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Márne by ste však o tom hľada-
li serióznu zmienku v aktuálnych 
monografi ách o meste a to ani z 
pera renomovaných autorov a his-
torikov. Ak predsa, tak len veľmi 
okrajovo a prevažne zjednodušene. 
Ako keby sa nič dôležité nestalo, 
ako keby tie udalosti neprekročili 
hranice chotára, ktoré nestoja ani za 
serióznu zmienku v mestských no-
vinách. Naproti tomu o revolučnej 
KSS a jej pôsobení v meste nájdete 
všetko do najmenších podrobností. 
V plnej nahote sa ukázala tendencia 
spochybňovania hodnoty tejto de-

jinnej udalosti i hodnoty ľudí, ktorí 
za nimi v tom pamätnom novembri 
1989 a nasledovné dva roky stáli.

Nedá mi preto skonštatovať, že 
prekrútiť históriu sa dá i tak, že 
úmyselným zamlčaním dôležitých 
faktov a zdôrazňovaním iných, 
sa  pozornosť odvedie potrebným 
smerom. História sa začína neza-
držateľne deformovať a falšovať, 
tak ako sa to v mnohých prípadoch 
už neraz stalo. No priami účastníci 
ešte chválabohu nevymreli.

Tento príspevok má za cieľ 
upozorniť na zásadný zvrat v de-
jinách spoločného štátu Čechov a 

Slovákov, ktorého neoddeliteľnou 
súčasťou bolo toto mesto a ktorý 

mal aj tu svoje konkrétne zastúpe-
nie. 4.str.

Špeciálna príloha
Kandidáti do BBSK

Celoslovenská
súťaž v tancoch
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Inzercia

Hruška roka
1. miesto pre 
Štiavničana
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História Štiavnice pred 20. rokmi 

Stromy sa sfarbili, listy padajú a 
nastáva aj čas čistenia záhrad. Hra-
beme lístie, trávu, konáre, už máme 
poriadnu kopu, ale čo s ňou? Za-
páliť! Materiál je vlhký, dymí. Aby 
lepšie horel, prihodíme zopár PET 
fl iaš, jogurtových téglikov či pneu-
matiku. Biely, štipľavý dym zaleje 
záhradu, preskočí plot  susedov a 
o chvíľu sa celá dolina ponorí do 

dymovej clony. Je to normálne, veď 
je jesenné upratovanie záhrad. Ve-
čer si chce sused otvoriť okno, no 
radšej ho rýchlo zavrie. 

Takýto obraz jesene chceme 
mať?

Dá sa s tým niečo robiť?
Áno. Nespaľujme, ale radšej 

kompostujme!
Spaľovaním vlhkého materiálu, 

najmä ak ešte prihodíme plasty, 
či gumu, vzniká množstvo jedo-
vatých látok, ktoré sadajú späť na 
našu záhradku, k susedom a najmä 
tieto jedy všetci dýchame. Spaľova-
nie bioodpadu je aj v rozpore so 
zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpa-
doch. Zakladanie ohňa všade tam 
kde by mohlo dôjsť k jeho rozší-
reniu je trestné v zmysle zákona 

č.314/2001 Z.z. o ochrane pred po-
žiarmi. Dymom obťažovaní obča-
nia sa môžu v zmysle Občianskeho 
zákonníka obrátiť na Mestský úrad 
či políciu.

Opadané lístie a zhrabaná trá-
va je pritom výborný materiál do 
kompostu. Ak k nemu pridáme 
ešte zvyšky z kuchyne, šupky z 
ovocia zeleniny,  4.str.

Nespaľujme, radšej kompostujme! Kompost môžete použiť ako hnojivo pre vašu záhradku

Tento rok si pripomíname 20. výročie od „Nežnej revolúcie“ aj v našom meste 

Jesenné upratovanie záhrad
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Mestská polícia 
informujeZ diára primátora Čierna skrinka

Dňa 11.11.2009 od 9,00 hod. 
do 14,00 hod. bude prerušená 
dodávka elektrickej energie z 
dôvodu revízie elektrického za-
riadenia. Bez elektrickej energie 
bude v Banskej Štiavnici kame-
nárstvo Adamec.

Dipečing VN/NN Žiar nad Hronom

Oznam

Lýceum.

Dobrý deň.V Banskej Štiavnici 
som prežil pekné študentské roky. 
Toto mesto mi tak trochu prirástlo 
k srdcu. Pravidelne sa zaujímam o 
dianie v tomto meste a keď mám 
čas, rád sa poprechádzam po tom-
to peknom meste. Býval som v bý-
valom Lýceu, preto by ma zaujíma-
lo kto je vlastníkom tejto budovy a 
prečo sa nepracuje na jeho rekon-
štrukcii ?Jedna budova je ešte na 
spadnutie vedľa bývalých potravín. 
Toto by bolo tiež opraviť. Komu 
to vlastne patrí? keď stým nič ne-
robí? Prajem hodne úspechov. S 
pozdravom Ján Jambrich, Banská 
Bystrica. 

Odpoveď

Váž. pán Ján Jambrich, ďaku-
jeme za prianie, prejav priazne a 
záujem o naše mesto. Budova bý-
valého Lýcea, na Nám. Sv. Trojice 
je v súkromnom vlastníctve. Ma-
jiteľ v súčasnosti vykonáva opravu 
havarijného stavu múra a pivníc v 
dvorovej časti objektu. 

Druhým objektom, ktorý opisu-
jete je predpokladám Limpache-
rovský dom (bola v ňom predajňa 
potravín) na nám. Sv. Trojice. Ten 
je tiež v súkromnom vlastníctve a 
tento rok bola vykonaná na ňom 
výmena krytiny a oprava poško-
dených častí krovu. Verím, že aj 
opravy fasád ďalších objektov, kto-
ré sú vo vlastníctve mesta/ ZUŠ, 
A. Kmeťa 5, Radnica, Akademická 
1, Notárov dom, Rubigall) a tiež 
v súkromnom vlastníctve (Nám. 
Sv. Trojice, objekty na trotuári, na 
Dolnej ružovej) Vás potešia pri Va-
šej ďalšej návšteve B. Š.

 S prianím všetkého dobrého 
Ing. Juraj Čabák, zástupca primá-
tora

Alarm v Galerii J. Kollara

Už dlhší čas sa takmer každú 
noc spúšťa v Galérii J. Kollára na 
Nám. sv. Trojice hlučný alarm nie-
kedy aj dvakrát za noc. Našiel by 
sa niekto kompetentný, kto by dal 
alarm opraviť? Je to naozaj nezne-

siteľné!

Odpoveď

Slovenské banské múzeum spra-
vuje v objekte Gallérie J. Kollára 
množstvo zbierok patriacich do 
kultúrneho dedičstva Slovenska. 
Samozrejme, že tento objekt je 
zabezpečený aj proti vlámaniu a 
krádeži. Pred niekoľkými dňami  
sa na systéme zabezpečenia vy-
skytla porucha, ktorej odstránenie 
je pomerne zdĺhavé. Na odstránení 
intenzívne pracuje servisná fi rma. 
Preto chceme poprosiť o trochu 
trpezlivosti, pevne dúfajúc, že čas-
tejšie spúšťanie alarmu na objekte 
bude v krátkej dobe odstránené.
Marián Hudačko 

Ochrana objektov SBM

Bývalý občan Banskej Stiavnici

Veľmi by ma zaujímalo prečo 
Banská Štiavnica nemá 2 alebo 
3 web kamery. Takéto zaujímavé 
mesto by malo mať kamery, aby 
ľudia v celom svete , či už býva-
lí občania alebo cudzinci by sa 
mohli pozrieť ako skutočne to 
mesto vyzerá, taktiež pre turistiku 
by to bolo dobre. Možno že mesto 
by našlo par korún aby to dalo na 
web. Ďakujem.

Miro Klauz Toronto Ontario Canada 

Odpoveď

Dobrý deň, ďakujeme za Váš 
zaujímavý príspevok. Mesto Ban-
ska Stiavnica v strednodobom 
horizonte samozrejme ma záujem 
o umiestnenie záberov z mini-
málne jednej webkamery na svoju 
stránku. Možno vás prekvapím, 
ale počas letných mesiacov sme 
dokonca testovali technické mož-
nosti takéhoto vysielania počas 
podujatia Živý šach. Žiaľ, súčasná 
hospodárska kríza sa podpísala aj 
pod naše rozvojové aktivity a sme 
preto nútení v súčasnosti realizá-
ciu tohto kroku odložiť na ďalšie 
roky. Umiestnenie webkamery sa 
pravdepodobne ocitne v návrhoch 
rozpočtu na budúci rok, je však 
otázne, či sa ho nedotkne krátenie 
výdavkov v rozpočte obce. Ďaku-
jeme za váš záujem a veríme, že 
zaujímavé zábery z centra mesta, 
ale možno aj z blízkeho lyžiarske-
ho strediska sa na stránku podarí 
umiestniť už v budúcom roku. 

S pozdravom R. Marko

Bolo...

2.11.
Zasadnutie Mestského zastupi-

teľstva.
4.11.
Pracovné stretnutie ku proble-

matike Geoparku.
Pracovné stretnutie s predstavi-

teľmi Slovenskej banskej komory. 
5.11.
Účasť na konferencii k Nórske-

mu fi nančnému mechanizmu, kto-
rá sa uskutočnila v Banskej Štiav-
nici za účasti podpredsedu NR SR 
p. Dušana Čaploviča a J.E. nórskej 
veľvyslankyne p. Trine Skymoen.

Účasť na 1. ročníku konferencie 
Budúcnosť miest a obcí s VÚB v 
Tatranskej Lomnici.
6.11.
Uskutočnil sa zápis a slávnost-

né otvorenie akademického roka 
2009/2010 na Hudobnej a ume-
leckej akadémii Jána Albrechta v 
Banskej Štiavnici.

Bude....

7.11.
V rámci celosvetovej akcie pod 

názvom „Vyčistime svet“ sa z ini-
ciatívy fi rmy EMED uskutoční bri-
gáda – čistenie Geoparku a oblasti 
Červenej studne, do ktorého sa 
môže zapojiť aj široká verejnosť.

9.11.

Pravidelné stretnutie primátora 
mesta Banská Štiavnica a starostov 
obcí okresu Banská Štiavnica.

11.11.

Uskutoční sa prezentácia kata-
lógu vydaného pri príležitosti 15. 
ročníka súťažnej výstavy „Svetové 
dedičstvo očami detí“. Túto vý-
stavu organizuje  mesto Banská 
Štiavnica pod záštitou Organizácie 
miest svetového dedičstva od roku 
1995 a doteraz organizátori dostali 
takmer 30 000 výtvarných prác zo 
siete miest svetového dedičstva z 
celého sveta.  

13.11.

Workshop na tému „Podpora 
začlenenia osôb s ťažkým zdravot-
ným postihnutím prostredníctvom 
vzdelávacích aktivít o dokumente 
OSN z r. 2006“, ktorého spoluorga-
nizátorom je OZ Margarétka. 

Andrea Benediktyová 

Dňa 23.10.2009 hliadka MsPo 
na požiadanie OO PZ  poskytla 
asistenciu  pri prevoze zadržaného 
páchateľa do Žiaru nad Hronom.  

Dňa 24.10.2009 o 20.00 hod.  
bolo na útvar MsPo oznámené, že 
na Ul. J. Straku dochádza k domá-
cemu násiliu. Hliadka MsPo po 
príchode zistila, že  ide o  M.B. z 
Banskej Štiavnice, ktorá napadla 
nožom J.G. z Banskej Štiavnice. 
Hliadka  MsPo  následne privo-
lala na miesto záchrannú službu a 
hliadku OO PZ  za účelom vyko-
nania ďalších potrebných úkonov. 

Dňa 27.10.2009 bola hliadkou 
MsPo  vykonaná kontrola, zame-
raná na požívanie alkoholických 
nápojov na verejných priestran-
stvách. Kontrolou bol zistené  
porušenie VZN Mesta  Banská 
Štiavnica č. 2/2008  v jednom prí-
pade, ktorého sa dopustila K.K. z 
Banskej Bystrice. Priestupok bol 
riešený v zmysle zákona SNR č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch 
Upozornenie 

Mestská polícia upozorňuje 
všetkých občanov mesta, aby od-
pady, ktoré vyprodukujú vo svo-
jich domácnostiach uskladnili do 
svojich nádob. Ak vyprodukujú 
odpad vo väčšom rozsahu sú po-
vinní ho odovzdať na Technic-
kých službách m.p., Ul. Šoltésovej 
1, Banská Štiavnica. 

Nádoby na odpad, ktoré sa 
nachádzajú pri Medike a na Zvo-
novom vŕšku ako aj v ostaných 
častiach mesta, slúžia výhradne 
na uskladnenie odpadu vypro-
dukovaného z cintorínov a nie na 
odpad vyprodukovaný v domác-
nostiach. Mestská polícia bude aj 
naďalej uvedené miesta monito-
rovať mestským kamerovým sys-
témom,  aby zabránila vzniku ne-
povolených skládok v priestoroch 
Mediky,  Zvonového vŕška ako aj  
v ostaných častiach mesta.   

JUDr. Dušan Lukačko

náčelník MsPo    



35. november 2009 NOVINKY Z ÚRADU

Polícia informuje 

Ublíženie na zdraví – zadržanie 

páchateľa :

Dňa 28.10.2009 vyšetrovateľ 
UJKP Žiar nad Hronom začal 
trestné stíhanie a súčasne vzniesol 
obvinenie osobe M.M. z Banskej 
Štiavnici, ktorý toho istého dňa  v 
čase o 06.45 hod.  v byte na ul. Ex-
nára v afekte zúrivosti napadol no-
žom svoju manželku V.M. a to po 
tom, čo mu povedala, aby z bytu 
odišiel. Tak sa rozbehol za ňou do 
spálne bytu a kuchynským nožom 
ju začal bodať po celom tele a pre-
stal až vtedy, keď mu manželka 
povedala, že má prestať, lebo ho 
ľúbi a majú spolu deti. Obvinený 
jej spôsobil mnohopočetné bodné 
zranenia v oblasti tváre, krku, hru-
de a chrbta s predpokladanou do-
bou PN do 42 dní. Osobu zadržali 
príslušníci OO PZ Banská Štiav-
nica bezprostredne po spáchaní 
skutku. Osobe bola obmedzená 
osobná sloboda a bol spracovaný 
návrh na vzatie do väzby. Za uve-
dený skutok hrozí osobe trest od-
ňatia slobody 5-12 rokov.plk. JUDr. 

Gejza Volf

riaditeľ OPP OR PZ ZH

 Podľa § 24 zákona č. 303/2001 
Z.z. o voľbách do orgánov 
samosprávnych krajov a o 
doplnení Občianskeho súdne-
ho poriadku v znení zákona 
č. 335/2007 Z.z. Vám Mesto 
Banská Štiavnica oznamuje

1.Voľby do Banskobystrického 
samosprávneho kraja sa budú ko-
nať

 v sobotu 14. novembra 2009 od 
7.00 hodiny do 22.00 hodiny.

2. Miestom konania volieb je 
podľa Vášho trvalého pobytu vo-
lebná miestnosť:

 a) v okrsku č. 1 je volebná miest-
nosť v zasadačke Mestského úradu, 
Radničné námestie č. 1, pre voličov 
bývajúcich v uliciach Akademická, 
Andreja Kmeťa, Andreja Sládkovi-
ča, Antona Pécha, Bočná, Botanic-
ká, Daniela Licharda, Dolná Resla, 
Dolná ružová, Družicová, Horná 
Resla, Horná ružová, Ing. Štefana 
Višňovského, Jána Bottu, Jaroslava 
Augustu, Jozefa Karola Hella, Ka-
menná, Katova, Klinger, Kutnohor-
ská, Malá okružná, Martina Kuku-
čína, Nad Rozgrundom, Námestie 
sv. Trojice, Novozámocká, Pavla 
Kyrmezera, Pod Červenou studňou, 
Radničné námestie, Samuela Mi-
kovíniho, Staromestská, Staronová, 
Starozámocká, Strieborná, Úvozná, 
Viery Václavekovej, Vilová a Vodá-
renská, 

 b) v okrsku č. 2 je volebná miest-
nosť v bývalom OPP, š.p., Ul. Dolná 
č. 2 pre voličov bývajúcich v uliciach 
Dolná, Farská, Jána Hollého, Jána 
Palárika, Kammerhofská, Malé tr-
hovisko, Mládežnícka č. 11-25, Na 
Zigmund šachtu, Remeselnícka, 
Robotnícka, Spojná, Tabaková, Zá-
hradná a Zvonová,

 c) v okrsku č. 3 je volebná miest-
nosť v Domove mládeže Strednej 
lesníckej školy, Ul. Mládežnícka č. 
4, pre voličov bývajúcich v uliciach 
8. mája, Alžbety Gwerkovej Göllne-
rovej, Banícka, Belianska, Belianske 
jazero, Dr. Imricha Tótha, Družstev-
ná, Ďurka Langsfelda, Hájik, Jozefa 
Miloslava Hurbana Jurija Gagarina, 
Lesnícka, Ľudmila Podjavorinskej, 
Mierová, Michala Miloslava Hodžu, 
Michalská, Mládežnícka od č. 1 
po č. 10, Osadná, Pavla Országha 
Hviezdoslava, Petra Jilemnického, 
Pod Kalváriou, Poľnohospodárska, 
Pustá, SNP od č. 1 po č. 21/A, Svä-
tozára Hurbana Vajanského, Šobov, 
Športová a Výskumnícka,

 d) v okrsku č. 4 je volebná miest-

nosť v Základnej škole Jozefa Ho-
ráka, Ul. Pavla Dobšinského č. 17, 
pre voličov bývajúcich v uliciach 
Antona Bernoláka, Ivana Krasku, 
Janka Matušku, Juraja Fándlyho, 
Križovatka, Ľudovíta Štúra, Marti-
na Hattalu, Pavla Dobšinského, Ple-
tiarska, Slovanská, Staničná, Údolná 
a Železničiarsk

 e) v okrsku č. 5 je volebná miest-
nosť v Stredislu Červeného kríža, 
Križovatka č. 13, pre voličov býva-
júcich v uliciach 1.mája, Andreja 
Trúchleho Sytnianskeho, Dr. Vla-
dimíra Clementisa, Drevená, Eleny 
Maróthy – Šoltésovej, Jozefa Horá-
ka, Karola Šmidkeho, Kolpašská, 
Ladislava Novomeského, Martina 
Benku, Okrúhla, Pod Trojickým vr-
chom, Trate mládeže, miestna časť 
Počúvadlianske jazero, miestna časť 
Banky a to ulice: Hadová, Hlavná, 
Horná, Majer, Na jazero a Vyhnian-
ska,

 f) v okrsku č. 6 je volebná miest-
nosť v Základnej škole Jozefa Kollá-
ra, Ul. Ludvíka Svobodu č. 40, pre 
voličov bývajúcich v ulici Ludvíka 
Svobodu,

 g) v okrsku č. 7 je volebná miest-
nosť v Základnej škole Jozefa Kollá-
ra, Ul. Ludvíka Svobodu č. 40, pre 
voličov bývajúcich v uliciach Brat-
ská, Drieňová, Energetikov, Kysihý-
belská, Okrajová, Ovocná, Pátrov-
ská, Poľovnícka a Roľnícka,

 h) v okrsku č. 8 je volebná miest-

nosť v Základnej škole Jozefa Kol-
lára, Ul. Ludvíka Svobodu č. 40, 
pre voličov bývajúcich v uliciach 
MUDr. Jána Straku, SNP od čísla 22 
až 39 a Učiteľská,

 i) v okrsku č. 9 je volebná miest-
nosť v Domove mládeže, Ul. Budo-
vateľská 12, pre voličov bývajúcich v 
uliciach Antolská, Brezová, Budova-
teľská, Cintorínska, Ferka Urbánka, 
G.Z.Laskomerského, Horná Huta, 
Hutnícka, Jána Amosa Komenské-
ho, Jozef Cígera Hronského, Jozefa 
Gregora Tajovského, Kremenisko, 
Ladislava Exnára, Lintich, Na Má-
ria šachtu, Obchodná, Povrazník, 
Rakytová, Špitálska a Štefana Krč-
méryho,

 j) v okrsku č. 10 je volebná miest-
nosť v Požiarnej zbrojnici, Ul. Po-
žiarnická č. 8, pre voličov bývajú-
cich v uliciach 29. augusta, Boženy 
Nemcovej, Boženy Slančíkovej - 
Timravy, Ilijská, Janka Jesenského, 
Jozefa Ignáca Bajzu, Jozefa Kollára, 
Jozefa Škultétyho, Kríková, Krížna, 
Na Matej štôlňu, Na Maximilián 
šachtu, Námestie padlých hrdinov, 
Obrancov mieru, Partizánska, Pod-
hájska, Potočná, Požiarnická, Ru-
dolfa Debnárika, Sama Chalupku, 
Srnčia, Stratená, Školská, Štefana 
Moyzesa a Úzka. Uvedená volebná 
miestnosť je príslušná aj v prípade 
konania druhého kola volieb pred-
sedu samosprávneho kraja.

Mgr. Pavol Balžanka Primátor mesta

Oznámenie o čase a mieste konania volieb

Technické služby, mestský 
podnik, oznamujú, že zvozy ko-
munálneho odpadu a separova-
ného odpadu, ktoré pripadajú 
na deň 17.11.2009 sa uskutočnia 
nasledujúci deň – 18.11.2009 
(separovaný zber sa uskutoční 
na uliciach: Banícka, Družstev-
ná, Gwerkovej, Mládežnícka, 
Pletiarska, Pod Kalváriou, Pod-
javorinskej, Poľnohospodárska, 
SNP, Športová, Tótha, Údolná, 
8.mája, Akademická, Botanická, 
Farská, Holého, Katova, Malé tr-
hovisko, Novozámocká, Palárika, 
Pod Troj.vrchom, Remeselnícka, 
Spojná, Višňovského, Zigmund 
šachta).

Prosíme občanov, aby si spo-
mínaný odpad vyložili do 7,00 
hodiny.  Peter Heiler, riaditeľ TS, m.p.

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

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

Oznam
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Relax na dovolenke
CESTOVNÁ AGENTÚRA, 

Informačné centrum 
mesta BŠ, 

tikbs@banskastiavnica.sk
045/694 9653 

Jarná lyžovačka

Rakúsko – ľadovec Hintertux

 14.4. - 18.4. 2010

Cena   505 Eur

(4 x ubytovanie s polpenziou, 
3-dňový skipas Hintertuxer Glet-
scher, doprava lux. autobusom 
zn. Mercedes, poistenie šport-risk, 
sprievodca)

Lyžiarske stredisko Hintertux 
vďaka ľadovcu poskytuje možnos-
ti kvalitného lyžovania 365 dní v 
roku. Celý areál je za posledné 3 
roky držiteľom ocenenia

TOP-stredisko Rakúska. Celková 
plocha zjazdoviek 270 ha, denne 
upravovaných 86 km zjazdoviek.

Typy prepravných zariadení: 10 
vlekov 6 sedačkových lanoviek, 5 
kabínkových lanoviek. Možnosti ly-
žovania z nadmorskej výšky 3250 
m.

www.hintertux.at

Ubytovanie v hoteli Zillertaler 
Hof 4* a Haus Garni Robert 3* 
priamo v Mayrhofene. K dispozícii 
sú 2-posteľové izby s možnosťou 
1-2 prísteliek a 1-posteľové izby v 
obmedzenom  počte. Vybavené sú 
kúpeľňou alebo sprchou, WC, TV, 
rádio, telefón, trezor a balkón. V 
cene je zahrnuté používanie well-
ness a oddychového centra, rôz-
nych sáun a plavecký bazén. 

Stravovanie: bufetové raňajky, 
večere 3-chodové menu s mož-
nosťou výberu + šaláty formou 
bufetu. 

Program:

1. deň odchod zo Žiliny v ra-
ňajších hodinách – ubytovanie, 
večera

2. - 4. deň 3 dni lyžovačka + voľ-
ný program – raňajky a večere

5. deň po raňajkách odchod na 
Slovensko

1.str.  Vznikol z ne-
zabudnuteľných zážitkov  priamych 
aktérov  dejinnej udalosti spred 20-
tých rokov, ktorej sa vo svete dosta-
lo okrídleného názvu „nežná“ ale-
bo „zamatová revolúcia“. Vznikol z 
nenávratných pohľadov na zlomok 
toho, čím sme naplno žili až do pr-
vých slobodných a demokratických 
volieb v roku 1990. A nebolo to 
jednoduché. No predovšetkým ho 
nechce prispôsobiť obrazu dneška. 
Nechce však jatriť ani staré rany a 
zbytočne do nich sypať soľ. Preto 
bude len vecne popisovať fakty tak 
ako sa odohrali, bez emócií, pátosu, 
či nevraživosti, a bez personifi ká-
cie, iba s jednou jedinou výnimkou. 
Ak sa predsa len niekoho dotkne, 
nebude to vina autora tohto mate-
riálu. Taká už býva história ...

Pravdaže bude to iba zlomok z 
toho, čo človek prežíval pri dotyku 
so živými udalosťami tých dní, kto-
ré sú dnes už dávnou históriou. No 
všetko, čo ostane skryté dnešným 
očiam a ušiam, malo by byť po-
núknuté nasledujúcim generáciám 
v podobe písomných, zvukových 
a obrazových materiálov, serióz-
ne uložených v archívoch tohoto 
mesta. Či sa tak stane netuším, ale 
pokúsim sa o to dúfajúc, že nebu-
dú musieť byť ukryté ďalších 20 ro-
kov  v jednej škatuli. A tak je tento 
stručný opis vlastne permanentnou 

výzvou, alebo ešte presnejšie, bu-
dúcou pozvánkou do sveta hodno-
verných zákutí serióznych archívov. 
Zozbieranie textových i obrazových 
materiálov oných dní, bude nielen 
záslužným počinom, ale aj spôso-
bom ako nájsť svoju minulosť a v 
prítomnosti zárodky budúcnosti, 
ako defi nitívne „nepochovať ešte 
za živa“ tých, ktorí  na úkor svo-
jich rodín, voľného času a zo za-
čiatku aj hrozby straty slobody, na 
mrazivých námestiach nebojácne 
stáli, burcovali, apelovali, prijíma-
li urážky v podobe anonymov, no 
predovšetkým vo dne, v noci pre-
mýšľali, bezplatne tvorili plány a 
projekty, ako napraviť nahromade-
né zlo a odstrániť čo možno najskôr 
a čo najbezbolestnejšie nedostatky 
kváriace toto mesto. Tie hodiny už 
nikto nespočíta. Chcem však vyslo-
viť presvedčenie, že nikto z nich ich 
dnes neľutuje, lebo všetko to malo 
svoj obrovský zmysel. 

Pretože programy a plány, kto-
ré vytvorila táto skupina ľudí ako 
svoj volebný program, pred prvý-
mi slobodnými voľbami s názvom 
„Čo treba Banskej Štiavnici a ako to 
dosiahnúť“, sa priebežne dostávali 
do ofi ciálnych programov mesta 
a výsledkom nebola len postupná 
revitalizácia mesta, ale aj jeho zá-
pis do Zoznamu svetového kultúr-
neho dedičstva UNESCO v roku 

1993. Dnes už o tom len málokto 
vie. Rovnako ako o tom, že takmer 
dennodenne sa sadalo za okrúhle 
stoly, ktoré neboli organizované 
len na riešenie personálnych otá-
zok, ale pretovšetkým, aby sa rie-
šili každodenné potreby občanov, 
súvisiace s otázkami zlého zásobo-
vania mesta tak potravinami ako i 
spotrebným tovarom, aby sa riešila 
otázka návratu amnestovaných, aby 
sa bojovalo za premenu Mediky na 
mestskú nemocnicu, aby sa riešila 
a vyriešila otázka osadenia prvých 
satelitov pre príjem TV programov, 
aby sa riešil problém hromadnej 
dopravy na sídlisko Drieňová a z 
Povrazníka, ktorá takmer denne 
kolabovala, aby sa riešilo oživenie 
mŕtveho historického centra mesta, 
aby sa vyriešila otázka dostavby am-
fi teátra a rad ďalších a ďalších akti-
vít, ako napríklad vydávanie prvých 
porevolučných novín, občasníka 
„Štiavnická verejnosť“, tvorených 
takpovediac na kolene, znovuoži-
venie miestnej organizácie Matice 
slovenskej, Živeny, Klubu sloven-
ských turistov, ktorý dostal názov 
po významnom lekárovi, organizá-
torovi turistiky MUDr. Edmundovi 
Térymu a mnoho ďalších. To všetko 
sú písomne podložené fakty. (po-
kračovanie v budúcom čísle)

Oľga Kuchtová

1.str.  prípadne 
aj hnoj z domácich zvierat (králi-
ky, sliepky a pod.), premiešame a 
dáme na kopu, na jar môžeme do 
takejto kopy posadiť tekvice a o 
rok z nej budeme mať kôpku kom-
postu, ktorí ocení naša záhradka.

Bojíte sa semien buriny, cho-
roboplodných zárodkov, či lístia 
orecha?

Ak dáte do zhrabaného mate-
riálu dostatok zvyškov z kuchyne 
a dobre ho premiešate, kompost 
začne pracovať. Vzniknutá tep-
lota, súhra živočíchov, baktérií a 
prostredia v komposte nedovo-
lí prežiť väčšine burín a choro-
boplodných zárodkov. 

Navyše takáto kopa tlejúceho 
materiálu môže byť zimoviskom 
užitočných živočíchov (napr. jež, 
čí slepúch), ktoré záhradka ocení v 
ďalšom roku.

Lístie z orecha môže mať in-
hibičné účinky na rast ostatných 
rastlín. Preto ho môžeme skom-
postovať zvlášť na kope, alebo ho 
namulčujeme priamo pod orech, 
kde sa samo rozloží.

Pre úplnosť treba ešte podo-
tknúť, že všetky odpady – aj bio-
odpad, s ktorým si neviete rady, 

ale aj pneumatiky, plasty, nábytok, 
elektroodpad a pod., môžete pri-
niesť na zberný dvor na ul. E. M. 
Šoltésovej 1 (pri žel. stanici), v čase 
6:00 – 18:00, v sobotu 8:00 – 12:00. 
Viac info na 0908 272 630.

Prajem všetkým farebnú, a naj-
mä bezdymovú jeseň.

Miloš Veverka, Technické služby, m. p. BS

Jesenné upratovanie záhrad

História Štiavnice pred 20. rokmi 
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Uplynulý víkend sa niesol v 
znamení nežných spomienok 
na našich drahých zosnulých, 
v hĺbke tichých zamyslení nad 
miestami ich posledného od-
počinku. Cintoríny opäť ,,roz-
kvitli“. V tej najlepšej snahe 
uctiť si pamiatku svojich naj-
bližších, zdobili sme ich hroby 
a zapaľovali sviece. Spomínali 
sme na tých, ktorí tu boli pred 
nami, s nami. A  možno sme v 
tých slávnostných chvíľach ani 
len nepomysleli na tých, ktorí 
sem raz prídu po nás.

A pritom stačí naozaj tak málo. 
Trochu skromnosti. Nie, nechcem 

svojim článkom nikoho uraziť a 
tobôž nie v takých citlivých oka-
mihoch. Ale pomyslime aj na to, 
ako si naša matka príroda poradí s 
tonami farebných plastových ven-
cov a kvetov, ktoré tak radi a vďač-
ne nakupujeme. Viem, sú praktic-
ké, dlho ,,kvitnú“ a tiež  lacnejšie 
a farebnejšie ako živé kvety, alebo 
venčeky z prírodných materiálov, 
ktoré sa časom na prach obrátia, 
zatiaľ čo ich plastové napodobe-
niny sú takmer nezničiteľné. Mys-
lieť si, že spaľovne komunálneho 
odpadu všetko vyriešia, je trochu 
alibistické. Veď na tejto zemi raz 
budú žiť a s úctou na nás spomí-
nať aj naši vlastní potomkovia. 

Venček  z čečiny, machu, šušiek, 
slamienok…alebo rozkvitnutá 
chryzantéma, plamienok sviečky a 
úprimná modlitba. Či treba nieko-
mu viac ? 

Janka Bernáthová

Novembrové zamyslenie

Klienti ZSS v Banskej Štiavnici 
sa dňa 29.9.2009 obrátili na pri-
mátora mesta ohľadom všeobec-
ne záväzného nariadenia Ban-
skobystrického samosprávneho 
kraja č. 11/2009 o podmienkach 
poskytovania sociálnych služieb 
a o platení úhrad v zariadeniach 
sociálnych služieb v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti BBSK , ktoré bolo 
schválené uznesením zastupiteľ-
stva BBSK č. 621/2009 z 18. júna 
2009 s účinnosťou 1.júla 2009.

Väčšina klientov nesúhlasí s § 
6a bodom 20 schváleného VZN 
podľa ktorého prijímateľ, ktorému 
sa poskytuje starostlivosť v ZSS 
celoročnou alebo týždennou po-
bytovou formou, je povinný odo-
berať stravu minimálne v rozsahu 
troch jedál denne, z ktorých jedno 
jedlo je obed, druhé večera a tretie 
si zvolí prijímateľ ľubovoľne. 

Klienti s tým nesúhlasia, nakoľ-
ko im stačí len obed a večeru ani 
neskonzumujú. 

Zákon č.448/2008 o sociálnych 
službách neurčuje povinnosť 
klientom povinne odoberať dve 
hlavné jedlá a to obed a večeru. 

Podľa § 6c VZN BBSK 
bodu 1. - výška za upratovanie 

je stanovená na deň prijímateľa vo 
výške 0,50 €  

bodu 2. - výška úhrady za pra-
nie, žehlenie a údržba bielizne 
a šatstva je stanovená na deň vo 
výške 0,50 €

Klienti ZSS majú výhrady voči 
tomu, aby platili úhrady paušál-
ne za každodenné upratovanie  a 
pranie, nakoľko tieto služby nevy-
užívajú každý deň.

A tiež vzhľadom k enormnému 
zvýšeniu úhrad za užívanie obyt-
nej plochy, nárast oproti roku 2008 
v globále činí 20 – 40 % žiadajú, 
aby sa prihliadalo k ich potrebám 
a fi nančným možnostiam.

Mária Šimášková, MsÚ

Stretnutie v ZSS

Pozvánka

Pozývame Vás na prezentáciu 
katalógu vydaného pri príleži-
tosti 15. ročníka súťažnej výstavy 
„Svetové dedičstvo očami detí“, 
ktorá sa uskutoční v stredu 11. 
novembra 2009 o 13:30 hod. v 
zasadačke Mestského úradu. Túto 
výstavu organizuje  mesto Banská 
Štiavnica pod záštitou Organizá-
cie miest svetového dedičstva od 
roku 1995 a doteraz organizátori 
dostali takmer 30 000 výtvarných 
prác zo siete miest svetového de-
dičstva z celého sveta.             red

Záhradkári z celého Slovenska 
pripravujú každý rok celosloven-
skú výstavu. Ani tento rok tomu 
nebolo inak. Tento rok výstava 
pod názvom „O najkrajšie jablko 
a hrušku.“ bola spojená s výstavou 
Lesy Výstava sa konala v priesto-
roch výstaviska Agrokomplex Nit-
ra v dňoch 27. – 30.10.2009. Na 
výstave sa zúčastnil aj záhradkár z 
Banskej Štiavnice p. Milan Fáber, 
ktorého sme sa opýtali na dojmy 
z výstavy. Ako nám prezradil, na 
výstavu poslal 5 odrôd jabĺk a jed-
nu odrodu hrušky. Mal obrovské 
šťastie pretože v silnej konkuren-
cii spolu z vyše 2 000 ks rôznych 
odrôd jabĺk a hrušiek vybrali práve 
jeho hrušku za najkrajšiu na výsta-
ve. Pán Fáber takýmto spôsobom 
získal 1. miesto v celej súťaži a po-
rota mu udelila titul o Najkrajšiu 
hrušku. Hruška je odrody Lucaso-
va. Na súťaži sa zúčastnil z Banskej 

Štiavnice aj p. Bohumír Mojžiš, 
ktorému by som chcel poďakovať, 
že ma priviedol k tejto súťaži. Keď 
som začal  budovať záhradu, radil 
mi ako mám postupovať. Od jeho 
som sa veľa naučil. Okrem tejto 
súťaže sa s Bohušom zúčastňujeme 
na súťaží rez ovocných stromov a 
taktiež sme sa zúčastňovali súťaží 
na Podsitnianskej. Postup a prí-
prava na takúto súťaž je dlhodo-
bá. Najprv treba zakúpiť sadenice 
stromkov, treba vybrať sortu, ktorá 
je rezidentná, odolná voči choro-
bám. Stromy sa šľachtia, aby boli 
tieto odrody čo najlepšie. Treba si 
vybrať sortu, ktorá je vhodná do 
našej nadmorskej výšky nad 550 
m n.m. a vybrať vhodný stromček, 
aby dobre vyzeral ako výsadbový 
materiál, ďalej treba vybrať vhodné 
stanovište na výsadbu. O stromče-
ky sa treba starať, zavlažovať ich a 
ošetrovať. P. Fáberovi blahoželáme 

k 1. miestu a želáme do ďalších 
rokov v jeho záľube veľa šťastia a 
úspechov.

Michal Kríž  

Hruška roka - 1. miesto pre M. Fábera

Zábava i nové vedomosti
V mesiaci október sa uskutočni-

lo fi nálové kolo regionálnej vedo-
mostnej súťaže „KTO TO BOL.“ 
Táto cyklická vedomostná súťaž 
nám priniesla nové vedomosti ale 
i zábavu. Prostredníctvom nej sme 
sa dozvedeli o mnohých význam-
ných osobnostiach pôsobiacich 
v oblasti kultúry, vedy, politiky v 
regiónoch Banská Štiavnica, Žiar 
nad Hronom, Žarnovica. V okres-

nom kole, získala naša škola - ZŠ 
J. Kollára, 1. miesto a postúpila 
do fi nále, ktoré sa konalo v Žia-
ri nad Hronom. Svoje vedomosti 
tu reprezentovali žiaci zo šiestich 
škôl nášho regiónu. Znova sme 
zabojovali a získali sme krásne 2. 
miesto. Našu školu reprezentovali 
žiaci IX.A triedy – Gregor Petriko-
vič, Alexandra Tulipánová, Radka 
Chmolová, ktorí si rozšírili svoje 

vedomosti, schopnosti, zručnos-
ti i úroveň komunikácie. Súťaž sa 
skladala z troch častí: vedomost-
nej, prezentačno komunikačnej a 
kultúrnej. Zabavili sme sa i poučili 
a obohatili sme spektrum našich 
vedomostí. Učenie sa bolo pre nás 
zábavou, hrou a tak by to malo 
byť.

Žiaci IX.A
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28. október 2009 bol možno 
pre mnohých obyčajný jesenný 
deň, ale pre učiteľov a štu-
dentov Súkromnej hotelovej 
akadémie v Banskej Štiavnici 
určite nie. Dvere našej školy 
boli „otvorené“!

Najviac návštevníkov, ako sme aj 
očakávali, bolo z radov 9. ročníkov 
základných škôl z nášho okolia. 
Niektorí zo skutočného záujmu, 
niektorí zo zvedavosti a možno 
niektorí „len tak“ - prišli medzi 
nás. Pre účastníkov sme pripravi-
li bohatý program. Hostí privítala 
pani riaditeľka Beata Nemcová, 
pani zástupkyňa a výchovná po-
radkyňa Iveta Halušková. Infor-
movali prítomných o štúdiu a o 
zaujímavých aktivitách, na ktorých 
sa zúčastnili naši žiaci a učitelia.

A čo všetko sme pri tejto príleži-
tosti pripravili pre našich návštev-
níkov?

- vo vestibule to bol slávnostné 
prestretý svadobný stôl

- v odbornej učebni TPP študen-
ti pripravili výborné kanapky, jed-
nohubky a obložené misy

- v odbornej učebni TOS štu-
denti prezentovali svoje zručnosti 
z odboru barmanstva a baristiky

- v banketovej miestnosti našich 
návštevníkov určite potešila Hal-
loweenská carvingová akcia - kaž-
dý si mohol vlastnoručne vyrezať 
svoju halloweenskú tekvicu

- v salóniku študenti pripravova-
li miešané šaláty

- v jazykovej učebni naši fran-
cúzski lektori konverzovali s naši-
mi študentami na tému - „móda“

Tento deň bol iný ako ostatné. 
Bolo u nás rušno a nálada bola 
výborná! Deň otvorených dverí 
sa vydaril a už dnes rozmýšľame o 
tom, čím prekvapíme záujemcov v 
blízkej budúcnosti.

Mgr. Iveta Halušková

Deň otvorených dverí na SHA Joergesov dom

Áno, áno, áno Quo Vadis – kam 
to len kráčate páni úradníci 
VÚC Banská Bystrica na čele 
so županom – občanom M. 
Murgašom?

 Vedzte, že tento úvod kritické-
ho článku je na „vás šitý presne na 
mieru!“ Donedávna náš Domov 
dôchodcov Mária na ul. L. Svobo-
du v B.Štiavnici mal aj ubytovaciu 
dávnejšiu časť ako „Penzión“, v 
ktorom bývali obyvatelia už vyše 
10-tky rokov. Veľmi čudným ad-
ministratívnym krokom došlo od 
septembra t.r. priamo VÚC-kou 
B.Bystrica k radikálnej zmene, že 
nám do Domova Mária „umiest-
ňujete “priam morálno-spolo-
čensky úpadkové osoby, najmä 
zvláštneho Etnika. Výslovne ide 
o občana s nálepkou policajnou 
„KZO – kriminálne závadná oso-
ba“. Prideľovaním do Domova ob-
čanov asociálneho typu u nás pre-
starlých, chorľavých dôchodcov, 

vyvoláva silnú antipatiu voči ria-
diacemu personálu VUC B.Byst-
rica. Toto je situácia veľmi vážna. 
V kultúrnej spoločnosti ak prichá-
dza, že riadiaci orgán trtí „Dôveru 
podriadených občanov je v tom 
dajaký to otáznik ???. Poznamená-
vam, že spomínaný nový obyvateľ 
Domova po absolvovaní protial-
koholickej a protidrogovej liečby v 
Ústave Predná hora, dňa 17.9. vul-
gárnym spôsobom urazil dve pre-
starlé obyvateľky a službukonajúcu 
pracovníčku na vrátnici. Vďaka 
nemu sa pred budovou Domova 
dôchodcov vo večerných hodinách 
schádza alkoholom potužená vul-
gárna mládež. Práve dňa 28.9. ve-
čer o 19.00-22,45 hod., došlo k vy-
číňaniu hulvátskych pokrikov na 
službukonajúci personál na vrátni-
ci a na obyvateľov Domova. Čuduj 
sa svete večer o 21,45 hod. dorazila 
pred Domov policajná hliadka, 2 
autá a 8 členná patrola. Zarážajúce 
je, že pri tzv. zásahu polície sa húf 

12 pijanov nerozišiel. Načo tam 
bola prítomná polícia? Nešlo len o 
gesto – mládenci, no-no a tým to 
skončilo. Väčšina nespokojných, 
psychicky rozhorčených obyva-
teľov Domova Mária si kladieme 
otázku? Kto urobí radikálnu ná-
pravu? Zvažuje sa obyvateľská pe-
tícia prečítaná pre kamerou štátnej 
televízie, to bude potom reklama 
pre celé Slovensko! Dávajúc túto 
veľmi nepríjemnú skutkovú pod-
statu na známosť celej čitateľskej 
verejnosti aj našim vedúcim čini-
teľom na Štiavnickej radnici, všetci 
obyvatelia Domova Márie na Ul. 
L. Svobodu pevne veria, že spolo-
čenská spravodlivosť zvíťazí nad 
nešvárom. Nevieme však, čo nato 
povie naše riaditeľstvo? Aké vyko-
ná nápravné opatrenia? Za oby-
vateľov Domova Márie ďakujem 
čitateľskej verejnosti za pochope-
nie našich babičko-dedkovských 
starostí. 

J.S.

Quo Vadis – páni úradníci VÚC – Banská Bystrica?
lean Up the World (Vyčistime 

svet) je medzinárodný program 
týkajúci sa čistenia a udržiavania 
životného prostredia. Už 17 ro-
kov inšpiruje skupiny ľudí po ce-
lom svete, aby pomáhali chrániť 
a skrášľovať prírodu okolo seba. 
Každoročne sa do programu za-
pojí približne 35 miliónov dob-
rovoľníkov zo 120 krajín, ktorí v 
snahe zlepšiť stav miestneho ži-
votného prostredia recyklujú od-
pad, vysádzajú stromy, zbierajú 
smeti alebo organizujú osvetové 

kampane.
Príďte a pomôžte nám po ná-

ročnej turistickej sezóne vyčistiť 
a upraviť okolie Banskej Štiavni-
ce. Stretneme sa v sobotu 7.11. 
o 10:00 hod na Červenej studni. 
Venujte prírode pár hodín vášho 
času, ona Vám to mnohonásobne 
vráti. Tešíme sa na vašu účasť.

POZVÁNKA

Pozývame Vás na Deň otvore-
ných dverí pri SPŠ Samuela Mi-
kovíniho, Akademická 13, Banská 
Štiavnica.
Miesto konania: 

hlavná budova, SPŠ Mikovíni-
ho, Akademická 13, Banská Štiav-
nica
Dátum konania: 10. – 11. novem-

bra 2009

Čas konania: 8:00 – 14:00 hod.
Program: 1) privítanie hostí – 

základné informácie o škole vo 
vestibule školy 2) exkurzia v 

hlavnej budove – spojená s mód-
nou prehliadkouň 3) exkurzia – II. 
budova – spojená s prezentáciou 
technických odborov 4) ukonče-
nie exkurzie – vestibul školy

Tešíme sa na Vašu účasť.
Stredná priemyselná škola 

Samuela Mikovíniho v Banskej 
Štiavnici.

Poznámka: Veľké skupiny – 
prosíme nahlásiť účasť telefonic-
ky: 045/691 14 31, 0905 394 497

prípadne – spravca@mikovini.sk



75. november 2009

Oznam

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

Výpožičné hodiny pre čitateľov:
Pondelok: 8.30 – 15.00 hod.
Utorok:     8.30 – 15.00 hod.
Streda:      8.30 – 17.00 hod.
Piatok:      9.00 – 16.30 hod.
Obedňajšia prestávka: 12,00 – 

12,30 hod. 
Tel.č.: 045/ 290 90 35

Rekreačný aerobik  

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

Zacvičte si  s Ing. Martinou Ol-
hovou a Ing. Zuzanou Haľamovou 
takmer 90 minút, získate dobrú 
kondíciu, načerpáte pozitívnu 
energiu, vyformujete si postavu a 
to všetko pri dobrej hudbe, s vy-
užitím najnovších poznatkov a 
foriem aerobiku pre každého, bez 
ohľadu na vek, kto má rád pohyb v 
kolektíve, Info: Ing. Zuzana Haľa-

mová, tel.: 0905 236 815.
Aikido

Radi by sme vás pozvali na tré-
ningy Aikido – moderného japon-
ského bojového umenia. Aikido je 
bojové umenie pre všetky vekové 
kategórie. Niekoho chytí viac iné-
ho menej, ale každý si v tomto 
umení môže nájsť niečo. Radi vás 
privítame vo Fitku pod Plavárňou: 
Deti: pondelok, streda: 16:30-
17:30, Dospelí: pondelok, streda: 
17:30-19:00, Info: 0915 876 661
ZNAKOVÁ REČ PRE BATOĽATÁ 

Chceli by ste vstúpiť do sveta 
Vášho bábätka, lepšie mu porozu-
mieť a porozprávať sa s ním skôr 
ako sa naučí povedať prvé slová? 
Skúste to so znakovou rečou pre 
POČUJÚCE bábätká. Program 
Baby Signs (Znaková reč pre bá-
bätká) je vo svete obľúbený už viac 
ako 25 rokov. Kurzy vedie certifi -
kovaná inštruktorka Mgr. Michae-
la Ihring, e-mail: michaela.ihring@
gmail.com, tel. č.: 0905/276416. 
Bližšie informácie o programe a 
kurzoch: www.babysigns.sk
Straty a nálezy

Dňa 27.10.2009 vo večerných 
hodinách bol stratený väčší obnos 

peňazí na Dolnej ul. 27 - Križovat-
ka. Prosím preto poctivého nález-
cu, ktorý peniaze našiel, aby mi ich 
vrátil, nakoľko to boli peniaze bra-
né na úver. Rád sa stretnem s tým, 
kto ich našiel. Kontaktujte ma na 
tel.č.: 0908 573 004.

OZNAMY

Oznamy

Tá rana 
stále bolí a 
zabudnúť 
nedovol í . 
Pustý je 
náš dom 
smutno je už 5 rokov v ňom 
ako nás náhle opustila Mi-
chala Mojžišová. S láskou a 
bolesťou v srdci spomína celá 
rodina.

„Odišiel už 
nie je medzi 
nami, ale žije 
v srdciach 
nás, ktorí sme 
ho milovali.“ 

Dňa 7. novembra 2009 
uplynulo 10 rokov, čo nás 
navždy opustil manžel, otec, 
starký Andrej Binder zo Svä-
tého Antona. Kto ste ho po-
znali venujte mu spolu s nami 
tichú a úprimnú spomienku. 
Smútiaca rodina

Dňa 6. no-
vembra 2009 
by sa bol dožil 
Július Polóni 
z Ilije 100 ro-
kov. S láskou 
a vďakou spo-
mína dcéra Oľga s rodinou.

Dňa 5. no-
vembra 2009 
si pripomína-
me 1. výročie, 
čo nás navždy 
opustil syn, brat, synovec a bra-
tanec v 53. rokov života Ma-
rian Kanka. Kto ste ho poznali 
venujte mu tichú spomienku. 
Smútiaca rodina.

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

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

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

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

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

Predám 2 ks zimnných pneuma- 
tík zn. MATADOR 185-60,14-ky, 
cena 20 € za obidve. Tel.č.: 0904 
258 330

Predám šalovacie tvárnice Ø15,  
20, 30, 40 s dovozom, tel.č.: 0914 
138 988

Predám 4 ročný splyňovací ko- 
tol na drevo, tel.č.:0948 026 526

Lacno predám rok jazdené zim- 
né pneumatiky, 155/70 R 13, tel.č.: 
0948 026 526 

Predám fredku, info: 0915 543  
345

Chcete zmeniť svoj životný štýl a  
nestačí vám k tomu jeden príjem, 

cítite sa primerane ohodnotený, 
tel.č.: 0917 521 197

Predám nové pneumatiky zimné  
185, 65 R 14, cena 25 €/ks, tel.č.: 
0914 138 988

Predám lúpané orechy,  
1kg/4,50€, aj nelúpané, tel.č.: 
045/6920315

Predám lúpané orechy á 4 €/kg,  
tel.č.: 0910 270 632

Mám záujem o požičanie sta- 
rých českých a slovenských fi lmov. 
Vrátim v priebehu niekoľkých dní, 
potrebujem ich z dôvodu prijíma-
čiek na VŠ, odmena dohodou, ďa-
kujem, tel.č.: 0911 381 162 

Inzercia

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

Hľadám prácu, mám prax v ad- 
ministratíve, ovládam prácu s PC, 
tel.č.: 0907 693 816

Vykonávam prepravu do váhy 3  
t a do dĺžky 6 m, tel.č.: 0914 138 
988 

SBS prijme do TPP pracovníka  
strážnej služby v Banskej Štiavnici. 
Kontakt: 048/4145591

Služby

81 162
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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 - sobota 8.00 - 15.00

VÝSTAVY
minerály karpatských 
rudných žíl
10.9. - 31. 3. 20010, Berggericht

Múzeá otváracie hodiny

Keď sa pominú letné dni a zne-
nazdania prichádza chladnejší 
október, len tíško hľadíme 
okolo seba, čo sa to v prírode 
deje. Tá začne hýriť najkrajšími 
farbami –zlatožltá, červená, 
hnedá, pomaly sa vytráca 
zelená a nahrádza ju obyčajná 
šedá. Príroda očakáva príchod 
zimy.

Tak nejako sa i človeku míňa 
rôčik za rôčkom, až nastáva jeseň 
života. Je to čas na spomínanie a 
spomienky sú pestré, pretože naj-
krajšie prežité roky sa striedajú s 
vážnymi aj smutnými obdobiami... 

Poslednú októbrovú stredu 
28.10.2009 sme v kaplnke Múzea 
vo Svätom Antone organizovali 
podujatie Mladí duchom, ktoré 
bolo určené tým, čo už prešli pár 
desiatok rokov po tejto zemi. Toto 
veľmi obľúbené podujatie otvoril 
riaditeľ múzea Ing. Marian Číž. 
V úvode bohatého kultúrneho 
programu vystúpili deti z Mater-
skej školy vo Sv. Antone pod ve-

dením p. učiteľky Anny Rihovej a 
Anny Valachovej. Žiaci a členovia 
detského speváckeho zboru pri 
Základnej umeleckej škole v Ban-
skej Štiavnici, pod vedením Mgr. 
Ireny Chovanovej a Dáši Šmiknia-
rovej piesňami rozveselili srdiečka 
všetkých prítomných. Vynikajúca 
akustika kaplnky dodávala celému 
koncertu neopakovateľnú atmo-
sféru. Na tohtoročnom stretnutí 
seniorov nechýbala ani prehliadka 
výtvarných prác detí zo ZUŠ v B. 

Štiavnici. Po krátkom posedení s 
občerstvením sme sa lúčili s našimi 
starými rodičmi so želaním, že sa o 
rok stretneme zas. 

Naše úprimné poďakovanie pat-
rí všetkým, vďaka ktorým sa spo-
mínané stretnutie pri príležitosti 
mesiaca úcty k starším podarilo 
uskutočniť a sme veľmi radi, že ten-
to rok nás podporil aj Zväz múzeí 
na Slovensku. 

Monika Arvajová

Múzeum vo Svätom Antone

Október – mesiac úcty k starším

Práca pre náš kraj

Rozhodli ste sa kandidovať na 
predsedu Banskobystrického 
kraja, na župana. Aké sú vaše 
dôvody?

- Predovšetkým chcem vrátiť 
úradu BBSK vážnosť a slušnosť. 
Naozaj môže fungovať bez káuz, 
slušne, transparentne. Všetky fi -
nančné prevody, prevody  majetku, 
rozpočet, by boli dostupné na in-
ternete, sledované a kontrolované 
občanmi. Samozrejme, treba uro-
biť veľký poriadok v jednotlivých 
rezortoch. A naštartovanie euro-
fondov, ktorých čerpanie je mizivé. 
Dôležité je z Európskej únie získať 
prostriedky hlavne pre dopravu  a 
zdravotníctvo, kde župa nepožia-
dala ani o cent. Treba podstatne 
zlepšiť spoluprácu s obcami a mes-
tami pri regionálnom rozvoji.  

Prečo by vás mali občania Ban-
skobystrického kraja voliť ?

- Za mňa nehovoria gestá, foto-
grafi e s potriasaním rúk,  ale kaž-
dodenná práca, a to predovšetkým 
tímová práca. Najdôležitejšou úlo-
hou župana je zostaviť tím ľudí na 
úrade, ktorých treba nadchnúť pre 

prácu a voličov v kraji. V komunál-
nej politike robím od roku 1990, 
v meste Zvolen dvanásť rokov, aj 
viceprimátora, poslancom BBSK 
som štyri roky. Za ten čas poznám 
problémy, ľudí, …Táto práca mi 
je naozaj najbližšia, aj keď som už 
druhé volebné obdobie som aj po-
slancom NRSR

Čo by ste urobili pre riešenie si-
tuácie v našom kraji?

- Situácia v našom kraji je zlá. 
Župa je mimoriadne zadĺžená. Na-
priek tomu, že 

predchádzajúce roky mala re-
kordné daňové príjmy. Rôzne 
kauzy, prehraté súdne spory, vy-

šetrovanie z  podozrenia z korup-
cie priamo na úrade BBSK, nejasné 
nakladanie  s majetkom, to všetko 
je známe z médií. To, že kandidu-
jem na župana, rozhodli občania, 
ktorí mi vyjadrujú podporu a dô-
veru, a stav župy. Viem, že sa dá 
hospodáriť inak a lepšie.

 Smer postavil za kandidáta 
Vladimíra Maňku, ktorého dobre 
poznáte; bol primátorom Zvole-
na a vy ste boli jeho zástupcom. 
Niektorí kandidáti proti Maňkovi 
argumentujú, že z Bruselu nemôže 
riadiť Úrad BBSK.

- Moja volebná kampaň je vždy 
konštruktívna, slušná, pozitívna. 
Som 19 rokov v politike, mám svo-
ju tvár, ktorú nemením voľbami, 
protikandidátmi, alebo funkcia-
mi. A nevidím najmenší dôvod, 
aby to bolo teraz inak. Ale veci 
treba jasne pomenovať. Myslím 
si, že predsedom BBSK by mal byť 
politik, ktorý pozná región, žije s 
ním a rieši jeho problémy každý 
deň. Občanom by malo byť jasné, 
že eurofondy sa pripravujú v kraji, 
nie v Bruseli, rovnako ako riešenie 
nezamestnanosti, problémov zdra-
votníckych i sociálnych zariadení.   

Rozhovor s Jozefom Mikušom, kandidátom na predsedu BBSK
Inzercia
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Štvrtok 5.11. , 18:30 Filmový Klub OKO 

PIRÁTI NA VLNÁCH
Komédia, USA/SRN/V.Británia/Francúzsko, 2009, 134 min., MP 15, Vstupné: 2,40 Euro
V šesťdesiatich rokoch minulého storočia, rocková hudba vo Veľkej Británii zažívala zlatú éru. Ale rozhlasový trh túto zlatú éru rocku vytrvalo 
ignoroval. A tak na scénu prichádza Rádio Rock, ktoré sprostredkovávalo "nebezpečnú" rockovú hudbu svojim poslucháčom 24 hodín denne. 
Má to ale jeden háčik. Aby rádio mohlo vysielať, muselo obísť rozhlasové nariadenia. Nariadeniam sa vyhlo jednoduchým trikom - vysielať z 
plávajúcej lode.

Piatok, sobota 6.-7.11. , 18:30 Kino Akademik

JÁNOŠÍK
Poľsko/Slovensko/ČR/Maďarsko, 2009, 140 min.MP15,Vstupné:2 Euro
Dlhoočakávaný fi lm Agnieszky Holland o slovenskej legende.

Štvrtok 12.11. , 18:30 Filmový Klub OKO

KRVAVÉ POBREŽIE
Dráma-historický-vojnový, Čína, 2008, 150 min.MP 15,Vstupné:2,20 Euro
Príbeh fi lmu sa odohráva v roku 208 v Číne, na konci vlády dynastie Han. Aj 
keď Číne vládol jeden cisár - Han Xiandi, zem bola rozdelená do viacerých, proti 
sebe bojujúcich štátov. Vychytralý premiér Cao Cao presvedčí cisára, aby západné-
mu kráľovstvu Xu a južnému kráľovstvu Wu vyhlásil vojnu. Cao Cao tvrdí, že jeho úmyslom 
je raz a navždy zjednotiť Čínu v prospech dynastie Han. V skutočnosti však sleduje vlastné 
záujmy - vyhlásiť sa za vládcu zjednotenej Číny.

Sobota 14.11. , 18:30 Kino Akademik

NORMAL
Dráma, ČR/Macedónsko, 2009, 93 min. MP 18, Vstupné 2,30 Euro
 V rokoch 1929 až 1931 zavraždil Petr Kurten 8 ľudí a popritom ešte napadol 
mnoho ďalších. Do cesty sa mu priplietli rôzne osoby i zvieratá, ktoré po-
stupne mordoval, no jeho trojročné besnenie končí nečakane – odovzda-
ním sa do rúk polície. Jeho obhajoby pred nadchádzajúcim rozsudkom 
sa zhostí mladý právnik so subjektívnym názorom psychickej poruchy 
starnúceho vraha. No ich dlhočizné dialógy vedú nielen do minulosti 
a vyjasneniu niektorých motívov, ale aj k ďalšiemu paralelnému dia-
niu, kam zasiahne  aj vrahova žena. Tri ľudské osudy smerujúce k 
nečakanému stretu.

KULTÚRA

Viac info: Mestský úrad, oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, info: tel.č.:045/290 9009, kultura2@banskastiavnica.sk 

– všetky služby za jednu cenu 
Slovenská sporiteľňa ako prvá 
odštartovala novú etapu v 
poskytovaní bankových účtov. 
Klienti, ktorí si otvoria Osobný 
účet, môžu využívať za jeden 
poplatok všetky služby, ktoré 
potrebujú na riadenie osob-
ných fi nancií. Osobný účet 
navyše odmieňa klientov za 
platby kartou. Za každý nákup 
zaplatený kartou pripíše 

Slovenská sporiteľňa majite-
ľovi nového účtu 0,5 % z ceny 
nákupu.

Tí, ktorí budú mať Osobný účet, 
budú môcť bez ďalších poplatkov 
využívať tieto bankové služby a 
transakcie:

o neobmedzený počet trvalých 
príkazov a inkás v rámci Slovenska 
(platby za nájom, plyn, elektrinu, 
telefón, poistky a iné), 

o neobmedzený počet jedno-
razových príkazov na úhradu cez 
elektronické bankovníctvo,

o elektronickú platobnú kartu,
o neobmedzený počet platieb 

kartou,
o výbery hotovosti v 653 ban-

komatoch Slovenskej sporiteľne na 
Slovensku a v bankomatoch  Erste 
Group v zahraničí,

o Internetbanking, Telephone-
banking, Mobilbanking,

o povolené prečerpanie,
o výpis z účtu poštou, mailom a 

SMS správu po každom obrate na 
účte,

o založenie neobmedzeného 
počtu trvalých príkazov a inkás 
v obchodnom mieste banky aj 
prostredníctvom Internetban-
kingu a ich zmenu, príp. zrušenie 
prostredníctvom Internetbankin-
gu.

Požiadajte aj vy o nový Osobný 
účet priamo v obchodnom mieste 
v Banskej Štiavnici, Radničné ná-
mestie 14, počas pracovných dní od 
8.00  do 16.00 hod. Tí, ktorí už účet 
v Slovenskej sporiteľni majú, veľmi 
jednoducho a rýchlo si ho môžu 
zmeniť na Osobný účet prostred-
níctvom Internetbankingu.     SLSP

Nový Osobný účet v Slovenskej sporiteľni 
Inzercia
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Osadné, to je dedina na konci 
Slovenska. Pomaly vymiera, 
ale starosta Ladislav Miku-
láško, pravoslávny kňaz Peter 
Soroka a rusínsky aktivista 
Fedor Vico sa na to nechcú 
pozerať. O pomoc žiadali aj v 
Európskom parlamente...

Pointa fi lmu, ďalšieho úspeš-
ného diela slovenského režiséra 
Marka Škopa, ktorý získal hlavné 
ocenenie v oblasti dokumentárny 
fi lm na fi lmovom festivale v Karlo-
vých Varoch, mal premiéru v kine 
Akademik 30.10.2009.

Vďaka  dobrým priateľským 
vzťahom s tvorcami sa podarilo 
privítať hlavných predstaviteľov aj  
veľkú časť štábu, práve v našom 
meste.

Súčasťou premietania bola aj be-
seda o fi lme a následné otvorenie 
výstavy karikatúr známeho sloven-

ského karikaturistu Fedora Vica v 
Art Café.

Štiavnica sa v poslednej dobe 
stáva vyhľadávaným miestom pre 
rôzne zaujímavé projekty. Tieto ju 
obohacujú nielen kultúrne, ale aj 
ľudsky. Vznikajú prepojenia zalo-
žené na ochote a snahe spoločne 
oživiť záujem o kultúru, priblížiť 
obyvateľom mesta  viac než len 
obyčajný zážitok, kúpený za pe-
niaze.

Stretnúť sa s ľuďmi, ktorí  sú 
zdrojom  neobyčajných myšlie-
nok, zdrojom pozitívnej energie, 
sú ochotní podeliť sa s nimi, to je  
zážitok, aký za peniaze nekúpite.

Dúfame, že sa nám podarilo po-
tešiť návštevníkov tohto podujatia 
a veríme že sa opäť pri podobnej 
príležitosti stretneme v najbližšej 
budúcnosti.

Zuzka Patkošová

Hviezdne nebo nad Osadným
V kine Akademik sme premietali ocenený dokument, za účasti tvorcov aj účinkujúcich

17. novembra uplynie 20 rokov 
od udalostí, ktoré zmenili politic-
ký systém v našej krajine. V rám-
ci celého Slovenska sa bude konať 

mnoho spomienkových podujatí a 
Banská Štiavnica nebude výnim-
kou. V tento deň sa budú môcť 
stretnúť mladí i starší, spomenúť 
na prevratové udalosti v našom 
meste, ako aj na to, čo im nová 
doba dala, či vzala. Podujatie otvo-
rí koncert spojený s módnou pre-
hliadkou so začiatkom o 17.00 hod. 
v Hoteli Grand – Matej. Po ňom 
bude nasledovať krátky sviečkový 
sprievod, príhovor na Námestí sv. 
Trojice spojený s otvorením výsta-

vy dobových fotografi í a premieta-
nie zostrihu z amatérskych zázna-
mov z roku 1989 v kine Akademik 
(približný začiatok 19.15 hod.). 
Okrem výstavy bude sprístupne-
ná aj stránka www.novemberbs.
sk s historickými fotografi ami a 
archívnymi dokumentmi. Podrob-
nejší program podujatia, na ktoré 
vás srdečne pozývame nájdete v 
budúcom čísle Štiavnických novín 
a na ofi ciálnej stránke Mesta Ban-
ská Štiavnica.   red

Novembrové návraty

Divadelno-spevácky súbor 
Jána Palárika v Majcichove vy-
hlasuje IV. ročník literárnej 
súťaže Palárikovi nasledovníci 
2009/2010. Podmienky súťaže: 
Do súťaže sa môžu prihlásiť au-
tori so svojou nepublikovanou 
tvorbou poézie a prózy. Súťaž nie 
je anonymná, práce sa nevracajú. 
Práce je potrebné zaslať v elek-
tronickej podobe do 31.01.2010 
na adresu: dssjp@zoznam.sk. Na 
vrchnom liste každej časti práce 
v pravom hornom rohu uviesť 
presné údaje: meno, priezvisko, 
adresu, vek, kategóriu – poézia, 
próza a názov diela. Maximálny 
rozsah práce je povolený na 5 
normovaných strán veľkosti A4, 
písmo veľkosti 12. Od jedného 
autora akceptujeme len jednu 
prácu v kategórii poézia a jednu 
prácu v kategórii próza. Súbor 
básní, resp. súbor poviedok ne-
bude do hodnotenia zaradený. 
Uzávierka prác je 31. januára 
2010.  
Upozornenie:

Práce zaslané po uzávierke 
nebudú do súťaže prijaté. Práce, 
ktoré nebudú spĺňať všetky uve-
dené formálne náležitosti, nebu-
dú hodnotené. Predpokladaný 
termín slávnostného vyhodno-
tenia súťaže je máj 2010. Na vy-
hodnotenie sú pozývaní iba oce-
není účastníci. 

Spolu organizátormi súťaže sú: 
OÚ Abrahám, OÚ Hoste, OÚ 
Hronské Kľačany, OÚ Majcichov, 
OÚ Opoj, OÚ Palárikov, OÚ Ra-
ková, OÚ Starý Tekov, OÚ Štiav-
nické Bane, Mesto Banská Štiav-
nica, Trnavský samosprávny kraj, 
Spolok svätého Vojtecha v Trna-
ve, Arcibiskupské gymnázium v 
Trnave, Pedagogická a sociálna 
akadémia bl. Laury v Trnave, OZ 
Životnými cestami Jána Palárika. 

Pozvánka

Pozvánka
Pozývame vás v sobotu 

7.11.2009 medzi od 10,00 – 16,00 
hod. do Gymnázia A. Kmeťa, 
kde sa odohrá 1. Majstrovské 
stretnutie po vyše 20 rokoch so 
šachovým klubom Podpolanie. 
Pozývame všetkých priaznivcov 
šachu na toto stretnutie ticho po-
vzbudiť.

red 
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Oznam

IV. liga muži 13.kolo

Kalinovo - B. Štiavnica  3:0 (0:0)

Budinský V. – Kuruc, Čiliak, 
Mayer (67’ Číž), Dulaj,  Barák, 
(83’ Rusnák), Šima,  Halát, Lupták, 
Kminiak, Budinský D.

1.  CSM Tisovec  13  8  3  2  25:14  27
2. FK 34 Brusno 13 7 3 3 29:14 24
3. Podlavice 13 7 2 4 32:19 23
4. Štiavnické Bane 13 6 5 2 28:19 23
5. Poltár 13 7 2 4 24:16 23
6. Žiar nad Hronom 13 6 5 2 23:16 23
7. Baník Kalinovo 13 6 4 3 23:15 22
8. Banská Štiavnica 13 4 6 3 19:20 18
9. Revúca 13 4 2 7 20:23 14

10. FC 98 Hajnačka 13 3 4 6 24:37 13
11. FC Slovan Divín 13 4 1 8 18:33 13
12. Veľký Blh 13 3 3 7 13:24 12
13. Hronom 13 3 0 10 21:33 9
14. Dolná Strehová 13 2 2 9 11:27 8

Kto bol na stretnutí nemôže 
uveriť, že sme prehrali rozdielom 
triedy s mužstvom, s ktorým sme 
mali bodovať. No to by naši hrá-
či nesmeli mať takú smolu na ko-
pačkách pri premieňaní gólových 
šancí, akú si vybrali v poslednom 
jesennom zápase na ihrisku súpe-
ra. Už v 5’ po centri výborne hra-
júceho Kuruca a predĺžení Budin-
ského D., Lupták z gólovky netrafi l 
bránu. O 2’ neskôr ten istý hráč za-
váhal v čistej šanci. V 8’ po centri 
Kminiaka hlavičkoval pod brvno 
Budinský D., no brankár bravúrne 
vyškriabal na roh. 25’ pekná akcia, 
ktorú potiahol Barák, poslal loptu 
Budinskému, jeho center našiel 
osamoteného Haláta, no ten z ro-
hovej pozície miesto gólu poslal 
malú domov prekvapenému bran-
károvi domácich. V 41’ mali akú 
takú šancu domáci po našom teči, 
čo bolo z ich strany v prvých 45’ 

všetko. V 47 a 49 ’ mal obrovské 
šance Lupták, nedal. V 51 a 56’ 
pohrozili domáci, no brankárske 
umenie predviedol náš brankár. 
Domáci išli do vedenia v 60’ po 
našej zbytočnej strate na pravej 
strane a peknej krížnej strele. V 
75’ dali domáci gól, ktorý sa vidí 
raz za 100rokov, bomba z 25 m 
vymietla šibenicu našej brány. V 
90’ Rusnák sám  pred brankárom 
vo vyloženej šanci ani na dvakrát 
nedal gól, čo bolo vyvrcholením 
našej streleckej nemohúcnosti, čo 
potrestali domáci v nadstavenom 
čase na strelenie tretieho gólu a 
tak nám ukázali ako sa majú pre-
mieňať šance. Chlapcom treba 
poďakovať za celú jeseň a popriať 
im veľa víťazných zápasov v jarnej 
odvete, ktorá začne 28.3.2010.
IV. liga dorast: V priemernom 

stretnutí vyhral šťastnejší

Šalková - B.Štiavnica 2:1 (2:1)

Gól: 12’ Sojka
Szabó – Hriňák, Bartík, Sojka, 

Kubík (46’ Čík), Židík (60’ Potan-
čok), Hudák, Ferjenčík, (72’ Ladic-
ký), Pastier (84’ Cibuľa), Meňuš, 
Schrom 

1.  Strojár Krupina  11  9  2  0  21:4  29
2. SPARTAK Hriňová 11 7 4 0 31:11 25
3. Tomášovce 12 7 0 5 33:29 21
4. Baník Veľký Krtíš 12 6 2 4 35:20 20
5. FK Šalková 12 5 5 2 21:11 20
6. FK Jesenské 11 5 3 3 29:22 18
7. FK Mesta Tornaľa 12 5 2 5 18:22 17
8. Hodruša-Hámre 12 5 1 6 38:38 16
9. Banská Štiavnica 11 5 0 6 22:28 15

10. Rimavská Sobota 12 3 4 5 30:25 13
11. Slovan Kúpele Sliač 12 3 2 7 24:47 11
12. ŠK Selce 11 3 1 7 29:32 10
13. Poltár 12 3 0 9 21:44 9
14. Hliník nad Hronom 11 2 0 9 10:29 6

V poslednom kole sa hral na ťaž-

kom teréne len priemerný futbal 
so šťastným koncom pre domáce 
mužstvo. Domáci išli do vedenia 
už v 2’ po zahrávaní rohového 
kopu sa k lopte vo veľkom vápne 
dostal útočník domácich. Naši 
obrancovia mu nechali more času 
na otočenie sa, čo využil. O 10’ ne-
skoršie zahrával priamy kop z ľavej 
strany z poza 16-ky Hudák a poho-
tový Sojka vyrovnal stav stretnutia. 
No už v 20’ po našej hrúbke v stre-
de obrany sme umožnili domácim 
ujať sa vedenia. V prvých 45’ stojí 
za zmienku skvelý zákrok nášho 
gólmana, ktorý vyškriabal strelu 
spod brvna. Druhých 45’ sa hralo 
od 16-ky po 16-ku bez náznaku 
nejakej gólovej šance. Nakoniec 
sme však mohli získať bod. V 90’ 
sa rútil sám na brankára domácich 
strelec nášho gólu Sojka, no ani na 
dvakrát sa mu nepodarilo dať gól a 
tak po poslednom hvizde rozhod-
cu sa radovali šťastnejší domáci.

II. liga SŽ – Fiľakovo - B.Štia-
vnica 4:2 (1:1), góly: Ďurovič, Gre-
gáň

MŽ – Fiľakovo - B.Štiavnica 10:0 
(7:0)
Kam na futbal?

IV. liga dorast dohrávka 10. kolo 
7.11. o 14,00 hod. B. Štiavnica – Je-
senské

II. liga SŽ a MŽ dohrávka 12. 
kolo 7.11. o 10 – 12.hod. B. Štiav-
nica – Detva

II. trieda dohrávka 11. kolo 8.11. 
o 13,30 hod. V. Lehota - B. Štiavni-
ca „B“ FUDO

Stretnutie premárnených šancí
Skončili sa futbalové stretnutia jesennej časti ročníka 2009/2010

OROVNICA "B" - LN TRADE Banská 

Štiavnica 10:8

Body za LN TRADE: štvorhra - Ško-

lík/Dobrovič

dvojhry - Dobrovič M. 3, Sedilek a 

Prokaj po 2

Stolní tenisti LN Trade začali 
sezónu na stoloch Orovnice "B" 
ktorej podľahli po dramatickom 
3-hodinovom boji najtesnejším 
rozdielom 8:10. V plnej miere sa 
oäť prejavil problém štvrtého hrá-
ča, keď dlhodobo zranení Ján a La-
dislav Dobrovičovci nemohli na-
stúpiť, a u veterána Školíka, ktorý 
sa vrátil k zeleným stolom po nie-
koľkoročnej prestávke, sa prejavil 

tréningový výpadok.
Vynikajúci výkon na stoloch 

ašpiranta na postup podal Martin 
Dobrovič ktorý porazil aj hráča 
hostí Krištofa, ktorý hrá za Orov-
nicu "A" v 3-tej lige.

LN TRADE je jediný stolnote-
nisový klub v Banskej Štiavnici, 
ktorý funguje len na báze spon-
zorských darov, nakoľko komisia 
športu razí tendenciu zlučovania 
ostatných oddielov do jedného 
celku, a v dôsledku toho oddielu 
LN TRADE nebol poskytnutý mi-
nulý rok fi nančný grant, o ktorý 
oddiel´, po zlých skúsenostiach, už 

tento rok ani nepožiadal.
Týmto by sme chceli poďakovať 

nasledovným sponzorom a priaz-
nivcom družstva, ktorí nám aj ten-
to rok umožnili pracovať s mláde-
žou resp. prihlásiť družstvo do V. 
ligy: LN TRADE, Imrich Kecskés 
ml., Ivan Ladziansky-Diela a diel-
ka, Andrej Gašpar s manželkou, 
Viktor Kováč, JOMA Taxi - Jozef 
Matoš, Pavol Denko, Peter Pecník 
(venoval družstvu sadu dresov), 
bratia Arpád a Mikuláš Pálovci, 
Marian Lichner (venoval družstvu 
nový stôl) a ďalší ktorí si neželajú 
byť menovaní.

JS

Začala sa V. liga v stolnom tenise

Volejbal – 3. kolo muži Východ

Martin - STJ Drieňová B. Štiavni-

ca:3:0 (25:19, 25:15, 25:21) 3:0 

(25:19, 25:12, 25:16)

V nedeľu 24. októbra 2009 
vycestovali naši volejbalisti na 
zápas do Martina, kde odohrali 
dvojzápas. V prvom zápase pod-
ľahli súperovi 0:3. V druhom zá-
pase stav na sety 0:3.

Ďalší zápas sa odohrá 8. no-
vembra 2009 na domácej pôde v 
telocvični Základnej školy Jozefa 
Kollára na sídlisku Drieňová so 
začiatkom o 13. hod. Naši volej-
balisti privítajú mužstvo z Vrano-
va nad Topľou. Príďte povzbudiť 
našich hráčov a doviesť ich vašou 
podporou k vytúženému víťaz-
stvu. Tešíme sa na vašu účasť!

red

Volejbal

Mestské kúpele – Plaváreň 
oznamujú širokej verejnosti, že 
je opäť otvorená plaváreň a v pre-
vádzke je plavecký bazén.
Otváracie hodiny: 

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

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

Vstupné: 

Dospelí: 1,70 €/ 1 hod.
Deti od 3 – 10 r., študenti: 0,70 

€/1 hod.
Žiaci 11 – 18 r.: 1,20 €/1hod.
Permanentka dospelí: 20 vstu-

pov/20 €
Permanentka deti 3-10 r.: 10 

vstupov/5 €
Permanentka žiaci 11-18 r.: 10 

vstupov/ 8 €
Permanentka plavci: 20 vstu-

pov/8 €
Vaňový kúpeľ, použitie spr-

chy: 1,50 € 
Tešíme sa na vašu návštevu! 

Bližšie info na tel.č.: 045/691 27 24

Šachový zápas

Dňa 18.10.2009 sa odohral prí-
pravný šachový zápas v Leviciach 
na deviatich šachovniciach medzi 
šachovým klubom Levice „B“ a ša-
chovým klubom Opevnenie Ban-
ská Štiavnica. Po prvýkrát sa nám 
podarilo z priateľských zápasov 
vyhral v pomere 5:4 s pomerne 
dobrým súperom v zostave hrá-
čov T. Zicho, J. Koleda, A. Mosin, 
Š. Bosák, K. Rendla, J. Majsniar, J. 
Hipszkí, T. Hudec a P. Jancsy. 

red
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INZERCIA

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

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

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

Výrazné zníženie cien
Výrazné zníženie cien

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

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

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

dreva v našom meste
09:

ž ii t i k

Kontaktná osoba: 

0910 422 922

0910 310 930  

Reality

a.kme a 12
969 01 banská štiavnica

Dám do prenájmu 3-izbový  
byt  pod Kalváriu. Byt je kom-
pletne zrekonštruovaný, výho-
da vlastné kúrenie – plyn. Byt 
je situovaný na slnečnú stranu. 
Cena dohodou. Tel.č.: 0905 
802 490

SBS prijme do TPP pracov-
níka strážnej služby v Banskej 
Štiavnici. Kontakt: 048/4145591

Zamestnanie a brigády 
na stavbách 

tel. info 0915 181 410

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Predaj stavebných pozemkov  
stanovené Územným plánom v lo-
kalite 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

Odstúpim priestory vo Svätom  

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

Dlhodobo prenajmem 1-izbo- 
vy komplet prerobený byt s piv-
nicou v Banskej Štiavnici. Cena: 
167 EUR mesačne vrátane energií. 
Tel.č.: 0918 784 493

Predám rodinný dom v Banskej  
Štiavnici v blízkosti jazera Klinger, 
kontakt: 0908 288 592  

Dám do prenájmu 3-izbový byt   
pod Kalváriu. Byt je kompletne 
zrekonštruovaný, výhoda vlastné 
kúrenie – plyn. Byt je situovaný 
na slnečnú stranu. Cena dohodou. 
Tel.č.: 0905 802 490

Predám na 90% prerobený  
trojizbový byt na sídlisku Drie-
ňová, cena 33 000 EUR a dohoda, 
kontakt: 0904 687 462

Predám pekný slnečný 3-izbo- 
vý byt v novozateplenom dome v 
Banskej Štiavnici. Byt je na 3. po-
sch., pôvodný stav, nové plastové 
okná, výhodná poloha, tel.č.: 0908 
509 041

Hľadám pre svojich klientov  
domy, chalupy, chaty, pozemky, 
info: 0902 882 707

Predám čiastočne prerobený  
2-izbový byt za 24 895€ (750 000,-
Sk), tel.č.: 0944 151 512

Odstúpim nebytový priestor na  
Drieňovej pri ZŠ, bývalé papier-
nictvo, cena dohodou, tel.č.: 0908 
967 012

Dám do prenájmu 3-izbový byt  
pod Kalvároiu. Byt je kompletne 
zrekonštruovaný, výhoda vlastné 
kúrenie – plyn, byt je situovaný 
na slnečnú stranu, cena dohodou, 
tel.č.: 0905 802 490

Dám do prenájmu veľký 5-izbo- 
vý byt, tel.č.: 0905 658 224

SBS prijme do TPP 
pracovníka strážnej 

služby 
v Banskej Štiavnici. 

Kontakt: 
048/4145591


