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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“.
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Banská Štiavnica je mesto 
vnímané ako významné svojou 
krásou, históriou a zaujímavé 
najmä z pohľadu turizmu. Do-
posiaľ sa toto mesto nie veľmi 
často skloňovalo v súvislosti s 
otázkou odpadového hospo-
dárstva a jeho úspešnej refor-
my. Zmeny, ktoré prebehli v 
posledných dvoch rokoch však 
zviditeľňujú Banskú Štiavnicu 
aj v iných súvislostiach. 

Od začiatku roka 2007 si vede-
nie mesta stanovilo ako prioritu 
riešenie problémov odpadového 
hospodárstva. Služby v tejto oblasti 
poskytovali Technické služby, ktoré 
svojím personálnym a technickým 
vybavením nedokázali občanom 
zabezpečiť vysokú kvalitu. Preto 
sa mesto rozhodlo v spolupráci s 
odborníkmi v oblasti odpadového 
hospodárstva postupne veci zmeniť 
a situáciu optimalizovať. 

Na konci roka 2007 boli jasné 
výsledky odbornej analýzy a mesto 
vedelo, aké zmeny ho čakajú v naj-
bližších rokoch. Preto hneď začiat-
kom roka 2008 začalo so svojím 
odborným projektovým tímom 
problémy postupne riešiť. Založilo 
Regionálne združenie pre rozvoj 
odpadového hospodárstva s obcami 
v jeho regióne (celkom 13 obcí) a 
spoločne za všetky obce Združenia 
vypracovalo projekt na Recyklačný 

fond (RF). Združenie získalo 2, 985 
mil. Sk ( 99 083, 85 €) na reparáciu 
vozidla, nákup 272 ks nádob na se-
parovaný zber, kúpu triediacej linky, 
kontajnera na použité oleje a osve-
tovú kampaň obyvateľstva. V tomto 
istom roku mesto úspešne žiadalo o 
obligatórne príspevky z RF. Za vy-
separované zložky v rokoch 2007 
a 2008 si nárokovalo o obligatórne 
príspevky z RF a dostalo 447 000 Sk 
(14 837 €).  4.str.

Reforma odpadového hospodárstva 

Cez víkend 17. a 18. 10. 2009 
sa konali v Mestskej krytej 
plavárni v Banskej Štiavnici 
plavecké preteky Štiavnický 
kahanec. Tento rok sa konal už 
29. ročník tohto významného 
športového podujatia. Preteky 
si získavajú z roka na rok čoraz 
viac svojich priaznivcov a 
sympatizantov. Na týchto pre-
tekoch sa okrem slovenských 
plaveckých klubov zúčastnili 
aj plavecké kluby z Čiech a 
Maďarska. 

Celkovo sa zúčastnilo na prete-

koch 196 plavcov z 23 plaveckých 
klubov: Aquasport Levice, PK 
Veľký Krtíš, Nereus Žilina, UMB 
Banská Bystrica, PO Ružomberok,  
Integra Agria SE, SPK Bratislava, 
Atóm Levice, PK Rimavská So-
bota, Trenčiansky plavecký klub, 
MPK Dolný Kubín, ŠK Iglovia 
Spišská Nová Ves, Delfín Žiar nad 
Hronom, Delfín Štúrovo, PK Nové 
Zámky, Flipper Brezno, PK Han-
dlová, PK ŠK Zlín, Topvar Topoľ-
čany, EVUK a nechýbali ani pla-
vecké kluby z Banskej Štiavnice PK 
Banská Štiavnica a Sitno Banská 
Štiavnica. 4.str.

29. ročník plaveckých pretekov v krytej plavárni v našom meste s medzinárodnou účasťou 

Štiavnický kahanec opäť úspešný

V budúcnosti bude vybudovaný kamerový systém v lokalitách s otvorenými stojiskami odpadov

Členovia a plavci Plaveckého klubu Banská Štiavnica

, ,
Konverzný kurz: 30,1260 Sk = 1 €
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Mestská polícia 
informujeZ diára primátora

Primátor mesta Banská Štiav-
nica Mgr. Pavol Balžanka zvolal 
riadne mestské zastupiteľstvo, 
ktoré sa uskutoční dňa 28.10.2009 
(streda) od 13 hod. v zasadačke 
Mestského úradu, č. dv. 4. Do 
programu sa pravidelne zaraďu-
jú aj interpelácie občanov od 15 
hod.. Ste srdečne vítaní!          red

Prerušená dodávka elektrickej 

energie

Stredoslovenská energetika, 
a.s., Žilina vám oznamuje, že dňa 
28.10.2009 od 9,00 hod. do 15,00 
hod. bude prerušená dodávka 
elektrickej energie z dôvodu údrž-
by el. zariadenia. Bez elektrickej 
energie budú domy v Banskej 
Štiavnici miestna časť Kysyhýbel 
na Ul. Kysyhýbelská, Poľovnícka, 
Ovocná, Roľnícka, Okrajová.

Dňa 29.10.2009 od 9,00 hod. 
do 15,00 hod. bude prerušená do-
dávka elektrickej energie z dôvo-
du výrubu porastu pod NN vede-
ním. Bez elektrickej energie budú 
domy v Banskej Štiavnici miestna 
časť Kysyhýbel na Ul. Kysyhýbel-
ská, Poľovnícka, Ovocná, Roľníc-
ka, Okrajová.

Dispečing VN/NN Žiar nad Hronom

Ôsmeho októbra sme sa na 
kolpašskom cintoríne navždy 
rozlúčili s naším spoluob-
čanom a bývalým spolupra-
covníkom Ing. Miroslavom 
Fojtíkom.

Odišiel človek, ktorý žil a pra-
coval v Banskej Štiavnici, ktorý 
mal naše mesto a ľudí v ňom veľ-
mi rád, ktorý miloval svoju rodnú 
obec Banský Studenec a jej oby-
vateľov. Ing. Miroslav Fojtík bol 
človek vzdelaný, rozhľadený, mi-
moriadne veľkorysý a tolerantný. 
Rozlúčili sme sa s človekom, ktorý 
opustil svoje pracovisko, priateľov, 
svoju rodinu. Poznali sme ho ako 
dobrého, láskavého človeka, ktorý 
vždy rád každému pomohol, roz-
dával rady a skúsenosti. Mal vždy 
srdce otvorené k rade a pomoci, 
aj keď často zápasil so svojimi sta-
rosťami. Vedel kamarátskym slo-
vom potešiť každého z nás.

Ing. Miroslav Fojtík sa narodil 
9. októbra 1956. Od roku 1982 žil 
v Banskej Štiavnici. Po skončení 
Slovenskej vysokej školy tech-
nickej, Strojníckej fakulty v Bra-
tislave, sa krátkodobo zamestnal 
v Bučine ako vedúci oddelenia 
kontroly. V roku 1982 prešiel pra-
covať na Technické služby mesta, 
kde vykonával funkciu vedúce-
ho strediska dopravy, pod ktoré 
patrila aj zimná údržba, odvoz a 
likvidácia odpadov, skládka PDO. 
Počas tohto obdobia prešla čin-
nosť strediska podstatnými zme-
nami, obnovou vozového a stro-
jového parku, skvalitnil sa zber a 
odvoz domového odpadu.

V rokoch 1985 až 1989 praco-
val ako zástupca riaditeľa pre veci 
technické v závode Zelenina v 
Hliníku nad Hronom, kde sa sta-
ral o skvalitnenie a rozvoj malo-
obchodnej siete v okrese Žiar nad 
Hronom. V roku 1990 sa vrátil 
do Banskej Štiavnice, kde krátku 
dobu pracoval na pozícii vedúce-
ho odboru miestneho hospodár-
stva, dopravy a obchodu MsNV. 
Potom sa znovu vrátil na Technic-
ké služby, kde pracoval na pozícii 

riaditeľa, námestníka a vedúceho 
strediska až do roku 2002.

Ako riadiaci pracovník Tech-
nických služieb sa podieľal na 
ukončení skládky PDO Principlac 
a výstavbe sociálno-prevádzkovej 
budovy TS mesta, ako aj na rea-
lizácii úpravy areálu Technických 
služieb. Od roku 2002 až do svojej 
smrti bol živnostníkom v oblasti 
fi nančného poradenstva, poisťov-
níctva a realít.

Cesta jeho životom nebola ľah-
ká. Riešil množstvo náročných 
pracovných úloh, odstraňoval 
nedostatky, boril sa s probléma-
mi. Bol vždy presvedčený, že na-
plnenie zmyslu života a šťastia je 
v práci, ktorá je prospešná nám 
všetkým.

Zosnulý Ing. Miroslav Fojtík 
pracoval v mnohých funkciách a 
bol verejne činný. V rokoch 1994 
– 1998 bol poslancom Mestského 
zastupiteľstva a predsedom Komi-
sie obchodu, služieb a cestovného 
ruchu. Angažoval sa aj v oblasti 
športu ako funkcionár futbalo-
vého klubu TJ Sitno. Aktívne sa 
zapájal do kultúrneho a spolo-
čenského života v našom meste. 
Odišiel vzácny, húževnatý človek. 
Jeho pamiatka ostane navždy živá 
v našich srdciach a v našom spo-
ločnom živote.
S úctou spomínajú bývalí kole-

govia z Mestského úradu a Tech-

nických služieb mesta Banská 

Štiavnica. 

Česť jeho pamiatke !

MsÚ 

Spomienka na Ing. 

Miroslava Fojtíka

Pripomenuli sme si ...
Dňa 18.10.2009 bolo na útvar 

MsPo anonymne oznámené, že 
na Ul. Straku č. 4 v Banskej Štiav-
nici dochádza k domácemu ná-
siliu. Hliadka MsPo po príchode 
na miesto zistila, že v byte došlo 
k hlučnej manželskej výmene ná-
zorov. Priestupok bol riešený v 
zmysle zákona SNR č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch. 

Dňa 19.10.2009 o 07.25 hod. 
bolo na útvar MsPo oznámené, že 
pred CBA – Marketom na sídlis-
ku Drieňová leží na zemi nezná-
ma osoba. Hliadka MsPo po prí-
chode na miesto zistila, že ide o 
M.P. z Banskej Štiavnice. Nakoľko 
menovaný nejavil žiadne známky 
života, bola na miesto privolaná 
hliadka OO PZ a záchranná služ-
ba. Ošetrujúci lekár skonštatoval 
už len smrť. 
Upozornenie

 Mestská polícia upozorňuje ob-
čanov mesta na dodržiavanie VZN 
č.1/1992 mesta Banská Štiavnica o 
dodržiavaní čistoty mesta a hlavne 
tých, ktorí sú majitelmi a užívatel-
mi domov a záhrad (a iných ne-
hnuteľností), že sú povinní konáre 
stromov, kríkov a iných rastlín, 
ktoré prečnievajú na chodníky a 
ulice obstrihať až do výšky 2,5m 
tak, aby živé ploty a pod. nepreká-
žali chodcom a cestnej premávke. 

 Zároveň upozorňuje všetkých 
občanov na nariadenie upratovať 
a udržiavať dvory, záhrady, ploty a 
iné nehnuteľnosti, ktoré hraničia s 
verejným priestranstvom.

MsPO

Pozvánka

Bolo...

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.

Pracovné stretnutie s poslan-
cami NR SR p. Viliamom Novot-
ným a p. Petrom Markovičom 
ohľadom riešenia problematiky 
zdravotníctva a následná návšte-
va banskoštiavnickej nemocnice.

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

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

Bude....

24.10.
Oslavy 60. výročia vybudova-

nia Trate mládeže.
25.10.
Podujatie Šarkaniáda na 

priestranstve pri Kalvárii.
26.10.
Účasť na jubilejných Dňoch 

Andreja Kmeťa, ktoré sa konajú 
pri príležitosti 10. výročia prina-
vrátenia čestného názvu Gym-
názium A. Kmeťa a 40. výročia 
opätovného zriadenia gymnázia 
v Banskej Štiavnici. 

27.10.
Uskutočnia sa slávnostné kul-

túrne podujatia pri príležitosti 
Mesiaca úcty k starším za účasti 
primátora mesta.

28.10.
Uskutoční sa podpis zmlúv o 

pridelení fi nančného príspevku 
z ERDF s vedúcimi partnermi 
úspešných projektov v štátnom 
divadle v Košiciach. 

29.10.
Zasadnutie valného zhromaž-

denia spoločnosti Bytová správa, 
s.r.o.

Andrea Benediktyová
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Táto Deklarácia bola podpí-
saná dňa 30. novembra 2001 
v Košiciach organizáciami: 
Fakulta baníctva, ekológie, ria-
denia a geotechnológií Tech-
nickej univerzity v Košiciach, 
Miskolci Egyetem Bányamér-
nöki Kara, Nyugat-Magyaror-
szági Egyetem Erdömérnöki 
Kara Sopron, Hornicko-geo-
logická fakulta Vysoké školy 
báňské – Technické univerzity 
Ostrava, Lesnícka fakulta Tech-
nickej univerzity vo Zvolene, 
Montanuniversität Leoben a  
Mesto Banská Štiavnica, vyho-
tovenej v nemeckom, maďar-
skom a slovenskom jazyku.

My, Miskolci Egyetem Müszaki 
Anyagtudományi Kar, Hutnícka 
fakulta Technickej univerzity v 
Košiciach,  Fakulta metalurgie a 
materiálového inženýrstvi Vysoké 
školy báňské – Technické univerzi-
ty Ostrava, Dunaújvárosi Föiskola 
a Nyugat-Magyarországi Egyetem 
Geoinformatikai Kar Székesfehér-
vár svojím podpisom potvrdzuje-
me a týmto vyhlasujeme, že v kaž-
dom ohľade prijímame Deklaráciu 
predtým podpísanú hore vymeno-
vanými univerzitami a fakultami, 
všetci sa staráme o zachovanie 
duchovného odkazu známej Ban-
skej akadémie v Banskej Štiavnici a 
slávnostne vyhlasujeme, že:

všetci, hoci v rôznom zmysle, 
sa považujeme za dedičov Banskej 
akadémie v Banskej Štiavnici.

Uctievame odkaz zanechaného 
dedičstva profesorov a absolven-
tov Banskej akadémie, ktorých 
vzdelanie a práca sa stali súčasťou 
duchovného a materiálového bo-
hatstva v oblasti prírodných, tech-
nických, právnych a ekonomických 
vied v mnohonárodnej Habsbur-
skej,  neskôr Rakúsko-Uhorskej 
monarchii. 

Uznávame, že Banská akadémia 
je alma mater všetkých univerzít a 
fakúlt, ktoré podpísali vyhlásenie 
o pripojení k Deklarácii a vznikli 
v rôznych etapách dejinného vý-

voja po rozpade Rakúsko-Uhor-
skej monarchie v následníckych a 
novovzniknutých krajinách ako v 
Rakúsku, Maďarsku, Českej a Slo-
venskej republike.

Svojou prácou a činnosťou na-
vrátime osvieteného ducha, ktorý 
panoval v Banskej akadémii, aby 
sme vychovávali vzdelaných, to-
lerantných a slobodných občanov 
pre  jednotnú Európu.

Využijeme tradičné vzťahy na-
šich inštitúcií pre nasledujúcu 
spoluprácu v oblasti vzdelávania 
a vedy a túto spoluprácu budeme 
rozvíjať a utužovať.
V Banskej Štiavnici 10. októbra 

2009

Podpísanie vyhlásenia o pripojení k Deklarácii

Dňa 14.10.2009 by sa bol dožil 
svojich 60 – tin Ing. Marián 
Lichner, CSc., dlhoročný primá-
tor nášho mesta (1990-2006), 
spisovateľ, publicista, umelecký 
fotograf, hosťujúci docent na 
Fakulte BERG Technickej uni-
verzity v Košiciach, ktorý sa mi-
moriadnym spôsobom zaslúžil 
o rozvoj Banskej Štiavnice ale 
aj o jej dlhoročné systematické 
a cieľavedomé propagovanie 
a zviditeľňovanie v Slovenskej 
republike i vo svete. V Štiavnic-
kých novinách zo dňa 10.9.2009 
bol veľmi pekný a výstižný člá-
nok o ňom od J. Simonidesovej. 
Nebudem teda opakovať to, čo 
jeho dlhoročná sekretárka tým 
najzasvätenejším spôsobom 
napísala, sústredím sa len na 
tri oblasti, v ktorých sa taktiež 
zlatými písmenami zapísal 
do novodobých dejín Banskej 
Štiavnice, kde všade som s ním 
úzko spolupracoval: Štiavnické 
noviny, publikačná a propagač-
ná činnosť.

Dodnes mám v živej pamäti jeden 
februárový deň v roku 1990, keď si 
ma zavolal k sebe (vtedy zastával 
funkciu podpredsedu Mestského 
národného výboru) a navrhol mi, 
či by som nechcel robiť šéfredakto-
ra Štiavnických novín. Nerozmýš-
ľal som ani chvíľku, prijal som túto 
ponuku a 1. číslo vyšlo už o mesiac. 
Šéfredaktora som robil až do roku 
1998 a potom ešte v roku 2006. 
Vďačíme mu nielen za iniciovanie 

založenia týchto novín, ale hlavne 
za to, že držal nad nimi ochrannú 
ruku, dbal o to, aby to boli nielen 
informačné noviny, ale aby boli, ako 
to on hovorieval „zaľudnené“, teda 
aby sa v nich písalo aj o všetkých 
tých osobnostiach, ktoré akýmkoľ-
vek spôsobom sa zaslúžili o rozvoj 
či zviditeľňovanie Banskej Štiavni-
ce v súčasnosti alebo v minulosti. 
Sám bol aktívnym prispievateľom 
do týchto novín, k čomu viedol aj 
pracovníkov MsÚ a podriadených 
organizácií. Takže, keď budete brať 
do rúk tieto noviny, spomeňte si, že 
na ich samom začiatku nebol nikto 
iný, ako práve Ing. Marián Lichner, 
CSc., ktorému vďačíme aj za to, že 
keď sa aj neraz sťahovali chmáry 
nad ich vydávaním, nikdy nedovo-
lil, aby noviny prestali vychádzať a 
v konečnom dôsledku sa tohto roku 
dožili bez akéhokoľvek prerušenia 
už svojho 20. ročníka! 

Druhým fenoménom, na ktorý 
chcem upriamiť pozornosť, je mi-
moriadne plodná a širokospektrál-
na publikačná činnosť Ing. Mariána 
Lichnera, CSc.. Bol autorom nasle-
dovných publikácií: Existencia Filo-
zofi cké, prírodovedecké, psycholo-
gické a parapsychologické súvislosti 
existencie a farebných publikácií, 
kde všade sú aj jeho unikátne fa-
rebné fotografi e – Banská Štiavni-
ca, Banská Štiavnica. Vitajte v zemi 
baníkov! Banská Štiavnica. Kúsok 
svetového dedičstva na Slovensku, 
Činy a výsledky – nie slová a sľuby. 
Banská Štiavnica 1998 – 2002, Ban-
ská Štiavnica 2006 – 2010. Bol tiež 

zostavovateľom, autorom textov i 
jedinečných umeleckých fotografi í 
zo súčasnosti i z minulosti: Banská 
Štiavnica 1978-1988, Banská Štiav-
nica – svetové kultúrne dedičstvo 
(slovensko-anglicky), až 4 vydania 
publikácie Banská Štiavnica – prí-
roda, pamiatky, zaujímavosti. His-
torické mestá a obce Slovenska 
(slovensko-anglicko-francúzsky), 
Sprievodca po technických pamiat-
kach Banskej Štiavnice a okolia (slo-
vensko-anglicky), Banská Štiavnica, 
Banskoštiavnické tajchy (slovensko 
– anglicky), publikácia vyšla až v 
3. vydaniach, Banská Štiavnica – 
svedectvo času, Osobnosti Banskej 
Štiavnice, Slovensko v klenotnici 
UNESCO - Banská Štiavnica, Ru-
žomberok – Vlkolínec, Spišské Pod-
hradie, Bardejov a bol aj autorom 
fotografi í v publikácii Kaštieľ vo 
Svätom Antone (slovensko-anglic-
ky). 

Ing. Marián Lichner, CSc., ini-
cioval založenie Združenia histo-
rických miest a obcí Slovenska, bol 
bez akejkoľvek konkurencie najväč-
šou autoritou v tomto združení, o 
čom svedčí aj tá skutočnosť, že bol 
od jeho založenia až do r. 2006 ne-
pretržite jeho predsedom. Bol ini-
ciátorom, ale aj hlavným tvorcom 
unikátnej výstavy Historické mestá 
a obce Slovenska, kde najčestnej-
šie miesto patrilo Banskej Štiavnici 
a ktorá výstava bola inštalovaná 
nielen Banskej Štiavnici, ale aj na 
viacerých miestach v Slovenskej 
republike a zahraničí. Inicioval tiež 
a bol spolutvorcom aj ďalších pre-

zentácií Banskej Štiavnice v zahra-
ničí.  Až do r. 2006 bol predsedom 
revíznej komisie Združenia miest a 
obcí Slovenska, čo tiež svedčí o jeho 
celoslovenskej autorite, popularite a 
erudícii. 

Vo svojej publikácii Existencia 
vyslovil vrúcne želanie vo svojom 
prológu: „aby ľudia boli šťastnejší“ 
a tiež, že knihu venuje „všetkým 
smutným, trpiacim a nešťastným“. 
Najplodnejšie roky svojho života 
venoval jeho milovanému mestu a 
jeho obyvateľom. Nič mu nebolo po-
svätnejšie ako jeho Banská Štiavnica 
a trvalé úsilie o to, aby jej obyvatelia 
boli šťastní a spokojní. Úprimne sú-
citil najmä so smutnými, trpiacimi a 
nešťastnými ľuďmi, ktorí vždy našli 
u neho nielen porozumenie, ale aj 
konkrétnu pomoc. Môže teda aj za 
toto i všetko, čo vykonal v prospech 
Banskej Štiavnice a blaho svojich 
spoluobčanov, byť spokojný vo več-
nosti a snívať spokojne svoj večný 
sen o „svojej“ i našej Štiavnici a jej 
obyvateľoch, z ktorých veľká väčšina 
ho s vrelou úctou stále spomína. 

J. Novák

K nedožitým šesťdesiatinám Ing. Mariána Lichnera, CSc.
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1.str. Zo získaných fi nancií bolo 
reparované vozidlo, 272 kontajnerov 
bolo zakúpených a rozmiestnených 
v obciach Združenia a samotnom 
meste. Osvetová kampaň prebehla 
na jeseň roku 2008. 

 Výrazným problémom bol fakt, 
že skládka Principlac, ktorú vlastní 
mesto Banská Štiavnica, mala povo-
lenie na prevádzkovanie od Sloven-
skej Inšpekcie Životného prostredia 
(SIŽP) platné iba do 31.12.2008. Po 
tomto termíne podobné skládky 
zakazoval prevádzkovať aj Zákon 
o odpadoch, nakoľko nespĺňali zá-
kladné podmienky, ktoré stanovila 
EÚ. Z tohto dôvodu mesto zareago-
valo na výzvu v rámci Operačného 
programu životné prostredie, ktorá 
vyšla začiatkom roka 2008. Vypra-
covalo potrebnú dokumentáciu, zís-
kalo potrebné povolenia a spolu so 
všetkými prílohami podalo žiadosť 
na Ministerstvo životného prostredia 
SR (MŽP SR). Celková hodnota po-
žadovaných fi nancií na uzatvorenie a 
rekultiváciu skládky dosiahla výšku 
51,08 mil. Sk. V júni 2008 MŽP SR 
oznámilo, že Banská Štiavnica bola 
pri podaní žiadosti úspešná a získala 
48, 53 mil. Sk (95 % celkovej hodno-
ty projektu a 100 % žiadanej sumy 
na projekt). Prevádzkovanie skládky 
bolo rozhodnutím SIŽP zastavené 
31.1.2009. V súčasnosti prebieha sa-
nácia a reklutivácia skládky.

Úvodné projekty v spolupráci s 
RF a projekt na uzatvorenie skládky 
boli základnými krokmi, ktoré mesto 
muselo podstúpiť. Boli to zároveň aj 
kroky, ktoré jasne naznačovali, že 
mesto musí do budúcna zmeniť stra-
tégiu a celkovú koncepciu OH. Preto 
spolu s projektovým tímom vypra-
covalo koncepciu separovaného 
zberu. Koncepcia navrhovala úplne 
iný systém nakladania s odpadmi. 
Navrhovala výstavbu nového zber-
ného dvora, systém uzamykateľných 
stojísk kontajnerov, nákup novej 
zberovej techniky. Veľká pozornosť 
bola venovaná zberu dát o vyseparo-
vaných zložkách, a tak bol vyvinutý 
nový elektronický systém evidencie. 
Mesto bude mať možnosť zbierať 
dáta v digitálnej forme a premietnuť 
ich do digitálnych máp. To umožní 
optimálne plánovanie trás a výjaz-
dov zberovej techniky. 

V zmysle navrhnutej koncepcie 
pristúpilo mesto k tvorbe projektovej 
dokumentácie na jar 2008. V máji 
2009 bol proces tvorby dokumen-
tácie dokončený a spolu s povinný-
mi prílohami bola zaslaná žiadosť v 
rámci Operačného programu život-
ného prostredia. Celková hodnota 
žiadanej sumy dosiahla výšku 3, 633 
mil. €.

Koncom septembra 2009 na zá-
klade tejto žiadosti získalo mesto 
3,45 mil. € (95% z celkovej hodno-

ty projektu). S realizáciou projektu 
plánuje mesto začať začiatkom roka 
2010 a plnú prevádzku nového systé-
mu zahájiť začiatkom roka 2011. 

V súčasnosti prebiehajú prípravné 
práce na ďalšie fázy projektu optima-
lizácie odpadového hospodárstva. 
Mesto má záujem vybudovať kom-
postáreň v areáli budúceho zberného 
dvora a zakúpiť drvičku na stavebný 
odpad. 

Súhrn – čo mesto získa z nového 
projektu: 

1.nákup pozemku v bývalom are-
áli Akutrade, na ktorom bude vybu-
dovaný nový zberový dvor

2. v novej lokalite bude vybu-
dovaný nový zberový dvor, spoločne 
so skladovacími a manipulačnými 
priestormi pre separované zložky 
odpadov a pre príslušnú techniku 

3.vybudovaná bude hala na do-
triedenie a spracovanie odpadov

4.nakúpená bude nová špičková 
zberová a zvozová technika (veľký 
„kukavoz“ s pohonom 4x4, malé 
zberové vozidlo s pohonom 4x4, 
šmykom riadený manipulátor, te-
leskopický manipulátor, zvozová sú-
prava na veľkokapacitné kontajnery 
Abroll

5.vybudovaná bude sieť uzamy-
kateľných stojísk na odpady na síd-
liskách, v oblastiach s rodinnými 
domami bude rozšírený vrecový 
zber separovaných zložiek odpadu, z 

projektu nakúpime potrebné vrecia a 
nádoby

6.spracovaná bude digitálna mapa 
mesta s cestnou sieťou a adresnými 
bodmi

7.zavedený bude systém sledova-
nia pohybu vozidiel s optimalizáciou 
trás pohybu ako aj frekvencie zvozu 
jednotlivých separovaných zložiek 
odpadov

8.zavedený bude elektronický sys-
tém sledovania triedenia odpadov 
a produkcie zmesového odpadu od 
jeho pôvodcov, s ktorým bude mož-
né vyhodnocovať ktoré domácnosti 
či prevádzky odpad separujú účinne 
a ktoré nie

9.vybudovaný bude dohľadový ka-
merový systém – v lokalitách s otvo-
renými stojiskami odpadov budú 
umiestnené bezpečnostné kamery, 
ktoré budú pripojené na centrálne 
dohľadové pracovisko s videoser-
verom s nahrávaním, v budúcnosti 
bude možné toto pracovisko rozširo-
vať o ďalšie kamerové systémy a po-
stupne budovať centrálny kamerový 
systém

10.spoločne s projektom bude 
spustený vzdelávací a informačný 
program pre obyvateľov, ktorý bude 
informovať, vzdelávať a motivovať 
obyvateľov k účinnej a efektívnej se-
parácii odpadov. 
M. Kapusta, Development Services, s.r.o. BŠ 

Ivana Malešová, EPIK, s.r.o. Bratislava

Reforma odpadového hospodárstva 

1.str. Na pretekoch štartovali 
aj majstri Slovenska v plávaní, Mi-
lan Medo z  ŠK Topvar Topoľčany a  
Miroslava Syllabová z ŠK Aquasport 
Levice, ktorí získali aj cenu primátora 
mesta Banská Štiavnica za najlepšie 
bodové výkony vo všetkých plavec-
kých disciplínach. Nestratili sa ani 
štiavnickí plavci, keď stáli na stupni 
víťazov a v celkovom hodnotení sa 
Marian Adamský a Denisa Tenke-
lová umiestnili na 2. mieste. Úspeš-
ne si viedli aj naše ostatné plavecké 
nádeje Monika Maruniaková, Matúš 
Berlanský, Matej a Šimon Ernekovci, 
Marek Konečný, Jakub Longauer, 
David Hriňák, Dávid Nemčok, Dá-
rius Doletina, Orság Daniel, Samu-
el Vazan a veterán Ján Čamaj ml., a 
mnohí z nich si zlepšili aj svoje osob-
né rekordy. Prinášame výsledky:

Kategória A - Denisa Tenkelová: 

1. 50 m voľný spôsob -  28.61, 1. 50 
m motýlik – 30.58, 1. 50 m znak – 
32.74, 1. 100 m polohové preteky – 
1.11.55, 1. 100 m motýlik – 1.08.26, 
2. 100 voľný spôsob – 1.02.76, fi nále 
A – 5. 100 m voľný spôsob – 1.04.47,

Monika Maruniaková: 9. 50 m 
voľný spôsob – 31.81, 1. 50 m prsia 
– 39.54, 4. 50 m znak – 35.40, 2. 100 
m prsia – 1.25.24, 3. 100 m znak – 
1.16.22, 6. 100 m polohové preteky 
– 1.16.90, 13. 100 m voľný spôsob – 
1.10.23, 

Kategória B – Matúš Berlanský: 3. 
50 m voľný spôsob – 31.94, 4. 100 m 
prsia – 1.32.81, 5. 50 m prsia - 42.76, 
8. 50 m znak – 39.34, 6. 100 m po-
lohové preteky – 1.22.10, 6. 100 m 
voľný spôsob – 1.12.51, 

Jakub Longauer: 9. 50 m voľný 
spôsob – 34.40, 8. 100 m motýlik – 
1.39.98, 11. 50 m motýlik – 41.37, 14. 

100 m polohové preteky – 1.31.03, 
13. 100 m voľný spôsob – 1.19.32, 

Matej Ernek: 12. 50 m voľný 
spôsob – 35.35, 12. 50 m motýlik – 
41.93, 13. 50 m znak – 41.98, 15. 100 
m polohové preteky – 1.32.03, 15. 
100 m voľný spôsob – 1.22.26, 5. 100 
m motýlik – 1.32.44, 

Dávid Nemčok: 16. 50 m voľný 
spôsob – 36.20, 17. 100 m voľný spô-
sob – 1.26.76, 

Orság Dalibor Daniel: 20. 50 m 
voľný spôsob – 37.37, 7. 100 m prsia 
– 1.43.73, 18. 100 m voľný spôsob – 
1.27.56, 

Kategória C - Šimon Ernek: 4. 50 
m prsia - 53.63, 8. 50 m voľný spô-
sob -  40.65, 9. 100 m voľný spôsob 
– 1.39.76, 

Kategória M – Marian Adamský: 
2. 50 m voľný spôsob – 25.54, 4. 50 
m motýlik – 28.14, 2. 100 m poloho-

vé preteky – 1.03.19, 2. 100 m voľný 
spôsob – 55.64, 2. 100 m motýlik – 
1.04.41, fi nále A – 2. 100 m voľný 
spôsob – 56.11, 

Marek Konečný: 5. 50 m prsia – 
36.14, 10. 50 m znak – 37.78, 5. 100 
m prsia – 1.18.19, 11. 100 m poloho-
vé preteky – 1.18.00, 

David Hriňák: 8. 50 m znak  – 
34.12, 13. 100 m voľný spôsob – 
1.01.81, 4. 50 m prsia – 36.12,   

Ján Čamaj: 4. 50 m znak – 31.11.
Našim plavcom srdečne blahože-

láme k dosiahnutým výsledkom a  
úspešnú reprezentáciu nášho mesta a 
prajeme im veľa úspechov na ďalších 
pretekoch. Na budúci rok sa bude 
konať už jubilejný 30. ročník plavec-
kých pretekov „Štiavnický kahanec“, 
na ktorý sa môžu už teraz  tešiť všetci 
priaznivci plávania.

 Michal Kríž

Štiavnický kahanec opäť úspešný
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Štvrtkové popoludnie nás svo-
jím sychravým počasím opäť 
nepotešilo. Ale naši milí seniori 
z KD v Banskej Štiavnici majú 
svoj vlastný recept na to, ako 
si vytvoriť útulnú atmosféru, 
pohodu a harmóniu v kruhu 
priateľov. A verte- neverte, nie-
kedy stačí naozaj málo, aby sa 
jeseň života prežiarila teplými 
farbami a lúčmi babieho leta.

 Predsedníčka KD, pani Marta 
Borošková, na úvod všetkých srdeč-
ne privítala. Príhovor plný osobné-
ho šarmu a optimizmu predniesol 
pán Vladimír Poprac. Ako povedal, 
každý človek má možnosť výbe-
ru. Môže prežiť svoju jeseň života 
obklopený samotou, zármutkom 
a sebaľútosťou, alebo je tu druhá 
cesta, sprevádzaná priateľstvom, 
aktivitou, optimizmom a radosťou 
z každého nového dňa .Bolo až nad 
slnko jasnejšie, ktorou z dvoch ciest 
kráčajú ľudia, ktorí sa tu stretávajú. 

K slávnostnej atmosfére prednesom 
poetického slova prispela pani Júlia 
Popracová a Janka Bernáthová. Ne-
odmysliteľnou súčasťou príjemného 
popoludnia bolo chutné pohostenie, 
dobroty vykúzlené šikovnými ruka-
mi členiek klubu. Priateľské rozho-
vory a zábava, dôvod na úsmev v 

každom ročnom období i každom 
veku. A verte, že sychravé počasie 
za oknom nemá šancu preniknúť 
do duše. K pohosteniu sponzorsky 
prispeli Potraviny pána Erneka, za 
čo mu touto cestou úprimne ďaku-
jeme. 

J.B.

Posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

Vzácneho životného jubilea 
100 rokov sa dožila naša spo-
luobčianka, skromná, láskavá 
a dobrá mamka, stará mamka, 
prastará a praprastará mamka 
p. Františka Ličková, ktorá 
svoje vzácne narodeniny oslá-
vila so svojou už rozrastenou 
milovanou rodinou. 

Dňa 12. októbra prišli osláviť 
život a šťastie, ktoré zaznievalo z 
harmonického súzvuku ľudských 
sŕdc, primátor mesta Mgr. Pavol 
Balžanka, MsÚ i občania z celej 
ulice.

V malom útulnom domčeku 
v hornej časti Štefultova žije so 
svojou dcérou naša jubilantka p. 
Františka Ličková. Narodila sa 
5.10.1909. Ako 5 ročná prežila I. 
svetovú vojnu, prežila II. svetovú 
vojnu. Zažila veľa biedy, utrpenia, 
ale i roky šťastia a spokojnosti. 
Bola vydatá a spolu s manželom 
vychovali vo veľkej skromnosti 
svoje dve milované dcéry. A hoci 
boli chudobní, snažili sa svojim de-
ťom dať to najcennejšie - vzdelanie 
a obidve dcéry vďaka svojim rodi-
čom vyštudovali vysoké školy. 

Naša jubilantka sa vzorne starala 
o svoju milovanú rodinu, manžela 
a svoje dcéry. Zamestnala sa v n.p. 

Pleta ako pletiarka na ručných ple-
tiarskych strojoch, kde pracovala 
až do odchodu na dôchodok.

Cez všetky zložitosti a prekážky 
života dokázala čestne a statočne 
žiť. Tvrdo pracovala a zápasila o 
každodenný chlieb. Svojim deťom 
však štepovala do sŕdc lásku k ľu-
dom, k práci, a dnes oni so svojimi 
deťmi sú pokračovateľmi jej šťastia. 
Žila, pracovala, vzorne sa starala o 
svoju rodinu. Láska a porozume-
nie ju sprevádzali jej životom. Žila 
a žije jednoduchý život, ale pritom 
bohatý na skúsenosti, rady, ktoré 
sa vždy s každým podelila. 

Rada hačkovala, jej dcéry sa do-
dnes môžu chváliť krásnymi ob-

rusmi a dečkami. Rada spievala a i 
dnes si rada zanôti svoju obľúbenú 
pesničku p. Márii. Je dlhoročnou 
členkou Dobrovoľného hasičského 
zboru, dnes už jej čestnou člen-
kou.

Pani Františka Ličková žila 
skromne, statočne v práci pre svoju 
rodinu a naše mesto a spoločnosť. 
Vysokého veku sa dožila ako hovo-
ria jej dcéry, vďaka stálemu pohy-
bu, koziemu mlieku a lásky svojich 
najbližších.

Našej jubilantke želáme, aby žila 
ešte medzi nami v dobrom zdraví 
obklopená láskou, úctou a vďakou 
jej najdrahších a nás všetkých.

J. Simonidesová

Vzácne životné jubileum 100 rokov

Stretnutie s jubilantmi
Dňa 12.10.2009 o 14.hod. sa 

uskutočnilo v kaviarni Grand – 
Matej Banská Štiavnica „Stretnu-
tie s jubilantmi“, ktoré pre svojich 
členov pripravila Základná orga-
nizácia Slovenského zväzu tlesne 
postihnutých v Banskej Štiavnici. 
Vo veľmi príjemnom prostredí 
strávilo pekné chvíle 75 jubilan-
tov s výbormi zväzu a pozvanými 
hosťami. V úvode stretnutia sa 
prihovorila prítomným básňou 
pani Blažka Havranová. Nasle-
dovali ľudové piesne a tance kro-
jovaných detí z Materskej školy 
1. mája pod vedením p. učiteľky 
Bartkovej a asistencie p. Gabiky 
Luptákovej. Detské oduševnenie 
a pekný program roztlieskali dla-
ne prítomných dlhým potleskom. 
Spolu s čokoládou bol odmenou 
našim najmenším za ich výkony. 
Nasledoval príhovor predsed-
níčky ZO SZTP p. Anky Peťko-
vej, ktorý oslovil prítomných, 
no hlavne jubilantov. Po nej sa 
o slovo prihlásil p. Mgr. Pavol 
Balžanka, primátor mesta, ktorý 
poďakoval staršej generácii za ich 
prácu a poprial im do budúcnosti 
hlavne veľa zdravia a optimizmu. 
Pripomenul, že MsÚ bude vždy 
ústretový voči seniorom mesta. 
V krátkom príhovore oboznámil 
predseda OC SZTP Ivan Madara 
s doteraz uskutočnenými akcia-
mi a ešte aj s plánovanými do 
konca roka. Zároveň poďakoval 
za pochopenie a pomoc pri re-
alizácii niektorých programov 
pánovi primátorovi, ktorými sa 
umožňuje prežiť príjemné dni 
počas kalendárneho roka členom 
zväzu. Nasledovali gratulácie ju-
bilantom, krátke pozastavenie 
a povzbudivé slová do ďalšieho 
života a obdarovanie darčekom - 
živým kvietkom. Veľké ďakujem 
patrí p. Ing. Darinke Kaníkovej, 
majiteľke hotela Grand – Matej 
za nezištné poskytnutie priesto-
rov a možnosť stráviť príjemné 
popoludnie vo vľúdnom prostre-
dí. Ďakujeme aj jej personálu za 
výbornú obsluhu a kuchyňu. O 
pohodové posedenie a výbornú 
náladu prítomných sa postarala 
vynikajúca  trojica hudobníkov 
„Old Boys“, srdcom  stále mladá – 
Ing. Marcel Palovič, Dežko Bačík 
a Šaňo Ladziansky. Ich melódie 
nám pripomenuli mladšie roky 
a tisli sa do sŕdc. Bolo to krásne 
popoludnie, o ktoré sa pričinili 
všetci aktéri a hostia.

Ivan Madara, predseda OC SZTP 

Primátor mesta zablahoželal p. Františke Ličkovej k jej životnému jubileu

Členovia KD v Banskej Štiavnici sa pravidelne stretávajú
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Oznamy

Inzercia

Dňa 22.10. bolo tomu presne 
60 rokov, čo bola ukončená 
výstavba  železničnej trate z 
Hronskej Dúbravy do Banskej 
Štiavnice – Trať mládeže (21 
km). Bola to najvýznamnejšia 
medzinárodná stavba mlá-
deže. Čo predchádzalo tejto 
výstavbe?

Už koncom 19. stor. sa uvažovalo 
o prebudovaní úzkorozchodnej tra-
te z Hronskej Dúbravy do Banskej 
Štiavnice. Avšak až v r. 1943 sa pri-
kročilo k stavbe úseku č. 6 – k raze-
niu tunela. Práce však postupovali 
veľmi pomaly. V polovici r. 1944 
sa začala stavba na úseku č. 5. V r. 
1947 boli stavebné práce realizova-
né len asi na 40 %. Za tejto situácie 
prišiel vhod návrh ÚV Zväzu slo-
venskej mládeže, že slovenská mlá-
dež pomôže budovať rozostavané 
úseky č. 5 a 6, ktoré v tom čase už 
stavali znárodnené fi rmy a že sú-
časne vybuduje doposiaľ nezačatú 
časť trate – úseky č. 1 až 4 tak, aby 
vybudovaná trať mohla byť daná 
do prevádzky k 28.10.1949. K sláv-
nostnému výkopu na stavbe došlo 
5.4.1948. Vykonal ho predseda SNR 
Karol Šmidke (v období 1. ČSR žil v 
Banskej Štiavnici).

Výstavby sa zúčastnilo od 

8.3.1948, kedy už začali prípravné 
práce na stavbe, do 22.10.1949  47 
162 mladých ľudí z 10 európskych 
štátov, ale aj z Alžírska, Indie, Ka-
nady a USA. Aj napriek tomu, že 
hlavnými pracovnými nástrojmi 
boli čakany, lopaty a fúriky a terén 
bol mimoriadne náročný, stavba 
bola vybudovaná len za niečo vyše 
pol druha roka, podstatne skôr, ako 
to bolo vtedy úplne samozrejmé 
pri takejto dĺžke trate a náročnosti 
terénu. Brigádnici vykopali a pre-
miestnili až 628 800 m3 zeminy, vy-
rúbali 35 000 stromov, zamurovali 
43 990 m3 betónu a muriva, 35 000 
m trativodov, nasypali 35 000 m3 
zvrškového štrku, urobili násypy 

až do výšky 18 m, prerazili viacero 
skalnatých zárezov, vybudovali 32 
väčších železničných objektov, me-
dzi nimi 3 viadukty a most a po-
mohli pri razení 1 194 m dlhého 
tunela, položili vyše 2 600 koľajníc a 
výhybiek a takmer 38 000 podvalov. 
Na trati sa prvýkrát v ČSR uskutoč-
nilo kladenie železničného zvršku 
strojovým spôsobom. 

Brigádnici žili aj mimoriadne 
aktívnym kultúrno-spoločenským 
a športovým životom. V r. 1948 sa 
tu zrodila Lúčnica – svetoznámy 
umelecký súbor, ktorý dodnes mi-
moriadne úspešne zviditeľňuje Slo-
vensko na všetkých svetadieloch.

J. Novák 

Historický význam Trate mládeže 

Koncert Padlášového výberu

Pozývame vás na koncert skupi-
ny Padlášový výber (Banská Štiav-
nica) a folkového speváka a gitaris-
tu Martina Chrobáka (Bratislava), 
ktorý sa uskutoční 27. októbra 
o 20:00 hod. v Art café v Banskej 
Štiavnici. Na vašu účasť sa tešia or-
ganizátori.

Poďakovanie

Plavecký klub Banská Štiavni-
ca by sa týmto chcel poďakovať 
všetkým, ktorí akýmkoľvek spô-
sobom podporili plavecké prete-
ky „Štiavnický kahanec“, ktoré sa 
konali v dňoch 17.-18.10.2009, 

sú nimi: Hlavný sponzor: Mesto 
Banská Štiavnica, sponzori: Ce-
mix, Combin, Stavasta, Štiavnické 
strojárne, Simkor, Beta Car – Pezi-
nok, Intemon, p. J. Tynkovanová, 
Penzión Kachelman - I. Kecskés, 
R. Sopko, R. Anguš, I. Celder, Š. 
Mičura, M. Pál, Magic Computers. 
Hlavnými usporiadateľmi pretekov 
boli Slovenská plavecká federácia  
a Plavecký klub Banská Štiavnica. 
Bližšie info: www.ssopz.sk, www.
swimmsvk.sk.  Ďakujeme!       PK BŠ

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

Pozvánka

Dňa 30. októbra o 15.00 hodine 
v krčme u Luptákov v  obci Ilija, 
sa uskutoční pravidelné stretnutie 
baníkov a ich priaznivcov. O občer-
stvenie je postarané a o dobrú nála-
du sa postará Dežko Bačík. Na vašu 
účasť sa tešia organizátori. Odchod 
autobusu z Križovatky na Iliju je o 
14.32 hodine.

Poďakovanie
Ako ste sa mohli nedávno do-

čítať, obec Ilija vás pozývala dňa 
10.10.2009 na požiarnu súťaž,  
prehliadku veteránov, či púťovú 
zábavu. V obci Ilija sa opäť po-
darilo vytvoriť peknú atmosféru 
aj vďaka ľuďom, ktorí k realizá-
cii dopomohli a podieľali sa na 
všetkých prípravách  chceli by 
sme sa im poďakovať. Taktiež 
by sme sa chceli touto  cestou 
poďakovať všetkým sponzorom, 
ktorí akoukoľvek formou prispeli 
a umožnili nám tak zrealizovať 
tieto podujatia. Sú to: Obecný 
úrad Ilija, Obecný úrad Bušince, 
Danhal – Záhradkárske potre-
by, p. Müllerová – Kvetinárstvo, 
p. Rákayová – Kvetinárstvo, p. 
Leštianska – Potraviny Ilija, p. 
Jokel Milan, p. Smrtník  Milan, 
p. Kecskés Imrich – Kachelman, 
p. LičkoVratislav, p. Nichta – 
Čajkov, p. Sombathyová Mária, 
p. Lupták – RACIO, p. Kopčan 
Jozef, p. Tóth Richard, p. Ciglan 
– veľkosklad piva, p. Bereň An-
ton – INEX.

Dúfame, že tým ktorý sa k nám 
prišli pozrieť, sa páčilo a cítili sa 
u nás dobre i napriek nepriazni 
počasia. Rady vás tu privítame 
opäť!

Za obec Ilija – Katarína Bačíková

Hudobná a umelecká akadémia 

Jána Albrechta Banská Štiavnica

Študujte klavír, jazz a muzikál!
Doplňujúce prijímacie poho-

vory
na denné a externé štúdium v 

Banskej Štiavnici
v spolupráci s Vienna Konser-

vatorium
v programoch:

Hra na klavíri
Jazz - gitara
Jazz - basová gitara
Jazz - klavír
Jazz - bicie
Jazz - dychové nástroje
Jazz - spev
Muzikál
Prihlásiť sa môžu aj začiatoč-

níci (veková hranica nie je sta-
novená)

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

Pohľadnica z Trate mládeže

Služby

Ponuka stavebných prác – zatep- 
ľovanie 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

Profesionálne fotím svadby, stuž- 
kové, školy, akcie. Ukážky na  www.
vdphoto.eu. Kontakt:0911 570 099

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

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

Hotel Grand Matej prijme bri- 
gádnikov, brigádničky na víkendy, 
tel.č.: 0915 311 190
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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. 20010, Berggericht

Múzeá otváracie hodiny

V dňoch 5. až 10. októbra 2009 
sa konala v Reykjavíku výročná 
konferencia Kultúrno-vzdelávacej 
komisie Medzinárodnej rady mú-
zeí ICOM/CECA. Zúčastnilo sa na 
nej cca 200 odborníkov z oblasti 
múzejnej pedagogiky z 35 krajín 
všetkých kontinentov. Odznelo 
na nej 31 referátov,  5 vedeckých 
prezentácií, 12 príspevkov z trhu 
nápadov a predstavených bolo aj 
5 poster-prezentácií. Nechýbala 
bohatá diskusia i exkurzie do vy-
braných múzeí, galérií a na unikát-
ne miesta prírodných jedinečností 
Islandu. Mal som to šťastie opäť 
prezentovať aktivity Múzea vo Sv. 
Antone. Prezentácia sa stretla so 
značným ohlasom a účastníci spo-
mínali i na výborne zorganizovanú 
konferenciu ICOM/CECA, ktorú 
sme realizovali  v Banskej Štiavnici 
v roku 2005. 

Pre zaujímavosť uvádzam, že 
9. októbra sme boli v Reykjaví-

ku spoločne s Yoko Ono, ktorá 9. 
októbra 2007 (deň nedožitých 67. 
narodenín Johna Lennona) zača-
la  novú tradíciu: V tento deň sa 
rozžiari na ostrove Videy Svetelná 
veža – až 4000 m vysoký lúč svetla, 
ktorý mieri k oblohe ako spomien-
ka na umelca i ako jeho odkaz, aby 
ľudia žili v mieri. Lúč potom zhas-

ne vždy 8. decembra (v deň výro-
čia jeho úmrtia). 

Kultúrno-vzdelávacie poslanie 
múzeí patrí medzi najdôležitejšie a 
konferencia v Reykjavíku s témou 
„Vzdelávanie prostredníctvom 
múzeí v globálnom kontexte – pri-
ority a rozvoj“ to opäť potvrdila.                                                                                  

Marian Číž

O aktivitách Múzea vo Sv. Antone 

Na výstave venovanej nielen de-
ťom budú prezentované rôzne mo-
dely a stavebnice z lega od členov 
združenia www.kostky.org, jeho 
slovenskej sekcie. Špeciálne pre 
našu výstavu zhotovia napr. erb 
Banskej Štiavnice a ďalšie atrak-
tívne modely od cca 20 autorov. 
Nebudú chýbať pojazdné vláčiky, 
ktorých koľajisko sa už pripravuje  
v Tatranskej Polianke. 

V rámci Lego fórum  to bude 

prvá výstava lega na Slovensku 
(veľký úspech mali výstavy lega 
vo Svitavách v roku 2007, v Brne 
v roku 2008, v roku 2010 sa pri-
pravuje v Roztokoch pri Prahe).  
Predpokladá sa  účasť aj českých 
autorov, o čom vás budeme prie-
bežne informovať. 

Interaktívna výstava bude ofi ci-
álne otvorená 30.11. 2009 o 14.00 
hod. vo výstavných priestoroch 
Starého zámku a potrvá až do kon-

ca januára 2010. 
Cieľom združenia je prostred-

níctvom výstavy ukázať aj sloven-
skej verejnosti, citujem: „aké nád-
herné tie Lego kocky sú, čo všetko 
sa dá pomocou nich vytvoriť a na-
podobniť. Že je v nich duša, ktorú 
dokáže oživiť ľudská tvorivosť. A 
tá Lego duša spätne pomáha roz-
víjať schopnosti svojho ľudského 
tvorcu.“

Mgr. Eva Lovásová

Prvá výstava „Lega“ na Slovensku

Na Starom zámku sa pripravuje výstava „Hračka i hoby“

Predám spoločenské šaty, veľ.38,  
raz oblečené, cena 20 Eur, kontakt: 
0905 946 172

Predám suché tvrdé palivové  
drevo. 1 m3 40 €, dĺžka 33 cm, 50 
cm štiepané, tel.č.: 0918 858 600 

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

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

Predám väčší cirkulár, tel.č.:  

0907 805 961
Predám cirkulár, príp. samostat- 

ný motor 7,5kW/980 otáčok, tel.č.: 
0910 488 211

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

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

ARLEK – A. KURUCOVÁ, Dol- 
ná 18, (Šindlerka) Vás pozýva 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 sortiment alko i nealko nápo-
jov za zvýhodnené ceny. 

Predám s dovozom betonár- 
ske roxory, karisiete, železné rúry 
všetkého druhu a ostatné materiá-
ly, tel.č.: 0914 138 988 

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

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

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

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

Hotel Grand Matej prijme bri- 
gádnikov, brigádničky na víkendy. 
Kontakt: 0915 311 190

Inzercia

Inzercia

Prezentácia na výročnej konferencii v Reykjavíku

fo
to

 M
sA
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Sobota 24.10., 18:30, Kino Akademik 

NEHANEBNÍ BASTARDI
Réžia: Quentin Tarantino, Akčný/USA/Nemecko, 2009, 153 min., MP 15 ,Vstupné: 2,40 Euro

Jednotka zúrivých amerických Židov lačných po pomste sa rozhodne zúčtovať s dejinami na vlastnú päsť. Pod vedením bodrého 
veterána s južanským akcentom, polovičného Apača Alda Rainesa (Pitt), nakladá s protivníkmi v duchu old-schoolových pravidiel 
divokého západu. V popredí však už od začiatku exhibuje temná postava Tretej ríše, plukovník Hans Landa (vynikajúci Christoph 
Waltz). Jeho pričinením sa víťazné ťaženie na najvyššie hlavy partaje mierne skomplikuje. Netušenú paralelnú akciu plánuje aj 
pôvabná majiteľka parížskeho kina, Židovka Shosanna Dreyfusová. Hitler prežíva zvyčajnú hystériu moci, Goebbels dojatie nad 
svojím najjagavejším propagandistickým opusom Pýcha národa.  

Štvrtok 29.10., 19:00, Filmový klub OKO

UMIERAJÚCE ZVIERA   FKO
USA, 2007, far., 113 min., MP 15, Vstupné: 2 Euro, S preukazom FK:1,50 Euro
Charizmatický vysokoškolský pedagóg Kepesh (Ben Kingsley) prežíva spokojné obdobie jesene svojho života, ktorý delí medzi 
prednášky, priateľov, vzťah s dlhoročnou milenkou a svoje obľúbené knihy. Hoci sa teší pozornosti hlavne ženskej časti svojich 
poslucháčov, príležitostné vzťahy nevyhľadáva. Kontúry tohto príjemného stereotypu však naruší pôvabná žiačka Con-
suela (Penélope Cruz), ktorá dosiahne, že ctihodný pán profesor sa snáď po prvý raz, a možno aj naposledy v 
živote, úprimne zamiluje. Vekový rozdiel však nemožno oklamať. Lásku a milenecký cit vystrieda p o s a d n u -
tosť a chorobná žiarlivosť. Nerovná dvojica sa rozchádza, aby sa stretla znova po dvoch rokoch. C o n s u e l a 
má posledné želanie, ktoré môže všetko zmeniť...

Piatok 30.10., 18.30, Kino Akademik

OSADNÉ
Česko/Slovensko, 2009, far., 65 min., Dobrovoľné vstupné

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 úctyhodných 36 rokov. Jeho duchovný pandant pra-
voslávny kňaz Peter Soroka  za posledných 5 rokov pochoval 50 ľudí a pokrstil 
2 deti.  OSADNÉ pomaly vymiera. Boj za záchranu dediny začnú viesť staros-
ta 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 manažéra 
politického hnutia Rusínska obroda Fedora Vica. Tento politik s humorom 
Dona Quijota pritiahne do Osadného návštevu na najvyššej úrovni z Bru-
selu.  Europoslanec Milana Gaľa je pohnutý situáciou v obci a pozve lo-
kálnych politikov do Bruselu.

SUDOKU

Sudoku

6 4 9 2 5 1 7 3 8

7 3 2 8 6 4 9 1 5

1 8 5 3 7 9 6 4 2

5 6 7 4 9 2 3 8 1

8 2 3 6 1 7 5 9 4

4 9 1 5 3 8 2 6 7

9 7 8 1 2 6 4 5 3

3 1 6 7 4 5 8 2 9

2 5 4 9 8 3 1 7 6

Vážení lúštitelia! Výhru vo 
výške 3,5€ si výherca môže 
prevziať v pokladni Klient-
skeho centra. 3,5€ vyhráva 
Jozef Kopál, Hviezdosla-
vova 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: 

1 7 9 3

6 2 9 3 1 4

5 6

5 7 2

8 6

9 2 7

2 7

7 4 5 9 6 2

8 5 1 4

Viac info: Mestský úrad, oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, info: tel.č.:045/290 9009, kultura2@banskastiavnica.sk 
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Symbolický sobáš Maríny, zám-
ky lásky, krvavá grófka z Čach-
tíc, krst Bielej vdovy. To všetko 
a ešte omnoho viac pripravilo 
OZ Paradajz  pre účastníkov 
jedinečného Festivalu lásky v 
Banskej Štiavnici, ktorý sa tu 
konal v sobotu 17.októbra.

 Zvony Kostola svätej Kataríny 
odbíjali pravé poludnie, keď sa  v 
rodnom dome Maríny na Tro-
jičnom námestí začal slávnostný 
obrad symbolického sobáša Maríny 
Pischlovej a Andreja Braxatorisa, 
ktorých stvárňovali Barborka Mi-
kušová a Ľubomír Bodžár. Svoje 
osudom nedopriate ,, áno“ spečate-
né prstienkami a bozkom si pove-
dali za prítomnosti poslanca MsZ 
Ing. Ondreja Michnu, pani Jarky 
Simonidesovej a svedkov Antona 
Pižurného a Barborky Kováčovej. 
Svadobný sprievod v nádherných 
dobových kostýmoch sa odobral 
pred budovu, kde bola slávnostne 
odhalená mreža, na ktorú mali ako 
znak spečatenia lásky uzamknúť 
zámku a zahodiť od nej kľúč prví 
mladí zaľúbenci. Poďakovanie za 
tento dar patrí pánom Ondrejovi 
Binderovi a poslancovi Jozefovi 
Mikušovi. Po odhalení mreže ča-
kalo na všetkých  prekvapenie. V 
priebehu noci sa s týmto roztomi-
lým obradom,, niekto“ veľmi po-
ponáhľal, takže ju už jedna zámka 
lásky zdobila. Sprievod sa potom 
vydal smerom na Frauenberg, kde 
nevesta Marína položila kyticu na 
svoj ,,vlastný“ hrob. Festival pokra-
čoval v priestoroch kaviarne Art 
Café svadobnou hostinou a diva-
delným predstavením žiačok LDO 
ZUŠ v Banskej Štiavnici, ktorý pra-

cuje  pod vedením pani učiteľky 
Ľudmily Klimkovej. 

Hra o legendárnej grófk e Bátho-
ry, s ktorou  sa zúčastnili celoslo-
venskej divadelnej prehliadky Zlatá 
priadka v Šali, je vlastne moderný 
príbeh dievčiny- sprievodkyne, 
sprevádzajúcej diváka vežami a 
komnatami Čachtického hradu. So-
chy a obrazy postupne ožívajú ako 
hrozná dávna minulosť v príbehu o 
krvavej grófk e. Rám starého obra-
zu, snehobiele dievčenské šaty, kr-
vavočervené šatky a veľmi pôsobivá 
hudba v spojení skvelých hereckých 
výkonov Kristíny Korbeľovej  v úlo-
he sprievodkyne, Mišky Kružlicovej 
ako Aničky, Hanky Cvečkovej ako 
grófk y Báthory, Karin Stolárovej 
ako Heleny Jó a Dominiky Szabovej 
ako Ficka .Úvodnú pieseň zaspie-
vala Katka Kružlicová. Po predsta-
vení nasledoval ,,krst“ Bielej vdovy, 
novej knihy banskoštiavnického 
autora Antona Pižurného, na ktorej 
sa výtvarne podieľal Mgr. Art.Ivan 
Slovenčák. Podľa slov autora je to 
nový príbeh o Maríne, ktorý písal 
počas svojho pobytu na Madagaska-
re a my sa k nemu na stránkach ŠN 
ešte vrátime. Krstným otcom Bielej 

vdovy sa stal mladý Braxatoris, keď 
pokropil nové dielo voskom bielej 
sviece a poprial mu šťastnú cestu k 
čitateľom, pretože verše odjakživa 
patrili k najkrajšieho ľudského citu. 

wBanská Štiavnica je mestom 
lásky. Vďaka Maríne a Andrejovi, 
vďaka stovkám študentských lások, 
o ktorých si po nociach s vetrom 
šuškajú malebné starobylé uličky. 
Vďaka tajným milencom, ktorí pod 
rúškom noci ozdobili mrežu na 
Maríninom dome prvou zámkou i 
vďaka tým, ktorí sem ešte len prídu. 
Pred pár rokmi som navštívila ta-
liansku Veronu a nádvorie s malým 
balkónom Júlie Kapuletovej, kde jej 
údajne vyznával svoje city Rómeo. 
Bola som príjemne prekvapená ob-
rovským záujmom o toto miesto. 
Kamenné múry boli úplne vyleš-
tené od dotykov dlaní, ľudia na ne 
písali svoje mená, verše, vyznania, 
nosili tam kvety, fotografovali sa pri 
soche krásnej Júlie, kým v jej izbe sa 
sobášili páry takmer z celého sveta. 
Shakespearova legenda tu žije do-
dnes, pretože ľudia potrebujú lás-
ku. Pretože láska je nesmrteľná bez 
ohľadu na to, čo jej osud nadelí.

Janka Bernáthová  

Štiavnica - mesto nesmrteľnej lásky
 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

BBSK - Pohronské osvetové stre-
disko v Žiari nad Hronom pripra-
vuje školu tanca pre mažoretky s 
názvom Tancujeme s paličkami.

Školenie ponúkame vedúcim ta-
nečných kolektívov a všetkým zá-
ujemcom o tento žáner. Je vhodné 
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 choreogra-
fi e, osobnosti vedúceho a pod.

Školenie sa uskutoční dňa 31. ok-
tóbra 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 zaslali 
obratom, najneskôr však do 20. ok-

tóbra 2009 na adresu: Anica Kmeť-
ková, Pohronské osvetové stredisko, 
Duklianskych hrdinov 21,  965 01 
Žiar nad Hronom.

Bližšie info – prípadne nahláse-
nie záujmu na č. 0908 962 514.

Veríme, že neodmietnete našu 
pomocnú ruku v oblasti tohto žán-
ru, že sa stretnutia zúčastníte v čo 
najväčšom počte a získané vedo-
mosti využijete pri  práci v taneč-
nom kolektíve alebo pri svojej zá-
ľube.

Mgr. Helena Žňavová riaditeľka POS

Škola tanca pre mažoretky
Mestská knižnica oznamuje 

svojim čitateľom, že bude posky-
tovať svoje služby až od 19. ok-
tóbra 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.
Obedňajšia prestávka: 12,00 – 

12,30 hod. 
Tel.: 045/290 90 35
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IV. liga muži

Zbabraný 1. polčas
Divín – B.Štiavnica 4:2 (3:0)
Góly: 61’ Šima, 79’ Kminiak (11 

m kop)
Budinský V. – Halát (32’Číž), 

Čiliak, Mayer, Dulaj, Barák N. (86’ 
Hudák), Šima, Necpal, Lupták, Bu-
dinský D., Kminiak

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

Naše mužstvo išlo k posledné-
mu tímu s predsavzatím bodovať, 
no 1.polčas ukázal, že predsavzatie 
nestačí. Slabou hrou umožnili do-
mácim už v 17’ vyhrávať 3:0. Aj keď 
sa výkon našich hráčov v druhých 
45’ zlepšil, na zvrat to nestačilo. Už 
v 1’ mal dobrú šancu domáci útoč-
ník, no prestrelil bránu. V 2’ urobil 
chybu mladík v našej bráne a do-
máci išli do vedenia. O 2’ neskôr 
mal na kopačke vyrovnanie Šima, 
no domáci gólman ho vychytal. 
Nedáš dostaneš sa potvrdilo ešte v 
tej istej minúte, keď domáci strelou 
z voleja dali druhý gól. V 17’ si do-
máci spravili z našej obrany trhací 
kalendár a bolo 3:0. v 51’ sa zaskvel 

náš brankár, keď zlikvidoval samo-
statný nájazd domáceho útočníka. 
V 61’ strelil náš 1. gól Šima, keď 
využil trmu-vrmu vo veľkom váp-
ne. V 64’ kryl Budinský čistú šancu 
domácich. V 72’ sme dosiahli re-
gulérny gól, no rozhodca bol proti 
a gól neuznal. O 3’ neskôr už vy-
hrávali domáci 4:1. V 79’ bol faulo-
vaný v pokutovom území Lupták, 
aj 11 m kop Kminiak bezpečne 
premenil. V 83’ mohol znížiť stav 
stretnutie Budinský, no miesto 
lobu ponad vybiehajúceho gólma-
na volil kľučku, ktorá mu nevyšla. 
A tak sa naši hráči môžu zamyslieť 
prečo začali hrať až keď prehráva-
li 3:0 s mužstvom, ktoré tróni na 
chvoste tabuľky.  

IV.liga dorast

Hokejový výsledok
Hodruša – Hámre – B.Štiavnica 

5:1 (3:0), gól: 80’ Ferenčík
Osvald (36’ Szabó), Hriňák, Bar-

tík, Ferenčík, Krištof, Židík (51’ Ku-
bík), Pastier, Hudák, Schrom (79’ 
Ladický), Meňuš

Naši chlapci nastúpili na stret-
nutie nekoncentrovane a v hlbo-
kom spánku, lebo inak by už v 8’ 
nemohli prehrávať 3:0. Až za tohto 
stavu si uvedomili, že sa hrá maj-
strovské stretnutie a ako tak držali 
krok s domácimi, aj keď vysoko 
prehrali. Je len na chlapcoch, aby 

si vstúpili do svedomia, hlavne prí-
stupom na tréningu, lebo tréner za 
vás hrať nemôže. Viac skromnosti 
by vám nezaškodilo, zato potrebu-
jete väčšiu túžbu pobiť sa o víťaz-
stvo v každom stretnutí.

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

II. liga starší žiaci
Zvolen „C“ - B.Štiavnica 2:0 

(2:0), 
II. liga mladší žiaci 
Zvolen „C“– B.Štiavnica 4:1 

(0:1), gól: Židík

Kam na futbal?

IV. liga 12. kolo 25.10.2009 o 
14,00 hod.  B.Štiavnica – Jupie 
B.Bystrica - Podlavice

IV. liga 12. kolo 25.10.2009 o 
14,00 hod. Št. Bane - Revúca 

I. trieda 12.kolo 25.10. o 14,00 
hod. Hodruša Hámre - B. Belá 

IV. liga dorast 12. kolo 24.10.2009 
o 14,00 hod. B. Štiavnica - Selce

II. liga SŽ a MŽ 12.kolo 
24.10.2009 o 10 – 12 hod. B.Štia-
vnica – Detva

FUDO

Čierny víkend našich mužstiev

Cez víkend, v sobotu 17. 10. 
2009 sa v Budapešti konala „Veľká 
cena Maďarska“ v pretláčaní ru-
kou. Na tomto športovom podujatí 
sa zúčastnilo 9 krajín, na ktorom 
štartovalo celkom 170 pretekárov. 
Medzi nimi nechýbali ani 3 pre-
tekári z AWK Banská Štiavnica. 
V silnej konkurencii si naši borci 
viedli veľmi úspešne. Prinášame 

výsledky:  
Kategória do 75 kg:

Roman Tenkel: ľavá ruka - 4. 
miesto
Kategória do 85 kg:

Michal Kyjovský: ľavá ruka – 
5.miesto, 

- pravá ruka – 5.miesto
Kategória do 95 kg:
Radoslav Dobrovič: ľavá ruka – 

1.miesto, 
- pravá ruka – 1.miesto.
K dosiahnutým výsledkom na-

šim borcom srdečne blahoželáme! 
Naši borci sa zúčastnia už 

24.10.2009 (sobota) vo Zvolene 2. 
kola Slovenského pohára v pre-
tláčaní rukou. Držíme vám palce, 
chlapci!

red

Veľká cena Maďarska v pretláčaní

STJ Drieňová B. Štiavnica – Sob-
rance: 0:3 (25:27, 10:25, 27:29)

1:3 (15:25, 25:23, 20:25, 22:25)
V nedeľu 18. októbra 2009 sa 

odohral v Základnej škole Jozefa 
Kollára na sídlisku Drieňová zápas 
s mužstvom zo Sobraniec. Naši vo-
lejbalisti odohrali dva zápasy. V pr-

vom zápase so začiatkom  o 13 hod. 
naši volejbalisti podľahli súperovi 
0:3 po setoch (25:27, 10:25, 27:29). 
V druhom zápase so začiatkom 
o 15 hod. stav na sety 1:3 (15:25, 
25:23, 20:25, 22:25).

Zároveň sa chceme poďakovať 
verným fanúšikov volejbalu za ich 

účasť na zápase. Ďalší zápas sa odo-
hrá 24. októbra 2009 v Martine. 

V minulom čísle ŠN mal byť 
správny výsledok zápasu: Kežma-
rok – STJ Drieňová B.Štiavnica: 
2:1 (20:21, 25:19, 25:15), 3:0 (25:21, 
25:23, 25:22). Za chybu sa osprave-
dlňujeme.                                     red

Volejbal – 2. kolo muži Východ

Reality

Odstúpim priestory vo Svätom  
Antone + predám pokladňu, stôl, 
zrkadlo, stojany s vešiakmi na 
odev, tel.č.: 0904 480 121 

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

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

Prenajmeme skladové ale- 
bo kancelárske 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, zateple-
ný 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
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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  

a.kme a 12
969 01 banská štiavnica

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 638q

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

Dám do prenájmu veľký mezome- 
tový 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 Ban- 
skej Štiavnici na Dolnej 27. Mesačný 
nájom 220,-€ bez energií. Možnosť 
odkúpenia bytu za 45 000,-€. Kon-
takt: 0908 551 422, 045/6920882.

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

Prenajmem 1 izbu v 3 izbovom  
byte na sídlisku Drieňová v BŠ, tel.č.: 
0915 644 996

Reality


