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Inzercia

Výsledky úsilia pri záchrane uni-
kátneho sakrálneho komplexu pre-
zentovali predstavitelia združenia 
na obnovu banskoštiavnickej Kalvá-
rie – Kalvársky fond Štiavničanom 
a návštevníkom mesta v nedeľu 7. 
11. 2010 priamo na Kalvárii. Na-
priek depresívnemu počasiu prišli 
obyvatelia mesta so živým záujmom 
o dianie na Kalvárii. Po objektoch 
Kalvárie, ktoré boli v 2010 zreštau-
rované alebo pamiatkovo obnovené, 
sprevádzali záujemcov M. Macharik 
a K. Vošková. Keďže kvôli počasiu 
nebolo možné obhliadnuť celý areál 
(napr. obnovené kaplnky pod Hor-
ným kostolom) rozhodli sme sa, že 
druhú časť verejného prezentovania 
výsledkov z obnovy Kalvárie uspo-
riadame 14. 11. o 14:30 opäť priamo 
na mieste. 

Pre tých, ktorým sa nepodarilo 
Kalváriu navštíviť v túto nedeľu, po-
núkame stručný prehľad prác na ob-
nove Kalvárie v roku 2010.

Práce sa začali už r. 2008 na najo-
hrozenejšom Dolnom kostole. Ohro-
zené boli najmä zanikajúce fresky v 
interiéroch bočných kaplniek, ktoré 
reštaurátorka E. Mitzová postupne 
reštaurovala. V centrálnej a najväčšej 
kaplnke Posledná večera tohto roku 
odkryla spod bieleho náteru bohatú 
freskovú výzdobu. Na náročné dočis-
tenie fresiek a ich výtvarné doladenie 
bude Kalvársky fond hľadať fi nančnú 
podporu, aby mohol obnovu tohto 
objektu uzavrieť. V týchto dňoch reš-
taurátor J. Hromada dokončuje novú 
fasádu Dolného kostola, ktorej pri-
navracia pôvodný barokový vzhľad, 
  4.str.

Skončila sa ďalšia etapa obnovy Kalvárie
Práce sa začali už v roku 2008 na najohrozenejšom Dolnom kostole 

Európske hospodárenie s od-
padmi mení kurz od skládkovania 
smerom k recyklácii a predchá-
dzaniu vzniku odpadu. Vyspelé zá-
padné krajiny väčšinu svojho od-
padu recyklujú a kompostujú, na 
skládky ide minimum. Napríklad 
neďaleké Rakúsko. V roku 2008 
recyklovalo a kompostovalo až 70 
% komunálneho odpadu, zatiaľ čo 
na skládke zneškodnilo len 3 %.

Legislatíve požiadavky na sklád-
ky sú čím ďalej prísnejšie a Európ-
ska únia sa snaží znevýhodňovať 
skládkovanie v porovnaní s ostat-
nými spôsobmi nakladania s od-
padmi kvôli negatívnemu vplyvu 

skládok na životné prostredie. Ná-
sledne aj slovenská legislatíva pre-
berá nariadenia a smernice z Bru-
selu. Dôkazom toho je napr. zákaz 
skládkovania zeleného bioodpadu 
(lístie, tráva, konáre) od 1.1.2006, 
alebo zákaz prevádzkovať skládky 
po 31.12. 2008, ktoré nemajú tes-
niacu fóliu.

Odpadové hospodárstvo v Ban-
skej Štiavnici od roku 2007 sledu-
je tento európsky kurz. Cieľom je 
vytvoriť pre občanov pohodlný a 
spravodlivý systém separovaného 
zberu a eliminovať množstvo od-
padov idúce na skládky.

Prečo sa musela uzatvoriť sklád-

ka Principlac?
Zo spomenutého dôvodu sprís-

ňujúcej sa legislatívy, zakazujúcej 
prevádzku tých skládok, ktoré ne-
majú tesniacu fóliu. A Principlac 

ju nemal. Našťastie sa na uzatvo-
renie podarilo získať prostriedky 
z eurofondov. Inak by si to Mesto 
nemohlo dovoliť.   

 4.str.

Skládky ustupujú, budúcnosť je separovaný zber
Prečo sa odpadové hospodárstvo v Banskej Štiavnici uberá cestou recyklácie

Zreštaurovaná plastika Sedembolestnej Panny Márie a nové kamenné 
sochy anjelov s lampášmi
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Mestská polícia 
informuje

Výzva

Vyberáme z čiernej skrinky 

Mesto Banská Štiavnica ponúka 

na prenájom:

Objekt kotolne na Ul. Budova-
teľská 19 ( časť Povrazník) v Ban-
skej 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, ka-

nalizáciu, plyn a elektrickú ener-
giu.

Bližšie informácie: MsÚ, odd. 
právne a správy majetku, tel. 
6949637, 0905413945, e-mail-ma-
jetok@banskastiavnica.sk

Oznam o prerušení dodávky 

elektrickej energie

Oznamujeme vám, že od 
25.11.2010, 07.30 do 25.11.2010, 
16.00 bude prerušená dodáv-
ka elektrickej energie z dôvodu 
údržby el. zariadenia. Bez el. 
energie bude v B. Štiavnici Ul. 
Starozámocká, časť Námestia 
svätej Trojice. 

Dipečing VN/NN Žiar nad Hronom

ICM Banská Štiavnica pri prí-
ležitosti sviatku 17.11.2010 vyzý-
va obyvateľov nášho mesta o za-
požičanie dobových kostýmov na 
tento spomienkový deň. Bližšie 
info na tel.č.: 045/692 2151, 679 
0814, e-mail: bs@icm.sk, príp. 
beata.nemcova@banskastiavni-
ca.sk.

Oznam o zvozoch komunálneho 

odpadu

Technické služby, mestský 
podnik, oznamujú obyvateľom 
mesta, že sa dňa 15.11.2010 
uskutoční zvoz na uliciach Bart-
kov majer, Hadová, Koncová, 
Osadná, Pustá, Široký vrch, 
Vindišlajtňa a Stratená.

Zvozy komunálneho odpadu, 
ktoré pripadajú na deň 17.11.2010, 
sa uskutočnia nasledovne:

zvoz na Štefultove sa uskutoční 

dňa 18.11.2010

zvoz vozidlom Multicar Fumo 
– ulice Dolná Ružová (č.8,12,20), 
Horná Ružová (č.18),Strieborná 
(č.10,15,6) a Višňovského (č.1 
až 9 ) zvoz sa uskutoční dňa 
16.11.2010 ulice 1.mája (č.5), 
Drieňová (č.1 až 11), Družstevná 
(č.1 až 12), Fándlyho (č.1,2,3,7 
až 13), Farská (č.1 až 7), Novo-
zámocká (č.2,16,18,22), Palárika 
(č.7,10), Pod Kalváriou (č.4,5), 
Tótha (č.1 až 7), Trojičný vrch (č.1 
až 12), Botanická (č.11) – zvoz sa 
uskutoční dňa 18.11.2010.

Peter Heiler

 riaditeľ podniku

Dňa  25.10.2010 o 16,00 ho-
dine bol hliadka MsPo privola-
ná na Ul. Novomeského, kde sa 
voľne pohyboval pes. Hliadka 
zistila, že pes patrí R.B. z Banskej 
Štiavnice, ktorý si psa následne 
vzal domov. Priestupok bol rieše-
ný v blokovom konaní.

Dňa 28.10.2010 zabezpečova-
la MsPo verejný poriadok počas 
návštevy pána prezidenta SR 
a kráľovského páru v Banskej 
Štiavnici.

Dňa 2.11.2010 o 17.00 hod. 
bolo na útvar MsPo oznámené, 
že na Ul. Novozámocká leží na 
zemi neznáma osoba. Hliadka po 
príchode na miesto zistila, že ide  
o  Š.S. z Banskej Štiavnice. Na-
koľko sa menovaný  sťažoval na 
bolesti chrbtice, bola privolaná 
IRS.  Priestupok proti verejnému 
poriadku je v riešení MsPo.  

Dňa 4.11.2010 o 19.30 hod. 
bolo na útvar MsPo oznámené, 
že v objekte autocvičiska  na Ul. 
Kysihýbelská pravdepodobne 
vznikol požiar. Hliadka na mies-
te zistila, že horí  kopa dosiek a 
dreveného odpadu. Následne 
boli privolaní hasiči, ktorí oheň 
uhasili. O situácii bol vyrozume-
ný majiteľ  objektu. Priestupok je 
v riešení  Hasičského a záchran-
ného zboru. 

Dňa 8.11.2010 o 16.20 hod. 
hliadka MsPo  našla  na Ul. Kam-
merhofskej ležať na chodníku 
E.B. z Banskej Štiavnice, ktorý 
bol zjavne pod vplyvom alkoho-
lických nápojov. Priestupok bol 
riešený v zmysle zákona SNR č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch v 
znení  neskorších predpisov.

Náčelník MsPo

JUDr. Dušan Lukačko  

Sociálne zariadenia v nemocnici

Dovoľujeme si vás požiadať o infor-

máciu, kto zastupuje naše mesto 

Banská Štiavnica, v Správnej alebo 

Dozornej rade v nemocnici na Drie-

ňovej? 

1. Ide o veľmi citlivú vec a to so-
ciálne zariadenia v nemocnici. Sú v 
katastrofálnom stave, chýbajú kohú-
tiky, nemáte si ako opláchnuť ruky, 
čistota takisto, zapáchajúce otrasné 
prostredie. Kontroluje niekto tieto 
sociálne zriadenia, veď tam netreba 
až také veľké investície. Je pravda , 
že aj my pacienti sme tomu na vine, 
ako tieto sociálne zariadenia vy-
zerajú, nehovoriac aj o rozkrádaní 
spomínaných kohútikov, dokonca 
aj o krádeži WC misy. No aj tak je 
potrebné udržiavať tieto sociálne 
zariadenia pre pacientov v požíva-
nia schopnom stave. A hygienici 
nevedia, kde je nemocnica? Pobe-
hujú po našom meste, naháňajú 
živnostníkov, 8 umývadiel na každú 
potravinu zvlášť, sociálne zariadenia 
musia svietiť čistotou, je to v poriad-
ku, ale v nemocnici si čistota sociál-
nych zariadení zaslúži takisto svoju 
pozornosť. Pred nemocnicou nemá 
kto pokosiť a spraviť poriadok okolo 
nemocnice? Pozrite sa cez zábradlie, 
kadiaľ nechodia pacienti.

2. Pán majiteľ nemocníc a polikli-
ník Ing. Kubáň je ďaleko v Žiari, tak 
radšej našim zástupcom chceme 
povedať, aké sú nedostatky v ne-
mocnici. Je možné na našich zvo-
lených zástupcov pre nemocnicu  aj 
telefónny kontakt? Vopred ďakuje-
me za kladné vybavenie.                                                                             

občania a pacienti

Odpoveď:

Dňa 3.9.2010 sme od Vás dostali 
sťažnosť vo veci nespokojnosti so 

sociálnym zariadením pre pacientov 
v našom zdravotníckom zariadení 
prevádzke v Banskej Štiavnici. Vašu 
sťažnosť sme v súlade so zákonom 
č.9/2009 o sťažnostiach zaevidovali 
v centrálnej evidencii pod číslom 
26/2010. V zmysle uvedeného záko-
na sme vykonali  prešetrenie pred-
metu sťažnosti, o ktorého výsledku 
bola riadne spísaná zápisnica a z 
ktorého Vám podávame nasledovné 
vyjadrenie:

Nedostatky verejných sociálnych 
zariadení v nemocnici boli od-
straňované v 1. štvrťroku 2010. Po 
šiestich mesiacoch môžeme konšta-
tovať, že opätovne chýbajú 4 ks WC 
sedadlá, 3 ks zámkov, zmizlo taktiež 
niekoľko kľučiek, žiaroviek a vodo-
vodných kohútikov. Dvere na pán-
skych toaletách na 1. a 3. poschodí 
sú popísané neidentifi kovateľnými 
výtvormi a naše pokusy vyčistiť ich 
neboli úspešné. Uvedené nedostat-
ky spôsobené neprispôsobivými 
pacientmi sme už taktiež odstránili. 
Nedostatočná čistota verejných WC 
a zápach je záležitosťou aj samot-
ných pacientov s rôznymi hygienic-
kými návykmi, resp. ich absenciou, 
ako konštatujete sami vo svojej sťaž-
nosti. Z našej strany sú tieto hygie-
nické zariadenia denne umývané a 
dezinfi kované a vzhľadom na Vašu 
sťažnosť sú v súčasnosti vykonávané 
kontroly zamerané na výkon čiste-
nia a dezinfekcie.

Trávnaté plochy v okolí nemocni-
ce sú kosené a čistené podľa potreby, 
v tomto roku boli kosené dvakrát. 
Neupravované trávnaté plochy me-
dzi budovou nemocnice a cestou 
nie sú v správe nemocnice.

Ing. Rastislav Kubáň, riaditeľ 

Oznamy

Slávnostné stretnutie a poďakovanie primátora pri príležitosti Októbra 
mesiaca úcty k starším v Kultúrnom centre 
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Polícia informuje 

Vážený pán Balžanka, v mene 
Ich Veličenstiev Nórska kráľa 
Haralda V a kráľovnej Sonje 
by som sa rada poďakovala za 
excelentnú spoluprácu počas 
príprav tejto štátnej návštevy 
Slovenskej republiky. 

Ich Veličenstvá vyjadrili svoju 
spokojnosť s pobytom na Sloven-
sku.  Informovali ma, že oceňujú 
celkový program návštevy, ale pre-

dovšetkým čas strávený v Banskej 
Štiavnici. Vysoko ohodnotili vrúc-
ne prijatie obyvateľmi mesta, ako 
aj zaujímavý program, ktorého sa 
zúčastnili vo Vašom nádhernom 
meste. 

Historicky prvá štátna návšteva 
Ich Veličenstiev na Slovensku bola 
veľmi úspešnou a skutočným prí-
spevkom k ďalšiemu vývoju vyni-
kajúcich vzťahoch medzi Sloven-
skom a Nórskom. Váš príspevok 

bol  bezpochyby neoceniteľným 
prvkom toho, aby sa táto návšteva 
premenila na úspech. 

Pevne verím, že táto štátna náv-
števa otvorila nové možnosti pre 
našu vzájomnú plodnú spoluprácu 
v blízkej budúcnosti. 

Trine Skymoen

Poďakovanie Nórov

Vážený pán Balžanka, radi by 
sme využili príležitosť poďa-
kovať sa za Vašu návštevu v 
Klube cestovateľov v Londýne. 
Bolo naším potešením hostiť 
Vás i Vašich kolegov v Club-
house a dúfame, že ste tiež s 
radosťou využili našu pohos-
tinnosť.

Bolo mimoriadne zaujímavé vy-
počuť si rozprávanie o veľkolepej 
histórii mesta Banská Štiavnica 
a jej architektonických krásach. 
Ako sme už navrhli počas Vašej 
návštevy, bolo by nám potešením 
privítať Vás v našom klube, aby ste 
aj našich členov oboznámili s Va-
ším stredovekým cestom, takým 
významným v strednej Európe. 
Ako zaiste viete, tento typ prezen-
tácie by sa konal ako rozprávanie 
v klubovej knižnici a predchádzalo 
by mu soiree, po ňom by zasa na-

sledovala večera. Usporadúvanie 
takýchto rozprávaní je dlhodobou 
tradíciou Klubu už od roku 1812 a 
odvtedy sa už u nás takto prezen-
tovalo mnoho čelných predstavite-
ľov štátov, veľvyslancov, verejných 
predstaviteľov, mnohí z nich sú aj 
členmi nášho Klubu. 

Počas niekoľkých týždňov po 
Vašej návšteve, mnoho našich čle-
nov prejavilo eminentný záujem 
o prezentáciu Banskej Štiavnice, 
ktorá by tiež poskytla príležitosť 
osobného zapojenia sa do kultúr-
neho života slovenského mesta, 
hoci aj prostredníctvom charity 
či individuálnych nadácií, ktoré 
zachovávajú a ochraňujú kultúrne 
dedičstvo.

Osobitne ma kontaktovali aj 
niektorí naši členovia s cieľom 
prediskutovať a zvážiť potenciálne 
investície a rozvoj obchodu v tejto 
oblasti. Keďže niektorí z nich majú 

už značné skúsenosti s takýmito 
projektmi v rôznych krajinách, od 
Rumunska po Vietnam a Južnú 
Ameriku, rád by som sa o tomto s 
Vami rozprával samostatne.

Veríme, že opätovne prinesiete 
so sebou energiu a entuziazmus k 
nám, ktorý sme len ťažko mohli 
ignorovať, keď ste osobne tak za-
nietene hovorili o unikátnosti 
historických a kultúrnych hodnôt 
Banskej Štiavnice. Tiež pevne ve-
rím, že Vám úspešne pomôžeme 
pri zvyšovaní povedomia  o meste 
a investícií s cieľom uchovať Eu-
rópske dedičstvo.

Jedna praktická poznámka, roz-
pravy v knižnici sa konajú na jeseň, 
zimu i jar a pokúšame sa ich rezer-
vovať aspoň 6 mesiacov vopred.

Budeme sa tešiť na Vašu skorú 
odpoveď a stretnutie v Klube. 

Klub cestovateľov

Poďakovanie Klubu cestovateľov 

Vážený pán primátor, tohtoroč-
né podujatie Dni európskeho kul-
túrneho dedičstva na Slovensku už 
tradične dosiahlo vysokú úroveň 
a významnou mierou prispelo k 
dôstojnej prezentácii nášho kul-
túrneho dedičstva. Úspešný prie-
beh  podujatia vo významnej mie-
re podporili slávnostné otváracie 
podujatia, ktoré sa konali v dňoch 
8. – 12. septembra 2010 v Banskej 
Štiavnici. Dovoľte mi preto poďa-
kovať Vám ako primátorovi mesta 
Banská Štiavnica a súčasne predse-
dovi Združenia historických miest 
a obcí Slovenskej republiky, ktoré 
bolo národným koordinátorom 

tohtoročného podujatia, za prípra-
vu, celoslovenskú koordináciu a 
dôstojný priebeh tejto významnej 
spoločenskej akcie. Tlmočte, pro-
sím, moju vďaku Vašim spolupra-
covníkom, ako aj všetkým spolu-
organizátorom a inštitúciám, ktoré 
sa na tomto výsledku podieľali. 
Verím, že aj táto udalosť podnie-
ti ďalší záujem o hlbšie poznanie, 
využívanie, obnovu a prezentáciu 
kultúrneho dedičstva na Sloven-
sku.

Daniel Krajcer

Minister kultúry a cestovného ruchu SR

Poďakovanie od ministra KaCR

Krádež na plavárni

Neznámy páchateľ z 2.11.2010 
do dňa 3.11.2010 vykonal krádež 
vlámaním do mestskej plavárne 
na Ul. Mládežníckej č.10 v Ban-
skej Štiavnici, tým spôsobom, že 
poškodil v oblasti kovania plato-
vé dvojkrídlové okno, nachádza-
júce sa na 1. poschodí, ktorým 
vošiel do bufetu.

Vo vnútorných priestoroch 
bufetu vylomil vchodové dvere, 
ktorými sa dostal do priestorov 
plaveckého klubu nachádzajú-
ceho sa na 1. poschodí plavárne 
odkiaľ z plechovej skrine, ktorú 
tiež vylomil, odcudzil 1 ks špor-
tové stopky čiernej farby zn.Qua-
rtz, čím spôsobil majiteľovi J.Č. z 
Banskej Štiavnice škodu 60€. Vo 
vestibule plavárne poškodil po-
plašné zariadenie, ktoré odtrhol z 
pôvodného miesta a z kasy na 1. 
poschodí plavárne odcudzil pre-
nosnú pokladničku modrej farby 
o rozmeroch 30 cm x 20 cm vo 
hodnote 10 € , 73 kusov rôznych 
permanentiek na vstup do pla-
várne v hodnote 878 €. Celková 
škoda krádeži vlámaním v pla-
várni bola vyčíslená na 1176,46 € 
ku škode J.Č. z Banskej Štiavnice. 
Páchateľovi uvedeného skutku 
hrozí trest od odňatia slobody od 
jedného až do troch rokov.

Ublíženie na zdraví

Doposiaľ neznámy páchateľ 
dňa 19.01.2010 sa dopustil trest-
ného činu ublíženia na zdraví 
podľa §156/1 trestného zákona, 
tým spôsobom, že na Ul. Križo-
vatka v dome č.13 v Banskej Štiav-
nici v medziposchodí siedmeho 
až ôsmeho poschodia fyzicky a 
verbálne napadol R.R. z Banskej 
Štiavnice, ktorú chytil v oblasti 
hrudníka za prsia, opakovane 
ňou mykal a tlačil ju k zábradliu 
schodiska, čím jej spôsobil zra-
nenie, ktoré si vyžiadalo lekárske 
ošetrenie a následnou PN 10 dní. 
Vec je v štádiu šetrenia a pácha-
teľovi hrozí trest odňatia slobody 
na 6 mesiacov až 2 roky.

Riaditeľ 

Odboru poriadkovej polície 

plk. JUDr. Gejza Volf
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1.str. do interiérov dvoch 
kaplniek Dolného kostola sa vrátili 
zreštaurované oltáre z dielne reštau-
rátora Jána Feča (oltáre Bolestného 
srdca Panny Márie a Božského srd-
ca Ježišovho), ten istý reštaurátor 
opravil kamenné točité schody v 
oboch vežiach a v súčasnosti vrcho-
lia práce na reštaurovaní oltárneho 
reliéfu Posledná večera z centrálnej 
kaplnky v bratislavských Oblastných 
reštaurátorských ateliéroch Pamiat-
kového úradu SR pod vedením Zu-
zany Benčekovej-Tahyovej.

Pútnikmi azda najnavštevova-
nejším miestom Kalvárie bola a je 
socha Sedembolestnej Panny Márie. 
Donedávna stála spustnutá a okrad-
nutá o dve menšie kamenné sochy 
anjelov. V lete 2010 reštaurátor Ján 

Fečo úspešne dovŕšil reštaurátor-
skú obnovu murovanej podstavy a 
sochy Panny Márie. Podľa docho-
vaných fotografi í rekonštruoval 
aj plastiky anjelov s lampášmi po 
stranách, prebudoval murovanú 
podstavu, obnovil drevený kríž aj 
plechovú fi gúru Krista na kríži a 
doplnil detaily.

Zároveň sa pracovalo na obnove 
ďalších dvoch, z celkového počtu 17 
kaplniek. Kaplnky č. 14 a č. 15 volali 
doteraz po urgentnej záchrane. V 
skalnatom teréne kalvárskeho kop-
ca na ich obnove pracoval celé leto 
reštaurátor V. Plekanec ml. Odbor-
níci a členovia Kalvárskeho fondu 
sa zhodli, že pri obnove treba na-
vrátiť a zvýrazniť pôvodný baroko-
vý vzhľad Kalvárie. Tento koncept 

sa začal napĺňať už pri reštaurovaní 
kaplnky č. 7 – Ježiš na Olivovej hore, 
pričom sa výraznejšie zmenila stre-
cha. Použitím dreveného šindľa do-
stala mäkšie modelovaný a zrejme 
aj pôvodnejší vzhľad. 

Obnova Kalvárie spočíva nielen 
v reštaurovaní. Postupne sa rieši 
úprava chodníkov, dopĺňajú sa po-
trebné projekty na obnovu ďalších 
dvoch objektov – Stredného a Hor-
ného kostola – a ostatných kaplniek 
z komplexu. Postupne sa predlžuje 
elektroinštalácia až k Hornému kos-
tolu. V bývalej záhrade za Dolným 
kostolom vzniká malé zátišie na po-
sedenie v prírode s pódiom, ktoré 
sa bude využívať na liturgické ciele 
alebo na kultúrne podujatia, čo by 
malo Kalvárii vdýchnuť život. Po 

rokoch zanedbávania údržby zelene 
bolo nevyhnutné očistiť pútnické 
miesto od náletovej zelene a ozdra-
viť lipovú aleju.

Obnova banskoštiavnickej Kalvá-
rie úspešne napreduje vďaka obnove-
nej činnosti Kalvárskeho fondu (od 
roku 2008), ktorej členmi vo výbore 
sú aj Mesto B. Štiavnica, štiavnická 
Rímskokatolícka farnosť, či SBM. A 
nejde len o formálne členstvá. Ide 
naozaj o skvelú spoluprácu. 

Pamiatková obnova je realizovaná 
zásluhou fi nančných grantov Nadá-
cie VÚB, Svetového pamiatkového 
fondu (World Monuments Fund) z 
New Yorku, MK SR a vďaka mno-
hým súkromným darcom – adop-
tívnym rodičom kaplniek.

K. Vošková, Kalvársky fond

1.str. Počas prevádzky 
skládky (od r. 1991) sa totiž ne-
vytvorila dostatočná fi nančná re-
zerva umožňujúca jej uzatvorenie 
a rekultiváciu. Tvorbu fi nančnej 
rezervy ukladá zákon od r. 2001. 
Za 7 rokov fi nančná rezerva do-
sahovala necelých 8 % z celkových 
nákladov na uzatvorenie skládky. 
Lacné ukladanie odpadu na sklád-
ku Principlac preto predstavovalo 
prehlbujúce sa fi nančné bremeno v 
budúcnosti. 

Treba si uvedomiť, že skládka sa 
zo zákona musí ešte 30 rokov po 
jej uzatvorení monitorovať (pod-
zemné vody, skládkový plyn, sada-
nie skládky) a udržiavať (kosenie, 
údržba oplotenia a odvodňovacích 
priekop, zneškodňovanie prie-
sakových kvapalín). Tieto ďalšie 
náklady boli odhadnuté na 8 200 
€ ročne. 

Skládka so všetkými jej reálnymi 
nákladmi preto nie je vôbec lacná 
záležitosť. 

Prečo sa nevybudovala v Štiav-
nici nová skládka?

Z uvedených dôvodov smero-
vania odpadového hospodárstva v 
Európe budovanie skládok nepod-
porujú žiadne fondy – ani európ-
ske, ani slovenské. Jednoducho na 
novú skládku nie je možné dostať 
dotácie. Mesto by si muselo zobrať 
úver – zadlžiť sa. 

Ak by sme okrem nákladov na 
výstavbu skládky zarátali aj nákla-

dy na jej uzatvorenie, rekultiváciu 
a 30 ročný monitoring, koľko by 
potom vyšla tona uloženého od-
padu? Dokázal by novú skládku 
uživiť pomerne izolovaný štiavnic-
ký región s cca 17 000 obyvateľmi 
a zlou dopravnou dostupnosťou? 
Navyše, keď v okolí sú fungujúce 
skládky – Zvolenská Slatina, Žiar 
nad Hronom a Bzenica.

Separovaný zber v Banskej Štiav-
nici sa rozvíja.

Množstvo vyseparovaných a 
zhodnotených komunálnych od-
padov v Banskej Štiavnici každým 
rokom rastie, za čo občanom ďa-
kujeme. Zatiaľ čo v r. 2005 to bolo 
len 7,3 kg na občana, v minulom 
roku sme odovzdali na recykláciu 
až 30,4 kg komunálneho odpadu 
na občana. 

Zatiaľ čo na podporu budovania 
skládok neexistuje žiadny dotačný 
mechanizmus, separovaný zber je 
podporovaný z viacerých zdrojov. 
Tieto zdroje sa snažíme využívať, 
aby sme zlepšili systém separácie 
pre občanov.

Výrazne Štiavnici pomohol Re-
cyklačný fond, keď sme v r. 2008 
vďaka dotácii v objeme 2,985 mil. 
Sk mohli rozšíriť nádoby na se-
parovaný zber, zakúpiť triediacu 
linku a zreparovať zvozové vozidlo 
(Bobor). 

Počas rokov 2008 – 2010 sme 
vybudovali aj zberný dvor pri že-
lezničnej stanici (Ul. E. M. Šolté-

sovej), kam občania môžu priniesť 
svoje odpady nielen cez pracovné 
dni (6:00 – 18:00), ale aj v soboty 
(8:00- 12:00). Čím ďalej, tým viac 
občanov túto službu využíva a od-
pady tak nekončia v jarkoch, či pri 
kontajneroch.

V prvej polovici tohto roka 
sme do separácie zapojili aj tých 
najmenších. Na materských a zá-
kladných školách prebehla súťaž 
„Zbieraj body za odpady“, v ktorej 
triedy súperili o hodnotné ceny. 
Do separácie deti zapájajú aj rodi-
čov a príbuzných a vzdelávací efekt 
takýchto súťaží tak prekračuje 
hranice školy. Za 2 mesiace školy 
vyzbierali 13 347,9 kg surovín (no-
vinový papier, kartón, tetrapaky, 
hliníkové plechovky a fólie). Chce-
li by sme, aby sa z tejto súťaže stala 
tradícia.

A plány do budúcnosti?
Výrazný prelom v systéme se-

parovaného zberu nastane už 
čoskoro, keď sa začne realizovať 
eurofondový projekt v objeme 3,6 
mil. eur (cca 115 mil. Sk). Pro-
jekt pomôže obnoviť vozový park 
Technických služieb, ktorý je dnes 
vo veľmi zlom stave a dlhodobo 
podvyživený. Priemerný vek tech-
niky je 22 rokov, jej spoľahlivosť je 
veľmi nízka a neustále si vyžaduje 
opravy. Pre občanov sa vybudu-
jú uzamykateľné stojiská, ktoré 
umožnia odstrániť anonymitu na 
sídliskách, separovaný zber sa tak 

stane spravodlivejší. Ten, kto viac 
vyseparuje, bude platiť menej. 
Hlavným prínosom projektu bude 
vybudovanie nového zberného 
dvora, ktorý už bude technolo-
gicky prispôsobený na separáciu. 
Súčasne budeme sledovať efektivi-
tu zberov a optimalizovať systém. 
Projekt je momentálne vo fáze 
verejných obstarávaní, zmeny na 
Ministerstve životného prostredia 
spôsobili jeho zdržanie.

V ďalšej etape plánujeme na 
zbernom dvore vybudovať kom-
postáreň a zariadenie na zhodno-
covanie stavebného odpadu. Pro-
jekt je už podaný, momentálne je 
v štádiu posudzovania. 

Po zrealizovaní všetkých týchto 
plánov bude Štiavnica mestom s 
moderným odpadovým hospodár-
stvom zameraným na znižovanie 
tvorby odpadov a ich zhodnoco-
vanie (recykláciu). Vďaka separo-
vanému zberu postavíme Technic-
ké služby na nohy a z vrakoviska 
urobíme modernú mestskú fi rmu. 
Občania budú mať k dispozícii po-
hodlný a spravodlivý systém sepa-
rovaného zberu, ktorý bude riešiť 
všetky druhy odpadov od plastov 
cez bioodpady až po zmesový ko-
munálny odpad. Tak ako je to nor-
málne vo vyspelých európskych 
krajinách. 

Miloš Veverka

Technické služby, m. p. BS

Skončila sa ďalšia etapa obnovy Kalvárie

Skládky ustupujú, budúcnosť je separovaný zber
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Už je to pár rokov, čo Jojko, 
ako ho prezývajú, opustil 
Banskú Štiavnicu a vydal sa 
na cestu za šťastím a taktiež aj 
svoje rodné mesto a taneč-
níkov z Texasiek, a preto nás 
zaujímalo, čo sa s ním stalo a 
kde pôsobí .

Jojo, predstav sa krátko našim či-
tateľom: „Volám ja Jozef Kondek, 
som rodák z Banskej Štiavnice a 
mám 22 rokov.“

Ako si sa dostal do Texasiek?

 „Nikdy som nepopieral svoju 
talentovanú schopnosť, ktorú som 
získal už na ZŠ v období svojho 
dlhodobého pôsobenia na ZŠ J. 
Horáka, kde sa 3 mladé študent-
ky rozhodli, že sa budú venovať 
mladým indivíduám. 2 roky som s 
nimi aj ja spolupracoval, nakoniec 
ma oslovila p. zástupkyňa 2. stup-
ňa p. Putyrová, ktorá mojej mamke 
Vilme Kondekovej odporučila, aby 
som navštívil tanečný súbor Te-
xasky. Súbor patril manželom Ma-
rianovi „Oskymu“ a Zlatici Bereší-
kovcom, ktorí sa ma ujali. Tu som 
začal trénovať a Zlatka bola mojím 
výkonom nadšená. Po 2 mesiacoch 
som začal rozvíjať svoj talent na 
rôznych tanečných sústredeniach 
a súťažiach. Práve manželia Bere-
šíkovci boli tými ľuďmi, ktorí mi 
otvorili dvere a bránu do tanečné-
ho sveta. Nemôžem nespomenúť 
Richarda Blaha „Elvysa“, ktorý 

mi dal základy stepového tanca, 
logingu. Tanečný súbor Texasky 
je jedna veľká rodina a sú tam čle-
novia, ktorí vždy pomáhali jeden 
druhému. Hlavne Zlatke vďačím 
za to, kam som sa nakoniec dostal, 
aj keď bola prísna, vždy jej išlo o 
naše dobro. Zlatka je človek, kto-
rý má v sebe množstvo energie a 
lásky. Marian Berešík tzv. „Osky“ 
bol nás „tatko“, ktorý zase pôsobil 
v Texaskách viac muzikálne a dá-
val nám pozitívnu energiu a ktorý 
celú tú atmosféru vyvažoval.“ 
Čo sa dialo po odchode z Texa-

siek? 

„Po odchode z Texasiek som sa 
dostal na Konzervatórium Jána 
Levoslava Bellu v Banskej Bystrici. 
Najprv som si nevedel predstaviť 
moje ďalšie pôsobenie, pretože Te-
xasky znamenali pre mňa študent-
ský život. Bral som to ako novú 
výzvu a možnosti ako sa posunúť 
v tanečnom športe ďalej. Tu som 
sa naučil nové techniky klasického 
tanca, ktoré som dovtedy nepo-
znal, mal som dobrú pedagogičku. 
Ďalej som sa zdokonalil v technike 
moderného tanca, džezového tan-
ca, Marty Graham, ľudového tanca 
až po techniku súčasného tanca.“ 
Kde si sa ocitol po ukončení štú-

dia? 

„Po ukončení štúdia a maturi-
te som dostal veľkú ponuku od p. 
Jána Ďurovčíka. Chcel aby, som 
bol jeden z predstaviteľov v jeho 
novom muzikáli West Side Story a 

tam som bol ako jeden z hlavných 
tanečných protagonistov. Toto bola 
pre mňa veľká česť, pocta a škola 
zároveň. V tomto období som bol 
zároveň prijatý na VŠMU, kde som 
začal študovať v odbore tanečná 
interpretácia a kde aj naďalej pôso-
bím a študujem. Okrem toho som 
pôsobil v muzikáloch Fontána pre 
Zuzanu a Keď v máji sú Vianoce. 
Bola to benefi čná akcia pre deti z 
detských domovov bez nároku na 
honorár. Bol som aj v súťaži Elán 
je elán, ale i v speváckej súťaži Ta-
lentmánia, ktorá momentálne beží 
v TV.“
Aké plány máš do budúcnosti? 

„V najbližšej dobe ma čaká kon-
kurz v Prahe, naďalej učím deti 
v rozpätí 5-6 rokov v súkromnej 
umeleckej škole, aj staršie deti 
učím tancu. Onedlho ma čaká ta-
nečná súťaž J & T Cup. Momen-
tálne však pôsobím a študujem na 
VŠMU, som v 2. ročníku. Chcel by 
som sa aj naďalej venovať tancu a 
odovzdávať toto tanečné umenie 
ďalej ako pedagóg.” 
Komu by si sa chcel poďakovať?

„Chcel by som sa poďakovať 
svojej rodine, mamičke, sestrám, 
ktoré ma motivovali a manželom 
Berešíkovcom, ktorí vždy stáli pri 
mne a vďačím im za to, že rozvíjali 
môj tanečný talent.“ Jožkovi praje-
me veľa úspechov v jeho ďalšej ta-
nečnej kariére a osobnom živote. 

Za rozhovor poďakoval 
Michal Kríž

Tanec mi prirástol k srdcu
Rozhovor s Jožkom Kondekom, bývalým členom tanečnej skupiny Texasky

Ich veličenstvá nórsky kráľ 
Harald V. s manželkou Sonjou, 
Ivan Gašparovič prezident 
SR s manželkou Silviou a  náš 
primátor mesta Mgr. Pavol 
Balžanka v betleheme.

Na pravidelnej pondelňajšej po-
rade redakčnej rady Štiavnických 
novín sme si rozdelili úlohy, kto 
kam pôjde slovom zachytiť mo-
ment vzácnej návštevy. Ja som mal 
stanovište pred betlehemom, kto-
rého je majiteľom Ing. arch. Peter 
Chovan.

Vyčistené nádvorie v priesto-
roch Jašteríc, Libressa a Štiavnic-

kého betlehemu bez jediného za-
parkovaného auta, avizovalo, že po 
tomto nádvorí prejde po prvýkrát 
aj kráľovský manželský pár. Na-
plánovaný príchod z prehliadky 
Starého zámku bol stanovený na 
12.30 hod., ale sa to posunulo na 
13.10 hod. Prišla očakávaná chvíľa 
a v sprievode nášho pána primá-
tora mesta Mgr. Pavla Balžanku 
prechádzala po nádvorí vzácna 
návšteva, ktorá smerovala do dre-
veného unikátneho betlehemu.  
Podaním ruky s naším preziden-
tom SR Ivanom Gašparovičom, 
v obmedzenom počte ľudí,  si 
vzácna návšteva prezrela prekrás-

ny drevený betlehem, ktorý im 
predstavil Ing. arch. Peter Chovan 
a p. Emília Babicová. Pri odchode 
boli obdarovaní drevorezbami, Ich 
Veličenstvá dostali drevorezbu sv. 
Kataríny a radnice a prezidentský 
manželský pár dostal drevorezbu 
Klopačky.

Vzácna návšteva pokračovala 
potom prehliadkou Múzea vo Sv. 
Antone.

Na záver sme si  prítomné  osa-
denstvo v Jašteričkách, pripili na 
zdravie vzácnej návštevy ako aj na 
zdarný priebeh osláv.

Vladimír Poprac

Vzácna návšteva v betleheme

Predvolebná epidémia

Čo sa to len s nami deje ? Ne-
stačím sa čudovať, ako dokáže 
predvolebný ,,vírus“ zmeniť sprá-
vanie niektorých ľudí. Veď tí, čo 
si ešte nedávno priateľsky potria-
sali rukami, sedávali pri jednom 
stole, potľapkávali sa po pleci a 
spoločne sa usmievali pred ob-
jektívmi fotoaparátov, si odrazu 
nevedia prísť na meno. Kadečo 
sa šušká, kadečo vykrikuje, člo-
vek je zmätený a už neverí vlast-
ným zmyslom. Hovorí sa, že kto 
má plné ústa žlče, tomu je všetko 
horké. A nedajbože niekde po-
vedať pozitívny názor, niekoho 
pochváliť, niečo napísať a hlavne 
podpísať. Aj tá najlepšie mienená 
veta je pokladaná za predvolebnú 
kampaň toho- ktorého kandidáta, 
a tak sa jej autor automaticky stá-
va  úhlavným nepriateľom tých 
ostatných..Aj ľudia, ktorých mal 
v úcte a ktorým neraz veľkoryso 
daroval  svoj čas, um a energiu, 
ho pod vplyvom tejto nebezpeč-
nej predvolebnej epidémie vidia 
inak. Každý pre istotu nadáva 
na každého. Dnes už nič  nie je 
pravda. Myslite si, čo chcete, ale 
ja si zo srdca  želám, aby už bolo 
po voľbách bez ohľadu na účasť a 
výsledok. Želám si, aby sa ľudia 
opäť nebáli niekomu podať ruku, 
aby sa opäť stretávali, usmievali a 
boli k sebe slušní.

Janka Bernáthová

Komunikácia na 
Antolskej ulici

Už dlhšie obdobie motoris-
tov ale aj okoloidúcich zaujíma, 
kedy, začne oprava poškodenej 
časti cesty I. triedy 1/51,  úseku 
na Antolskej ulici pod čerpacou 
stanicou Slovnaft . Poškodenie 
bolo spôsobené podmytím ko-
munikácie pri tohtoročných prí-
valových dažďoch.

Podľa informácie zo Slovenskej 
správy ciest /SSC/ sa v súčasnosti 
pripravuje projektová dokumen-
tácia a následne SSC pristúpi k 
oprave, najneskôr na jar r. 2011. 
Stav poškodeného úseku je pra-
videlne monitorovaný, aby v  
prípade zhoršenia stavu správca 
cesty mohol okamžite vykonať 
nevyhnutné zabezpečovacie prá-
ce.

Juraj Čabák,

zástupca primátora
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Voľba povolania patrí medzi 
najvýznamnejšie životné roz-
hodovanie sa a prvé dôležité 
životné kroky  mladých ľudí v 
období dospievania.  U žiakov 
končiacich základnú školu 
hovoríme aj o prvej „smero-
vej“  voľbe štúdia pre povola-
nie. Často sa stáva, že si žiaci 
nezvolia budúce povolanie 
hneď, ale rozhodujú sa v rámci 
karierového vývinu až neskôr, 
na strednej škole, teda v rámci 
druhej „smerovej“ voľby. V 
žiadnom prípade by ste však 
rozhodovací proces vášho 
dieťaťa nemali podceniť alebo 
urýchliť. 

Ak sa aj vaše dieťa rozhoduje 
v tomto školskom roku študovať 
na strednej škole a hľadáte školu, 
ktorá mu poskytne práve ten jeho 
vysnený odbor či smer štúdia, alebo 
sa skôr chcete rozhliadnuť a zistiť,  
čo by ho lákalo, mali by ste vedieť, 
že kvalifi kácia, kvalitné vzdelanie a 
odborná príprava sa stáva význam-
nou kompetenciou, ktorá zvyšuje 
možnosť zamestnania a uplatnenia 
vášho dieťaťa na trhu práce. Od-
porúčame preto rodičom sledovať 
profesijné a študijné záujmy dieťa-
ťa, stimulovať jeho vzdelanostné aš-
pirácie a podľa potreby poskytovať  
poradenstvo a poradenskú pomoc 
pri profesijnom rozhodovaní, vrá-
tane aktuálnych profesijných infor-
mácií o svete práce, trhu práce, o 
sebe, záujmovej sfére a pod.

Odporúčame vám nájsť si čas a 

spolu so svojím dieťaťom navštíviť 

internetové stránky: 

1. http://www.povolania.eu/, na 
ktorých nájdete dotazník pod ná-
zvom „Sprievodca svetom povola-
ní“, ktorý vám 

. poskytne informácie o viac ako 
650 povolaniach, 

. ponúkne niekoľko spôsobov  
ako si vybrať najvhodnejšie povo-
lanie - podľa záujmov, zručností a 
ďalších výberových kritérií, 

. umožní získať informácie a uži-
točné návody ako úspešne vstúpiť 
na trh práce, 

. zobrazí odkazy na zdroje ďal-
ších zaujímavých informácií. 

 
2. http://www.uips.sk/ -  Ústa-

vu informácií a prognóz školstva 
v Bratislave, ktorý každoročne na 
svojej stránke uverejňuje  publiká-
ciu pod názvom „Ako na strednú 
školu“, v ktorej nájdete prehľad o 
možnostiach štúdia na stredných 
školách v aktuálnom školskom 
roku - http://www.uips.sk/publika-
cie-casopisy/ako-na-skolu. Prehľad 
škôl je daný podľa krajov a v rámci 
každého kraja podľa jednotlivých 
druhov škôl (gymnáziá, konzer-
vatóriá, stredné odborné školy a 
stredné priemyselné školy, obchod-
né akadémie, hotelové akadémie, 
pedagogické a sociálne akadémie, 
stredné umelecké školy, stredné 
zdravotnícke školy, odborné učiliš-

tia). Rozsah podávaných informácií 
je individuálny, ale okrem názvu a 
adresy strednej školy, telefónneho 
čísla, e-mailu a webovej stránky 
školy nájdete tu aj otvárané študij-
né a učebné odbory, dĺžku štúdia, 
vyučovací jazyk a pri umeleckých 
odboroch aj talentovú skúšku. 

3. http://www.uips.sk/o-nas/
skolske-vypoctove-strediska - tieto 
webové stránky zverejňujú   

informácie, ktoré pre vás pripra-
vujú školské výpočtové strediská vo 
všetkých krajoch Slovenska a s kto-
rými spolupracujú všetky základné 
a stredné školy, jednotlivé krajské 
školské úrady , vyššie územné cel-
ky a samozrejme aj my, teda cen-
trá pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie. V nich 
nájdete celoslovenskú on – line 
databázu stredných škôl, štatistiku 
naplnenosti študijných a učebných 
odborov ako aj kritériá na prijí-
macie skúšky a profi lové predme-
ty. Databáza je priebežne aktua-
lizovaná na základe predbežných 
záujmov žiakov. Na tejto webovej 
stránke nájdete aj iné, nie menej za-
ujímavé informácie pre uchádzačov 
o štúdium.

( pokračovanie v budúcom čísle)

CPPPaP Banská Štiavnica

Rodičom detí končiacich školskú dochádzku v ZŠ

Skôr než urobíte defi nitívne rozhodnutie

Banskoštiavnicko-hodrušský 
banícky spolok uskutočnil dňa 
22.10.2010 v Hodruši- Hámroch 
slávnostný akt odhalenia pamät-
nej tabule na zrekonštruovanom 
nadjazde od Hornej štôlne Lill 
rovnomennej šachty, ako aj od-
halenie pútača pri Dolnej štôlni 
Lill. Uvedené objekty sú súčasťou  
zoznamu UNESCO, na ktorý bola 
zapísaná Banská Štiavnica a tech-
nické pamiatky jej okolia v roku 
1993. Objekt nadjazdu opravili 

Rudné bane, š. p., Banská Bystrica, 
pamätnú tabuľu s textom: „Nad-
jazd bol vybudovaný v XIX. sto-
ročí počas razenia dedičnej štôlne 
cisára Jozefa II. (Voznická dedičná 
štôlňa) a slúžil na koľajovú dopra-
vu rúbaniny z Hornej dopravnej 
štôlne šachty Lill Hornohodruš-
ského banského závodu“ zabez-
pečil banícky spolok, písmená pa-
mätnej tabule vyryl Ivan Buzalka. 
Podklady pre pútač vyhotovil Ing. 
Martin Šinský. Dodávateľom tech-

nických prác bola fi rma KAMI – 
Ing. Jozef Karabelly. Slávnostný 
príhovor mal Ing. Richard Kaňa, 
predseda baníckeho spolku, tabu-
ľu spoločne odhalili Ing. Ladislav 
Sombathy, najstarší člen banícke-
ho spolku, Ing. Jozef Širila, riadi-
teľ Rudných baní a Jozef Uram, 
starosta obce Hodruša – Hámre. 
Pútač spoločne odhalili Ing. Kara-
belly a Ing. Šinský. 

Ing. Milan Durbák

Opravený banský viadukt v Hodruši 

ZTBŠ informuje:

Tento november náš čakajú ko-
munálne voľby. Naše Združenie 
turizmu Banská Štiavnica sa roz-
hodlo zistiť názor kandidát-iek/ov 
na poslancov a primátora nášho 
mesta na oblasť cestovného ruchu. 
Preto sme rozposlali dotazníky 
so 7 otázkami z oblasti cestov-
ného ruchu. Dnes Vám možeme 
referovať štatistiku týchto dotaz-
níkov. Celkový počet zaslaných 
dotazníkov bol v počte 63. Prijali 
sme prostredníctvom pošty alebo 
emailov celkom 15 dotazníkov. 
Z týchto dotazníkov jeden nebol 
podpísaný. Z kandidát-iek/tov na 
primátora sa vyjadrili 3 a to pani 
Babiaková, pán Balžanka a pán 
Boroška. Z kadidát-iek/tov na po-
slancov sa vyjadrili pán Boroška, 
pán Brnčo, pani Ďuričová, pán 
Mravec, pani Považanová, pani 
Marušková, pán Novák, pán No-
votný, pán Janovský, pani Juchová 
a pán Ivaška. Chceme sa poďako-
vať týmto kandidát-kam/om za 
vyjadrený názor a ich aktivitu.

Zároveň chceme pozvať kandi-
dát-ky/ov na poslancov a primá-
tora na predvolebnú politickú be-
sedu z oblasti cestovného ruchu, 
ktorú organizuje naše združenie 
dňa 15. 11. 2010 v Mestskom kul-
túrnom centre - KASS o 18:00 hod. 
Pozývame taktiež občanov nášho 
mesta a všetkých podnikateľov z 
oblasti cestovného ruchu, aby sa 
zúčastnili tejto besedy. Všetci ste 
vrelo vítaní.

Filip Ondriš, predseda združenia

Kalvária aj túto nedeľu!
 

Po krásnom týždni sme sa te-
šili na nedeľné popoludnie, na 
kedy bolo plánované veľké spre-
vádzanie Kalváriou. V sobotu 
30 ľudí upratovalo, aby sa odvie-
zol všetok stavebný a iný odpad 
po rekonštrukčných prácach. V 
nedeľu sa však o druhej poobe-
de rozpršalo a zotmelo, tak sme 
sprevádzanie s ľútosťou preložili 
na ďalšiu sobotu. 

Na naše prekvapenie prišlo asi 
40 otužilcov, tak sme si prešli as-
poň Dolný kostol a jeho okolie a 
dohodli sa, že zvyšok Kalvárie si 
prejdeme o týždeň, opäť o 14.30 v 
nedeľu. Veríme, že počasie bude 
prívetivejšie. Pozvaní sú všetci, 
ktorých počasie odradilo, ale aj 
tí, ktorí už prvú časť absolvovali. 

Martin Macharik
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Oznamy

SOŠ Ľudovíta Greinera, E.M.Šo-
ltésovej 5, 969 51 Banská Štiavnica 
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž 
na prenájom bytových a nebyto-
vých priestorov. Bližšie informácie 
na www.soulesnickebs.sk a infor-
mačnej tabuli v SOŠ Ľ.Greinera, 
E.M.Šoltésovej 5, 969 51 Banská 
Štiavnica.

Masáže

Prevencia a pomoc pri bolestiach 
svalov a kĺbov JADUZA - Aneta 
Dunová, masáže: klasická, športo-
vá, regeneračno-relaxačná, banko-
vanie, vákuová banková masáž, re-
fl exná 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 naj-
novších foriem aerobiku pre každé-
ho, bez ohľadu na vek, kto má rád 
pohyb v kolektíve. Info na  tel.č.: 
0905 236 815

Od srdca k srdcu

Slovenský zväz telesne postih-
nutých Banská Štiavnica, BBSK – 
Pohronské osvetové stredisko Žiar 
nad Hronom – Pracovisko Banská 
Štiavnica srdečne pozývajú Vás a 
Vašich priateľov na 6. ročník pod-
ujatia „Od srdca k srdcu“. Prehliad-
ka záujmovo umeleckej činnosti 
a tvorivosti členov SZTP a vystú-
penia hostí, ktorá sa uskutoční vo 
štvrtok 18.11.2010 o 14,30 hod. v 

bývalej jezuitskej kaplnke Kam-
merhof Banská Štiavnica. Tešíme 
sa na Vašu účasť. Bližšie info: 0915 
167 025, 0915 819 989, e-mail: pet-
rova@osvetaziar.sk. 

Poďakovanie

V rámci mesiaca úcty k starším 
občanom sme sa zúčastnili krásne-
ho podujatia za našu chorú mamič-
ku Jolanku Štangovú. Podujatie sa 
konalo vo vynovených priestoroch 
Kultúrneho strediska. Veľké vďaka 
za to, p. primátor Balžanka, že sme 
mohli spoločne  prežiť jedno krás-
ne popoludnie pri hodnotnom kul-
túrnom programe. V srdečnej at-
mosfére odznelo veľa slov vďaky a 
lásky za roky práce, ktoré pre našu 
generáciu vytvorili naši rodičia a 
ostatní spoluobčania. Záverom sa 
chceme poďakovať pánu primá-
torovi za hodnotný darček, ktorý 

dostali všetci zúčastnení a tým bola 
nová publikácia Banská Štiavnica - 
Ako sme tu žili, s prispením Štiav-
ničanov, s ktorými sme strávili naše 
krásne detstvo.

Monika Hoscheková rod. Štangová  zo 

Štutgartu, Eleonóra Ruckschlossová rod. 

Štangová z Banskej Štiavnice

Dňa 12. 
novembra si 
pripomíname 
smutné 10. vý-
ročie odchodu 
do večnosti nášho drahého 
manžela, otca a starého otca 
Jána Bahnu. Prosíme o tichú 
spomienku v modlitbách. 
Manželka a dcéry s rodina-
mi.

OZNAMY

Oznamy
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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

Múzeá otváracie hodiny

V týchto dňoch sa v MŠ  na 
Ul.1.mája rozžiarilo nejedno 
detské očko.Dozvedeli sme 
sa skvelú správu, že sa nám 
podarilo získať počítačovú 
zostavu IBM KidSmart Young 
Explorer (Mladý bádateľ), 
čím sme sa zapojili do veľmi 
úspešného celosvetového 
programu KidSmart Early 
Learning Program - KidSmart 
predškolské vzdelávanie.

Deti si svojho kamaráta najskôr 
nesmelo prebádali,ale po chvíli 
vyskúšali, čo všetko dokáže.

Cieľom projektu je podporiť 
rozvoj detí predškolského veku, 
príjemnou hravou formou moti-
vovať deti  správne používať infor-
mačno-komunikačné technológie.

Zostavu  tvorí osobný počítač 
umiestnený vo farebnej konzole. 
Deti môžu využívať okrem cudzo-
jazyčných verzií soft véru aj výuč-
bový soft vér v slovenskom jazyku 
,kde si  precvičujú základy z ma-
tematiky, rozpoznávanie tvarov, 
písmen, farieb, prírodných javov , 

oboznamujú sa s poslaním jednot-
livých povolaní, riešia hlavolamy, 
hľadajú začiatočné hlásky v slo-
vách,komponujú vlastné piesne, 
spoznávajú dopravné prostried-
ky, podľa zvuku triedia zvieratá 
a mnoho iného. Teší nás, že nám  
spoločnosť IBM umožnila uviesť 
predškolský výučbový program 

KidSmart v našej materskej škole. 
Každoročne sa snažíme o skvalit-
nenie a zatraktívnenie výučby a tú 
sme tentokrát spestrili o možnosť 
upevnenia poznatkov netradičnou 
formou - pomocou počítača.

S.Salanciová a deti z III.triedy          

Materskej školy 1.mája 

Náš nový „Kamarát“

Slnečné lúče strácali na svojej 
sile, stromy si obliekali pestrý 
šat. Deti z triedy Zajačiky vyšli 
zo školskej záhrady pozbierať 
svoju prvú úrodu zeleniny. Na 
malom kúsku zeme vyrástli 
hlávky kelu, kaleráby, tekvice. 
Mnohé z detí prvýkrát videli 
vyrásť zeleninu od malého 
semienka až po plod, ktorý 
sa môže konzumovať. Boli to 
naše prvé Bio potraviny a na 
budúcu jar sa pokúsime rozší-
riť pestovanie zeleniny o viac 
druhov. Deti zeleninu, o ktorú 
sa starali od jari, doniesli do 
kuchyne, kde z nej tety ku-
chárky pripravili chutné jedlo. 
Pri jednoduchých prácach 
na zeleninovom záhone deti 
získali vedomosti o pestovaní 
rastlín, ale učili sa aj chrániť 
prírodu a životné prostredie.  

14. októbra deti do škôlky po-
zvali svojich rodičov, starých ro-
dičov, aby spolu prežili krásne 
jesenné popoludnie. Na školskom 

dvore znela hudba, vyrástol zá-
mok nad kráľovstvom mliečnych 
výrobkov, koktailová chalúpka. 
Pozvanie medzi deti a ich rodičov 
prijali RNDr. Bačík, MVDr. Ďur-
kan, p. Weisová ako i p. MUDr. 
Višňovská, ktorá deťom porozprá-
vala, prečo je dôležité piť mlieko 
a racionálne sa stravovať. Po roz-
právaní pani doktorky sa deti a ich 
rodičia vydali na cestu do kráľov-
stva mliečnych výrobkov. Bábkové 
divadlo „V kráľovstve mliečnych 
výrobkov“ , ktoré pre deti pripra-
vili pani učiteľky, zábavnou for-
mou viedlo deti ku konzumácii 
mlieka. V koktailovom domče-
ku mohli deti ochutnať ovocno-
mliečne koktaily a Bio nátierky. 
Potraviny na prípravu koktailov a 
Bio nátierok nám sponzorovala p. 
Ferková z potravín Felicita, za čo 
sa jej chceme aj touto cestou poďa-
kovať. Pre deti boli pripravené sto-
ly s výtvarným materiálom, kde si 
mohli rozvíjať svoju fantáziu a tvo-
rivosť. V spojovacej chodbe deti a p. 
učiteľky pripravili jesennú výstavku 

z prírodnín. Dúfame, že deti, ich 
rodičia, starí rodičia prežili spolu 
s nami zábavné, ale i poučné po-
poludnie.

Naša materská škola ako jedi-
ná  zo siete škôl v okrese Banská 
Štiavnica sa zapojila do medziná-
rodného programu Zelená škola.  
Vyvrcholením nášho celoročného 
snaženia sa v oblasti environmen-
tálnej  výchovy bolo obhájenie 
certifi kátu Zelenej školy, ktorý 
sme spolu so zástavou získali v 
roku 2009. Slávnostne odovzdá-
vanie organizovali dňa 22.10.2010 
v aule Vysokej školy lesníckej a 
drevárskej Zvolene Centrum en-
vironmentálnej a etickej výchovy 
Živica, Národný garant Špirála a 
Medzinárodný garant FEE. Zú-
častnili sa ho ocenené materské, 
základné a stredné školy z celého 
Slovenska. Naša materská škola 
urobila ďalší veľký krok v plnení 
enviro programu a výchove detí  
k ochrane prírody a životného 
prostredia.

Kolektív MŠ Drieňová

Október v Zelenej materskej škole
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Nový PC kamarát pre deti z MŠ na Ul. 1. mája
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Sobota 13.11. 

LETS DANCE 3
Romantika-tanec,USA, farebný, české titulky, 108 min., MP – 12, 
Vstupné 2,50 eura
Všetko, čo ste videli doteraz, bol len začiatok! Luke, tanečník telom 
aj dušou, žije spolu s kamarátmi - tanečníkmi zo svojej skupiny - v 
dome na okraji mesta. Ich život je tanec a ich „house“ je miestom ne-
konečných tanečných battles, tréningov, nových choreografi í. Každý, 
kto dostane šancu sem nazrieť, chce tu zostať, presne ako Moose a 
Natalie. Na to sú však potrebné peniaze. Jedinou šancou, ako zohnať 
toľko prachov, je vyhrať najväčší a najtvrdší tanečný battle World Jam. 
Luke osloví Natalie a Moosa a spoločne pripravujú tanečné predsta-
venie, aké tu ešte nebolo! Medzi lásku sa 
však zapletie rivalita a Natalie si musí vy-
brať – láska alebo víťazstvo?
Začiatok premietania : 18:30 hod.

Štvrtok 18.11. 

ZLÝ POLIŠ
Krimi,USA, 2009, 122 min.MP 15, Vstupné 2,50 eura
Herzogov poručík McDonagh tiež nie je z rodu útlocitných, nená-
padných hrdinov. Po údere hurikánu Katrina sa jeho New Orleans 
premenilo na záplavovú zónu. Jeden „skok do neznáma“ pri pokuse 
o záchranu topiaceho sa väzňa mu priniesol povýšenie a zároveň 
permanentné bolesti chrbta, ktoré sa snaží zdolávať, ako sa dá. Spo-
čiatku štandardnými liekmi na predpis, neskôr drogami zabavenými 
z policajného skladu, či nadobudnutými pri súkromných nočných zá-
ťahoch. Z ležérne sa pohybujúceho korpusu sa stala akási masa tela 
zaseknutá v kŕči. Odstaviť do predčasného dôchodku ho ale nemôžu, 
pretože má výsledky, aj keď neštandardné metódy.
Začiatok premietania : 18:30 hod

Kultúrne centrum v Banskej Štiavnici vás pozýva : 

Kino Akademik vás pozýva !!!

Vernisáž výstavyTri svetoznáme banské mestá
Pozývame vás na na vernisáž výstavy
Kultúra v Banskej Štiavnici od roku 1960-2010, ktorá sa uskutoční 
23.11.2010 o 16:00 hod v Kultúrnom centre na Kammerhofskej ulici 
č.1/vedľa Hotela Grand/
Info: Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu 
tel. číslo: 045/6790362

Pozývame Vás do Kultúrneho centra, Kammerhofská 1, na 1. 
posch. na výstavu 
Tri svetoznáme banské mestá
Po-Pi: 8,00 – 16,00 hod. 
So-Ne: o 10, 12, 14 a 16 hod., príp. na tel.č.: 045/6949653

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

p j p

Inzercia
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Školský rok 2010/2011 sa ešte 
len začal a  ZUŠ  sa už aktívne 
podieľala na  najrôznejších  
podujatiach. Hovorí sa „Aká 
matka, taká Katka“,preto  
chcem aj týmito riadkami 
vysloviť veľké poďakovanie 
rodičom a učiteľom našich 
detí, ktorí ich vedú nielen ku 
kultúre a úcte k umeniu, ale 
ich  vychovávajú k slušnosti a 
zodpovednosti.

Už v septembri sa p.uč. Tuhár-
ska zúčastnila celoslovenskej or-
ganovej prehliadky  „Gorazdove 
organové dni vo Zvolene“, kde sa 
predstavila jej šikovná žiačka Mi-
chaela Montyla.

Október ako Mesiac úcty k star-
ším si žiaci ZUŠ pripomenuli vý-
stavou výtvarných prác v chodbo-
vých  priestoroch svätoantonského 
kaštieľa (pripravili pod vedením p. 
zástupkyne Mirky Knezovičovej) a 
tiež veľkým koncertom v kaplnke 
kaštieľa, kde vo štvrtok 21.10 po-
tešili srdcia skôrnarodených ob-
čanov Svätého Antona ľudovými 
piesňami (Andulko Šafářova..Sil-
via Mravcová, Keď sa já podívám...
Mária Kissová), umelými piesňa-
mi (Kvet na orgováne, Široká ces-
tička...Andrejka Halibožeková), či 
krásnou interpretáciou Trnavské-
ho RUŽIČIEK...p. učiteľka Dáška 
Šmikniarová. Členovia zboríku 
potom následne prezentovali ľu-
dové zvyky spojené so slovenskou 
svadbou s očarujúcou nevestou 

Norikou Gregussovou.
To už bola akoby malá generál-

ka ďalšieho vystúpenia speváčikov 
zo ZUŠ-ky, ktorí dostali jedinečnú 
príležitosť priblížiť slovenskú ľudo-
vú hudbu nórskemu kráľovskému 
páru v jedálenskej sále kaštieľa vo 
Svätom Antone. I keď skrátená, ale 
o to efeknejšia bola zmes ľudových 
piesní viažúcich sa k slovenskej 
ľudovej svadbe, kde popri clivých 
tónoch huslí (p.učiteľ Krnáčik )
a ľudovo znejúcom akordeóne 
(p. učiteľka Ivka Cimová) zazneli 
krásne farby hlasov detí, ktoré sa 
na toto vystúpenie tešili a starost-
livo pripravovali. Neutíchajúci 
potlesk vskutku „kráľovsko-prezi-
dentskej spoločnosti“ bol pre nás 
povzbudením a veľkým morálnym 
uznaním.

Veď napriek širokej možnosti 
prezidentskej kancelárie vybrať si 
spomedzi nádherných miest a kú-
tov Slovenska iné mesto, dostala 
tento prím práve Banská Štiavni-
ca. Podľa dodatočného vyjadrenia 
pána prezidenta, by údajne ani 
iné väčšie mestá či umelecké školy 
neposkytli vzácnej návšteve také 
skvelé zážitky. Je to česť, ale i závä-
zok do ďalších dní.

Kto by mal záujem zhliadnuť ľu-
dové zvyky, spojené so slovenskou 
svadbou, môže navštíviť akciu pod 
názvom DEŇ CHUDOBY v PIA-
TOK 12. novembra o 17.00 hod.  
v bývalom Katolíckom gymnáziu, 
na ktorú vás srdečne pozýva ZUŠ 
a Základná škola s Materskou ško-

lou Maximiliána Hella Štiavnické 
Bane. Pripravená bude prezenácia 
života v krajinách ešte chudob-
nejších a osudom skúšanejších 
ako Slovensko, pečenie jabĺčok, 
divadielko, podávať sa bude „je-
dlo chudobných“ a celý tento večer 
zakončí vystúpenie našej býva-
lej žiačky, talentovanej speváčky 
VIKY MATUŠOVOVEJ.

11.októbra potešil hráč na key-
boarde Kristián Kováč v rámci 
Mesiaca úcty starším srdcia čle-
nov Živeny, žiačky Mária Kissová 
a Andrejka Halibožeková sa zas 
piesňami prihovorili k dôchodcom 
pozvaným pánom primátorom. 
17. novembra bude Paťka Bačíko-
vá asi. o 17.30 interpretovať sklad-

by spojené s nežnou revolúciou na 
Námestí svätej Trojice a vzápätí 
žiaci  hudobného odboru pripravia 
kultúrny program pre Zväz telesne 
postihnutých.

Posledný novembrový víkend 
strávia deti literárno-dramatické-
ho odboru v Liptovskom Mikulá-
ši, kde sa pod vedením p. učiteľky 
Mgr.art. Ľudky Klimkovej zúčastia 
na celoslovenkom festivale panto-
mímy PAN. 

Vianočná ponuka programov a 
koncertov ZUŠ bude tiež bohatá, 
informácie poskytneme neskôr.

Za podporu a spoluprácu ďaku-
jeme a tešíme sa na ďalšie stretnu-
tia.

Mgr.Irena Chovanová

Základná umelecká škola prináša radosť

V pondelok 8. novembra sa v 
priestoroch ZUŠ konala vernisáž 
výstavy MIRO JILO  ako výsledok 
tvorivej činnosti rómskych detí zo 
Slovenska. V prvý júlový týždeň sa 
v Spišskej Kapitule uskutočnil už 
IV. ročník sústredenia talentovanej 
rómskej mládeže (8 – 15 rokov), 
ktorá sa pod vedením odborníkov 
venovala výtvarnému a tanečnému 
umeniu. Popritom deti spoznáva-
li aj krásy Slovenska, najmä Spiša. 
Projekt podporilo Ministerstvo 
kultúry. Z nášho mesta sa na tomto 
pobyte zúčastnilo šesť detí, zo Svä-
tého Antona dve. 

Vernisáž otvoril PhDr. Bohu-

mír Bachratý, jeden z hlavných 
organizátorov letného tábora. Pri-
pomenul, že výstavu najlepších 
výtvarných prác už videli obyvate-
lia Spišskej Kapituly a Krupiny. Z 
nášho mesta obrázky  poputujú do 
Bratislavy. A na výstave je čo ob-
divovať – pekné krajinky, zaujíma-
vé portréty, zvieratká, všetko hýri 
pestrými farbami. Na tomto pod-
ujatí sa predstavila temperamentná 
rómska tanečná skupina Galaktik 
pod vedením p. učiteľky Kosmeľo-
vej. Premiéru mala rozkošná, iba 
4-ročná Liliana so svojím len o 
niečo starším tanečníkom. Určite z 
nej vyrastie taká zdatná tanečníčka 

ako jej staršie partnerky. Nadšene 
jej zatlieskalo publikum zložené 
predovšetkým z rómskych detí a 
ich rodičov. Za Mestský úrad sa na 
vernisáži zúčastnila PaedDr. Viera 
Ebert.

Talentované deti odmenil MsÚ 

peknými tričkami, malými darček-
mi prispel aj Orange a Pohronské 
osvetové stredisko – Pracovisko 
Banská Štiavnica, ktoré spolu so 
ZUŠ bolo aj hlavným organizáto-
rom.  

NB

Predstavili sa talentované rómske deti 

Mladé talenty zo ZUŠ-ky
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Temperamentná rómska tanečná skupina Galaktik
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BILANCIA II. TRIEDY SK. JUH

V JESENNEJ ČASTI R. 
2010/2011

V súť. roč. 2010/2011 pôsobilo 5 
družstiev dospelých z nášho regió-
nu. V 4. lige sk. Juh B. Štiavnica a 
Š. Bane,v 2. triede, sk. Juh B. Belá, 
B. Štiavnica B a Prenčov. Dnes pri-
nášame bilanciu účinkovania na-
šich zástupcov v 2. triede,sk. Juh, 
konkrétne B. Belej a Prenčova. (O 
účinkovaní Banskoštiavnických 
družstiev informujú spravodajco-
via poverení FK Sitno B. Štiavni-
ca).

1. V. Lehota 8  7  1  0  34: 3  22
2. Hor.Hámre 8  4  3  1  11: 5  15
3.B.Belá 8  4  2  2  16: 9  14
4.B.Štiavn.B 8  4  1  3  14:12 13
5.O. Grúň 8  4  1  3  21:21 13
6. Prenčov 8  4  0  4  16:27 12
7. Hr.Beňadik 8  2  1  5    8:14   7
8. M. Lehota 8  1  1  6    8:20   4
9. Skl.Teplice 8  1  0  7  12:29   3
Z tabuľky je zrejmé, že jasným 

lídrom súťaže je V. Lehota,ktorá 
počas jesennej časti nenašla pre-
možiteľa a len v jednom zápase re-
mizovala. Prekvapujúca je až 8 bo-
dová strata B. Belej, ktorá v minulej 
sezóne účinkovala v 1. triede a oča-
kávalo sa, že po ročnej prestávke sa 
do 1. triedy opäť vráti. Bude to však 
mať spolu s H. Hámrami veľmi ťaž-
ké, pretože V. Lehota produkovala 
(na podmienky 2. triedy) pekný, 
oku lahodiaci futbal s kvalitným 
kádrom, takže má najväčšie šance 
túto súťaž skončiť na 1. priečke.

B. Belá mala 3. najlepšiu obranu 
– dostala 9 gólov, Prenčov naopak 
2. najhoršiu (27). V počte strele-
ných gólov sa delia o 4. miesto B. 
Belá a Prenčov – 16.
Vzájomné zápasy mužstiev Ban-

skoštiavnického okresu:

Prenčov – B. Belá          1:5

B. Štiavn. B – B. Belá     2:0
Prenčov – B. Štiavn. B   2:1

Tabuľka mužstiev Banskoštiavnic-

kého okresu:

1. B. Belá  2  1  0  1  5:3  3
2. B. Štiavnica B  2  1  0  1  3:2  3
3. Prenčov 2  1  0  1  3:6  3
Ako je z tejto mikrotabuľky zrej-

mé, mužstvá nášho okresu sú na 
tom bodovo  zhodne, o umiest-
není rozhodovalo skóre. Osobne 
som videl 2 zápasy, B. Štiavnica – 
B. Belá 2:0 – tu som viac čakal od 
Banskobelancov (napriek absencii 
viacerých hráčov) a Prenčov – B. 
Štiavnica B  2-1,kde víťazstvo do-
mácich asi prekvapilo (príjemne) aj 
prenčovských futbalistov.

Strelci gólov:

B. Belá – 16: Durbák 4, Lukáč 
3, Palášthy, Hankovič, Javorský 2, 
Hanzlík, Buzalka, Dobák

Prenčov- 16: Dolinský 5, Vlček 
3, B. Beňovic 2, J. Ferenčík 2, Kraj-
čovič 1 + kontumácia 3:0 s H. Be-
ňadikom.

O zhodnotenie jesennej časti 
som požiadal trénerov mužstiev. 
Tu sú ich vyjadrenia:
Rudolf Pavlík, tréner B. Belej:  

Dosiahnuté výsledky a predve-
dená hra v jesennej časti sú ďaleko 
vzdialené mojim predstavám a sa-
mozrejme aj tradíciám banskobe-
lianskeho futbalu! Príčin súčasného 
stavu je viac : pokles populácie, ne-
dostatok hráčov v mládežníckych 
kategóriách a následne u dospe-
lých, čo má vplyv na kvalitu hrá-
čov. Z dôvodov ekonomického 
zabezpečenia rodín hráčov trénin-
gový proces prakticky neexistuje, 
na tréning prídu 4-5 hráči, trénuje 
sa nepravidelne, živelne. Hráči ne-
nachádzajú prácu v blízkom okolí 

a musia za ňou chodiť do vzdia-
lenejších lokalít, či do zahraničia. 
V takomto prípade kondičná a 
technická stránka hráčov závisí od 
individualít a ťažko je ju ovplyvniť 
tréningovým procesom pre už spo-
mínanú (ne)účasť na tréningoch. 
Tieto postrehy sú však všeobecné 
vo väčšine klubov v tomto regióne 
a tak sa nečudujme, že úroveň fut-
balu podľa môjho názoru klesá k 
obdobiu 2. polovice 60. a začiatku 
70. rokov minulého storočia.
Ján Dolinský, hrajúci tréner Pre-

nčova:

Mužstvo malo katastrofálny 
úvod do súťaže, keď prehralo vo V. 
Lehote 11:0, no postupne sa z tohto 
šoku spamätalo a v ďaľších zápa-
soch už bolo vyrovnaným súperom 
ostatným mužstvám ( s výnimkou 
zahanbujúcej domácej prehry s B. 
Belou 1:5). Zápasom jesenne bolo 
pre nás stretnutie s B. Štiavnicou, 
ktoré sme dokázali vyhrať gólom 
v poslednej minúte, napriek tomu, 
že súper bol počas celého zápasu 
lepší. Po jesennej časti má naše 
mužstvo 12 bodov, čo je o polovicu 
viac ako vlani, a to naznačuje, že 
sa postupne zlepšujeme. Hlavnou 
úlohou do jarnej časti súťaže je sta-
bilizovať káder tak, aby v ňom hrali 
tí hráči, ktorí majú o futbal záujem, 
sú ochotní trénovať a zodpovedne 
a pravidelne chodiť na všetky zá-
pasy.

Záverom ďakujem trénerom obi-
dvoch mužstiev za ochotu prezen-
tovať svoje názory čitateľom Štiav-
nických novín a želám im a aj ich 
zverencom veľa úspechov v jarnej 
časti roč. 2010/2011.V budúcom 
čísle prinesieme hodnotenie účin-
kovania mužstva Š. Bane v 4. lige 
sk. Juh.

ROMAN KURUC

Zhodnotenie futbalu

Dlhé trate v Žiari nad Hronom 

23.10.2010 

Kategória muži A - 13. - 14. roč.

Berlanský Matúš -
800 voľ. sp. - 10:15.95        1.
Longauer Jakub  -
800 voľ.sp. - 11:58.45         6.

Kategória muži  B - 11. - 12 roč.

Ernek Matej - 

800 voľ. sp. - 10:55. 98      1.
Kategória seniori a juniori - 15 roč. 

a st. 

Adamský Marián – 
800 voľ. sp. - 9:35.52         1.
400 voľ. sp. - 4:36.32         1.

Hriňák Dávid -
800 voľ.sp . - 9:51.45         5.
400 voľ. sp. - 4:50.07         3.

Doletina Dárius -

800 voľ.sp. - 11:17.95         8.
Kategória ženy A - 13 - 14 roč.

Monika Maruniaková -
800 voľ. sp. - 10:20.91         1.

Kategória seniorky a juniorky 15 

roč. a st. Denisa Tenkelová

800 voľ.sp. - 9:36.48          1.

red

Majstrovstvá stredoslovenskej oblasti v plávaní

Predám Citroën C3, obsah  
1.4, 2,5 ročné, cena dohodou, 
tel.č.0918 142 474

Predám 180, 140 a 100 kg pras- 
ce, tel.č.: 0915 537 325

Predám Simson s TP a EČ,  
cena 300 €, tel.č.: 0903 964 689

Ponúkam dovoz dreva a iných  
vecí na V3S, tel.č.: 0944 164 590

Predám oceľové disky na Feli- 
ciu a pod. 4 ks, 40 €, zväčšovák 
Krokus s leštičkou, 10 €, truh-
licový mrazák 200 l, 50 €, tel.č.: 
0915 171 206

Novootvorený detský secon- 
d-hand na Ul. Dolnej pod Ná-
bytkom Vás pozýva do svojich 
priestorov. Od 4.11.2010 zľava 
– 40% na všetok tovar. Tešíme sa 
na Vašu návštevu!

Predám palivové drevo metro- 
vicu s dovozom, tel.č. 0944 164 
590

Predám piano Rieger Kloss z  
roku 1989, trojpedálový, málo 
používaný, ako nový,  tmavohne-
dý s vysokým leskom. Cena 1700 
€. Otočný stolček ku klavíru 50 
€ v hnedej farbe. Metronom ku 
tomu zdarma. Info: 0903 593 
617

Predám štiepané drevo buk,  
1prm/39€, metrovicu 1m/29€, 
tel.č.: 0908 531 348

Predám čistokrvné šteniatka  
NO, bez PP, zaočkované, odčer-
vené, tel.č.: 0908 211 215 

Za odvoz ponúkam kameň do  
základov, tel.č.: 0914 148 211

Dám do prenájmu 3-izbový byt,  
tel.č.: 0903 029 083

Dám do prenájmu garáž na  
Drieňovej, cena 33 €/1 mes., tel.č.: 
0908 929 550

Prenajmem 1-izbový byt v BŠ,  
tel.č.: 045/692 90 37

Prenajmem 1-izbový byt v RD  
pod Kalváriou pre 1-2 osoby, tel.č.: 
0910 488 211 

Prenajmem v RD s UK v Št.  
Baniach 1-jednolôžkovú (90 €) a 
1-dvojlôžkovú zariadenú izbu (115 
€), tel.č.: 0915 169 422

Starší pár hľadá podnájom v RD,  
tel.č.: 0905 699 155, 0915 804 914

Dám do prenájmu 1-izbový byt  
v Banskej Štiavnici, tel.č.: 0905 762 
039

Predáme stavebný pozemok v  
BŠ, tel.č.: 0905 644 782

Predám 3-izbový byt v BŠ, tel.č.:  
0944 228 468 
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Prenajmem zariadený 2 
izbový byt na Križovatke 

22/ 4. poschodí . 
Mesačný nájom (podľa 

počtu osôb) celkom  cca 
232,39 €. 

Informácie telefón 0903 
526 786

Predaj jabĺk z ovocného sadu Svä-
tý Anton, cena 0.60,-EUR. Akcia: 
nad 100 kg - 20% zľava. Každú sobo-
tu: 8.00-12.00 hod. Predajné miesto: 
Zigmund šachta - klimatizovaná 
hala na uskladnenie (oproti zámoč-
níctvu Ruckschloss). Jablká hlavne 
na zimné uskladnenie 

Tel.č.: 0907 800700, 0905 554433


