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28.október 2010 sa navždy zapíše do kroniky nášho mesta.
Po prvýkrát v jeho histórii ho
navštívi kráľovná. V minulosti už bola Banská Štiavnica
poctená návštevami kráľov či
cisárov, ale ešte nikdy k nám
nezavítala kráľovná. Všetci
obyvatelia mesta majú teda
jedinečnú príležitosť stretnúť
sa s kráľovským nórskym
párom. Ako sme už uvádzali
v predchádzajúcich číslach
Štiavnických novín, náš pán
prezident Ivan Gašparovič s
manželkou a Ich Veličenstvá
kráľ Harald V. a kráľovná Sonja
si prezrú vybraté zaujímavosti
Banskej Štiavnice s nasledovným programom:
10,30 – príchod do Banskej Štiavnice – futbalový štadión mesta
10,40 – príchod do Penziónu

Cosmopolitan v centre mesta
11,15 – privítanie primátorom
Banskej Štiavnice v budove radnice
mesta
11,40 - návšteva Galérie Jozefa
Kollára
12,10 – prehliadka Starého zámku
12,35 – prehliadka dreveného
betlehemu
12,50 – krátka prehliadka Múzea
vo Sv. Antone
13,20 – slávnostný obed v Múzeu
vo Sv. Antone a vystúpenie žiakov
ZUŠ
15,20 - sokoliarske vystúpenie
15,35 – prehliadka poľovníckej
expozície
15,45 – návšteva OZ Banská ST
A NICA
16,00 – odchod do Žiaru nad
Hronom
Zmena programu vyhradená
Dôležité: v tento deň bude v

Foto: ilustračné

Kráľovná po prvýkrát v Štiavnici

Nórsky Kráľ Harald V. s kráľovnou Sonjou navštívia naše mesto
meste obmedzená a v centre mesta
úplne odstavená doprava v čase od
7,00 – 16,00. V tomto čase bude
zákaz parkovania na Námestí sv.
Trojice. Dopravu bude riadiť polí-

cia.
Srdečne pozývame všetkých obyvateľov mesta, aby prišli pozdraviť slovenský prezidentský pár a
nórsky kráľovský pár!!!

Osobnosti Ich Veličenstiev
Nórsky kráľovský pár Harald V. s manželkou Sonjou v kontexte cisárskych návštev B. Štiavnice v minulosti
Kráľovská nórska rodina patrí
do rodu Gluckburgovcov. Jej
členmi sú kráľ Harald V a kráľovná Sonja a Ich Kráľovské Výsosti
korunný princ Haakon, korunná
princezna Mette-Marti a princezna Ingrid Alexandra. Ostatní
členovia kráľovskej rodiny sú:
korunný princ a korunná princezná, Jeho Výsosť Princ Sverre
Magnus a Marius Borg Hoidbz,
Jej Výsosť princezná Martha Louise, Ari Mikael Behn, Maud Angelica Behn, Leah Isadora Behn,
Emma Tallulah Behn, Jej Výsosť

princezná Ragnhild Lorentzen,
Erling Sven Lorentzen, Jej Výsosť princezná Astrid Ferner a
Johan Martin Ferner.
Kráľ Harald V. a kráľovná Sonja
podporujú širokú škálu oblastí, ktoré sú dôležité v nórskom aj v medzinárodnom kontexte.
Kráľ Harald sa narodil 21.2.1937
ako syn kráľa Olava V. a korunnej
princeznej Marthy. Na trón nastúpil
17.1.1991. Po oslobodení navštevoval Smestadskú školu v Osle a svoje
stredoškolské štúdiá dokončil v Ka-

tedrálnej škole v Osle v roku 1955
maturitnou skúškou. Vo vzdelávaní
pokracoval na Vojenskej akadémii,

ktorú ukončil v roku 1959, v ďalších
štúdiách pokračoval po absolvovaní
XXX4.str.
vojenskej šlužby,
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Oznamy Výberové konanie

Peter Heiler riaditeľ podniku

Oznam o prerušení dodávky
elektrickej energie
Oznamujeme Vám, že od
26.10.2010, 08.30 do 26.10.2010,
14.00 bude prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu
údržby el. zariadenia. Bez el.
energie bude v Banskej Štiavnici
cela Ul. Starozámocká, Radničné námestie a Belháziovský dom
(areál bývalej VŠ).
Od 28.10.2010, 09.00 do
28.10.2010, 17.00 bude prerušená dodávka elektrickej energie z
dôvodu montáže el. zariadenia.
Bez el. energie budú v B.Štiavnici
Ul. 1.mája, Exnára, Horná Huta,
Špitálska, Obchodná a Brezová.
Od 04.11.2010, 10.00 do
04.11.2010, 13.00 bude prerušená
dodávka elektrickej energie z dôvodu údržby el. zariadenia. Bez
el. energie bude v Banskej Štiavnici objekt Arboreta a SOSL.
Dipečing VN/NN Žiar nad Hronom

Mestské kúpele – Plaváreň, Mládežnícka 10, Banská Štiavnica
Otváracie hodiny:
Bazén:
Pondelok: Sanitárny deň
Ut. – piatok: 14,00 – 20,30
hod.
Sobota: 14,00 – 21,00 hod.
Nedeľa: 14,00 – 20,00 hod.
Sauna:
Pondelok: Sanitárny deň
Ut.: 14,00 – 19,00 hod. – muži,
19,00 – 20,30 hod. – zmiešaná
Streda: 14,00 – 19,00 hod. –
ženy, 19,00 – 20,30 hod. – zmiešaná
Št.: 14,00 – 20,00 hod. – muži
Piatok: 14,00 – 20,00 hod. –
ženy
So: 14,00 – 18,00 hod. – muži,
18,00 – 21,00 hod. – zmiešaná
Nedeľa: 14,00 – 20,00 hod. –
zmiešaná
Bližšie info na tel.č.: 045/691 27 24

OBEC BAĎAN vypisuje v zmysle §
4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o
štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a § 5 zákona NR
SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo
verejnom záujme v ďalšom znení a
doplnení
výberové konanie
NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽKY MATERSKEJ ŠKOLY
Materská škola BAĎAN
s predpokladaným nástupom od
8.novembra 2010
Kvaliﬁkačné predpoklady:
- vzdelanie v zmysle vyhl. MŠ
SR č. 437/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a
osobitné kvalifikačné požiadavky
pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Iné kritériá a požiadavky:
- najmenej 5 rokov pedagogickej
praxe
- občianska a morálna bezúhonnosť
- osobnostné a zdravotné predpoklady na výkon riadiacej funkcie
- znalosť všeobecne záväzných
právnych predpisov

vého konania:
- overené kópie dokladov o
vzdelaní
- potvrdenie o pedagogickej
praxi
- profesijný životopis
- aktuálny výpis z registra trestov ( nie starší ako 3 mesiace )
- predloženie návrhu koncepcie
rozvoja školského zariadenia v písomnej forme
- písomný súhlas uchádzača k
použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle
§ 7 ods. 1. a 2. zákona č. 428/2002
Z.z. o ochrane osobných údajov v
znení neskorších predpisov.
- Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
Prihlášky s dokladmi v zalepenej
obálke s označením „VÝBEROVÉ
KONANIE – MŠ Baďan“ je potrebné zaslať alebo osobne doručiť najneskôr do 25.10.2010 do 12.00hod.
na adresu:
Obec BAĎAN,
Obecný úrad č. 11
969 01 Baďan
Termín a miesto výberového
konania oznámi vyhlasovateľ prihláseným uchádzačom najmenej 5
dní pred jeho konaním.

Požadované doklady do výbero-

V Baďane 29.9.2010

Foto: M.Kríž

Technické služby, mestský
podnik, oznamujú obyvateľom
mesta, že zvozy komunálneho
odpadu, ktoré pripadajú na deň
01.11.2010, sa uskutočnia dňa
02.11.2010.
O zvozoch odpadu, ktoré pripadajú na deň 17.11.2010, vás
budeme vopred informovať.

Slávnostné prijatie autorov publikácie 7x7 na Radnici

Dňa 4.10.2010 o 08,30 hod.
hliadka MsPo na základe telefonického oznámenia zistila, že na
Povrazníku pri SOŠ obchodu a
služieb došlo k poškodeniu poštovej schránky motorovým vozidlom. Vzhľadom na to, že došlo
ku škodovej udalosti a páchateľ
nebol známy, vec bola odovzdaná OO PZ v Banskej Štiavnici s
cieľom ďalšieho objasňovania.
Dňa 4.10.2010 o 17,50 hod
bola hliadka MsPo privolaná na
ulicu Kolpašskú, kde ležal na vozovke neznámy muž. Hliadka následne zistila, že ide o M.P. z obce
Banský Studenec, ktorý bol pod
vplyvom alkoholických nápojov
a zaspal na krajnici vozovky, čím
vzbudzoval verejné pohoršenie
a ohrozoval bezpečnosť cestnej
premávky ako aj svojej osoby.
Priestupok proti verejnému poriadku je riešený v zmysle zákona
SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.
Dňa 9.10.2010 o 11,00 hod
bolo hliadke MsPo oznámené,
že pri Šobove na ulici Osadnej,
neznámy muž vyhadzuje z vozidla väčšie množstvo smetí. Po
vypočutí svedkov bolo hliadkou
zistené, že nepovolenú skládku vytvoril Ľ.H. z okresu Levice. Priestupok ďalej objasňuje
MsPo.
Upozornenie
Vážení motoristi sídliska Drieňová, tým, že vaše motorové
vozidlá zaparkujete na verejnej
alebo cestnej zeleni, dopúšťate
sa priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Upozorňujeme vás, ako aj
všetkých motoristov v našom
meste, aby ste vo vlastnom záujme dodržiavali stanovené pravidlá cestnej premávky. Chránite
tým seba pred možnou sankciou
zo strany polície vo všeobecnosti a nielen zo strany MsPo a na
strane druhej chránite našu zeleň
pred jej ďalším devastovaním.
Využite preto možnosti parkovania na spevnených plochách
parkoviska pri CBA a pod Nemocnicou na Ulici Bratskej. Za
pochopenie ďakujeme.
JUDr. Dušan Lukačko
náčelník MsPo
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Stretnutie s županom a europoslancom Vladimírom Maňkom v Bruseli
Informačné centrum mladých
v školskom roku 2009/2010
zorganizovalo výtvarno-propagačnú súťaž Naša kampaň
proti fajčeniu. Do tejto súťaže
sa mohli zapojiť žiaci stredných i základných škôl Banskej
Štiavnice. Súťažiaci, ktorí sa
umiestnili na víťazných pozíciách, boli odmenení návštevou
Bruselu a európskeho parlamentu. Toto zaujímavé ocenenie dostali od europoslanca SR
pána Vladímíra Maňku.

Stretnutie s europoslancom SR Vladimírom Maňkom v Bruseli (zľava P. Michal, B. Nemcová, V. Maňka a P. Balžanka)

Pozvanie na návštevu Europarlamentu v Bruseli prijali však aj
primátor mesta Banská Štiavnica
Pavol Balžanka, štatutárny zástupca ICM Beata Nemcová, riaditeľ
Základnej školy M.Hella Pavol Michal, zástupca Skautského domu
Juraj Bačík. Aktívnych študentov
zastupovali: Barbara Ivašková,
Lujza Javorková a Nikol Mozolová.
Návšteva Bruselu od 12.10.2010
do 14.10.2010 bola rozdelená na
pracovnú i poznávaciu časť. Prvé
popoludnie po príchode bolo venované krátkej prehliadke mesta,
nasledovný deň návšteve Európ-

skeho parlamentu a spoznávaniu
práce poslancov parlamentu za
SR.
Dôležitou súčasťou bolo priateľské stretnutie celej skupiny z
Banskej Štiavnice s europoslancom Vladimírom Maňkom, ktoré
pokračovalo pracovným rokovaním v užšom kruhu s primátorom
Pavlom Balžankom. Na tomto
stretnutí boli prerokované viaceré
aktuálne témy, ako napríklad otázky efektívnej spolupráce na úrovni
župan – primátor pred nadchádzajúcimi komunálnymi voľbami a po
voľbách, spolupráca pri realizácii
nového úspešného projektu z eu-

rofondov „Podpora infraštruktúry
cestovného ruchu v štiavnickom
regióne“, spolupráca pri skvalitňovaní dopravnej infraštruktúry a v
neposlednom rade otázka lokalizačných zmien vedúca k vytvoreniu
silnejšej stredoškolskej základne
v našom meste, možnosť vytvorenia nových bytových jednotiek a
zvýšenia kvality a kvantity služieb
poskytovaných seniorom Domom
Márie v Banskej Štiavnici.
V rámci pobytu sme dostali
priestor aj na návštevu Minieurópy, slávnych čokoládovní a Katedrály sv. Kataríny.
Beata Nemcová

Objemné odpady nepatria ku kontajnerom
Mnohí občania sa sťažujú, že
ich obťažujú objemné odpady,
ako napríklad zvyšky bytových jadier, WC misy, okná,
dvere, skrine a iný nábytok,
dokonca aj televízory či chladničky, ktoré sú uložené okolo
stojísk kontajnerov na sídliskách. Nasleduje „štandardný“
postup: telefonát na Mestský
úrad, alebo priamo na Technické služby, prípadne rozhorčený e-mail kompetentným.
Potom vyšetrovanie, kto tam
odpad uložil, a nakoniec výjazd Tech. služieb a odstránenie odpadu. Zaplatia to všetci
občania, lebo sa ukrojí z aj tak
napätého rozpočtu na odpadové hospodárstvo. Namiesto
takýchto vynútených výjazdov
by napr. mohli zostať peniaze
na častejšie rozmiestňovanie
veľkokapacitných kontajnerov
na objemný odpad.

Objemný odpad pri kontajneroch na zmesový komunálny odpad je uložený v rozpore s všeobecne záväzným nariadením č. 9/2005
o odpadoch, a teda je tam uložený nelegálne. Podľa čl. V, bodu 6,
písm. f) je vlastník alebo správca
nehnuteľnosti povinný starať sa o
prístup k zberovým nádobám a o
čistotu okolia zberových nádob.
Občania majú 2 možnosti: 1.
Dvakrát ročne sa realizuje zber
objemného odpadu formou rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov, 2. kedykoľvek cez pracovné dni od 6.00 do 18.00 h a v
sobotu od 8:00 do 12.00 h doviesť
svoje odpady na zberný dvor – Ul.
E. M. Šoltésovej 1 – pri žel. stanici.
do 1 m3 na domácnosť za rok je
odber bezodplatný.
Stavebné odpady, najmä kusy
tehál a betónu, kamene, nepatria
do kontajnerov na zmesový komunálny odpad, ale na zberný dvor. V

kontajneroch totiž môžu spôsobiť
vážne poškodenie zberového vozidla.
Ten, kto si prerába bytové jadro,
alebo inak modernizuje domácnosť, mal by si vyčleniť prostriedky
aj na prepravu a likvidáciu vzniknutých odpadov. Väčšinou je to
malé percento z celkových nákladov stavby, ale predstavuje spravodlivé a legálne riešenie, ktoré
nie je na úkor ostatných. V súčasnosti tento princíp pomerne dobre pochopili občania v rodinných
domoch, ktorí často prinášajú na
zberný dvor svoje objemné odpady. Na sídliskách je to skôr vzácna
výnimka.
Verím, že nový systém uzamykateľných stojísk, ktorý odstráni
anonymitu na sídliskách, prinesie
viac spravodlivosti aj do nakladania s objemným odpadom.

Vydieranie
Dňa 11. 10.
2010 vyšetrovateľ začal trestné
stíhanie a súčasne vzniesol obvinenie voči osobe S.M.. bytom
Banská Štiavnica, Beluj č. 70,
za zločin „ Vydieranie“ podľa §
189 ods.1 Tr. zákona, ktorého sa
dopustil tým, že dňa 11.10.2010
v čase medzi 09:00 hod. až do
09:30 hod v Banskej Štiavnici na
parkovisku pred predajnou Billa nastúpil do taxíka Škoda Roomster , ktorého vodičom bol S.
CH., bytom Banská Štiavnica, a
prikázal mu aby ho odviezol do
reštaurácie zv. Červený domček
pričom počas cesty sa mu vyhrážal zabitím ak mu nevráti sumu
vo výške 4.400,- €, ktorú mu je
údajne dlžný. Po príchode k reštaurácii mu prikázal, aby tam vošiel s ním, kde pod hrozbou zabitia opätovne požadoval od neho
dlžnú sumu, zo stola mu zobral
buksu s peniazmi, udrel otvorenými dlaňami do oblasti tváre a z
buksy mu zobral 600,- e. Následne pod hrozbou mu prikázal, aby
ho taxíkom odviezol na MsP v
Banskej Štiavnici, kde mali spísať
uznanie dlhu, pričom mu neustále po ceste vravel, ako sa má na
polícii správať lebo ináč ho zabije. Po spísaní dlhu na MsP sa
taxíkom presunuli do reštaurácie
„ Banský dom, kde poškodeného
donútil zaplatiť účet a zároveň ho
vyzval na férovku, ktorú poškodený odmietol, a tak mu ohryzok
v krku pritlačil časťou zápästia, v
dôsledku čoho sa poškodený začal dusiť. Za uvedený skutok mu
hrozí trest odňatia slobody viac
ako 3 roky.
Sexuálne zneužívanie – vzatie
do väzby
Dňa 15.12.2010 bol na návrh
vyšetrovateľa ÚJKP ZH vzatý do
vyšetrovacej väzby J.Š zo Štiavnických Baní, obvinený zo zločinu sexuálneho zneužívania podľa
§201 ods.1, 2 písm.d. Tr. zákona
sudcom okresného súdu z dôvodov uvedených v §71 ods.1 písm.
b,c Tr. poriadku. Za uvedený
skutok hrozí obvinenému 7- 12
rokov odňatia slobody.
Riaditeľ

Miloš Veverka

Odboru poriadkovej polície

Technické služby, m. p. BS

plk. JUDr. Gejza Volf
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Osobnosti Ich Veličenstiev
WWW1.str. študoval v Oxforde a v
rokoch 1960-62 na Balliol College
– sociálnu vedu, históriu a ekonomiku. Jeho Veličenstvo kráľ Harald
V. sa angažuje v oblasti obchodu,
priemyslu, vzdelávania, výskumu,
kultúry, ako aj humanitárnych
projektov. Intenzívne sa zaujíma o
otázky životného prostredia. Aktívne podporuje športové aktivity. Rád
trávi čas lovom i rybárčením, 20

rokov bol prezidentom Svetového
fondu na ochranu života v divočine
v Nórsku. Aktívne sa zapojil do spoluorganizovania Olympijských hier
v Lillehammeri v roku 1994, ako aj
do mnohých medzinárodných jachtárskych súťaží.
Kráľovná Sonja sa narodila
4.7.1937. Za Kráľa Haralda sa vydala v Katedrále v Oslo 29.8.1968. Kráľovnou Nórska sa stala 17.1.1991.

Vyrastala v Osle, kde absolvovala aj
základnú školu, neskôr získala diplom ako krajčírka a pokračovala v
štúdiu na Professionelle des Jeunes
Filles in Lausanne vo Švajčiarsku,
neskôr sa venovala účtovníctvu a
módnemu návrhárstvu. Získala
diplom na Univerzite v Osle z francúzštiny, angličtiny a dejín umenia.
Jej Veličenstvo kráľovná Sonja venuje pozornosť umeniu a podpore

kultúry, rovnako ako aj cestovnému
ruchu, rozvoju vzdelávania, výskumu a humanitárnym projektom. Vo
voľnom čase rada lyžuje a venuje
sa turistike. Svoju záštitu poskytuje
mnohým podujatiam. Z jej iniciatívy vznikla v roku 1988 medzinárodná hudobná súťaž nesúca jej meno
a od roku 2006 oceňuje školy, ktoré
sa zasadzujú za podporu rovnakých
šancí pre všetkých. Beata Nemcová

Nórsky kráľovský pár v Banskej Štiavnici
Pre Štiavničanov nastane
v stredu 27. októbra 2010
významný a jedinečný deň.
Poctia nás svojou návštevou kráľovské Veličenstvá z
Nórska, ktoré prichádzajú na
Slovensko na pozvanie pána
prezidenta SR I.Gašparoviča s
manželkou.
Banská Štiavnica a stredoslovenské banské mestá majú s cisárskymi a kráľovskými návštevami
už svoju dlhoročnú skúsenosť. V
období „zlatého veku“, polovice
18. storočia, naše mesto navštívili
členovia rakúskeho panovníckeho
rodu Habsburgovcov- v r. 1751 nemecký cisár a manžel Márie Terézie František Š.Lotrinský, v r. 1764
jeho synovia a budúci cisári- princovia Jozef a Leopold, zať Albert, v
r. 1852 cisár František Jozef I. a naposledy v r. 2003 monacké knieža

Albert z rodu Grimaldi. Návštevy
boli starostlivo pripravované rok
dopredu, vznikla Zlatá kniha banícka- manuál k návštevám, v 18.
storočí, v zmysle dobovej barokovej kultúry, boli postavené v mestách jedinečné slávobrány, kostoly
získali nové oltáre, cisárov vítalo
obyvateľstvo, banské úradníctvo
i 4000 baníkov v slávnostných
uniformách, cisárovi a princom
ušili slávnostné, zlatom a striebrom prešívané plášte, obdarovali
ich striebornými kladivkami, zlatými kľúčmi od mestských brán
a handšteinami- modelmi baní z
vzácnej rudy a minerálov. Do banských miest, ktoré boli pokladnicou Habsburgovcov, ich prilákal
záujem o baníctvo, o ťažbu zlata a
striebra. Nebolo väčšej slávy ako
keď prišli cisári do nášho mesta.
Aj teraz, v 21. storočí, sú v Európe
štáty, kde majú kráľov, tzv.monar-

chie a k takým patrí aj Nórsko. Je
modernou a bohatou monarchiou
s vyspelým technickým pokrokom,
ale vernou historickým tradíciám.
Kráľovský pár popri svojich náročných pracovných a reprezentačných povinnostiach sa venuje
aj svojim záľubám, najmä športu,
ako severania lyžovaniu a kráľ aj
jachtingu, rybolovu a je vášnivým
poľovníkom. Spolu s kráľovnou
Sonjou majú dve deti- syna, následníka trónu Haakona, ktorý s
manželkou Melte Marit má tri deti
a dcéru Märtha-Louise, tiež vydatú, s vnučkou. Obidve deti majú
partnerov meštianskeho pôvodu,
brali sa z veľkej lásky a rodičia veľkoryso súhlasili..
Po prvý raz však do Banskej
Štiavnice pricestuje kráľovná!
Kráľovná Sonja sa živo zaujíma
o históriu, aj o výtvarné umenie.
Významnou osobnosťou nórskeho

umenia je slávny expresionistický
maliar Edvard Munch. Jeho banskoštiavnickou paralelou je maliar
Edmund Gwerk, ktorého stálu expozíciu si prezrú v galérii.
Veľkorysosti kráľovského páru
svedčí finančná podpora nášmu
mestu v rámci tzv. Nórskeho finančného mechanizmu, ktorým
pomohli okrem iného k zreštaurovaniu 40 vzácnych umeleckohistorických zbierok galérie a múzea,
začo si zasluhujú náš obdiv a veľkú
vďaku. Vyslovujeme nádej, že návšteva nórskeho kráľovského páru
v Banskej Štiavnici bude veľkou
udalosťou, zanechá u nich príjemné pocity a hlboké dojmy. Veríme,
že ich budú vítať špaliere zvedavých obyvateľov a jasajúcich detí
ako sa na kráľovské návštevy patrí.
Štiavničania to vedia.
Mgr. Mária Čelková

TESCO v Banskej Štiavnici bude
Po niekoľkých rokoch ťažkých
rokovaní a vyjednávaní má TESCO v Banskej Štiavnici konečne
zelenú. Spoločnosť Hrivis, ktorá
projekt realizuje, má k dispozícii všetky náležitosti vrátane
stavebného povolenia, a tak
môže začať s výstavbou.
Projekt výstavby supermarketu
TESCO je v Banskej Štiavnici očakávaný väčšinou obyvateľov. Sľubujú si od neho väčšiu konkurenciu
najmä v oblasti cien potravín a tiež
nový sortiment nielen potravinárskeho tovaru.
Celý projekt, ktorý bol ohlásený
už pred 4 rokmi, brzdili majetkové

problémy a neskôr aj hospodárska
kríza. Keďže časť nového supermarketu má stáť na pozemkoch, ktoré
patrili Zberným surovinám, a.s.,
Žilina developer musel nájsť pre
uvedenú prevádzku primerané náhradné pozemky a pripraviť ich na
užívanie (vrátane stavebného povolenia) podľa dohody so žilinskou
firmou.

komunikovať s investorom, čo pomohlo vzniknuté problémy rýchlejšie riešiť a vydávať potrebné doklady
bez zbytočných prieťahov. Chcem
však podotknúť, že to nebolo jednoduché a rád by som touto cestou
ocenil prácu tých zamestnancov
MsÚ, ktorí sa o to pričinili,“ povedal v tejto súvislosti primátor mesta
Pavol Balžanka.

„Aj keď Mesto Banská Štiavnica plní najmä základné funkcie,
ktoré mu stanovuje zákon, počas
procesu prípravy projektu pôsobilo
ako sprostredkovateľ medzi oboma
stranami. Záujem obyvateľov nútil
samosprávu pravidelne a intenzívne

„Projekt skomplikovala žaloba majiteľa jedného zo susedných
pozemkov... a kvôli potrebnej reklasifikácii cesty druhej triedy na
cestu prvej triedy sa k projektovej
dokumentácii z viacerých dôvodov
negatívne vyjadrila aj Správa slo-

venských ciest. Preto sme radi, že
sa na pôde Mestského úradu 5. októbra 2010 uskutočnilo stretnutie,
v ktorom si všetky dotknuté strany
vysvetlili svoje stanoviská a dohodli
ďalší spoločný postup. Vďaka tomu
by sa práce na novom supermarkete mohli začať i dokončiť v roku
2011. Aj vďaka trpezlivosti a ústretovosti Mesta Banská Štiavnica sme
neustúpili od svojho zámeru vybudovať TESCO v Banskej Štiavnici.,“
uviedol Ivan Hrivňák predstaviteľ
spoločnosti HRIVIS dealing, s.r.o.
–a dodal: „Som rád, že do konca
budúceho roka v tomto obchode
budeme môcť nakupovať“.
red
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Turizmus: plnou parou vpred
Turizmus v Štiavnickom regióne sa môže pochváliť dvomi
ďalšími významnými výsledkami. Mestu sa podarilo získať
nenávratný ﬁnančný príspevok
v rámci výzvy ROP - 3.2b-2010
„Podpora infraštruktúry cestovného ruchu v Štiavnickom
regióne“ vo výške cca 285 000
EUR, a Igor Kuhn z Oddelenia
KŠaCR zastupoval mesto na
medzinárodnej konferencii o
destinačnom manažmente v
Banskej Bystrici. Informoval
tam o procese zakladania organizácie pre riadenie rozvoja
turizmu v Štiavnickom regióne.
Projekt podporí rozbeh Organizácie destinačného manažmentu,
ktorá bude založená v januári r.
2011. Projekt pozostáva zo štyroch
balíčkov, ktoré spolu vytvárajú synergiu. V prvom balíku je výskum
návštevníka, prieskum dopravy
(ako podklad k vypracovaniu štúdie/ dopravného generelu mesta),
návrh systému cyklotrás v Štiavnických vrchoch a potrebná podpora
pri založení organizácie pre riadenie rozvoja turizmu v Štiavnic-

Igor Kuhn na konferencii o destinačnom manažmente
kom regióne. V druhom balíku je
podpora niektorých existujúcich,
a vytvorenie nových kultúrnych
podujatí s cieľom rozšíriť turistickú
sezónu. Tretí balík umožní vytvoriť
tlačené informačné materiály regiónu a kampaňami v médiách podporí návštevnosť podujatí, štvrtý
balík umožňuje vytvoriť komplexný turistický portál regiónu s
predajnými kanálmi a e-marketingom. Projekt vypracovalo oddelenie KCRaŠ v spolupráci s Marekom
kapustom.
Igor Kuhn na konferencii v konkurencii 10 zahraničných hostí (z
Nemecka, Rakúska, Veľkej Bri-

tánie, Maďarska, Poľska a z ČR)
a 17 prispievateľov zo Slovenska
prednášal o procese vzniku organizácie destinačného manažmentu v
Štiavnickom regióne. Organizácia
podľa Zákona o podpore cestovného ruchu (č. 91/2010) spojí obce,
podnikateľov a organizácie činné v
turizme s jediným spoločným cieľom: rozvíjať trvalo udržateľný turizmus. Štiavnica nadviazala cenné
kontakty s novým vedením SACR a
potvrdila svoju pozíciu slovenského lídra na podujatí, ktorého sa zúčastnilo 220 profesionálov pracujúcich v odvetví cestovného ruchu.
Red

Október, mesiac úcty k starším
V živote každého človeka
nastanú chvíle, keď sa obzrie
späť. Na tvári sa strieda úsmev
so slzami. Veď boli radosti a
boli aj smútky. Ľudský život
je ako otvorená kniha. Zložitý
a jedinečný román. A v mysli
sa roja stále nové spomienky,
píšu sa nové príbehy, podfarbené teplými jesennými tónmi
lásky…
Živena, spolok slovenských žien,
pripravila 11.októbra v kaviarni
hotela Grand Matej našim drahým
seniorom už tradične krásnu oslavu pri príležitosti Mesiaca úcty k
starším. Nechýbali slová vďaky a
uznania, nežné verše, nostalgické
melódie, kvety. Ale to najkrajšie,
čo sa ani nedá pomenovať slovami, bolo cítiť v ovzduší, pohľadoch,
úsmevoch a atmosfére podvečera,
ktorý otvoril Mgr.Ján Minka známou skladbou Johna Lennona. Privítanie, obohatené poéziou, pred-

niesla Mgr. Renáta Taligová, ktorá
sa nám prihovárala počas celého
programu. Veršami o jeseni života, úprimným poďakovaním, ale aj
želaním, aby sme si našli viac času
na stretávanie a rozhovory s našimi
drahými seniormi, prispel k slávnostnej atmosfére viceprimátor Ing.
Juraj Čabák. Hosťom programu bol
aj pätnásťčlenný ženský spevácky
zbor Prameň zo Žarnovice. Sympatické dámy nám uvili pestrý venček piesní a poetického slova. Ich
program bol tiež dôkazom toho,
že keď človek chce potešiť seba aj
iných, vek nie je prekážkou. Veľký
obdiv a potlesk si vyslúžil talentovaný žiak ZUŠ v Banskej Štiavnici
Kristián Kováč, ktorý nám zahral
dve nostalgické skladby na keyboarde. Pôsobivú úvahu o priebehu
ľudského života a o tom, že starší
ľudia sú prameňom bohatstva múdrosti a nemali by sme na nich nikdy
zabúdať, si pripravila a prečítala
Renátka Taligová a jej žiak, Miško

Sásik (ZŠ Jozefa Horáka) venoval
všetkým starým rodičom básničku.
Čo nebolo povedané hudbou a slovami, dopovedali kvety a úsmevy,
ktorými obdarovali našich seniorov
organizátori a účinkujúci. Verím, že
v kruhu priateľov, pri tónoch hudby Mgr. Jána Minku a povestných
koláčikoch šikovných členiek Živeny sa všetci dobre cítili a zapísali si
do knihy života ďalšiu krásnu spomienku.
Na podujatí sa organizačne
a sponzorsky podieľali: Živena,
Mesto Banská Štiavnica, Smer SD,
piváreň ERB a Hotel Grand Matej.
Srdečne ďakujeme.
Janka Bernáthová
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Mesiac úcty k starším
Október - mesiac úcty k starším sa už stal tradíciou, nezabúdajú naň ani vo Svätom Antone.
Dňa 13.10.2010 sa v kultúrnom
dome stretli pozvaní občania ,aby
si spolu posedeli, porozprávali sa
a zaspievali si za sprievodu heligónky. Posedenie otvoril pán Jozef
Baranyai, ktorý všetkých privítal a
slovo odovzdal starostke pani Ing.
Janke Koreňovej.V slávnostnom
príhovore pripomenula, že čas sa
zastaviť nedá, ale dá sa prežiť v
kruhu najbližších aj v seniorskom
veku tvorivo a úspešne. Popriala
všetkým hlavne pevné zdravie,
silu a mnoho lásky od najbližších.
Potom už nasledoval kultúrny
program detí ZŠ s MŠ z obce.Deti
spievali a recitovali a ich snahu
ocenili prítomní potleskom. Poďakovanie patrí pani učiteľkám z
materskej školy Anne Valachovej,
Martine Húskovej a pani učiteľkám Paed Dr.Ludmile Babjakovej,
Mgr.Erike Ivaničovej za prípravu
programu. Prítomným sa prihovorila aj pani Helena Pálková, vedúca
cetra seniorov, ktorá pozvala tých,
ktorí majú záujem, do tohto centra, kde sa schádzajú záujemcovia
každý utorok. Na toto posedenie
pripravili členky tohto centra aj
výstavku ručných prác. Výšivky,
pletené a hačkované odevy, klobúky, košíky hovorili o šikovnosti seniorov a o ich tvorivosti aj vo vyššom veku. Po programe zaspievali
pán Baranyai a pán Milan Skokan
zo Sebechlieb, ktorý hral na heligónke. Pri občerstvení, ktoré pripravili mladšie členky seniorského centra, sa rozprúdila debata a
spoločný spev prítomných navodil
veselú náladu. Pri odchode domov
si okrem dobrého pocitu odniesli
aj sladkosť od OcÚ vo Sv.Antone.
Všetkým, ktorí sa pričinili o toto
pekné podujatie a príjemne strávené popoludnie, patrí poďakovanie. Našu pozornosť si starší, alebo
tí skôr narodení určite zaslúžia.
Anna Rihová

Oznam
MsÚ Banská Štiavnica Správa mestských pohrebísk týmto
oznamuje občanom, že v dňoch
29.10. - 2.11. bude zabezpečená
služba na Správe Mestských pohrebísk (Ul. J.K. Hella 7, pri Piargskej bráne) v čase od 7,00 hod.
– 19,00 hod. počas týchto dní.
Miroslav Peťko
správca mestských pohrebísk
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Ďalšie multifunkčné ihrisko
Otvorenie za účasti M. Číža
V sobotu 16.10.2010 bolo odovzdané do užívania ďalšie multifunkčné ihrisko v našom okrese,
ktoré bolo vybudované s výraznou finančnou dotáciou bývalej
vlády Róberta Fica. Stalo sa tak
v obci Baďan, kde nové multifunkčné ihrisko bolo vybudované vďaka štátnej dotácii 39 832 €
(finančný príspevok obce bol 16
597 €). Slávnostného otvorenia
ihriska sa zúčastnili aj 2 poslanci
NR SR za Smer – SD, náš krajan
bývajúci v Štiavnických Baniach
a v predchádzajúcom období
podpredseda NR SR Miroslav
Číž a Jana Laššáková.
Ján Novák

Základná škola s Materskou školou M.Hella, Štiavnické Bane

Pozýva Vás a Vaše deti
dňa 6 – 7.11.2010 od 8:00 do
13:00 hod v priestoroch MŠ M.Hella,
Štiavnické Bane
na
SÚSTREDENIE PRE PREDŠKOLÁKOV, na ktorom sa oboznámite o
školskej zrelosti Vašich detí.
Venovať Vašim deťom sa budú
pedagogickí pracovníci ZŠsMŠ
M.Hella, logopéd a školský psychológ. Súčasťou sústredenia
bude aj dopravná výchova (Polícia SR), zdravotná výchova-Červený kríž a Škola hrou.
O spestrenie sa Vašim deťom
postará Školské stredisko záujmovej činnosti (poníky, dravce,
hry...)
Po absolvovaní sústredenia dostanete informácie o potrebách
pre školský zápis.
Vašim detičkám a Vám rodičom je za poplatok (dieťa 1€,
dospelý 2€ ) zabezpečená stravaraňajky, obed a pitný režim.
Je potrebné nahlásiť účasť Vás
a Vášho dieťaťa telefonicky
alebo e-mailom.
Kontaktná osoba:
Zuzana Lima Soldanova tel. 0948
51 9958
zuzannask@hotmail.com , www.
zakladnaskola.com
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Pamiatke Karola Melcera
Vo veku nedožitých 77 rokov
nás dňa 12.10. po dlhej a
ťažkej chorobe navždy opustil
vzácny, múdry a obetavý
človek, starostlivý manžel,
otec a starý otec Karol Melcer.
Odišiel z tohto sveta niekdajší
vynikajúci športovec, neskôr
zanietený plavecký tréner,
spravodlivý rozhodca, športový funkcionár, obetavý organizátor športových, červenokrížskych a mnohých ďalších
spoločenských podujatí, mnohonásobný bezpríspevkový
darca krvi, nositeľ zlatej Janského plakety, pamätnej plakety Slovenského združenia
telesnej kultúry (toto ocenenie
dostal ako prvý Štiavničan),
nositeľ zlatej plakety Slovenskej plaveckej federácie, od
r. 1995 až do súčasnosti člen
redakčnej rady Štiavnických
novín a za celé toto obdobie
jeden z najproduktívnejších a
najaktívnejších dopisovateľov
týchto novín, ale aj jeden z
najaktívnejších členov Banskoštiavnicko-hodrušského
baníckeho spolku.

Narodil sa 28.12.1933 v Banskej
Štiavnici. Už na majstrovstvách
Sokola v r. 1958 získal 3 tituly majstra ČSR v plávaní na 100 a 200 m
prsia a 4 x 100 m polohová štafeta.
Výborné výsledky dosahoval aj na
majstrovstvách Slovenska v plávaní, podobne ako v banskoštiavnickom družstve vodného póla, ktoré
získalo niekoľko titulov majstra
stredného Slovenska. V r. 1958
získal aj bronzovú medailu z majstrovstiev ČSR v modernom trojboji. Už od mladosti pracoval aktívne
aj v rôznych telovýchovných orgánoch. Bol členom predsedníctva
OV ČSTV, predsedom Okresného
zväzu plávania v Žiari nad Hronom, členom Krajského zväzu plávania, členom výboru Slovenského
plaveckého zväzu, kde pôsobil ako
predseda športovo – technickej
komisie a predseda rozhodcovskej
komisie pri Slovenskej plaveckej
federácii. Celý rad rokov patril tiež
k najaktívnejším členom športovej
komisie MsZ. Bol rozhodcom I.
triedy v plávaní, ale aj dlhoročným
trénerom. Vychoval mnohých vynikajúcich plavcov, medzi ktorými
boli aj viacerí reprezentanti SR. S
jeho menom bolo neodmysliteľne

spojené organizovanie významných celoslovenských športových
podujatí – Banícky kahanec, Cestný beh Trate mládeže, Malý beh
Trate mládeže, Beh Ústavy SR,
Malý beh Ústavy SR, Drieňovský
okruh, Podsitnianska desiatka,
ako aj ďalších športových podujatí.
Nechýbal pri žiadnom zo salamandrových sprievodov, ako aj pri organizovaní všetkých významných
spoločenských podujatí v našom
meste. Toto všetko našlo ocenenie
aj zo strany mestského zastupiteľstva, ktoré mu udelilo najvyššie
ocenenie, ktoré dostávajú naši najzaslúžilejší spoluobčania.
Toto všetko ostane už len v spomienkach nesčíselného množstva
jeho priateľov a známych. Ktovie,
ako dlho budú zívať prázdnotou všetky tie miesta, kde pôsobil
náš drahý zosnulý. Je však isté, že
spomienky na túto osobnosť nevyblednú, hlavne v mysliach tých,
ktorí ho poznali, si ho ctili a vážili.
Česť jeho vzácnej a trvalej pamiatke!
Za niekdajších i terajších členov
redakčnej rady Štiavnických novín
Ján Novák

Žili medzi nami...
MUDr. Gejza Novák - 4.3.1921 BŠ + 6.12.1985 BŠ Lekár, vynikajúci športovec
Bude tomu 25 rokov, čo náš
banskoštiavnický rodák MUDr.
Gejza Novák odišiel na večný
odpočinok.
Spomínajme: napriek skromným
materiálnym podmienkam rodiny
vyštudoval v roku 1941 gymnázium
a potom Lekársku fakultu, na ktorej
promoval v r. 1951. Po skončení vojenskej služby pôsobil ako závodný
lekár ZSNP v Žiari nad Hronom a
od roku 1955 v Banskej Štiavnici
spolu s manželkou Martou, rod.
Bakičovou, vychovali dvoch synov.
V našom meste pôsobil ako obvodný, (v roku 1963 ako závodný lekár
v podniku Pleta š.p., kde som pracoval pozn. autor.) potom dorastový a
posudkový lekár až do roku 1985.
Úsmevná spomienka jedného
študenta baníckej školy: V internáte
vypukla hnačková epidémia a veľa

študentov muselo navštíviť pohotovostnú službu, ktorú mal MUDr.
Gejza Novák. Po vyšetrení študentov im nakoniec odporučil navštíviť
svoju lekárku MUDr. Martinovičovú , ktorá im „dá“ ospravedlnenie
do školy počas liečenia. Na otázku
jedného študenta, „aj mne dá pani
doktorka?“ MUDr. Novák pohotove odpovedal. „ Nedá, lebo už je
staršia ako mladšia.“
Gejza Novák ako žiak sa zapojil
do skautského hnutia. Vynikajúco
hral na harmoniku, vynikal pohybovou aktivitou, a tak sa začal
venovať vtedy v Banskej Štiavnici
veľmi populárnemu plávaniu, ale
predovšetkým lyžovaniu. V zjazdovom lyžovaní dosiahol aj najväčší
úspech, keď v roku 1940 reprezentoval banskoštiavnický KSTL
na IV. Celoštátnych pretekoch vo
Vysokých Tatrách. Umiestnil sa na

4. mieste a na III. Armádnych lyžiarskych pretekoch na 8. mieste.
Obľúbenému lyžovaniu sa venoval
i v pokročilom veku.
Po zákernej chorobe zomrel 6.
decembra 1985 vo veku 64 rokov.
Býval v rodinnom dome na Dolnej
Resli č. 15. Odpočívaj v pokoji a
spomíname s úctou.
Vladimír Poprac
doplnené do pripravovanej knihy
Banskoštiavnické zdravotníctvo
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Oznamy
Oznam
V Banskej Štiavnici sa zakladá
od 1.11.2010 Mestská volejbalová
liga. Žiadame družstvá, ktoré majú
záujem súťažiť, aby sa prihlásili na
tel.č.: 0911 772 771 (Ernek Peter).

vyformujte si postavu, a to všetko
pri dobrej hudbe, s využitím najnovších foriem aerobiku pre každého, bez ohľadu na vek, kto má rád
pohyb v kolektíve. Info na tel.č.:
0905 236 815

StuPS, a.s., 06 Zvolen, Žiar n/
Hronom, prevádzke vodohospodárov B. Štiavnica oznamuje, že od
1.10.2010 je prevádzka vodohospodárov B.Štiavnica presťahovaná na
ČOV B.Š. Ul. Antolská. Informácie
na tel.č. 048/432 79 72, 0908 679
593.

Stretnutie generácií
Srdečne Vás pozývame na stretnutie generácií, ktoré sa uskutoční
dňa 22.10.2010 o 9.hod. na Starom
zámku – Rytierska sála. Program:
Kultúrny program, Občerstvenie,
Výroba fajok – ukážka. Sú vítané
podľa možnosti aj Vaše vnúčence.
Tešíme sa na stretnutie. Organizátori: SBM a Živena – Spolok slovenských žien.

Súťaž
Stredná odborná škola obchodu
a služieb vyhlasuje verejno-obchodnú súťaž na prenájom priestorov
a pozemkov. Bližšie informácie na
webovej stránke: www.zssosbs.sk.
TJ - Sitno - Rekreačný aerobik
Vás pozýva na cvičenie každý
utorok a štvrtok, v telocvični ZŠ J.
Kollára – Drieňová, od 1830 – 20
00 hod. Zacvičte si s Ing. Martinou
Olhovou, získajte dobrú kondíciu, načerpajte pozitívnu energiu,

Vernisáž výstavy
Medzinárodná spoločnosť EMED
Slovakia pôsobiaca v našom meste
má ambíciu spojiť a rozvinúť vzťahy
medzi tromi svetovými banskými
mestami. V spolupráci s mestom
Banská Štiavnica pripravila výstavu
umelcov z Broken Hill (Austrália),
Minas de Riotinto (Španielsko) a
Banskej Štiavnice. 25.10.2010 o 10
hod. v Kultúrnom centre na Kam-

merhofskej ul. sa otvorením výstavy za účasti primátorov Mgr.Pavla
Balžanku, Wincena Cuya z Broken
Hill a Nurie Hernandéz z Minas de
Riotinto oficiálne odštartuje kultúrna spolupráca medzi týmito významnými banskými mestami.
Pozvánka na pravidelné stretnutie
baníkov
Dňa 29.10.2010 o 16. hod. sa
uskutoční pravidelné posedenie
baníkov a ich verných priateľov.
Toto stretnutie sa bude konať v baníckej krčme u pána Karabellyho.
Na stretnutie a hojnú účasť sa tešia
usporiadatelia.
Ospravedlnenie
Ospravedlňujem sa Romanovi
Kurucovi, že som v minulom čísle
ŠN chybne uviedol 3 týždne starý
materiál „Ostatné futbalové výsledky“, hoci autor mi načas doručil aktuálne materiály, čím som mu spôsobil morálnu ujmu poškodením
dobrého mena a povesti.

OZNAMY
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Fakulta múzických umení Akadémie v Banskej Bystrici Hudobná
a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica Vás pozývajú na
11. Medzinárodný seminár:
Progresívne metódy analýzy
v hudbe a umení, venovaný Romanovi Bergerovi
22. 10. – 24. 10. 2010
Hudobná a umelecká akadémia
Jána Albrechta
Botanická 2, Banská Štiavnica
Príspevky:
Gerold Gruber (A), Günther
Rabl (A), Anna Nowak (PL), Jevgenij Iršai (RU, SK),
Jarmila Doubravová (CZ), Ivo
Medek (CZ), Sarah Žalčíková
(CZ), Egon Krák (SK),
Eva Ferková (SK), Zuzana Martináková (SK), Peter Šidlík (SK),
Soňa Svoráková (SK),
Hana Borbélyová (SK), Daniela
Zacharová (SK), Juraj Vajo a ďalší

Mgr. Michal Kríž

Koncert
23. 10. 2010, 18:00
Ivo Medek, Sarah Žalčíková - klavír
Koncertná sieň ZUŠ Nám. sv.
Trojice 4, Banská Štiavnica

šéfredaktor ŠN

Tešíme sa na Vašu účasť!
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MÚZEÁ

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

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

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

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

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

BMP
pondelok 12:00 - 17:00
utorok - nedeľa 9:00 - 18:00
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Prvé aktivity v barokovej sýpke
Dňa 12. októbra 2010 bola
skolaudovaná stavba – rekonštrukcia neskorobarokovej
sýpky – súčasť areálu NKP
svätoantonského kaštieľa.
Vďaka pochopeniu zriaďovateľa Múzea vo Sv. Antone
– Ministerstva pôdohospodárstva SR sa tak podarilo získať
múzeu ďalšie priestory pre
svoje aktivity. V budúcnosti
bude v sýpke inštalovaná nová
poľovnícka expozícia (vrátane
Siene úcty a slávy poľovníctva
na Slovensku) a v priestoroch
podkrovia budú depozitáre
zbierok poľovníckeho oddelenia.
Počas 20. ročníka Dní sv. Huberta boli v priestoroch sýpky
uskutočnené prvé a už veľmi významné aktivity. V piatok 3. 9.
sa tu konal odborný seminár „20
rokov Dní sv. Huberta“, súčasťou
ktorého bola i exkurzia do Banskej
Štiavnice (k lesníckej a poľovníckej históri regiónu - Pracháreň,
Nový zámok, Nám. sv. Trojice,
SOŠL). K semináru vydalo múzeum i zborník referátov, v ktorom

sú príspevky mnohých dobrých
ľudí z banskoštiavnického regiónu:
Ing. Janka Koreňová – starostka
obce Sv. Anton, Ing. Rudolf Valovič a Ing. Veronika Dudíková zo
SOŠL B. Štiavnica, Vladimír Mecho – predseda MO Slovenského
rybárskeho zväzu B. Štiavnica i
pracovníci Múzea vo Sv. Antone.
3. septembra večer sa v sýpke konalo pracovné stretnutie zástupcov poľovníckych múzeí z krajín
Višehrádskej skupiny (Varšava,
Kozlowka – Poľsko, Budapešť –
Maďarsko, Praha, Ohrada – Česká
republika a Sv. Anton – Slovensko). Účastníci tu prijali i deklaráciu o spolupráci. V dňoch 4. a 5.
septembra mohli návštevníci Dní
Sv. Huberta v barokovej sýpke
obdivovať výstavu unikátnych
svetových a slovenských poľovníckych trofejí i atraktívnych trofejí,
výstavu víťazných prác česko-slovenskej fotografickej súťaže „Zlatý
jelen Slávy Štochla“, prezentáciu
odborníkov na medvede z oblasti
Poľany i expozíciu Zoopreparatória v Žiari nad Hronom, ktoré si
v tomto roku pripomína svoje 60.
výročie. Práve táto expozícia dopl-

nila uvedenie dvoch prvých osôb
v Sieni úcty a slávy poľovníctva na
Slovensku: generála MUDr. Jana
Červíčka – zakladateľa Loveckého
ochranného spolku pre Slovensko
v roku 1920 a Kolomana Slimáka
– nestora slovenskej poľovníckej
kynológie. V budúcnosti budeme
postupne sieň dopĺňať o ďalšie
osobnosti, príp.ustanovizne, ktoré prispeli k rozvoju slovenského
poľovníctva. Sme úprimne radi, že
i vďaka vynovenej barokovej sýpke vzniká v našom múzeu ďalšie
miesto zaujímavé pre návštevníkov
z celého Slovenska i zahraničia.
Marian Číž

Objav kostola či hradnej kaplnky na Starom meste
V budúcom roku to bude už
30 rokov, čo Slovenské banské
múzeum v Banskej Štiavnici
začalo realizovať systematický archeologický výskum na
lokalite Staré mesto (Glanzenberg). Boli to už stovky brigádnikov, študentov stredných
a vysokých škôl, ktorí každoročne pomáhali odkrývať
najstaršie dejiny nášho mesta.
V predvečer výročia začiatku
tohto výskumu sa – akoby
symbolicky - podarilo v júli
tohto roka objaviť základové i
nadzákladové murivo stavby,
ktorú možno charakterizovať
ako hradnú kaplnku, resp.
kostol. Táto neistota v charakteristike spočíva v tom, že
výskum nie je ukončený. Nie
náhodou je orientácia stavby v
smere východ-západ, podobne
ako románske stavby kostola
na Starom zámku či dominikánskeho kostola.

Na vrcholovej polohe kopca
Staré mesto, juhovýchodne od základov vežovitej stavby, sa doteraz
podarilo odkryť základy muriva
viacuholníkovej apsidy s dĺžkou 9
m, so vstupom na južnej strane.
Murivo tvoria lomové kamene spájané maltou a početné opracované
kamene z miestneho andezitu. Skutočnosť, že ide o sakrálnu stavbu,
doložil nález početných fragmentov architektonických článkov na
jednom mieste, zrejme v dôsledku
deštrukcie. Postupne sme odkrývali stavebnú časť klenby a pod
ňou napr. svorník so 4 nábehmi
rebrovitej klenby (originál dnes sa
nachádza vo dvore Kammerhofu),
početné fragmenty rebier klenby či
viacnásobne profilovaného piliera.
Čiastočne sa preskúmal interiér
stavby v jej východnej časti, kde
sa našla nerovná podlaha, početné
fragmenty architektonických článkov.
Zaujímavý objav sa ukázal pozdĺž celej dĺžky odkryvu muriva

na južnej strane. Tu nadzákladové
murivo oddeľovala od deštrukcie prepálená vrstva, čo dokazuje
vyhorenie kostola. Aj „pochovanie“ fragmentov architektonických článkov oproti portálu a ich
roztrúsenie v interiéri aj exteriéri
stavby dokazuje náhle skončenie
jej existencie.
Dňa 5.10 2010 sa zišla odborná
komisia, ktorá sa uzniesla o datovaní sakrálnej stavby. Doteraz
odkrývaná fáza má počiatky v 14.
stor., jej zánik môže súvisieť so známymi katastrofickými udalosťami
15. stor. (vypálenie časti mesta v
roku 1442 a následné zemetrasenie
v roku 1443). Objavená sakrálna
stavba na Starom meste dokazuje existenciu už 4 typov takýchto
stavieb v 14. – 15. stor. v Banskej
Štiavnici (Farský kostol na Starom
zámku, kostol dominikánov, špitálsky kostol sv. Alžbety a sakrálna
stavba na Starom meste).
PhDr. Jozef Labuda, CSc.
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KINO AKADEMIK
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Kultúrne centrum v Banskej Štiavnici vás pozýva :
Projekt 100
Prezentácia krátkometrážneho filmu X = X + 1 za účasti jej režiséra Juraja Krásnohorského a besedu s ním, a riaditeľom SFU Petrom Dubeckým, ktorý nám zaujímavou formou predstaví Projekt 100 - putovnú prehliadku filmov zo zlatého fondu svetovej kinematografie vďaka
ktorému sa každoročne vo filmových kluboch predstavia desiatky filmových skvostov. Premietať sa bude najnovší film Woodyho Allena „
Užívaj si ako sa len dá“.
Kino Akademik 22.10.2010 o 18:30 hod – vstupné dobrovoľné. Po premietnutí ﬁlmu Afterpárty v Art café.

Kurz zumby

Kurz jogy

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

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

Kino Akademik vás pozýva !!!
Štvrtok 28.10. – FK OKO Projekt 100

Sobota 23.10.

KAJÍNEK

PANIKA V MESTEČKU

Krimi, ČR, 2010, 107 min.,MP 15, Vstupné : 2,50 eur
Film natočený podľa skutočnej udalosti. Príbeh Jiřího Kajínka ,ktorý
je považovaný za prvého nájomného vraha v dejinách Českej republiky. Vďaka svojmu úteku z väzenskej pevnosti Mírov sa z neho stala
legendaa taktiež najhľadanejší človek v Európe. Päť týždňov počas
ktorých unikal polícii je dodones zahalených tajomstvom. Je to silný
príbeh najznámejšieho väzňa, príbeh dvojnásobnej vraždy, príbeh
obhájkyne hľadajúcej nové dôkazy, príbeh podsvetia a jeho prerastania do štátnej správy a manipulácie. Je Jiří Kajínek obeťou konšpirácie, alebo chladnokrvným zabijakom? Snaží sa dokázať svoju nevinu,
alebo ovplyvniť a zastrašiť svedkov?
Začiatok premietania 18:30 hod.

Belgicko / Francúzsko / Luxembursko, 2009, far., 75 min
Hrdinami tejto animovanej komédie, vychádzajúcej z rovnomenného televízneho seriálu sú malé plastové hračky. Kôň, Kovboj a Indián
žijú v zapadnutom mestečku. Pri pláne prekvapiť Koňa ručne vyrobeným darčekom k narodeninám sa Kovbojovi a Indiánovi podarí zničiť dom, v ktorom spoločne žijú. Od tejto chvíle čaká na nerozlučnú
trojicu priateľov celý rad bizarných dobrodružstiev, ktoré ich zavedú
do paralelného podmorského sveta, polárnych pustatín i k žeravému
zemského jadru.
Nádherný animák pre dospelých.
Začiatok premietania 18:30 hod.

Viac info: Mestský úrad, oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, info: tel.č.:045/6790362 kultura2@banskastiavnica.sk

Profesionálne rodičovstvo
Profesionálne náhradné rodiny
prešli legislatívnym vývojom.
U nás boli prvýkrát zakotvené v podobe profesionálnej
náhradnej výchovy v roku
1993 v zákone č. 279/93 Z.z. o
školských zariadeniach. Už vtedy bola profesionálna výchova
určená pre deti, ktoré si nebolo
možné osvojiť, prípadne nebolo možné nájsť pre ne pestúnsku rodinu. Do súčasnej doby
boli upravované ešte viacerými právnymi normami.
V súčasnej dobe podmienky
profesionálnej náhradnej rodiny
upravuje zákon č. 305/2005 Z.z. o
sociálnoprávnej ochrane detí a o
sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonic.
Zákon SPOD a SK definuje
profesionálne rodiny ako jednu z
foriem ústavnej starostlivosti. V
rámci tejto starostlivosti zamestna-

nec detského domova zabezpečuje
starostlivosť dieťaťu, nad ktorým
bola nariadená ústavná starostlivosť rozsudkom súdu vo svojom
dome, ale zároveň spolupracuje s
daným detským domovom. Teda
pri profesionálnom rodičovstve
nejde o rodinnoprávny, ale pracovnoprávny vzťah.
Keďže profesionálne rodičovstvo
je formou ústavnej starostlivosti,
jeho úlohou je poskytnúť dieťaťu
vhodnejšiu formu starostlivosti v
čase, keď sa nenájde iné riešenie
ako ústavná starostlivosť. To znamená, že úloha profesionálneho
rodiča, ktorý mal v starostlivosti
dieťa z dôvodu nariadenia ústavnej
starostlivosti, končí ukončením
ústavnej starostlivosti u tohto dieťaťa.
Výhody, ktoré zo starostlivosti v
profesionálnej rodine pre dieťa vyplývajú :
- v profesionálnej rodine sú lep-

šie zohľadnené potreby dieťaťa,
- možno spolu umiestniť aj viacpočetné súrodenecké skupiny,
- kvalitou a hodnotou zodpovedá formám NRS,
- dieťa má možnosť vyrastať v
prirodzenom prostredí
- do prirodzeného prostredia
je možné dieťa zaradiť pomerne
rýchlo
- je to možnosť vyrastať v rodinnom prostredí aj pre deti, ktoré nemajú možnosť zapojiť sa do NRS
Rola profesionálneho rodiča je
veľmi špecifické zamestnanie. Žiadateľ, ktorý má záujem stať sa profesionálnym rodičom, musí mať v
prvom rade ukončené stredoškolské vzdelanie alebo vysokoškolské
vzdelanie. Druhou podmienkou je
absolvovať prípravu pre profesionálneho rodiča, ktorú zabezpečuje
ÚPSVaR v Banskej Štiavnici, odd.
SPOD a SK. Táto príprava je v rozsahu 60 hodín. Pokiaľ žiadateľ spĺňa

osobitný kvalifikačný predpoklad v
zmysle vyhlášky ministerstva školstva SR č 41/1996 Zz. O odbornej
a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov, je príprava
znížená na 40 hodín.
Cieľom prípravy je pripraviť
žiadateľa na rolu profesionálneho
rodiča. Po absolvovaní prípravy
dostane žiadateľ osvedčenie. Absolvovanie prípravy nie je zárukou
uzatvorenia
pracovnoprávneho
vzťahu medzi záujemcom o profesionálne rodičovstvo a detským
domovom.
Príprava pre profesionálnych
rodičov sa na ÚPSVaR v Banskej
Štiavnici realizuje dvakrát do roka
v mesiaci marec a október.
Bližšie informácie k príprave profesionálnych rodičov je možné získať na ÚPSVaR, odd. SPODaSK. Koordinátorom prípravy je Mgr. Lucia
Potančoková, tel.č.: 045/2444601.
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KULTÚRA

Služby
 Directreal Top hľadá pre svojich klientov nehnuteľnosti.
Nájdete nás na ul. Križovatka 5.
Tel.č: 0908 906 704
 Ponúkam upratovacie a čistiace služby kancelárií stavieb,
bytov, tel.č.: 0910 958 766
 Upracem, požehlím, nakúpim,
spoľahlivo, tel.č.: 0903 915 275
 Vybavujem mimoriadne výhodné úvery všetkých druhov aj
hypotekárne, tel.č.: 0907 775 406

Inzercia
 Vykupujem staršie PB fľaše,
platba v hotovosti, tel.č.: 0907
636 771
 Predaj nových prázdných PB
fliaš. Tel.č.: 0907 437 492
 Predám karisieť 2 x 3, 4 x 20
x 20, cena 4,50 €/ks, tel.č.: 0908
531 348
 Kúpim staré knihy, tel.č.: 0918
344 558
 Predám palivové drevo, napílené naštiepané, 25, 30, 33, 40 cm,
cena od 40€/prm, pri odbere nad
5 prm dovoz v cene, tel.č.: 0944
200 347
 Pozývame Vás do novootvorenej predajne Potraviny u Radka.
Otváracia doba: Po – Ne od 6,30
– 22 hod. U nás môžete platiť
so všetkými stravnými lístkami.
Nájdete nás pod poštou na Ul.
Dolná 3 v Banskej Štiavnici. Tešíme sa na Vás!
 Predám miešačku, cirkulár a
škodu Felicia Combi na plyn,
tel.č.: 0905 341 520
 Predám Fiat 650 PE najazdené
80 000 km pre domácnosť, malý
mangel, skrinkový šijací stroj,
tel.č.: 0907 534 639
 Predám mrazničku „Alaska“
***, 3-šuplíková, málo používaná, takmer vôbec nevyžitá. Objem 91 L. Cena: 200 €. Kontakt:
0907 439 244
 Predám piano Petrof, r.výr.
1975 – takmer vôbec nehrané,
hrané dokopy cca 8 rokov, cena:
1 000 €. Kontakt: 0905 790 596
 Predám čistokrvné šteniatka
NO, bez PP, zaočkované, odčervené, tel.č.: 0908 211 215
 Za odvoz ponúkam kameň do
základov, tel.č.: 0914 148 211
 Predám štiepané drevo buk,
1prm/39€, metrovicu 1m/29€,
tel.č.: 0908 531 348
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Ako sme tu žili: Všeličo o živote v B. Štiavnici
Viete, kde je v našom meste Bartolomejka, Šmintorín, Krátka,
Amálka, Dekanka, Štajgrubňa,
Sulimanka, Kacihýbeľ?
Hovoria vám niečo prímenia
štiavnických športovcov Pufo, Pico,
Seňor, Fekete, Pipiak?
Chcete poznať pravdu, ako padla
bašta Piarskej brány a prečo zhorela
baroková vežička Frauenberského
kostola?
Veríte, že vaši starí rodičia sa po
večeroch sánkovali dolu mestom po
snehobielej hlavnej ulici a štart a cieľ
bežeckých lyžiarskych pretekov bol
pred Rubigallom alebo Mestským
domom?
Viete, že bývalá Tabaková továreň,
po 2.svetovej vojne, zachránila Štiavničanov pred hladom?
Zaujíma vás, kto chatárčil v bývalej chate na Sitne?
Počuli ste o Benátskych nociach
na Klingeri?

Verili by ste, že na Starom i Novom
zámku, Klopačke i Piarskej bráne sa
kedysi bývalo?
Počuli ste o brankárovi, ktorý za
Štiavnicu chytal futbal, hokej i vodné
pólo?
Pamätáte sa, že v baníckych
domčekoch pod Paradajzom, pod
Červenou studňou i na Resle žili na
privátoch študenti z chemickej, baníckej či lesníckej školy?
Počuli ste, ako sa sklenárstvo prepadlo do bane?
Toto všetko a ešte oveľa viac sa
dočítate v novej knihe Banská Štiavnica – Ako sme tu žili. Za všetko
môže Vlado Bárta, štiavnický rodák,
publicista a fotograf, ktorý si k spolupráci na tomto diele prizval vyše 30
svojich vrstovníkov, našich obyvateľov, ale aj spolurodákov, ktorí už v
našom meste trvale nebývajú, ale so
svojím rodiskom žijú aj v svojich nových bydliskách. Autorský kolektív
zozbieral neuveriteľne bohatý archív

dokumentárnych, čiernobielych fotografií o meste a ľuďoch. Aby kniha
bola nielen zaujímavá, ale aj pekná,
dopĺňajú ju krásne farebné fotografie
mesta i okolia s nádhernou poéziou
Mariky Petrovej.
A komu je nová kniha o Banskej
Štiavnici určená? To prezrádza jej autor v Doslove.
Táto publikácia je výpoveďou
osobných spomienok autora, jeho
priateľov a vrstovníkov.
Je akousi spoveďou predvojnovej
i povojnovej generácie, je dokumentom toho, čo sme v časoch svojho
detstva, dospievania i zrelosti v Banskej Štiavnici zažili, resp. čo sme počuli z úst svojich rodičov a blízkych
osôb. Sú to všetky príbehy nami prežité, neodpísané z archívov.
Čas je však neúprosný. Aj naše
spomienky odvieva, ale aspoň táto
kniha ich bude pripomínať nielen
nám, ale aj našim potomkom.
AB ART press

Akademici v Štiavnici V.
V dňoch 15.-17.10.2010 sa Banská Štiavnica už po piatykrát stala
hosťujúcim mestom Dni akademikov, ktoré prilákali mnoho zvedavých divákov z mesta, regiónu alebo
aj iných krajín. Dní akademikov sú
spoluorganizované Mestom B. Štiavnica, Bansko-štiavnicko-hodrušským baníckym spolkom, Slovenským banským múzeom a Múzeum
lesníctva Západomaďarskej univerzity. Aj tento rok, tak ako po minulé, naše mesto navštívili študenti
nástupníckych univerzít Baníckej
akadémie, ktoré v súčasnosti sídlia
v Maďarsku – v mestách Šopron,
Miškolc a iných. Spolu takmer 250
študentov a ich profesorov zavítalo
do Banskej Štiavnice uctiť si korene
svojej Alma mater a zúčastniť sa prijatia do cechu baníckeho. Hneď po
svojom príchode si prezreli budovy
bývalej Baníckej akadémie, absolvovali návštevu Kalvárie i Paradajzu.
Sobotňajšie dopoludnie zasvätili vedomostnému kvízu o Banskej Štiavnici a Baníckej akadémii, prehliadke
talentov študentov. Popoludní sme
boli účastní vernisáže v knižnici
Starého zámku s tematikou budov
bývalej Baníckej akadémie. Hlavnou atrakciou týchto dní však nepochybne bol Salamandrový sprievod

mestom, ktorý sa vinul od radnice
k SPŠ S. Mikovíniho a bol ukončený
slávnostným kladením vencov pri
radnici, ale aj pri pamätnej tabuli
v samotnej budove SPŠ S. Mikovíniho. Večer sa všetci akademici
zúčastnili šachtágu v budove Kultúrneho centra Banskej Štiavnice.
Nedeľné dopoludnie patrilo kladeniu vencov na cintoríne pri hroboch
významných profesorov akadémie,
ako aj sadeniu stromu priateľstva
pred Starým zámkom. Dovolím
si na tomto mieste poukázať na
niekoľko dôležitých momentov z
týchto slávnostných dní. Asi všetci
súhlasíme s tým, aké dôležité je udržiavať staré tradície a v prípade Banskej Štiavnice aj banícke tradície tak
bezprostredne súvisiace s našou históriou. Je obdivuhodné, aké hlboké
a detailné vedomosti majú študenti
maďarských nástupníckych univerzít o Baníckej akadémii a aj Banskej
Štiavnici. Som presvedčená o tom,
že by nielen hrdosťou na naše mesto
a Alma mater, ale aj znalosťou histórie mesta či akadémie zahanbili
všetkých banskoštiavnických študentov a možno aj ich profesorov.
Hrdosť na staré banícke tradície je
priam neodmysliteľnou súčasťou
pri akejkoľvek návšteve maďarských

akademikov. Spôsob, akým nosia
banícke, hutnícke či lesnícke uniformy, akým spievajú staré banícke
piesne, jasne dokazuje ich úprimný
vzťah k povolaniu, škole, Alma mater, Banskej Štiavnici i zvykom. Je
veľkou škodou, že banskoštiavnickí
študenti či študenti slovenských nástupníckych univerzít tieto pocity
nezdieľajú, ba skôr naopak, negatívne sa stavajú k všetkému, čo súvisí s
tradíciami baníckeho mesta. Bohužiaľ, tento laxný postoj často získavajú aj od predstaviteľov niektorých
vzdelávacích inštitúcií. V Banskej
Štiavnici sa však objavili aj svetlé
body – študenti a pedagógovia SPŠ
S. MIkovíniho pod vedením Ing.
Jána Totkoviča ako aj najmenší žiačikovia-škôlkári z MŠ na Ul. 1. Mája
pod vedením ich riaditeľky Alexandry Bókovej, ktorí bez trémy zaspievali všetkým návštevníkom Dní
akademikov banícke piesne odetí v
kostýmoch aušusníkov a permoníkov. Tieto dve vzdelávacie inštitúcie
v meste jasne deklarujú, že udržiavanie tradícií im nie je ľahostajné a
vedia, ako sa to dá bez zbytočného
lamentovania a nenachádzania riešení. Za celé mesto Banská Štiavnica
im patrí ďakujem.
Beata Nemcová

21. októbra 2010
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Zaslúžené víťazstvo domácich
IV. liga 11. kolo dospelí, 300 divákov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

8
7
6
6
5
5
5
4
4
5
4
3
2
1

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

2
3
3
3
4
5
5
3
4
6
5
5
8
9

34:14
25:17
34:11
33:21
21:18
28:23
17:18
14:15
11:12
15:23
17:20
21:29
12:41
7:27

25
22
20
20
17
16
16
16
15
15
14
12
7
4

V. Blh - B. Štiavnica 3:1 (2:0),
gól: 52’ Kminiak
Pažout – Mayer, Necpal, Číž,
Halát, Kosec, Lupták, Beňadik,
Košárnik (73’ Ostramok), Ferenčík, Kminiak
V priemernom stretnutí sme ne-

zachytili úvod stretnutia a už v 10’
sme prehrávali 1:0 gólom z vnútra
veľkého vápna. V 25’ už bolo 2:0
po centri z ľavej strany a bravúrnom zakončení domáceho útočníka. Prvých 45’ patrilo domácemu
mužstvu, čo aj využilo na 2-gólové
vedenie. V 2.dejstve sme hru vyrovnali, no na zvrat to nestačilo.
V 52’ síce Kminiak znížil prudkou
strelou hranice 16-tky. No pri tlaku našich chlapcov o vyrovnanie
domáci v 88’ definitívne poslali
našich hráčov do kolien a získali
zaslúžene víťazstvo.
IV. liga dorast 11. kolo: Naši dorastenci do V. Krtíša neodcestovali
II. trieda muži 9.kolo: Druhý

polčas jednoznačne pre hostí
B. Štiavnica „B“ – V. Lehota 0:3
(0:0)
Kraják – Binder, Žikla, Číž, Halát (61’ Budinský M.), Beňadik (74’
Bukna), Barák Ľ. (36’ Ostramok),
Ferenčík, Kminiak
Posledné stretnutie jesennej časti prinieslo priemerné stretnutie. 1.
polčas sa hral zväčša medzi 16-tkami bez streleckých príležitostí a
bol vyrovnaný, čomu zodpovedal
aj výsledok po prvých 45’. Ani jedno mužstvo si nevypracovalo gólovú šancu, a tak pár prezimených
fanúšikov bolo sklamaných. 2. polčas už mali pod kontrolou hostia,
ktorí gólové šance dokázali premeniť, a tak si bez problémov odviezli

3 cenné body. Hostia pôsobili futbalovejšie, a tak ich cieľ v tomto
roku postúpiť sa stáva reálnejším,
no musia potvrdiť dobrú hru aj v
jarnej odvete.
III. liga SŽ a MŽ 9. kolo
SŽ – Badín - B.Štiavnica 4:1
(3:0), gól: Gregáň
MŽ – Badín - B.Štiavnica 5:1
(3:0), gól: Glézl
Kam na futbal?
IV. liga dospelí 12.kolo 24.10. o
14 hod. B.Štiavnica – Málinec, Št.
Bane – V. Blh
IV. liga dorast 12. kolo 23.10. o
14 hod. B.Štiavnica - Kalinovo
FUDO

Ďaľšie futbalové výsledky
IV.LIGA 10.KOLO: D. Strehová – Hliník 0:3, Poltár – Žiar 1:3, J.
B. Bystrica – Č. Balog 2:0, Brusno
– Málinec 0:0, Divín – Kováčová
3:3, Revúca – V. Blh 2:0. Poznámka R.K. : Pokiaľ sa vo vzájomných
zápasoch stretnú futbalisti B.
Štiavnice s ostatnými družstvami
Banskoštiavnického okresu ( Š.
Bane, B. Belá, Prenčov), komentáre z týchto zápasov v ŠN prinášajú
spravodajcovia poverení FK Sitno
B. Štiavnica
II. TRIEDA JUH
O. GRÚŇ – B. BELÁ 3:4 (2:3)
B.Belá: Prokaj – Kupček, Hankovič, Palášthy ( 80. M. Lalík), A.
Javorský, Murgaš, Debnár, Lukáč,
J. Javorský, Dobák, Durbák.Góly:
Lukáč 2, Durbák, Palášthy.
Banskobelianski futbalisti začali zápas veľmi nekoncentrovane
– akoby zabudli,že súboj sa začína
už od 1. min. – a v 5. min. prehrávali 2:0. Našťastie sa im podarilo
vyrovnať a po dobrom výkone sa
krátko pred polčasom ujali vedenia 2:3. Situácia z úvodu 1. polčasu sa zopakovala aj na začiatku
druhého,keď domáci vyrovnali na
3:3, no po chvíli Lukáč svojím druhým gólom upravil na 3:4. Aj keď
si potom obe mužstvá vypracovali
gólové šance, na výsledku sa už nič
nezmenilo.
ĎAĽŠIE VÝSLEDKY: S. Teplice – M. Lehota 5:1, V. Lehota – H.

Beňadik 0:0
PERLIČKA KOLA: Líder súťaže, ktorý doposiaľ nestratil ani bod
– V. Lehota, doma len remizoval
s predposledným H. Beňadikom
0:0, naviac domáci v úvode zápasu
nepremenili penaltu.
I. TRIEDA DORAST
LUTILA – B. BELÁ 11:0
MALÝ FUTBAL
B.BELÁ – O. GRÚŇ 1:2
Gól: M. Kašiar
ĎAĽŠIE FUTBALOVÉ
SLEDKY:

VÝ-

IV. LIGA 11. KOLO:
Š. BANE – D. STREHOVÁ 2:0 (0:0)
Š. BANE: Sekula – Venglár,
Sochor, Kmeť (84. Sojka), Šima,
Ondrík, Turkota, Pavlík, Spišiak,
Michalek (88. Heiler), Holmík.
Pred 200 divákmi bez väčších chýb
rozhodoval Verkin.
Piardžania nastúpili na zápas s
mužstvom z konca tabuľky zdravo
nabudení, už od úvodných minút
si vytvorili tlak i gólové šance, len
v koncovke zahodili i tie najvyloženejšie šance, takže sa dá smelo povedať, že umením nebolo gól dať,
ale naopak, zahodiť. Pomer čistých
gólových šancí v 1. polčase: 7:1. 2.
polčas zastihol domácich v akomsi útlme, kupodivu to boli hostia,
ktorí si vytvorili územnú prevahu
i šance, no taktiež v koncovke neboli úspešní. V záverečnej dvad-

saťminútovke prebrali iniciatívu
opäť domáci, výsledkom čoho bol
nádherný gól Pavlíka z 25 metrov,
ktorý prekvapil inak výborného
brankára hostí. V závere hostia v
snahe vyrovnať otvorili hru, čo 85.
min. využil Holmík na strelenie
upokojujúceho 2. gólu. Zaslúžené
víťazstvo domáceho tímu, ktoré
však mohlo byť omnoho vyššie.
OSTATNÉ VÝSLEDKY: Žiar
– JUPIE B. Bystrica 0:1, Hliník –
Divín 3:0, Č. Balog – Brusno 2:1,
Málinec – Revúca 4:1, Kováčová –
Poltár 4:2.
PERLIČKA KOLA: V zápase Š:
Bane – D. Strehová v 1. polčase zahodil domáci kapitán Michalek 3
vyložené gólové šance v priebehu
20 min. Ak by ich bol premenil,
bol by zaznamenal čistý hetrik asi
v rekordne najrýchlejšom čase v
tejto súťaži.
II. TRIEDA JUH 9. KOLO:
B. BELÁ – S. TEPLICE 2:1 (2:1)
B. Belá: Prokaj – Kupček, Javorský, Palášthy, Hankovič, Durbák,
Dobák (80. Látka), Lukáč (90. Lalík), Murgaš, Selyem, Debnár (67.
Ľupták).Pred 50. divákmi rozhodoval Priebera.
Góly: 6. Dobák 1:0, 13. Tatár
1:1, 19. Lukáč 2:1.
V záverečnom jesennom zápase sa od domácich čakalo vyššie
víťazstvo, keďže hostili na svojom
ihrisku posledný tím tabuľky, no
nakoniec to zostalo len na chudob-

nom jednogólovom rozdiele.
OSTATNÉ VÝSLEDKY: M. Lehota – Hor. Hámre 1:4, H. Beňadik – O. Grúň 4:1. V tejto súťaži
zostáva ešte dohrať „ derby“ zápas
V. Lehota – M. Lehota.
1. V. Lehota
7 6 1 0 31: 3 19
2. Hor. Hámre 8 4 3 1 11: 5 15
3. B. Belá
8 4 2 2 16: 9 14
4. O. Grúň
8 4 1 3 21:21 13
5. B. Štiavn. B 8 4 1 3 13:13 13
6. Prenčov
8 4 0 4 16:27 12
7. H. Beňadik 8 2 1 9:13 7
8. M. Lehota
7 1 1 5 8:17 4
9. S. Teplice
8 1 0 7 12:29 3
DORAST I. TRIEDA
B. BELÁ – BREHY 1:1 (0:1)
Gól: Lasab
ŽIACI I. TRIEDA
HOD. HÁMRE – Š: BANE 0:9
(0:3)
Góly: Miháliková 4, Malatinec,
Malenec, Neumach, Kaličiak, Habus.
MALÝ FUTBAL
IHRÁČ – B. BELÁ 3:1 (2:1)
KTO? KEDY? S KÝM?
DORAST I. TRIEDA: Sobota
23. 10. o 16,00 hod.: Voznica – B.
Belá
ŽIACI I. TRIEDA: Sobota 23.
10. o 14,00 hod.: Š. Bane – L. Trubín
MALÝ FUTBAL: Sobota 23. 10.
o 12,00 hod.: B. Belá – H. Beňadik.
ROMAN KURUC

12

INZERCIA

Reality
 Hľadám do prenájmu 2 až 4 izbový byt na sídlisku Drieňová, resp. na
Križovatke. Kontakt: 0949 163 419
 Prenajmem 1-izbový byt v RD
pod Kalváriou pre 1-2 osoby, tel.č.:
0910 488 211
 Dám do prenájmu 3-izbový byt na

Oznam
V Banskej Štiavnici
sa zakladá od 1.11.2010
Mestská volejbalová liga.
Žiadame družstvá, ktoré
majú záujem súťažiť, aby
sa prihlásili na tel.č.: 0911
772 771 (Ernek Peter).

21. októbra 2010
Drieňovej komplet prerobený, tel.č.:
0903 412 550, 0903 359 078
 Dám do prenájmu 1-izbový byt
v Banskej Štiavnici, tel.č.: 0905 762
039
 Prenajmem v RD s UK v Št. Baniach 1-jednolôžkovú (90 €) a
1-dvojlôžkovú zariadenú izbu (115
€), tel.č.: 0905 578 653
 Prenajmem garáž pod Kalváriou,
tel.č.: 0905 449 535
 Predám rodinný dom v Banskej
Belej v blízkosti centra obce, cena
dohodou. V prípade vážneho záujmu je možná zľava, kontakt: 0905
156 288
 Predám garáž na Drieňovej smer
Špunty, tel.č. 0907 775 406
 Dám do prenájmu alebo predám

3-izb. byt v BŠ – sídlisko Drieňová. Byt je kompletne prerobený a
čiastočne zariadený. Voľný je od
1.11.2010, tel.č.: 0903 785 660
 Predáme stavebný pozemok v BŠ,
tel.č.: 0905 644 782
 Kúpim 3 alebo 4 izb. byt v BŠ najlepšie na Drieňovej, tel.č.: 0908 558
170, 0905 521 630
 Predám 3-izbový byt v BŠ, tel.č.:
0944 228 468
 Predám 2-izbový byt s veľkým
balkónom a pivnicou, tel.č.: 0944
151 512
 Dám do prenájmu obchodné
priestory na Križovatke 1 v B. Štiavnici na obchod a služby, tel.č.: 0905
386 359
 Kúpim na Jergištôlni pozemok

 Prijmeme brigádnika/čku na víkendy do reštaurácie so znalosťou
jazyka. Kontakt: 0915 311 190

Prenajmem kancelárske
priestory 30m2 v Banskej
Štiavnici na Dolnej 2.
(bývalé OPP). Mesačný
nájom 235,-€ vrátane
energií. Kontakt: 0905
912 125.

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

alebo starú zrúcaninu, tel.č.: 0908
531 348
 V budove Ortler na ul. Dolná 6/A
prenajmem priestory 42 m2. Vchod
z hlavnej cesty, tel.č.: 0907 425 002,
0908 588 342
 www.realitor predá 3-izbový byt
na Križovatke, cena: 39 800 €, tel.č.:
0905 148 574
 Starší pár hľadá podnájom v RD,
tel.č.: 0905 699 155, 0915 804 914
 www.realitor predá rodinný dom,
10 min. chôdze od centra, cena 63
000€, tel.č.: 0905 148 574

Kariéra
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