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28.10.2010 – významný deň pre Štiavnicu
28. októbra si už štandardne
pripomíname deň vzniku Československej republiky v roku
1918, ale tento dátum sa už od
tohto roku bude neodmysliteľne spájať pre Banskú Štiavnicu
aj s návštevou slovenského
prezidenta Ivana Gašparoviča,
prvej dámy Slovenskej republiky Silvie Gašparovičovej a
nórskeho kráľa Haralda V. i
kráľovnej Sonje.
Obidva tieto páry pricestovali do
mesta o 10,30 priamo na futbalový
štadión tromi helikoptérami. Prezidentský pár sa hneď na to stretol s
primátorom Banskej Štiavnice Pavlom Balžankom v priestoroch jeho
kancelárie, kráľovský pár sa odobral

do penziónu Cosmopolitan v centre mesta na krátky oddych, kde
ho privítal jeho majiteľ pán Donev
s manželkou, ktorí páru nachystali
aj menšie občerstvenie. Slávnostné
prijatie nórskeho kráľovského páru
sa uskutočnilo o 10,40 pred budovou radnice, ktorej vchod lemovali
Bansko-štiavnicko-hodrušský spolok a Sokoliari sv. Bavona, ako aj
slávnostným prijatím v zasadacej
sále radnice, ktorého sa zúčastnili
predstavitelia jednotlivých delegácií,
predstavitelia a poslanci mesta a vybratí novinári. Na tomto zasadnutí
sa obidva páry započúvali do tónov
Baníckeho spevokolu, zapísali do
kroniky mesta a nórskemu kráľovskému páru bol odovzdaný obraz
Arpáda Pála – Srdečnosť, ktorý si

Foto: L. Lužin

Obidva vzácne páry pricestovali do mesta o 10,30 priamo na futbalový štadión tromi helikoptérami

Návšteva kráľovského a prezidentského páru v našom meste
okamžite získal mimoriadny obdiv
kráľovnej Sonje. Prezidentský pár
bol obdarovaný obrazom od Ing.

Jozefa Lackoviča pod názvom Tanec baníkov na strelnici. Ide o jeden
z jeho posledných ...
XXX4.str.

Technické služby sa privatizovať nebudú !
Schválené "eurofondové" projekty vyriešili rozvoj Technických služieb mesta Banská Štiavnica
Je verejným tajomstvom, že počas
tohto volebného obdobia poslancov
Mestského zastupiteľstva v Banskej
Štiavnici sa začali objavovať návrhy
niektorých poslancov na privatizáciu
Technických služieb. Tieto návrhy
sa objavovali najmä na začiatku volebného obdobia - v čase, keď boli
Technické služby obzvlášť zaťažené
veľmi zlým stavom techniky a bolo
tiež zrejmé, že skládku odpadov je
nutné kvôli legislatíve EÚ zatvoriť.
Pracovníkov TS bolo málo, boli (a
bohužiaľ sú) zle zaplatení. Technické služby boli počas viacerých
volebných období postupne "vyhladované" a nedostatočným riešením
existujúcich problémov sa dostali do
veľmi ťažkej pozície. Priemerný vek

techniky na Technických službách je
22 rokov, najstarší exemplár, - AVIA,
ktorá dodnes jazdí a zbiera separovaný zber má 36! rokov. Zvoz odpadov
či odpratávanie ciest preto nezriedka
závisí od toho, či sa pracovníkovi TS
podarí ho naštartovať.
Toto bol jeden z hlavných dôvodov, prečo súčasné vedenie mesta začalo prioritne riešiť reformu odpadového hospodárstva - jej realizáciou sa
podarilo zabezpečiť budúcnosť Technických služieb v majetku mesta po
stránke materiálnej - zabezpečením
financií na nákup novej, modernej
komunálnej techniky.
Prvým úspechom pri realizácii
reformy odpadového hospodárstva
bolo úspešné podanie projektu na

Recyklačný fond SR, cez ktorý sa
mestu podarilo pre TS získať 2, 985
mil. Sk, za ktoré bolo zreparované
zberové vozidlo "Bobor", zrealizovaný bol nákup 272 nádob na separovaný zber odpadov, zakúpená
bola nová triediaca linka na odpady,

kontajner na použité oleje a zrealizovaná bola osvetová kampaň pre obyvateľstvo. Ďalších takmer 477 tisíc Sk
získalo mesto z Recyklačného fondu
vyžiadaním právne nárokovateľnej
dotácie na separovaný zber -

Inzercia

XXX4.str.
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Oznamy

Verejné prerokovanie

Mesto Banská Štiavnica ponúka
na prenájom:
Objekt kotolne na Ul. Budovateľská 19 ( časť Povrazník) v
Banskej Štiavnici, vedený v KN
pre k. ú. Banská Štiavnica na LV
č. 1 ako súp. č. 1686, postavený
na p. č. C-KN 1670 v Banskej
Štiavnici.
Podlahová plocha: 13,7 x 10,3,
t.j. 141 m2 a pozemok 1731 m 2.
Výška priestoru: 4,70 m.
Stavba je napojená na vodu,
kanalizáciu, plyn a elektrickú
energiu.
Bližšie informácie: MsÚ, odd.
právne a správy majetku, tel.
6949637, 0905413945, e-mailmajetok@banskastiavnica.sk

Mesto Banská Štiavnica ako obstarávateľ Územného plánu zóny
Banská Štiavnica -Počúvadlianske
jazero oznamuje verejnosti, že v
súlade s ustanovením § 21 zákona
č. 50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný
zákon) sa prerokovanie Konceptu územného plánu zóny Banská
Štiavnica/ Počúvadlianske jazero
uskutoční v čase od 15. 10. 2010
do 30.11. 2010.
Koncept je uložený na Mestskom úrade v Banskej Štiavnici,
Radničné námestie č. 1, oddelení
výstavby, taktiež zverejnený na
internetovej stránke http://www.
banskastiavnica.sk.
Záujemcovia môžu do Konceptu nahliadnuť v priebehu 45 dní od
začatia prerokúvania a dať k nemu

Vážení spoluobčania !
V minulom školskom roku sa
mnohí z vás zúčastnili na odbere
krvi na našej škole. Dokázali ste,
že ste ľudia s veľkým srdcom a stali ste sa vzorom nielen pre našich
žiakov, ale pre všetkých tých, ktorí
na takýto čin doteraz nemali čas
alebo odvahu...
Dňa11.11.2010 od 8.OO do
11.OO
opäť organizujeme podujatie
„Daruj krv, daruj nádej“
v podkrovných priestoroch
Základnej školy Jozefa Horáka
(na Križovatke).
Srdečne naň pozývame
všetkých občanov nášho mesta.
Pre všetkých bude pripravené
občerstvenie, príjemná atmosféra
a pre darcov i chutný obed.
Buďte vzorom všetkým ľuďom
a ukážte im cenu života...

najneskôr do 45 dní od zverejnenia
svoje návrhy a stanoviská. Verejné
prerokovanie Konceptu sa uskutoční pre verejnosť dňa 9.11.2010 o
16.00 hod. v kine Akademik , Trojičné nám. , Banská Štiavnica za
účasti spracovateľa územnoplánovacej dokumentácie. Pre dotknuté
orgány štátnej správy , dotknuté
orgány samosprávy, právnické
a fyzické osoby dňa 9.11.2010 o
10.00 hod. v zasadačke Mestského
úradu Banská Štiavnica
Prípadné pripomienky a námety
je potrebné doručiť písomne, najneskôr do 30.11.2010 na Mestský
úrad v Banskej Štiavnici, oddelenie
výstavby, alebo e-mailom na adresu danka.gajdosova@banskastiavnica.sk.
Mgr. Pavol Balžanka
primátor mesta

Poďakovanie Štiavničanom
Dňa 28. októbra 2010 bolo naše
mesto poctené vzácnou návštevou prezidentského páru Slovenskej republiky a Ich Veličenstiev
nórskeho kráľovského páru. Naša
starobylá Banská Štiavnica sa opäť
raz, po dlhej dobe, stala na niekoľko chvíľ „prvou dámou Európy“.
Úprimné a veľmi veľké poďakovanie za to, že okrem iného „nórsky
kráľovský pár označil Štiavnicu za
fantastickú“ (SME), patrí v prvom
rade všetkým Štiavničanom, ktorí
vytvorili neskutočne priateľskú a
bezprostrednú atmosféru a celému
organizačnému kolektívu, ktorý
pod vedením PaedDr. Beaty Nemcovej podal vysoko profesionálny výkon. Osobitne chcem vyjadriť
poďakovanie nášmu maestrovi Arpádovi Pálovi, autorovi kráľovské-

ho daru, ktorý nezištne vytvoril pre
túto príležitosť hodnotné dielo ako
prejav úcty Štiavničanov kráľovskému páru. Ďakujem zamestnancom
Mestského úradu, Slovenského
banského múzea, Technických služieb m.p., materským, základným
a stredným školám v našom meste,
Múzeu vo Sv. Antone, spevokolu Štiavničan, Banskoštiavnickohodrušskému baníckemu spolku,
sokoliarom sv. Bavona, lesníkom,
mestskej a štátnej polícii, ...a jednoducho všetkým, ktorí nám podali pomocnú ruku, a tak prispeli
k úspešnému priebehu jedinečnej
návštevy a k silnému zviditeľneniu
nášho mesta. Ešte raz veľmi pekne
ďakujem.
Mgr. Pavol Balžanka, primátor mesta
Banská Štiavnica

Foto: M.Kríž

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

Mestská polícia
informuje
Dňa 29.10.2010 o 19,00 hod.
bola hliadka MsPo privolaná príslušníkmi OO PZ Banská Štiavnica
na miesto dopravnej nehody, ktorá
sa stala medzi Banskou Štiavnicou
a obcou Svätý Anton, z dôvodu
zabezpečenia riadenia cestnej premávky do príchodu príslušníka zo
skupiny dopravných nehôd z OR
PZ Žiar nad Hronom.
Dňa 31.10.2010 o 02,30 hod
bolo hliadke MsPo oznámené, že
pri penzióne Kachelman skupinka
mladých ľudí poškodila kovovú
bránu, vedúcu na terasu podniku.
Hliadka MsPo následne zadržala pri soche A. Kmeťa skupinku
mladých ľudí, ktorých po poznaní
svedkom tejto udalosti prevzala
hliadka OO PZ Banská Štiavnica k
ďalším služobným úkonom.
Počas Sviatku všetkých svätých,
zabezpečovala MsPo riadenie cestnej premávky a kontrolu verejného poriadku v blízkosti mestských
cintorínov.
Vážení motoristi!
Dovoľujeme si Vás upozorniť na
zmenu v doprave, ku ktorej došlo
na Ul. Pletiarskej, P. Dobšinského
a I. Krasku. Ide o závažnú zmenu
premávky vozidiel, pretože ulica
P. Dobšinského bola zjednosmernená a zároveň boli vyznačené
na tejto ulici aj pozdĺžne státia
vozidiel vľavo. Na konci ulice P.
Dobšinského, teda v smere jazdy k
Plete, je možnosť otočiť sa späť po
Ulici I. Krasku, alebo pokračovať
na Križovatku popri závode Pleta.
Tu je však potrebné venovať zvýšenú pozornosť, pretože po jazde
jednosmernou ulicou P. Dobšinského, resp. na jej konci, nie je
prednosť v jazde vyznačená, preto
platí pravidlo prednosti jazdy vozidiel prichádzajúcich sprava, teda
od Ulice I. Krasku. Upozorňujeme
preto motoristov, aby rešpektovali
pravidlá cestnej premávky a nové
dopravné značenie, ktoré je nápomocné pri zaisťovaní bezpečnosti
našich školopovinných detí.
Náčelník MsPo
JUDr. Dušan Lukačko

Pozvánka

Slávnostné odovzdanie zreštaurovanej vstupnej brány cintorína
Frauenberg

Primátor mesta Banská Štiavnica Mgr. Pavol Balžanka zvolal
Mimoriadne mestské zastupiteľstvo, ktoré sa uskutoční dňa
10. novembra 2010 (streda) o
14.hod. v zasadačke MsÚ na
Radnici, č.dv. 4.
Mgr. Pavol Balžanka, primátor mesta
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Komunálne voľby 2010
Od 8. novembra 2010 začína
oﬁciálna volebná kampaň ku
komunálnym voľbám. V našom
meste sa kampane dotýka VZN
1/2006, ktorého plné znenie
nájdete na internetovej stránke
mesta (www.banskastiavnica.
sk). Vyberáme z neho najdôležitejšie body:
• Požiadavky na vyčlenenie
priestoru v Štiavnických novinách
a na miestnych plagátovacích plochách sa doručujú na Mestský úrad
– oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu
• Na výlepy plagátov sú určené
verejné plochy a skrinky vymenované vo VZN. Keďže od času vzniku
VZN došlo k odstráneniu niekto-

rých skriniek (oproti kostolíku sv.
Alžbety a na Povrazníku), Mesto
poskytne ako náhradu 2 skrinky na
sídlisku Drieňová
• Je zakázané vylepovať plagáty a iné propagačné materiály na
súkromných objektoch bez súhlasu
majiteľa; vylepovať sa rovnako nemôže na verejný majetok a miesta
viditeľné z verejných priestranstiev
• Pre politické strany (hnutia) koalície vyčlení redakcia Štiavnických
novín bezplatne priestor do veľkosti
1 500 znakov, bez fotografie.
• Pre kandidátov na primátora
vyčlení redakcia Štiavnických novín bezplatne priestor do veľkosti
3 000 znakov vrátane fotografie
• Pre nezávislých kandidátov na
poslancov vyčlení redakcia Štiav-

Polícia informuje

nických novín bezplatne priestor
do veľkosti 700 znakov, bez fotografie.
• Redakčná rada rozhodla, že príspevky určené do volebnej kampane musia byť doručené do redakcie
najneskôr 12.11.2010 do 14. hod,
po tomto termíne príspevky už nebudú zverejnené v ŠN !!!
• Politické strany (hnutia) koalície a kandidáti na poslancov a primátora si môžu zakúpiť reklamný
priestor podľa platného cenníka
Štiavnických novín
• Mestský rozhlas sa pre účely
kampane nevyužíva
• Podrobné informácie o ďalších
náležitostiach nájdete v horeuvedenom Všeobecno – záväznom nariared
dení mesta.

Vyhlásenie výberového konania
Mesto Banská Štiavnica, v
zastúpení primátorom mesta,
vypisuje výberové konanie na
obsadenie funkcie:
Konateľ Bytovej správy, spol. s r. o.,
v Banskej Štiavnici.

osobne doručiť do 30.11.2010 na
adresu: Mestský úrad, Radničné
námestie č. 1, 969 24 Banská Štiavnica na obálke s označením: Výberové konanie – konateľ Bytovej
správy spol. s r. o. – neotvárať.

Bližšie informácie k výberovému
konaniu získate na Mestskom úrade v čase od 07.00 hod. do 15.00
hod. alebo na tel. č. 045/6949615.
Písomné prihlášky s požadovanými dokladmi treba zaslať alebo

Predpoklady:
- odborná spôsobilosť
- 3 roky a viac praxe v riadiacej
funkcii
- občianska bezúhonnosť
- organizačné schopnosti

- osobné a morálne predpoklady
- vypracovanie projektu manažovania Bytovej správy, spol. s r. o.,
v Banskej Štiavnici.
Uchádzači o výberové konanie k
prihláške doložia:
- stručný profesijný životopis
- overený doklad o dosiahnutom
stupni vzdelania - výpis z registra
trestov nie starší ako 3 mesiace
Mgr. Pavol Balžanka, primátora mesta
Banská Štiavnica

Deň otvorených dverí na Kalvárii
Od pol tretej vás budú sprevádzať Martin Macharik a Katka
Vošková a predstavia práce, ktoré
sa v roku 2010 na Kalvárii vykonali. V roku 2010 boli opravené
ďalšie dve kaplnky, zrekonštruované súsošie Sedembolestnej Panny
Márie a predovšetkým sa výrazne
posunula rekonštrukcia Dolného
kostola a elektrifikácia areálu. V
nedeľu navštívime aj zákutia kostolov, kam sa bežne nedostať. Návštevníci sa budú môcť dozvedieť
aj všetko ostatné z činnosti okolo

Foto: M. Macharik

Kalvársky fond pozýva
všetkých občanov mesta
na deň otvorených dverí na
Kalvárii, ktorý bude v nedeľu
7.11.2010.

Rekonštrukcia kaplnky na Kalvárii
opravy Kalvárie, o postupoch pri
reštaurovaní, ale aj o strastiach pri
organizovaní takejto náročnej re-
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konštrukcie.

Marenie výkonu úradného rozhodnutia
Dňa 19.09.2010 J.B. zo Svätého
Antona, okres B. Štiavnica viedol po
miestnej komunikácii vo Sv.Antone
osobné motorové vozidlo, kde bol
zastavený hliadkou OO PZ Banská
Štiavnica, ktorá zistila u menovaného dychovou skúškou alkohol.
Ďalej bolo zistené, že vozidlo viedol aj napriek tomu, že mu bol rozhodnutím ODI Banská Štiavnica
uložený trest zákazu činnosti viesť
motorové vozidlá akéhokoľvek
druhu po dobu 24 mesiacov, čím sa
dopustil prečinu marenia výkonu
úradného rozhodnutia podľa § 348
ods.1 písm. d) trestného zákona v
súbehu s ďalším prečinom ohrozovanie pod vplyvom návykovej
látky podľa § 289 ods.1 písm.a) a b)
trestného zákona. Menovanému za
uvedené skutky hrozí trest odňatia
slobody na 1- 5 rokov.
Sprenevera
Dňa 29.10.2010 vyšetrovateľ
začal trestné stíhanie pre prečin „
Sprenevera“ podľa § 213 ods. 1, 2
písm. a Tr. zákona, ku ktorému došlo tak, že dňa 07. 07. 2008 v Žiari
nad Hronom požiadala R. G., bytom ZH, Dukelských hrdinov a následne dňa 18. 07. 2008 v B. Štiavnici uzatvorila s Úradom práce ,
sociálnych vecí a rodiny dohodu o
poskytnutí príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť vo celkovej
výške 3.448.84,- €, ktoré boli účelovo viazané na zakúpenie vecí pre
podnikanie, ktoré ale nepoužil na
stanovený účel, čím spôsobil škodu
v neprospech štátneho rozpočtu vo
výške 3.448,84,- €.
Menovanému za uvedené skutky
hrozí trest odňatia slobody na viac
ako 3 roky.
Krádež v potravinách
Dňa 01.11.2010 poverený príslušník začal trestné stíhanie za
prečin „ Krádež“ podľa § 212 ods.
2 písm. a tr. zákona , ktorého sa
dopustil doposiaľ neznámy páchateľ, tým , že dňa 01. 11. 2010 v čase
od 04: 30 hod do 06: 55 hod v obci
Sv. Anton sa vlámal do predajne
potravín, odkiaľ odcudzil finančnú
hotovosť vo výške 550,- €, alkohol,
cigarety v hodnote cca 729.- €, čím
spôsobil škodu majiteľke S. L. v celkovej výške 1279,- €, Za uvedený
skutok mu hrozí trest odňatia slobody do 3 rokov.

Martin Macharik,

Riaditeľ Odboru poriadkovej polície

Predseda Kalvárskeho FONDU

plk. JUDr. Gejza Volf
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28.10.2010 – významný deň pre Štiavnicu
WWW1.str. obrazov, ktoré namaľoval. Z radnice sa obidva páry za
sprievodu primátora P. Balžanku
a Ing. Michala Pálku presunuli do
Galérie Jozefa Kollára, kde ich privítal riaditeľ múzea Jozef Labuda a
pani Mgr. Mária Čelková. V galérii
mali možnosť obdivovať sochu sv.
Barbory a vybrané obrazy z expozície. O tom, že ich návšteva zaujala
svedčí aj fakt, že okrem pôvodne
plánovaných priestorov navštívili
aj reštaurátorskú dielňu. Návšteva mesta pokračovala prehliadkou
Starého zámku, ktorej predchádzala krátka tlačová konferencia pre
novinárov. Na Starom zámku boli
prezentované výstava streleckých
terčov i Kalvária v azyle – za sprievodného slova Jozefa Labudu, pani
Kataríny Voškovej a pána Martina

Machárika. Po ukončení prehliadky zámku sa hostia pešo presunuli
do expozície Bansko-štiavnického
vyrezávaného betlehemu, kde ich
uvítal jeho autor Peter Chovan a
pani Emília Babicová. Tu už končila
návšteva samotného mesta a hostia
sa autami presunuli do Múzea vo Sv.
Antone. Privítaní trubačmi Strednej
lesníckej školy, riaditeľom múzea
pánom M. Čížom a Sokoliarmi sv.
Bavona sa zúčastnili slávnostného obeda podávaného priamo v
kaštieli. Obedové menu navrhol a
pripravil majiteľ a šéfkuchár jednej
z najlepších reštaurácií na Slovensku – Afrodita – Marián Filo. Obed
bol spestrený ukážkou slovenských
ľudových zvykov v podaní žiakov
Základnej umeleckej školy v Banskej Štiavnici pod vedením Irenky

Chovanovej. Nasledovala prehliadka poľovníckej expozície, zápis do
kroniky a sokoliarske predstavenie
skupiny Sokoliari sv. Bavona. Kráľ
Harald V. si mal možnosť po prvýkrát v živote vyskúšať pristátie
Orla skalného Nixona na jeho ruke.
Program obidvoch párov bol týmto
oficiálne ukončený v B. Štiavnici
a hostia sa presunuli do Žiaru nad
Hronom na návštevu Slovalca. Je
potrebné podotknúť ešte niekoľko
dôležitých faktov súvisiacich s touto vzácnou návštevou. Návšteva B.
Štiavnice bola odporučená priamo
prezidentskou kanceláriou a prezidentom SR, nakoľko práve naše
mesto sa za uplynulé štyri roky
stalo centrom pozornosti domácich i zahraničných návštevníkov
kvôli svojim kultúrno-historickým

hodnotám, ale aj spôsobu, akým
sa dostáva do povedomia širokej
verejnosti, ako sa u nás reštauruje
historické jadro, ako sa využíva v
prospech občanov i návštevníkov
mesta, ale aj ako mesto, ktorého
inštitúcie sa úspešne uchádzali o
granty z Nórskeho finančného mechanizmu a tieto granty aj viditeľne
využilo. Nezabudnuteľnou zostane
aj atmosféra mesta B. Štiavnica, ktorého obyvatelia na každom kroku
vítali mávaním, potleskom i osobnými stiskami rúk vzácnych hostí.
Aj podľa slov Kráľa Haralda V. je
naše mesto klenotom nielen na Slovensku, ale aj na celom svete, kde sa
snúbi nádhera architektúry s neopakovateľnou atmosférou tvorenou
obyvateľmi mesta. Máme čo ponúknuť a vieme aj ako. PaedDr. B. Nemcová

Technické služby sa privatizovať nebudú !
WWW1.str. perličkou je, že túto sumu

mohlo mesto získať skôr, no nikto o
ňu nežiadal, aj keď na ňu bol právny nárok, a táto suma preto takmer
prepadla v prospech recyklačného
fondu. Vďaka aktivite externej firmy
ktorá vypracovala Koncepciu separovaného zberu v B. Štiavnici, sa však
podarilo uvedenú sumu v prospech
mesta a TS zachrániť.
Druhým zásadným úspechom
reformy bolo schválenie projektu
"Zavedenie efektívneho systému separovaného zberu odpadov v meste
Banská Štiavnica", cez ktorý mesto
získalo pre Technické služby investície vo výške 3,6 mil eur (cca 115
mil. SK). Tretím úspechom reformy
odpadového hospodárstva a modernizácie TS, m.p., bolo schválenie
projektu "Zvýšenie kvality ovzdušia
v meste Banská Štiavnica – nákup
multifunkčného čistiaceho vozidla",
čím Technické služby získajú špičkové multifunkčné komunálne vozidlo
s čistiacou a polievacou nadstavbou.
Všetky uvedené aktivity a nákup
techniky budú zrealizované počas
nadchádzajúceho roka. Okrem projektov pripravených na realizáciu má
mesto a TS ešte v hodnotení projekt
na zhodnocovanie odpadov (najmä
zhodocovanie biomasy -výstavba
kompostárne, zhodnocovanie drevného odpadu pre energetické účely a
zhodnocovanie stavebného odpadu,
toto v hodnote cca 2,2 mil. eur.
Z uvedeného je zrejmé, že okrem

kvalitného, efektívneho a ekologického systému separovaného zberu
odpadov získajú Štiavničania kompletné špičkové vybavenie pre TS.
Z vrakoviska a polosmetiska, ktoré
bolo dlhodobo na okraji záujmu,
vybuduje mesto modernú, kvalitne
vybavenú mestskú firmu, ktorá bude
schopná efektívne zabezpečovať širokú skálu komunálnych služieb. Je
tu však jedno podstatné ALE - Technické služby ako prijímateľ pomoci
z eurofondov (rekultivácia skládky
Principlac) a ako užívateľ techniky
(uvedené projekty) - musia podľa
zmluv o udelení nenávratných finačných prostriedkov z fondov EÚ
zostať v majetku mesta.
V prípade zmeny vlastníctva, či
privatizácie TS, by s najväčšou pravdepodobnosťou hrozili sankcie v
podobe vrátenia preinvestovaných
peňazí (rekultivácia skládky - cca 1,8
mil eur) a v podobe nepreplatenia, či
vrátenia výdavkov z ostaných projektov (cca 4 mil. eur). Inými slovami, úspešné eurofondové projekty sú
zároveň právnou garanciou, že TS sú
a budú mestskou firmou.
S blížiacimi sa voľbami sa po meste šíria všelijaké reči - okrem iného
aj možnej privatizácii TS. Je pravdou,
že počas tohto volebného obdobia
zazneli návrhy na privatizáciu TS boli však z prostredia opozície voči
súčasnému vedeniu mesta, o čom
existujú zvukové záznamy. Úspešné
projekty však dali takýmto snahám

definitívne stop. Reči sa hovoria,
chýry sa šíria po meste rýchlosťou
svetla. Na záver si však treba položiť
pár otázok:
ČO JE PRE ŠTIAVNICU DÔLEŽITÉ KONKRÉTNE VÝSLEDKY - FAKTY,
ALEBO CHÝRY A OHOVÁRANIE?
ČO MESTU POMÔŽE ZVEĽADIŤ
MAJETOK - INVESTÍCIE A ZÍSKANÉ
PROJEKTY - ALEBO ZÁVISŤ A NESPOLUPRÁCA?
ČO DÁ ĽUĎOM NOVÚ PRÁCU - AKTÍVNY ROZVOJ MESTA ALEBO NOSTALGIA ZA MINULOSŤOU?
Čo získa mesto a technické služby z
realizovaného "eurofondového projektu":
1.nákup pozemku v bývalom
areáli Akutrade, na ktorom bude
vybudovaný nový zberový dvor
2. v novej lokalite bude vybudovaný
nový zberový dvor, spoločne so skladovacími a manipulačnými priestormi pre separované zložky odpadov a
pre príslušnú techniku
3.vybudovaná bude hala na dotriedenie a spracovanie odpadov
4.nakúpená bude nová špičková zberová a zvozová technika
(veľký „kukavoz“ s pohonom 4x4,
malé zberové vozidlo s pohonom
4x4, šmykom riadený manipulátor,
teleskopický manipulátor, zvozová
súprava na veľkokapacitné kontajnery Abroll
5.vybudovaná
bude
sieť
uzamykateľných stojísk na odpady na
sídliskách, v oblastiach s rodinnými

domami bude rozšírený vrecový
zber separovaných zložiek odpadu, z
projektu nakúpime potrebné vrecia a
nádoby
6.spracovaná bude digitálna mapa
mesta s cestnou sieťou a adresnými
bodmi
7.zavedený bude systém sledovania pohybu vozidiel s optimalizáciou
trás pohybu ako aj frekvencie zvozu
jednotlivých separovaných zložiek
odpadov
8.zavedený bude elektronický systém sledovania triedenia odpadov
a produkcie zmesového odpadu od
jeho pôvodcov, s ktorým bude možné vyhodnocovať, ktoré domácnosti,
či prevádzky odpad separujú účinne
a ktoré nie
9.vybudovaný bude dohľadový
kamerový systém – v lokalitách s
otvorenými stojiskami odpadov
budú umiestnené bezpečnostné
kamery, ktoré budú pripojené na
centrálne dohľadové pracovisko s
videoserverom s nahrávaním, v budúcnosti bude možné toto pracovisko rozširovať o ďalšie kamerové systémy a postupne budovať centrálny
kamerový systém
10.spoločne s projektom bude
spustený vzdelávací a informačný
program pre obyvateľov, ktorý bude
informovať, vzdelávať a motivovať
obyvateľov k účinnej a efektívnej separácii odpadov.
Marek Kapusta, projektový manažér

AKTUALITY
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Aj staroba môže byť krásna
Ľudia si väčšinou myslia, že
staroba je len smutná. A či
mladosť nemá tiež, a zvlášť v
dnešnej dobe, svoje bolesti,
krízy, smútky a úskalia, ktoré
k životu neoddeliteľne patria?
Múdry človek si uvedomuje,
že bez staroby by nebol náš
život úplný. Preto neklesajme
na duchu a tešme sa z každého
dňa, ktorý nám bol dopriaty.
Šťastie je zložitý stav. Skladá
sa z vnímania súčasnosti, zo
spomienok, z dotyku teplých
rúk i slnečných papršlekov.
Skrátka z krásnych detailov a
ten, kto ich vníma, je šťastným
človekom bez ohľadu na to,
koľko krížikov nesie na svojom
chrbte.
Členovia KD v Banskej Štiavnici
si toto uvedomujú a vedia sa tešiť zo
života.
Presvedčili sme sa o tom aj počas
slávnostného stretnutia pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, ktoré
otvorila veršami z vlastnej tvorby
p. Milka Cútová. Potom sa prítomným prihovoril pán primátor Mgr.
Pavol Balžanka. Báseň Daniela Šov-

ca zarecitovala p. Julka Popracová.
O hudobnú časť sa postarali speváčky p. Anka Trilcová, p.Marienka
Krovinová a p.Olinka Dubovanová.
Nasledoval dojemný príhovor p.
Julky Sikulovej, pri ktorom mali
mnohí slzičky v očiach. Oficiálny
program uzavrela zmes ľudových
piesní v podaní Anky Trilcocej a
členov klubu, ktorí sa radi pripojili
k spevu. Veľmi originálna a zábavná bola aj spevácka súťaž, ktorá nasledovala.
Veľké poďakovanie patrí predsedkyni KD v B. Štiavnici, p. Martuške
Boroškovej za jej úsilie a obetavosť
pri organizovaní našich milých
stretnutí, ako aj všetkým účinkujúcim. Ďakujeme p. Mariánovi Čier-

nemu z reštaurácie Nad kozákom
za výborné zákusky, ktoré nám
zabezpečil. A do tretice ešte jedno
poďakovanie pánu primátorovi za
nové rádio a dvojplatničku, ktoré
venoval na spríjemnenie spoločne
prežitých chvíľ členov KD. A na záver už len toľko. Keď sa ľudia naučia prežívať krásu toho, čo ponúka
staroba, budú spokojnejší. Nemali
by sa v mladosti a dospelosti hnať
za každodenným zážitkom a pôžitkom, báť sa, že to, čo nestihnú dnes,
nestihnú už nikdy. Nelamentovať a
nevzdychať nad tým, čo nie je podstatné a viac si ceniť medziľudské
vzťahy. V tomto môžeme byť pre
nich my, starí ľudia, príkladom.
Gitka Buzalková

Mesiac úcty k starším
Každý z nás sa raz ocitne vo
veku, keď už ubúdajú človeku sily.
Nastáva staroba. Staroba sa často
prelína s chorobami, niekedy je
nutný pobyt v nemocnici.
Chorý človek ťažko znáša svoju
chorobu a odlúčenie od rodiny a
svojich najbližších.
Zdravotnícky personál tu musí
myslieť nielen na telo, ale aj na ducha chorého. Snaží sa ho povzbudiť a spríjemniť mu čas strávený v
nemocnici.
Ani na tomto oddelení nezabúdame na svojich pacientov, a preto
sme pre nich pripravili príjemné
posedenie s občerstvením a kultúrnym programom. So svojim

Foto: archív ŠN

Dňa 22. októbra 2010 sa v
priestoroch nemocnice v
Banskej Štiavnici na oddelení
DOS (Dom ošetrovateľskej starostlivosti) konalo posedenie
pacientov pri príležitosti „Október – mesiac úcty k starším“.
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Spoločenská
kronika
BANSKÁ ŠTIAVNICA - MOJE RODISKO
11.9. Ján Lupták, 13.9. Viktória Ivaničová, 16.9. Meryem Foltánová, 23.9. Vanesa Lakatošová,
26.9. Alexandra Kalajová, 5.10.
Barbora Lešičková, 8.10. 8.10.
Petra Balážová, 14.10. Lenka
Garaiová, 14.10. Natália Martina Kučerová, 14.10. Michaela
Halanová, 15.10. Marek Kaškoto, 20.10. Leonard Griglák,26.10
Sofia Ambrošová, 1.10. Šárka
Musilová.
NA SPOLOČNÚ CESTU ŽIVOTOM
SA VYDALI
25.9. Emil Minka a Renata
Tomčíková, 17.9. Jozef Truban
a Júlia Rendlová, 2.10. Miroslav
Kuka a Darina Grajzeľová, 9.10.
Peter Mišák a Alexandra Fojtíková.
NAVŽDY NÁS OPUSTILI
17.9. Mária Štefančíková
vo veku
96 rokov, 20.9. Ján
Konopka vo veku 71 rokov,
27.9.Ľudovít Slezák vo veku 83
rokov, 30.9. Ján Mollek vo veku
59 rokov, 5.10. Milan Machava
vo veku 80 rokov, 7.10. Miroslav
Bardoň vo veku 36 rokov, 7.10.
Marta Miklošová vo veku 60 rokov, 12.10. Karol Melcer vo veku
77 rokov, 11.10. Vladimír Vozárik vo veku 83 rokov, 12.10. Ján
Minka vo veku50 rokov, 13.10.
Vladimír Padúch vo veku 46 rokov, 18.10.Valentína Bucharová
vo veku 85 rokov, 19.10. Vojtech
Kuruc vo veku 87 rokov, 19.10.
Mária Šonkolová vo veku 84 rokov, 20.10. František Urban vo
veku 83 rokov, 24.10. Ján Húska
vo veku 72 rokov, 25.10. Mgr.
Alena Puskajlerová vo veku 51
rokov.
J. Simonidesová

Výzva

Primátor navštívil Dom ošetrovateľskej starostlivosti
repertoárom vystúpil súbor Baďančianka.
Na tomto podujatí sme privítali aj pána primátora Mgr. Pavla
Balžanku, ktorému touto cestou
ďakujeme za účasť, príhovor, ako
aj dar nášmu oddeleniu.

Veríme, že tento deň bol začiatkom peknej tradície. Aj naďalej sa
budeme snažiť pripravovať našim
pacientom ďalšie zaujímavé stretnutia a podujatia.
Mgr. Silvia Tončíková
vedúca sestra DOS

ICM Banská Štiavnica
pri
príležitosti
sviatku
17.11.2010 vyzýva obyvateľov
nášho mesta o zapožičanie dobových kostýmov a iných predmetov z tohto obdobia na tento
spomienkový deň. Bližšie info
na tel.č.: 045/692 2151, 679 0814,
e-mail: bs@icm.sk, príp. beata.
nemcova@banskastiavnica.sk
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ZAUJÍMAVOSTI

Inzercia
 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
 Dám do prenájmu 1-izbový byt
v Banskej Štiavnici, tel.č.: 0905 762
039
 Predám čistokrvné šteniatka
NO, bez PP, zaočkované, odčervené, tel.č.: 0908 211 215
 www.realitor predá 3-izbový
byt na Križovatke, cena: 39 800 €,
tel.č.: 0905 148 574
 Dám do prenájmu 3-izbový byt
na Drieňovej komplet prerobený,
tel.č.: 0903 412 550, 0903 359 078
 Za odvoz ponúkam kameň do
základov, tel.č.: 0914 148 211
 Prenajmem 1-izbový byt v RD
pod Kalváriou pre 1-2 osoby, tel.č.:
0910 488 211
 Predám štiepané drevo buk,
1prm/39€, metrovicu 1m/29€,
tel.č.: 0908 531 348
 Vybavujem mimoriadne výhodné úvery všetkých druhov aj hypotekárne, tel.č.: 0907 775 406
 Prenajmem 1-izbový byt v BŠ,
tel.č.: 045/692 90 37
 Predám piano Rieger Kloss z
roku 1989, trojpedálový, málo používaný, ako nový, tmavohnedý
s vysokým leskom. Cena 1700 €.
Otočný stolček ku klavíru 50 € v
hnedej farbe. Metronom ku tomu
zdarma. Info: 0903 593 617
 Dám do prenájmu garáž na
Drieňovej, cena 33 €/1 mes., tel.č.:
0908 929 550
 Predám oceľové disky na Feliciu
a pod. 4 ks, 40 €, zväčšovák Krokus
s leštičkou, 10 €, truhlicový mrazák
200 l, 50 €, tel.č.: 0915 171 206
 Novootvorený detský secondhand na Ul. Dolnej pod Nábytkom
Vás pozýva do svojich priestorov.
Od 4.11.2010 zľava – 40% na všetok tovar. Tešíme sa na Vašu návštevu!
 Predám palivové drevo metrovicu s dovozom, tel.č. 0944 164 590
 Ponúkam dovoz dreva a iných
vecí na V3S, tel.č.: 0944 164 590
 Dám do prenájmu 3-izbový byt,
tel.č.: 0903 029 083
 Predám Simson s TP a EČ, cena
300 €, tel.č.: 0903 964 689
 Spoľahlivo opatrím dieťa, prax
mám, tel.č.: 0902 560 014
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Významný Štiavničan – Ľudovít Cseh
V roku 1895 sa zapísal na
Banícku a lesnícku akadémiu
v Banskej Štiavnici absolvent
bratislavskej reálky, rodák z
Kiskoszegu pri Pécsi ( 29. 9.
1840) Ľudovít Cseh (Čech). Od
tejto doby sa Štiavnica stala
jeho domovom, v ktorom prežil
päťdesiat rokov v užitočnej,
činorodej práci. Akadémiu absolvoval 1. augusta 1864. Ako
praktikant bol prijatý na banskú Vindšachtu, kde teoreticky
výborne pripravený rýchlo
získal praktické skúsenosti v
rozličných zadeleniach, počnúc
banským meračom, končiac
vedúcim závodu. Pre jeho
schopnosti a ochotu bol prideľovaný na miesta, kde potrebovalo vedenie baní schopného a
ochotného pracovníka.
V roku 1869 bol vymenovaný za
úradníka a súčasne poverený funkciou závodného inžiniera na baňu
Všetkých svätých v Hodruši. Medzitým prednášal na Akadémii banské
strojníctvo namiesto neprítomného
profesora Poschla a pár mesiacov
zastupoval vedúceho závodu Baia
Sprie (Rumunsko). Od októbra
1878 ho banský riaditeľ Anton Péch
poveril funkciou banského geológa,
ktorú vykonával tridsať rokov až do
odchodu do dôchodku.
Pracovisko banského geológa
zriadili pri riaditeľstve v Kammerhofe a jeho pôsobnosť rozšírili na
všetky závody vtedajšieho podniku,
teda aj na Kremnicu, Novú Baňu,
Španiu Dolinu, Kalinku, Zlatú Idku,
Dubník a Magurku. Cseh sa v profesii banského geológa vypracoval
na vynikajúceho odborníka známe-

ho v celom vtedajšom profesijnom
svete. Jeho metódu práce študovali ložiskoví geológovia nielen zo
strednej Európy, ale aj z Japonska
a USA, ktorí ho často navštevovali.
Tak zviditeľnil štiavnické baníctvo
a naše mesto v celom svete. Účelne
spájal geologické mapovanie povrchu s podzemným mapovaním,
pritom bol veľmi výkonný, zmapoval okolo 150 km banských diel.
Precízne spracovával zistené údaje, ktoré prehľadne ukladal podľa
vlastného systému do písomných
a grafických archívov a do zbierok
hmotnej dokumentácie. V roku
1900 presťahoval Cseh svoje pracovisko z Kammerhofu do budovy
Berggerichtu, kde mal výhodnejšie
priestorové podmienky pre zbierky. V tejto budove v správe SBM
je Csehov dokumentačný materiál
prehľadne usporiadaný a čaká na
využitie. Cseh sa najväčšou mierou
podieľal na vyhotovení geologických máp Štiavnicko-hodrušského
rudného rajónu v tíme s J. Szabóm
a A. Gesellom. Sám málo publikoval pre veľkú zaneprázdnenosť pri
spracovávaní zistených údajov. O
jeho práci aj v jeho mene publikovali známi spolupracovníci, ako H.
Bockh, J. Szabó, L. Schafarzik a iní.
Zo zachovaného dedičstva tohto
banského geológa je zatiaľ vyhotovená a využitá len časť. Popri rozsiahlych prácach geologického mapovania povrchu a podzemia treba
vyzdvihnúť jeho vlastnú metódu,
ktorá sa rozšírila aj do iných banských dištriktov. Novými poznatkami v geológii Štiavnicko-hodrušského rudného rajónu sa zaslúžil
hlavnou mierou o správne určenie
určenie postupnosti výlevov hornín

Štiavnických vrchov, čím opravil
dovtedy platnú sukcesiu hornín.
Pri geologickom mapovaní Hodrušskej dedičnej štôlne objavil nový
typ zrudnenia v úseku pri žile Rozália, ktoré bolo publikované už v
roku 1888. Tento typ mineralizácie
sa skúmal a aj dobýval až po druhej
svetovej vojne a bol pomenovaný
skratkou PIŽ (polymetalické impregnačno-žilníkové zrudnenie).
Od roku 1897 viedol na Akadémii
veľmi úspešné geologické cvičenia,
v roku 1898 ho vymenovali za výpomocného profesora. Uhorská
vláda poverovala Cseha aj inými
úlohami. Bol kurátorom expozícií
baníctva na výstavách v Alba Júlia,
Budapešti a Paríži.
V roku 1904 dovŕšil Cseh dôchodkový vek, dostal výnimku slúžiť ďalej, kým sa nenájde nástupca,
ktorému by odovzdal výsledky práce a zapracoval ho do úlohy banského geológa. Nástupcu nenašli, Cseh
zatrpkol nad takým postojom riaditeľstva. Ako veľmi vtedy chýbala
riaditeľská schopnosť nebohého A.
Pécha nielen v tejto otázke. Začiatkom roka 1908 zomrel. Pochovaný
je v cintoríne Frauenberg.
Dňa 29. septembra 2010 uplynulo 170 rokov od narodenia L.
Cseha. Jeho dedičstvo uložené v
Berggerichte čaká na využitie cenného materiálu, čo nám zanechal.
Jeho hrob na cintoríne čaká na nutnú opravu. Rám a dosku hrobu by
sme mali doplniť o pomník možno
z ryolitu, ktorého pozíciu v sukcesii hornín správne určil tento vynikajúci banský geológ a významný
Štiavničan.
L. Sombathy

Bezpečnosť na cestách
V stredu 20.10.2010 našu školu
navštívili členky záchranného systému Falck, ktoré v spolupráci s
Mestskou políciou v Banskej Štiavnici pripravili pre žiakov druhého,
tretieho a štvrtého ročníka zaujímavú prezentáciu
Určite sa mnohí opýtajú, o čom
to všetko bolo?
Dozvedeli sme sa o bezpečnosti na cestách, zopakovali sme si
niektoré dopravné značky.
Mnohí z nás sme sa aj zapojili

do bohatej diskusie.
Najviac sa nám všetkým páčilo,
ako nám predviedli názorné ukážky o poskytovaní prvej pomoci.
Dozvedeli sme sa, aká je záchrana ľudského života dôležitá.
Niektorí z nás sme si aj prakticky
vyskúšali resuscitáciu dospelého
človeka a malého bábätka.
Odchádzali sme spokojní, s novými poznatkami a tešíme sa už na
ďalšie stretnutie.
I. Macáková
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Oznamy
Oprava
V uverejnenom článku v ŠN č.
38/2010 pod názvom „Zlatí Jozef a
Mária Pecníkovci“ má byť správne
uvedené Mária Pecníková, rodená
Sleziaková, Grétka prepáč. V. Poprac
Exkurzia
Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok organizuje pre svojich
členov, ako aj pre iných záujemcov,
na sobotu 13.11.2010 exkurziu do
historickej baníckej obce Špania
Dolina s programom: prehliadka
expozície múzea medenorudného
baníctva, prechádzka baníckym
náučným chodníkom, obed. Cena
zájazdu 2,- €/osoba.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť
do 10.11.2010 v predajni KAMI na
ul. Kammerhofská 20, alebo na telefónnom čísle 0904 438 422, resp.
0915 855 046.
Ing. Richard Kaňa, predseda spolku

StuPS a.s. 06 Zvolen, Žiar n/
Hronom, prevádzka 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.
Masáže
Prevencia a pomoc pri bolestiach
svalov a kĺbov JADUZA - Aneta
Dunová, masáže: klasická, športová, regeneračno-relaxačná, bankovanie, vákuová banková masáž,
reflexná masáž chodidla (pohybový
systém, vnútorné orgány), Kúpele plaváreň, BŠ, tel.č.: 0907 236 826
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 kondí-

ciu, načerpajte pozitívnu energiu,
vyformujte si postavu a to všetko
pri dobrej hudbe, s využitím najnovších foriem aerobiku pre každého, bez ohľadu na vek, kto má rád
pohyb v kolektíve. Info na tel.č.:
0905 236 815
Od srdca k srdcu
Slovenský zväz telesne postihnutých Banská Štiavnica, BBSK –
Pohronské osvetové stredisko Žiar
nad Hronom – Pracovisko Banská
Štiavnica srdečne pozývajú Vás a
Vašich priateľov na 6. ročník podujatia „Od srdca k srdcu“. Prehliadka záujmovo umeleckej činnosti
a tvorivosti členov SZTP a vystúpenia hostí, ktorá sa uskutoční vo
štvrtok 18.11.2010 o 14,30 hod. v
bývalej jezuitskej kaplnke Kammerhof Banská Štiavnica. Tešíme
sa na Vašu účasť. Bližšie info: 0915
167 025, 0915 819 989, e-mail: petrova@osvetaziar.sk.

Posledné slová nášmu Karolovi Melcerovi
Pred pár dňami sme Ťa aj my,
členovia výborov ZO a OC Slovenského zväzu telesne postihnutých a
ďalší členovia zväzu v našom meste,
boli odprevadiť na poslednej ceste
a vzdať úctu Tvojmu plodnému a
zmysluplnému životu. Zanechal si
za sebou hlbokú brázdu. Odznelo

veľa pekných slov a myšlienok o
Tvojich športových, pracovných,
spoločenských aktivitách i rodinnom živote. My, členovia SZTP v
BŠ, Ti chceme tiež poďakovať za
obetavú prácu v našom zväze, v
ktorom si dlhé roky aktívne pôsobil, či už to bolo v oblasti organizá-

torskej, zabezpečovaní kultúrnych
a spoločenských podujatí, zájazdov a pod. Vždy si ochotne priložil
ruku k dielu a vždy si bol výborným spoločníkom pri usporiadaných akciách. V našich mysliach
zostaneš stále s nami s typickým
optimistickým úsmevom. Ďakuje-

me Ti za veľký kus odvedenej práce vo zväze, za Tvoje kamarátstvo,
krásne spoločné roky. Česť Tvojej
pamiatke.
Ivan Madara
predseda Okresného centra
Banská Štiavnica
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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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Podporte vežové hodiny Starého zámku
Vo verejnom hlasovaní v programe Nadácie VÚB Poklady môjho srdca
Už 2. novembra 2010 sa začína
verejné internetové hlasovanie, ktoré potrvá do konca
novembra 2010. Medzi 12 hodinami (6 slnečných a 6 mechanických), sú aj vežové hodiny
vstupnej veže Starého zámku,
ktoré boli vybrané odbornou
komisiou z celkového počtu
300 hodín Slovenska.
3 víťazné hodiny dostanú od Nadácie VÚB finančné prostriedky na
obnovu a reštaurovanie. Hlasovať
sa bude na internete, na stránke
www.vub.sk/hodiny . Po kliknutí
na stránku sa ukáže kompletná zostava 12 hodín, po ďaľšom kliknutí
na každý obrázok sa ukážu detaily a
popis hodín, potom si každý účastník hlasovania klikne „poklad svojho srdca“.
Vežové hodiny Starého zámku
sa nachádzajú v jeho vstupnej veži,
ktorá predstavuje jedinečný architektonický a historický objekt areálu.
Starý zámok patrí k najstarším
stavebným pamiatkam mesta Banskej Štiavnice, ktorý dokumentuje
románsky, gotický, renesančný a
barokový výtvarný sloh.

História zámockého komplexu
sa začína obdobím farského kostola
Panny Márie na začiatku 13. storočia, pristavením pohrebnej kaplnky
– karnera sv. Michala s kostnicou,
pokračuje prestavbou na trojloďový
gotický halový chrám s hradbami
(1497-1515), ďalej jeho prebudovaním na protitureckú pevnosť (15461559). Po porážke uhorského vojska Osmanskou ríšou pri Moháči,v
roku 1526, obsadením Budína v
roku 1541 a ďalším postupom tureckých vojsk do oblastí bohatých
stredoslovenských banských miest,
sa mesto totiž rozhodlo prestavať
sakrálny objekt na protitureckú
pevnosť, čo predstavuje jedinečnosť a výnimočnosť Starého zámku. Posledná zásadná prestavba sa
uskutočnila v období baroka, ktorá
zmenila vzhľad vstupnej veže so
strechou cibuľovitého tvaru, kde
sa nachádzajú aj vežové hodiny. Na
hodinovom stroji, so štvrtinovým
bitím na dva zvony, sa nachádza
okrem signatúry hodinára Alajos
Piccin aj nápis: „Váž si hodiny, čas
uplynie“ (v maďarčine) a rok 1893.
Je potrebné upraviť miestnosť
veže tak, aby mohlo fungovať aj
štvrté tiahlo. Všetky ciferníky sú v

zlom stave a vyžadujú obnovu. Hodiny sú viditeľné zo všetkých miest
v meste a veríme že obnovené ciferníky budú v budúcnosti slúžiť návštevníkom a obyvateľom mesta.
Ďakujeme, že podporíte vo verejnom internetovom hlasovaní naše
vežové hodiny Starého zámku.
Mgr. Eva Lovásová
045/6949472 (4)

Permoníci a október
Mesiac Október sa nesie v znamení sviatku úcty k starším.
Tak, ako jeseň darúva svoje
plody pre obživu tela, tak my
PERMONÍCI z MŠ 1.mája darujeme potešeniu srdcu a radosť
duši každému z vás.
Od začiatku šk.roka sme si nacvičili hudobno-literárne pásmo
s názvom „VSTÁVAJ HANZO
HORE“, tak predviedli svoju šikovnosť a odvahu.
Na stretnutí akademikov v našom meste sme svojou účasťou
prekvapili celú banícku spoločnosť,
verejnosť a zahraničných študentov a ukázali, že banícke tradície v
našom meste ešte nevyhynú.
18.10.2010 patrilo naše vystúpenie všetkým členom SZTP, zaspievali a ukázali sme im, akí šikovní
Permoníci bývajú v našej materskej škole.

Ďalší deň bol ďakovný. Naše
piesne a básne patrili p. Ľ. Blaškovej a všetkým tetám z firmy SVETRO, za ušitie krásnych baníckych
uniforiem. Najmenší permoníci
sa po prvý raz ukážu na stretnutí
v 1.triede s rodičmi a starými rodičmi. V našom detskom súbore
pracuje 76 detí, z toho 37 v hudobno-dramatickom krúžku. Na jednotlivé vystúpenia je preto možné
vziať vždy len určitý počet detí.
No a nie každé dieťa sa dokáže na
verejnosti predviesť. Budeme sa
snažiť postupne do programu zaradiť všetky deti alebo ich striedať.
Nie v poslednom rade patrí naše
poďakovanie všetkým, ktorí nám
pomáhajú. Pani Fraňová Mária z
Hodruše-Hámre, ktorá aj napriek
tomu, že nie je z nášho mesta, priniesla deťom oblečenie, obuv a rôzne pomôcky na vystupovanie, za
čo jej patrí ešte raz srdečná vďaka.

MUDr.Višňovská I. za perfektné
permonícke baretky a iné materiálne dary, pani Denise Bačíkovej s
rodinou za opravu šijacieho stroja
a šitie oblečenia, pani Monike Maruniakovej za hračky, pomôcky,
čižmy, pani Miroslave Jakabovej za
hračky, pomôcky, knihy, nábytok,
pani Longauerovej, Povinskej V.,
Melicherčíkovej, Kniebüglovej za
odvoz detí na program, pani Chovanovej I. šitie a odvoz detí, pani
Siagovej za oblečenie, ujovi Ľudovi Freigertovi za opravu a údržbu
pomôcok a odvoz detí, Alenke
Spišiakovej za farebné papiere pre
deti, rodine Mojičkovcov za pomoc a podporu.
Všetkým ešte raz srdečná vďaka za pomoc, rodičom za ochotu
pripraviť a sprevádzať svoje deti a
celému kolektívu MŠ 1.mája.
Surovcová Alena a kolektív MŠ 1.Mája
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Kultúrne centrum v Banskej Štiavnici vás pozýva :
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 11.11.

Sobota 6.11.

ROMÁN PRE MUŽOV

MUŽI, KTORÍ NENÁVIDIA ŽENY

Komédia /Dráma, Česká republika, 2010, 100 min. MP 15, Vstupné
2,50 eura
Román pre mužov je film o troch súrodencoch - Cyrilovi, Brunovi a
Anete. Vytvorilo sa medzi nimi pevné puto. Príčinou je tragická smrť
ich rodičov. Starostlivosť o výchovu mladšieho brata a sestry prevzal
výrazne starší Cyril, ktorý prechádza zvláštnou skúškou. Súrodenci
odchádzajú na tradičný výlet do hôr. Vedia však o blížiacej sa smrti Bruna. Výlet, ktorý má byť poslednou cestou ich splnených prianí,
vrátane tajných erotických fantázii, sa premení na tragikomickú konfrontáciu základných životných hodnôt a p
postojov.
j
Začiatok premietania : 18:30 hod.

krimi/thriller, Švédsko 2009, 152 min. MP 15, Vstupné 2,50 eura
Pred štyridsiatimi rokmi zmizla Harriet Vangerová z rodinného stretnutia konaného na ostrove, ktorý vlastnil a obýval mocný klan Vangerov. I keď Harrietino telo nebolo nikdy nájdené, jej strýko je presvedčený, že išlo o vraždu , ktorej páchateľom je niekto z jeho rodiny.
Rodiny, ktorej členovia sú medzi sebou síce spätí pevnými putami,
ale ktorá je inak úplne nefunkčná. Na vyšetrenie tohto prípadu si
preto najme investigatívneho novinára Mikaela Blomkvista, ktorému
pomáha drsná potetovaná počítačová hackerka Lisbeth Salanderová
- neobyčajne inteligentná, so skvelou fotografickou pamäťou. Akonáhle Blomkvist a Salanderová zasadia Harrietino zmiznutie do rámca
mnohých podivných vrážd, ktoré sa stali temer pred štyridsiatimi rokmi, začína sa rozplietať temná a desivá rodinná história...
Film podľa jednej z najčítanejších kníh súčasnosti!
Začiatok premietania : 18:30 hod.

Ste štiavnický pamätník?
V najbližšej dobe chystá Oddelenie kultúry cestovného ruchu a športu v Banskej Štiavnici výstavu, ktorá bude akousi malou spomienkou na
to, čo sa kultúre v našom meste udialo za posledných 50 rokov. Jej otvorením by sme chceli zároveň symbolicky osláviť návrat do priestorov, v
ktorých oddelenie kultúry (KASS) dlhé roky ponúkalo obyvateľom nášho mesta rôzne kultúrne podujatia. A že ich nebolo málo, o tom svedčia
zápisy v kronikách, ktoré sme ako poklad objavili a taktiež budú súčasťou výstavy.
Radi by sme sa touto cestou obrátili na všetkých, ktorí si v tejto súvislosti uchovali akékoľvek materiály od roku 1960 po súčasnosť, či už ide o
výtlačky novín, plagátiky či fotky, prípadne predmety, ktoré by mohli uvedené obdobie v kultúre pripomínať. Ocenili by sme, keby ste sa nám
ozvali a prípadne nám ich na obdobie cca. 3 mesiacov aj požičali.
Budeme veľmi radi, ak nám pomôžete a vaše poklady sa stanú živou spomienkou na bohatý kultúrny život nášho mestečka za posledné
desaťročia. V prípade, že sa odhodláte a nájdete si cestu k nám, nájdete nás v Kultúrnom centre (Kammehofská 1) vedľa hotela Grand,
alebo na tel. čísle : 0904385326
Z. Patkošová
Viac info: Mestský úrad, oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, info: tel.č.:045/6790362 kultura2@banskastiavnica.sk

Projekt na Gymnáziu A. Kmeťa
„Príprava nového školského vzdelávacieho programu zameraného na IKT“
V období od októbra 2009 do
februára 2011 prebieha na Gymnáziu A. Kmeťa v Banskej Štiavnici projekt s názvom „Príprava
nového školského vzdelávacieho
programu zameraného na IKT“,
ktorý ponúka študentom i pedagógom modernú alternatívu k tradičnému ponímaniu výučby.

Prínos projektu :
1. vytvorenie moderného školského vzdelávacieho programu,
ktorý využíva nové metódy a formy vyučovania,
2. vybudovanie multimediálnej
učebne,
3. začlenenie moderných foriem
a metód vyučovania do samotného

vyučovacieho procesu.
Myšlienka tohto projektu spočíva najmä vo vytváraní podmienok
a motivácie pre skvalitnenie vzdelávania študentov i pedagógov pomocou informačných technológií.
Projekt sa momentálne nachádza
vo fáze implementácie nových prístupov do vyučovacích hodín jed-

notlivých predmetov v multimediálnych učebniach.
- Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Projekt je
spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. -
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Emotívny príhovor Eča Zola Kukulu
na uvedení novej publikácie V. Bárta a kolektív: Banská Štiavnica - Ako sme tu žili
Pán primátor, moji Štiavničania, málokedy sa stretávajú
ľudia blízki svojmu detstvu,
svojmu mestu. Rozpŕchli sme
sa svetom a sme tu.
Dnešný deň je zvláštny. Prebúdza sa v spomienkach na naše
chvíle detstva. Bolo to veľmi dávno. Hlava je pokrytá striebrom,
vrásky odzrkadľujú život. Zákony
prírody i zákony Božie nedajú sa
zmeniť. To je ten život. Sedíme
doma vo fotelíku, prekladáme si
zažltnuté stránky v našej knihe života, ktorú písal čas.
Detstvo, šantenie po uličkách
nášho prekrásneho hniezda. Trojičné námestie, Paradajz, Klinger,
Kalvária, Červená studňa, Ružová
ulica, Špitálska, Botanická záhrada,
Katová ulica. To sú miesta našich
prvých lások. Patrí sem i korzo,
horný drotuár, galandre, o ktoré
sme sa opierali a dívali, keď sa v
nedeľu vychádzalo zo študentskej
omše, ako sa prechádzajú – korzujú vyfintené dievke – Eva Ujcová,
Eva Dorová, Luca Palášthyová, Lila
a Lyda Némethyové atď. Tak vznikali prvé lásky i manželstvá.
Patria sem i záhrady, do ktorých
sme sa vkrádali na slivky i jablká.

Počujem krik néniky – „Eči, zasa
si na jablkách!“ I to je napísané v
nezabudnuteľnej knihe života.
Prišla škola – ľudová, gymnázium i ostatné stredné školy, ktoré
dávali mestu putne „študentského
mesta“.
Učili nás dobrí učitelia – Motal,
Daxner, Fukerová, na gymnáziu
riaditeľ Solčány, profesori – Velingerová, Posetová, Dobeš, Petr,
Popp, vynikajúca slovenčinárka
Dr. Gverková, latinár – Šmětka –
postrach študentov, prírodopisár
Tichý, akademický maliar Augusta. A bolo ich veľa, na ktorých sa
spomína s úctou. Tá doba prinášala
krásny študentský život. Žiaľ, ostali
nám len spomienky. Tu chodili do
školy slávne postavy „drevených
dosák“ – Gusto Valach, Ďuso Papp
(Pántik), Milka a Magda Vášaryové. Tieto osoby sú známe nielen
u nás, ale i v Čechách, ba i v celej
Európe.
Naša Štiavnica – perla miest,
bola preslávená školami, ale i tajchami. Klinger – plaváreň. To bola
európska rarita, z ktorej vyšli vynikajúci plavci a vodní pólisti. Veď
mená – Miško Šereš, Laco Bobiš,
Janko Poliak, Géza Novák, Pufo
Herman, Laco Csefalvai, Rasto

Kazanský, Filo Daninger, Pišta Vášary, dievčatá Balónové, Ujcová,
Szépová, Murárová, Platyová, boli
v tej dobe pojmami. Žiaľ, veľa je
ich už v tichu večnosti. Na Klingeri vzniklo i krasoplávanie, terajší
aquabel. Nie Bratislava, ale vidiecke mesto Štiavnica je zakladateľom
tohto športu. Zásluhu na tom mal
Tónibáči (Greguss). Škoda, že takéto osobnosti sa už nerodia.
Môj pohľad sa obracia na Vás –
moji Štiavničania. Možno – mená
Vám niekedy dačo pripomenú.
Tváre sú neznáme – pokryté starobou, rôznymi utrpeniami i úskaliami.
Teraz nám srdcia akosi silnejšie
bijú. Sú to spomienky, ktoré nás

budú ďalej sprevádzať, kým neopustíme v tichu túto prekrásnu
krajinu – naše „lastovičie hniezdo“,
z ktorého sme vyleteli a do ktorého
sa občas vraciame.
Pán primátor – čo nakoniec?
Dúfam, že za všetkých nás, čo
sme prišli do nášho mesta, je len
skromné slovo „ďakujem“ za prezentáciu tejto knihy.
Vlado, Tebe patrí tá najväčšia
vďaka, že si prekrásnou knihou
spomienok zviditeľnil naše mesto
dávnych dôb.
A tie básničky? Sú ako veršíky
od Ivana Krasku. Pani Petrová,
Vám patrí obdiv i vďaka za skrášlenie spomienok na naše mesto!
Ečo Zolo Kukula

30. ročník plaveckých pretekov Štiavnický kahanec
V dňoch 16. a 17. 10. 2010
sa na krytej plavárni v Banskej Štiavnici konal jubilejný
30. ročník plaveckých pretekov Štiavnický kahanec.
Na plaveckých pretekoch sa
zúčastnilo 316 pretekárov z 30
plaveckých klubov zo Slovenska a Čiech. Tento ročník bol
rekordný v počte účastníkov
týchto pretekov v ich histórii.
Na pretekoch sa zúčastnili aj
plavci Plaveckého klubu Banská Štiavnica, ktorí si viedli
v silnej konkurencii veľmi
úspešne. Poháre víťazom v
jednotlivých kategóriách odovzdával primátor mesta Mgr.
Pavol Balžanka. Prinášame
výsledky:
Kategória 13. a 14. roč.:
Berlanský Matúš – 6. 100m pr-

sia 1,19,61, 5. 50m znak 34.95, 8.
100m pol. pretek 1.12,94, 10. 100m
voľ. spôsob 1.03,96, 7. 50m prsia
36.55, 3. 100m znak 1.14,32,
Longauer Jakub – 18. 50m
voľ. spôsob 31.34, 4. 100m motýľ 1.21,47, 16. 100m pol. pretek
1.19,12, 23. 100m voľ. spôsob
1.11,30, 9. 100m znak 1.21,60
Maruniaková Monika - 2.
100m prsia 1.21,76, 3. 100m motýľ 1.11.32, 3. 100m pol. pretek
1.12,96, 11. 100m voľ. spôsob
1.06,76, 3. 100 m znak 1.13.99, 3.
50 m motýľ 32.02,
Kategória 11. a 12. roč.:
Ernek Matej – 4. 50m voľ. spôsob 31.42, 3. 100m motýľ 1.20,11,
3. 100m pol. pretek 1.19,56, 4.
100m voľ. spôsob 1.07,68, 3. 100m
znak 1.19,15, 4. 50m motýľ 35.22
Ernek Šimon – 3. 50m voľ. spôsob 35.07, 5. 100m prsia 1.44,61, 5.

100m pol. pretek 1.35,14, 4. 100m
voľ. spôsob 1.20,04, 5. 50m prsia
47.70, 5. 50m motýľ 44.82,
Kategória Open – bez rozdielu
veku
Doletina Dárius – 11. 50m
voľ. spôsob 27.60, 8. 100m motýľ 1.09,54, 10. 100m pol. pretek
1.08,97, 13. 100m voľ. spôsob
1.00,69, 6. 100m znak 1.12,55, 8.
50m motýľ 30.24,
Konečný Marek – 10. 100m prsia 1.19,80, 23. 50m znak 36.63, 35.
100m pol. pretek 1.16,61, 40. 100
voľ. spôsob 1.07,02, 11. 50m prsia
36.11, 13. 100m znak 1.16,68
Hriňák Dávid – 6. 50m voľ. spôsob 26.42, 4. 100m motýľ 1.02,89,
5. 100m pol. pretek 1.05,41, 10.
100m voľ. spôsob 59.66, finále:
58.87, 3. 50m motýľ 27.47
Adamský Marian – 3. 50m
voľ. spôsob 25.68, 2. 100m mo-

týľ 1.00,85, 3. 100m pol. pretek
1.02,02, 4. 100m voľ. spôsob 56.92,
finále: 4. 56,64, 2. 50m prsia 31.37,
2. 50m motýľ 27.29,
Čamaj Ján – 4. 50m znak 31.04,
8. 100m pol pretek 1.07.11
Tenkelová Denisa – 5. 50m
voľný spôsob 28.04, 1. 50m znak
31.00, 3. 100m pol. pretek 1.08.67,
4. 100m voľ. spôsob 1.01.24, finále:
5. 1.01,55, 1. 100m znak 1.05.92, 3.
50m motýľ 30.25.
Za zdarný priebeh tohto podujatia treba poďakovať organizátorom
ako aj sponzorom: Mesto Banská
Štiavnica, Interšport Zvolen, Combin Banská Štiavnica, Stavasta
Banská Štiavnica, Ing. Ján Čamaj
ml., Tidly s.r.o., Pekáreň Antol –
Antol a rodičom detí Plaveckého
klubu Banská Štiavnica.
red
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Osireli futbalové ihriská
Zbabrané posledné kolo
IV. liga 13. kolo dospelí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

9
9
7
7
6
6
6
6
5
4
4
5
3
1

1 3
1 3
2 4
2 4
2 5
2 5
1 6
1 6
3 5
5 4
3 6
0 8
2 8
1 11

39:16
34:19
39:16
36:27
26:22
23:21
34:27
21:25
13:17
14:16
26:34
16:30
15:42
9:33

28
28
23
23
20
20
19
19
18
17
15
15
11
4

Čierny Balog - B. Štiavnica 6:1 (4:1),
góly: 5’ Kminiak
Pažout – Mayer, Číž, Necpal,
Macko (72’ Košárnik), Barák N.,
Kosec (53’ Lupták), Drexler, Hanzlík P., Halát (78’ Ostramok), Kminiak
V poslednom kole naši hráči vysoko prehrali so všestranne lepším
domácim mužstvom, ktoré počas
celého stretnutia dominovalo vo
všetkých činnostiach. Už v 1’ nás
zachránil od prvého gólu Barák,
ktorý z bránkovej čiary odkopol
loptu do bezpečia. Do vedenia išlo
naše mužstvo po hrúbke gólmana

gólom Kminiaka, ktorý strelil svoj
11. gól v jesennej časti. V 13’ domáci zahodili 100% šancu na vyrovnanie. V tej istej minúte prudkú strelu
Kminiaka z hranice veľkého vápna
bravúrne vyrazil brankár. V 14’ bolo
vyrovnané po trme-vrme v našom
pokutovom území. Katastrofa prišla
v rozpätí 30 - 34’, keď sme po hrubých chybách v defenzíve inkasovali 3 góly. Za zmienku stojí priamy
kop Necpala v 32’, keď jeho prudkú
strelu len s námahou vyškriabal gólman domácich na rohový kop. Aj
2.polčas začali lepšie domáci, keď sa
v 47’ vyznamenal Pažout po samostatnom úniku. V druhých 45’ mali
jednoznačnú prevahu, ktorú dokázali aj využiť na strelenie 2 gólov v
65 a 85’, a tak spečatili našu vysokú
prehru. Nášho diváka mrzela nielen
vysoká prehra, ale hlavne futbalový
prejav našich chlapcov počas celých
90’. Treba len veriť, že dobrou zimnou prípravou potešia viac verných
priaznivcov v jarnej ťažkej odvete,
ktorá začne 27.3.2011.
Zahanbujúca prehra

ĎAĽŠIE FUTBALOVÉ VÝSLEDKY

IV. liga dorast 13. kolo
Brusno - B. Štiavnica 12:0 (4:0)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

10
8
8
7
6
6
5
5
5
4
4
4
3
2

2 0
1 3
1 3
3 2
2 4
0 6
2 5
2 5
0 7
1 7
0 8
0 8
0 9
0 10

34:6
37:19
31:13
27:15
41:16
34:26
22:19
17:30
19:19
16:17
26:39
19:49
17:47
14:39

32
25
25
24
20
18
17
17
15
13
12
12
9
6

Lichner – Ladický, Židík, Čík,
Kúš, Gregáň, Gregáň, Potančok, Ferienčík, Cibuľa, Ďurovič, Szabó
V poslednom stretnutí jesene
utrpeli naši dorastenci debakel po
katastrofálnej hre, ale hlavne prístupe v druhých 45’, keď spravili hanbu
sebe, ale aj klubu, ktorí reprezentujú. Je len na nich, aby sa spamätali,
prestali sa hrať na majstov sveta, veď
takouto hrou, akú predviedli, by neuspeli ani v okresnej súťaži. Len tvrdou prípravou si môžu ešte udržať
IV. ligu, no preto musia urobiť oveľa
oveľa viac ako v tomto stretnutí.
FUDO

Šachový turnaj v Nitre
V piatok 22. októbra 2010 sa v
Nitre konal 12. ročník šachového turnaja O pohár predsedu
Republikovej špeciﬁckej organizácie telesne postihnutých a
vozičkárov.
V konkurencii 15 šachistov sa
výborne prezentovali hráči šachového klubu Opevnenie Banská
Štiavnica.
Prvenstvo si vybojoval Stanislav
Kuchyňa (Banská Štiavnica) pred
Jurajom Zavarským (ŠK Tvrdošín) a Karolom Rendlom (Banská
Štiavnica).
Štvrté miesto si vybojoval Tony
Zicho (Banská Štiavnica) a Bohuš
Wollner (ML Kremnica) obsadil
10. priečku.
Začali sa aj boje v 4. lige, kde
máme dvoch zástupcov. Nováčik
súťaže Banská Štiavnica B v dramatickom zápase zdolal Stožok a
Kremnica s dvoma žiakmi v zostave prehrala s Bučinou Zvolen.
Opevnenie Banská Štiavnica B –

ŠK Podpoľanie Stožok 4,5:3,5
Za domácich vyhrali Rendla,
Grega a Kaškötö, remizovali Kuchyňa, Hipszki a Koleda.
ML Kremnica – ŠK Bučina Zvolen 3:5
Za Kremnicu Vyhrali Drugda a
Adamson, remizovali I. Kraml a
Karaska
FCT Fiľakovo B – Modrý Kameň 6,5:1,5
Balassgyarmati Kabel B – Hrnčiarske Zalužany 5:3
1. FTC Fiľakovo B
1 1 0 0 3 6,5
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2. Balassgyarmati Kabel B
1 1 0 0 3 5,0
3. ŠK Bučina Zvolen
1 1 0 0 3 5,0
4. Opevnenie Banská Štiavnica
1 1 0 0 3 4,5
5. ŠK Podpoľanie Stožok
1 0 0 1 0 3,5
6. ML Kremnica
1 0 0 1 0 3,0
7. Hrnčiarske Zalužany
1 0 0 1 0 3,0
8. Modrý Kameň
1 0 0 1 0 1,5
9. TH Junior Banská Bystrica C
0 0 0 0 0 0,0
Karol Rendla

IV. LIGA – 13. KOLO:
MÁLINEC – Š. BANE 1:0 (1:0)
Š. BANE: Sekula – Sojka, Kmeť,
Turkota, Šima, Spišiak, Ondrík,
Osvald, Heiler (66. Blaško), Holmík,Pavlík.
Hostia odohrali viac ako vyrovnaný zápas, vypracovali si
šance, avšak netrafili bránu domácich, čo súper využil na strelenie svojho gólu v 25. min. V 2.
polčase hostia chceli otočiť skóre
zápasu a boli lepším mužstvom,
doplatili však na streleckú nemohúcnosť, keď zahodili 4 gólové
šance. Za predvedený výkon by si
boli zaslúžili snáď i viac ako bod
za remízu.
NAMIESTO
PERLIČKY
KOLA: Skončila sa jesenná časť,
súť. roč. 2010 – 2011. Hráči i realizačné tímy majú 2 mesiace na
oddych a načerpanie fyzických i
psychických síl. Po Novom roku
by sa mala začať tvrdá zimná
príprava, z ktorej budú hráči ťažiť celý nasledujúci rok. Je len na
vedení klubov a hráčoch, ako sa
k príprave postavia. Výsledky ich
práce v prípravnom období budeme sledovať nielen v jarnej, ale
aj v jesennej časti v r. 2011. Prajem všetkým veľa zdravia, zdaru
a úspechov.
OSTATNÉ VÝSLEDKY: V. Blh
– D. Strehová 3:1, Žiar – Revúca
4:0, Kováčová – Brusno 4:0, Hliník – JUPIE BB 3:1, Divín – Poltár 2:4.
ŽIACI I. TRIEDA:
Prestavlky – Š. Bane 3:4 (2:2)
Góly: Habosz 2, P. Malatinec,
A. Neuschl (Miháliková nehrala)
Ďakujem J. Daubnerovi ( Š.
Bane), J. Dolinskému (Prenčov),
R. Pavlíkovi (B. Belá), J. Melcerovi (Š. Bane – žiaci) za informácie,
na základe ktorých som mohol
pre vás pripravovať futbalový informačný servis.
V budúcom čísle uverejníme
retrospektívu účinkovania mužstiev nášho regiónu v II. triede
sk. JUH.
ROMAN KURUC
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Predaj jabĺk z ovocného sadu Svätý Anton, cena 0.60,-EUR. Akcia:
nad 100 kg - 20% zľava. Každú sobotu: 8.00-12.00 hod. Predajné miesto:
Zigmund šachta - klimatizovaná hala
na uskladnenie (oproti zámočníctvu
Ruckschloss). Jablká hlavne na zimné
uskladnenie
Tel.č.: 0907 800700, 0905 554433

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

Prenajmem 1 – izbový byt v Banskej
Štiavnici na Dolnej 2.
(bývalé OPP). Mesačný nájom 235,- € vrátane energií. Kontakt:
0905 912 125.

Prenajmem kancelárske priestory 30m2
v Banskej Štiavnici na
Dolnej 2. (bývalé OPP).
Mesačný nájom 199,16€
vrátane energií. Kontakt: 0905 912 125.
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