáciou v obci a pozve 
lokálnych politikov do Bruselu.
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Správna odpoveď z minulého 
týždňa: b/ Kráľovce – Krnišov, 
výhercom tento týždeň sa stáva 
Stanislav Tomašovič, Križovatka 
23, Banská Štiavnica. Výhercovi 
srdečne blahoželáme! Publikáciu 
si môže vyzdvihnúť v redakcii 
Štiavnických novín, Ul. A. Slád-
koviča (Belházyho dom), vchod 
odzadu.

Súťaž ŠN

,,Pred týmto mestom rozostúpi-
li sa vrchy a vŕšky, zuby skalísk. 
Pred týmto mestom rozostúpila 
sa krajina zázračného vzduchu, 
chvejúceho sa medzi ľuďmi.“

A ten neobyčajný záchvev krásy, 
hrdosti i dojatia pocítil pri srdci há-
dam každý, kto v stredu 7.októbra 
prijal srdečné pozvanie organizáto-
rov do Evanjelického kostola v Ban-
skej Štiavnici na podujatie venova-
né nesmrteľnej ,,múze“ mnohých 
básnikov, prozaikov, hudobníkov, 
maliarov, sochárov, fotografov, fi l-
márov, ale aj ľudí, ktorí ju dotvárajú 
svojou prácou, umom a každoden-
ným životom.

 Prvé vyznanie v známych ver-
šoch Pavla Koyša predniesol hosť, 
člen Činohry Divadla J. G. Tajov-
ského vo Zvolene herec Daniel 
Výrostek. Mgr. Mária Petrová, au-
torka, organizátorka, režisérka, dra-
maturgička i moderátorka celého 
programu v jednej osobe, privítala 
so šarmom sebe vlastným všetkých 
prítomných a predstavila hostí, au-
torov a účinkujúcich. Viem, že bolo 
jej dávnym snom vyznať aj svoju 
lásku k Štiavnici takýmto originál-
nym spôsobom v podobe literárno-
hudobno-obrazového pásma a ve-
novať ho všetkým, ktorí toto mesto 
milujú. Spolu s jej básňami odzneli v 
programe verše Andreja Sládkoviča, 
Antona Pižurného, Nory Grajciaro-
vej, Daniela Šouca, v podaní Dani-
ela Výrostka, Mariky Bucholcerovej 
a malým prispením autorky tohto 
článku, ako aj čítanie z prózy Anto-
na Hykischa v podaní pani Noriky 
Bujnovej. Radostné spestrenie pri-
niesli vystúpenia talentovaných detí 
zo ZUŠ v Banskej Štiavnici pod ve-

dením pani učiteľky Chovanovej a 
pani učiteľky Klimkovej. Ukážkou 
vysokej profesionality a príjemným 
prekvapením pre divákov bola ich 
spoločná interpretácia ruskej pies-
ne ,,Skazočnyj grad“ takpovediac 
ušitej na mieru rozprávkovému 
mestu. Odzneli precítené hudobné 
vyznania Katky Šebeňovej a Zden-
ky Koreňovej v podaní samotných 
autoriek a program zavŕšila známa 
pieseň Ing. Františka Majerského, 
Mestečko, v úžasnom podaní Pat-
rície Debnárovej. Umelecký zážitok 
slova a hudby dotvárali a umocňo-
vali obrazy a momenty zachytené 
citlivým okom a milujúcim srdcom 
skrz objektívy kamier a fotoaparátov 
troch tichých virtuózov neopakova-
teľných okamihov ,Mariana Garaia, 
Ľubomíra Lužinu a Petra Ivašku.
Ako jedna z účinkujúcich som sme-
la pred oltárom pocítiť tú neopa-
kovateľnú spätnú väzbu. Kostol bol 
zaplnený do posledného miesta a 
nejedno oko upriamené na fotogra-
fi e dôverne známych veží, uličiek, 

jazier, či stromov sa v odraze svetiel 
chrámových lustrov nežne zalesklo 
dojatím.) Silným pocitom sa prav-
depodobne neubránil ani pán vice-
primátor Ing. Jaraj Čabák a vniesol 
ich aj do svojho príhovoru a poďa-
kovania v závere podujatia, ktoré sa 
konalo pod záštitou pána primátora 
a s fi nančnou podporou Mesta Ban-
ská Štiavnica. Mgr.Mária Petrová a 
pani Ľudmila Blašková sa rozlúčili 
kvetmi a slovami vďaky za organi-
zátorov BBSK- Pohronské osvetové 
stredisko Žiar nad Hronom- Praco-
visko Banská Štiavnica, Evanjelický 
cirkevný zbor a.v. v Banskej Štiavni-
ci, Mesto Banská Štiavnica v spolu-
práci s Mestskou knižnicou a ZUŠ v 
Banskej Štiavnici.

 Ale ľudia ešte hodnú chvíľu po-
stávali pred kostolom, zhovárali sa, 
usmievali, priateľsky si podávali 
ruky. Mala som pocit, akoby sa v 
ten večer chcel každý zhlboka na-
dýchnuť a povedať: Buď pozdrave-
ná, Štiavnica! Janka Bernáthová

B. Štiavnica v umeleckom slove a hudbe

Človek sa rodí z veľkej lásky, 
vyrastie, dospeje, utvorí si rodinu 
a ani sa nenazdá, je tu jeseň jeho 
života, dôchodkový vek – staroba. 
Mnohí si kladú otázku, ako prežiť 
chvíle samoty, keď zostane jeden 
z partnerov. V dedinke Prenčov 
sa dôchodcovia nemusia obávať 
staroby, p. starostka so svojimi 
zamestnancami, ako aj poslanca-
mi, pripravili krásne stretnutie v 
mesiaci úcty k starším, ktoré sa 
konalo dňa 9.10.2009 v sále kul-

túrneho domu. Bohato prestreté 
tabule s rôznymi dobrotami, krás-
ne znejúce slová, ktoré pohladili 
dušu, vystúpenie detí ZŠ, ako aj 
Folklórny súbor Prenčovan, skvelá 
hudba skupiny Jewel, to bola ky-
tica vďaky uvita z lásky, ktorú ste 
venovali nielen jubilantom, ale aj 
všetkým nám, ktorí sme sa tohto 
krásneho stretnutia zúčastnili. Fol-
kloristi zhodnotili, že dôchodcovia 
majú vždy dobrú zábavu, my zase 
na oplátku, „Folkloristi, boli ste 

skvelí“, dobre ste to roztočili, dali 
ste zabudnúť na všetky trápenia a 
bolesti, ktoré si každý nesieme vo 
svojom živote. V Prenčove už za-
čali stavať penzión pre dôchodcov, 
nuž človek nikdy nevie, či nebude 
aj jeho obyvateľom. Iba jedno slo-
víčko, za ktoré sa neplatí a toľko-
krát by sme ho radi počuli – ďa-
kujem Vyslovujem všetkých vám, 
ktorí ste nám dôchodcom, toto 
krásne stretnutie pripravili.

Emília Cútová

S láskou pripravené

 BBSK – Pohronské osvetové 
stredisko Žiar nad Hronom – 
Pracovisko Banská Štiavnica 

Mesto Banská Štiavnica
vyhlasujú12. ročník výtvarnej-

súťaže
SALAMANDER 2009 OČA-

MI DETÍ A MLÁDEŽE 
s tematikou Salamandrového 

sprievodu a sprievodných podu-
jatí Salamandrových dní

Podmienky súťaže :
Súťaž sa vyhlasuje pre vekové 

kategórie : I. - žiaci MŠ
II. - žiaci 1. - 3. ročníka ZŠ
III. - žiaci 4. - 6. ročníka ZŠ
IV. - žiaci 7. - 9. ročníka ZŠ
V. - žiaci 1. stupňa ZUŠ
VI. - žiaci 2. stupňa ZUŠ
VII. - študenti SŠ, VŠ
VIII. - dospelí (nie študenti SŠ 

a VŠ).
Jeden autor môže poslať do sú-

ťaže najviac 3 súťažné práce
Technika prác : ľubovoľná 
Formát : minimálne A4 - ma-

ximálne A2 
Na zadnú stranu každej práce 

treba uviesť : Názov práce, meno 
a priezvisko autora, adresu,

 u žiakov a študentov adresu 
školy a ročník (nie rok narode-
nia)

 meno vyuč. výtvarnej výcho-
vy, príp. číslo telefónu. 

Súťažné práce sa nevracajú, len 
na požiadanie.

Zaslaním prác autor súhlasí s 
ich zverejnením.

UZÁVIERKA SÚŤAŽE : 16. 
november 2009

Súťažné práce posielajte na ad-
resu :

BBSK – Pohronské osvetové 
stredisko, Kammerhofská 2, 969 
01 Banská Štiavnica. Bližšie in-
formácie : POS, Kammerhofská 
2, B. Štiavnica, č. t. : 045/ 692 13 
87, mobil: 0915 819 989, e-mail : 
petrova@osvetaziar.sk

SALAMANDER 2009

fo
to

: M
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rí
ž
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IV. liga – JUH muži

B.Štiavnica – Veľ. Blh 3:0 (1:0)
Góly: 7, 57’ Kminiak, 69’ Necpal.
Budinský V. – Kuruc, Mayer, Du-

laj, Popac V. (86’ Poprac P.) Barák 
N. (59’ Lupták), Šima, Necpal, Bu-
dinský D. (79’ Hudák), Halát, Kmi-
niak

1.  Žiar nad Hronom  10  6  4  0  21:10  22
2. FK 34 Brusno 10 6 2 2 24:10 20
3. Poltár 10 6 2 2 20:11 20
4. CSM Tisovec 10 6 2 2 19:10 20
5. Štiavnické Bane 10 5 3 2 19:12 18
6. Banská Štiavnica 10 4 5 1 16:12 17
7. Podlavice 10 5 1 4 22:15 16
8. Baník Kalinovo 10 3 4 3 14:12 13
9. Hliník nad Hronom 10 3 0 7 16:22 9

10. FC 98 Hajnačka 10 2 3 5 17:29 9
11. Veľký Blh 10 2 3 5 6:18 9
12. MFK Revúca 10 2 2 6 13:18 8
13. Dolná Strehová 10 2 2 6 8:17 8
14. FC Slovan Divín 10 1 1 8 10:29 4

Aj v 2.stretnutí na domácom 
trávniku sme hosťom nedovolili 
počas celých 90’ takmer nič, a tak 
prišla ďalšia výhra na nulu. Už v 
7’ strelec zápasu Kminiak po pria-
mom kope z rohu 16-ky rozvlnil 
sieť za chrbtom gólmana hostí. V 
11’ mal obrovskú šancu Budinský. 
Pekne sa uvoľnil vo veľkom vápne, 
no zoči voči brankárovi prestrelil 
vysoko nad. V 30 a 31’ sa zaskvel 
brankár hostí, ktorý ukázal svoje 
kvality. V 30’ sa na hranici 16-ky 

uvoľnil Kminiak, no jeho streluww 
Bobek bravúrne vyrazil. Ani v 31’ 
sa nedal prekvapiť po delovke Po-
praca z 20 m. V 57’ dal svoj druhý 
gól v stretnutí Kminiak strelou z 20 
m a jemnom teči obrancu hostí. V 
68’ sa Kminiak pekne preštriko-
val pomedzi hráčov hostí, no jeho 
prudkú strelu po zemi k tyči bran-
kár zneškodnil. Posledný gól stret-
nutia padol v 69’ po strele Necpala. 
Po tomto momente sa už stretnutie 
viac menej dohrávalo, hostia ani 
raz neohrozili nášho brankára, čo 
svedčí o dobrej hre celého mužstva. 
Je dobre, že sme zvládli dve stretnu-
tia po sebe na domácom trávniku s 
plným bodovým ziskom a dokáza-
li, že mladé mužstvo stúpa svojím 
herným prejavom a už je len na 
ňom, aby to dokázalo v posledných 
3 kolách.

II. liga starší žiaci
B.Štiavnica – Tisovec 1:6 (0:2), 

gól: Ďurovič
II. liga mladší žiaci 
B.Štiavnica – Tisovec  4:0 (4:0), 

góly: Zorvan 3, Židík
Stretnutia dorastu a béčka sa ne-

hrali pre nespôsobilý terén. Budú 

odohraté v náhradných termínoch. 
1.  Strojár Krupina  9  8  1  0  16:2  25
2. Hriňová 9 6 3 0 27:8 21
3. Slovan Tomášovce 9 7 0 2 26:17 21
4. Baník Veľký Krtíš 9 4 2 3 27:12 14
5. FK Šalková 9 3 5 1 15:8 14
6. FK Jesenské 9 3 3 3 20:18 12
7. Banská Štiavnica 9 4 0 5 15:21 12
8. FK Mesta Tornaľa 9 3 2 4 11:16 11
9. ŠK Selce 9 3 1 5 26:24 10

10. Hodruša-Hámre 9 3 1 5 26:31 10
11. Rimavská Sobota 9 2 3 4 23:19 9
12. Slovan Kúpele Sliač 9 2 1 6 17:39 7
13. Hliník nad Hronom 9 2 0 7 10:21 6
14. Poltár 9 2 0 7 16:39 6

Kam na futbal?

IV. liga 11. kolo 18.10.2009 o 
14,00 hod. Devín - B.Štiavnica

IV. liga 11. kolo 18.10.2009 o 
14,00 hod. Brusno - Št. Bane

I. trieda 11.kolo 18.10. o 14,00 
hod. Rudno - B. Belá 

II. trieda 11.kolo 18.10. o 14,00 
hod. V. Lehota - B.Štiavnica „B“ 

IV. liga dorast 11.kolo 17.10.2009 
o 15 hod. Hodruša -  B. Štiavnica

II. liga SŽ a MŽ 11.kolo 
18.10.2009 o 10,00 a 12,00 hod. 
Zvolen „C“ - B.Štiavnica FUDO

Ďalšie víťazstvo na nulu 

V sobotu 10. októbra 2009 sa 
odohral v Mestskej športovej hale 
v Kežmarku dvojzápas. Naši vo-
lejbalisti odohrali dva vyrovnané 
zápasy, ale nakoniec podľahli sú-
perovi v prvom zápase po setoch 

(20:21, 25:19, 25:15). V druhom 
zápase stav na sety 3:0 (25:21, 
25:23, 25:22).

Zároveň chceme týmto pozvať 
záujemcov a fanúšikov volejbalu 
na zápas, ktorý sa odohrá dňa 18. 

októbra 2009 o 13.00 hod. v ZŠ J. 
Kollára na sídlisku Drieňová. Sú-
perom bude mužstvo zo Sobraniec. 
Tešíme sa na vašu hojnú účasť, 
príďte povzbudiť našich hráčov!

red

Volejbal – 1. kolo muži Východ
STJ Drieňová B. Štiavnica – Kežmarok 2:1 (3:0)

Inzercia

Predám hnedý kožený kabát  
č.42 s kožušinou, zn. Cara, tel.č.: 
0902 882 707 

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

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

Buková metrovica s dovozom  
28 €/1 prm, tel.č.: 0908 449 546

Predám s dovozom betonárske  
roxory, karisiete, železné rúry 
všetkého druhu a ostatné materi-
ály, tel.č.: 0914 138 988 

ARLEK – A. KURUCOVÁ,  
Dolná 18, (Šindlerka) Vás pozý-
va na nákup akciového tovaru: 
KELT 0,5 l - 0,39 €/11,75 Sk, 
SMÄDNÝ MNÍCH 0,5 l – 0,36 
€/10,81 Sk, STEIGER 10º 0,5 l 
– 0,34 €/10,24Sk, ZUBR 10º 1,5 
l – 1,25 €/37,65 Sk, + ďalší sor-
timent alko i nealko nápojov za 
zvýhodnené ceny.

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

V dňoch 17.- 18. októbra 2009 
(sobota, nedeľa) od 9,00 hod. sa v 
krytom bazéne v Banskej Štiavnici 
bude konať 29. ročník plaveckých 
pretekov „Štiavnický kahanec“. Na 
pretekoch sa zúčastnia pretekári z 
plaveckých klubov z celého Sloven-
ska. Okrem nich nebudú chýbať ani 
naši plavci z Plaveckého klubu Ban-
ská Štiavnica a Sitno Banská Štiav-
nica. Verme, že naši plavci nás budú 
tak ako po minulé ročníky úspešne 

reprezentovať. 
Príďte povzbu-
diť a pozrieť sa 
na plavecké 
preteky Štiav-
nický kahanec 
do krytej pla-
várne v Ban-
skej Štiavnici.

Tešíme sa na 
vašu účasť!

red

Štiavnický kahanec 2009

Mestské kúpele – Plaváreň 
oznamujú širokej verejnosti, že 
od 20. októbra 2009 bude otvo-
rená opäť Plaváreň a v prevádzke 
bude plavecký bazén.

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

hod.

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

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

hod.
Tešíme sa na vašu návštevu! 
Bližšie info na 
tel.č.: 045/691 27 24

Opustené a nechcené psíky čakajú na vás 
v Karanténnej stanici v areáli Technických 
služieb, B.Štiavnica. Ak máte záujem 
o adopciu alebo ak chcete získať informácie 

o odchytených psíkoch nájdete nás na 
www.tulavalabka.sk, tulavalabka@gmail.com
0903 261 807, 0911 291 083
TS: 045 692 22 44
„Pes je jediný tvor na svete, ktorý 
ťa miluje viac, než sám seba, a zarmúti 
ťa len vtedy, keď odíde do psieho neba“.

Oznam
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INZERCIA

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

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

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

Výrazné zníženie cien
Výrazné zníženie cien

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

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

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

dreva v našom meste
09:

ž ii t i k

Kontaktná osoba: 

0910 422 922

0910 310 930  

Reality

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

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

Predáme RD na Štefultove, cena  
29 875 € a 4-izbový byt na Drieňo-
vej, cena 49 790 € (1 500 000,-Sk), 
info: www.realtor-slovakia.sk

Pre svojich klientov hľadám  
domy, chalupy, chaty, pozemky, 
info: 0902 882 707

Predám záhradnú chatku s po- 
zemkom 400m2 v lokalite Šteful-
tov. Chatka je podpivničená, WC, 
voda. Cena dohodou, tel.č.: 0908 
524 294

Predám garáž pod Kalváriou,  
cena 4 000€, tel.č.: 0905 516 008, 
0918 544 289

Predám 2-izbový byt, čiastočne  
prerobený za 25 725€ (775 000,-
Sk), tel.č.: 0944 151 512

Ubytujeme v RD v BŠ 2 študen- 
tov, tel.č.: 0905 192 688

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

Dám do prenájmu 2-izbový byt  
na sídlisku Drieňová – BŠ. Cena 
250,- Eur. Kontakt: 0915 777 765.

Predám  veľký 1-izbový byt  
43m2 v OV v pôvodnom stave v 
Harmanci pri BB. Kontakt: 0915 
968 683

Predám 2-izbový byt v Banskej  
Štiavnici na Dolnej ulici, zateplený 
s balkónom, 5. posch., tel.č.: 0903 
488 754, 0918 966 619

Predám 3-byt, cena 33.200 EUR  
a dohoda. Kontakt: 0904 687 462

Predám starší RD na Štefultove,  
Kontakt : 0911 240 901

Prenajmem 4-izbový, čiastoč- 

ne prerobený a  zateplený byt na 
sídlisku Drieňová, cena dohodou, 
tel.č.: 0911 324 043

Dám do prenájmu 1-izbový byt  
v RD so samostatným vchodom na 
Štiavnických Baniach, tel.č.: 0918 
142 474

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

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

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

Dám do prenájmu 1-izbový byt  
na Križovatke, tel.č.: 0905 658 224

Dám do prenájmu veľký mezo- 
metový byt (200m2) s vlastným 
dvorom pre náročného, tel.č.: 0905 
658 224

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

Prenajmeme 3-izbový byt v  
Banskej Štiavnici na Dolnej 27. 
Mesačný nájom 220,-€ bez ener-
gií. Možnosť odkúpenia bytu za 
45 000,-€. Kontakt: 0908 551 422, 
045/6920882.

Predaj stavebných pozemkov  
v lokalite Drieňová a Sitnianska, 
tel.č.: 0905 55 44 33, 0907 800 700.

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

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

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

Profesionálne fotím svadby,  
stužkové, školy, akcie. Ukážky na  
www.vdphoto.eu. Kontakt 0911 
570 099

Ponuka stavebných prác – za- 
tepľovanie domov, obklady, dlažby 
a všetky stavebné práce, tel.č.: 0908 
913 228, 045/692 19 30

Spilovanie palivového dreva do  
klátov  výrub nebezpečných stro-
mov horolezeckou metódou, tel.č.: 
0904 309 264

Služby

Predám 7-šufl íkový mraziaci  
box Calex Samsung 300 l (245 l), 
cena 100€, tel.č.: 0910 488 211

Predám cirkulár, príp. samostat- 
ný motor 7,5kW/980 otáčok, tel.č.: 
0910 488 211

Predám väčší cirkulár, tel.č.:  
0907 805 961

Predám zo zdravotných dôvo- 

dov a pre starobu osobné auto KIA 
PRIDE 1,3. Najazdené len 22 000 
km, je ako nové, cena dohodou, 
tel.č.: 0902 124 957

Predaj jabĺk každú sobotu v čase  
od 8,00 – 12,00 hod. na Zigmund 
šachte v klimatizovanej, hale, opro-
ti zámočníctvu Rückschloss, tel.č.: 
0905 55 44 33, 0907 800 700


