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Inzercia

Klubový autobus FC Barce-
lona - Scania Titanium Noge 
vzbudzuje pozornosť na celom 
svete. Objavte, čím je tento 
elegantný autobus mimoriad-
ny a vyskúšajte si jazdu v štýle 
šampiónov. 

Autobus prichádza na Slovensko 
priamo z Barcelony už v novembri 
tohto roku. Majiteľom autobusu 
je  spoločnosť SOREN so sídlom 
v Banskej Štiavnici, ktorá plánuje 
pre fanúšikov klubu FC Barcelona 
zaujímavé aktivity.

Športoví nadšenci by si nema-
li nechať ujsť turné po Slovensku, 
ktoré sa bude konať v okresných 
mestách v rámci rozpisov futbalo-
vých zápasov. Fanúšikovia FC Bar-

celona budú mať jedinečnú šancu 
posiedieť si  na miestach majstrov 
sveta vo futbale a zažiť neopako-
vateľnú atmosféru. Súčasťou turné 
bude aj predaj tričiek, lôpt a ostat-
ných propagačných materiálov FC 
Barcelona. 

Autobus je však určený aj na 
luxusnú a VIP prepravu, keďže au-
tobus disponuje najpokročilejšou 
technológiou a originálnym desig-
nom splňuje najvyššie požiadavky 
trhu.

Autobus je vybraným modelom 
katalánskeho karosára NOGE – 
model Titanium na podvozku Sca-
nia s dĺžkou 14 m, výškou 3,7 m a 
výkon 480 koní. Má  predovšetkým 
neprehliadnuteľný a avantgardný 
dizajn, vďaka ktorému  je ľahko  

identifi kovateľný a zapamätateľný. 
NOGE si na originalite vozidla 

zakladá, a preto ho navrhol vo far-
bách klubu FC Barcelona. Vďaka 
najmodernejšej technológii má 
autobus zabezpečenú vynikajúcu 
prevádzkovú a palivovú hospo-

dárnosť, čím výrazne znížil vplyv 
na životné prostredie. Vynikajú aj 
jazdné vlastnosti a  osvedčená le-
gendárna spoľahlivosť výrobcu.

Autobus poskytuje celej posád-
ke s vodičom nadštandardný kom-
fort. Samozrejmosťou  4.str.

Legendárny velikán čoskoro v Štiavnici
Tento skvost sa určite objaví aj vo vašom okolí

Už žiadne rozfúkané vrecúška, 
nekontrolovateľný zápach a ne-
poriadok, len kopec, na ktorom 
začína vzchádzať tráva. Áno, 
skládku Principlac sa podarilo 
úspešne zrekultivovať. Nebolo 
to vôbec jednoduché. Ale po-
ďme pekne poporiadku.

Skládku Principlac sme nemohli 
ďalej prevádzkovať, pretože nema-
la tesniacu fóliu – o tom sme tu už 
niekoľkokrát písali. Na jej rekul-
tiváciu, vyčíslenú na 1,82 mil. €, 
neboli fi nancie, keďže fi nančná re-
zerva, ktorú si skládka počas svojej 
životnosti musí tvoriť a ktorá slúži 

na rekultiváciu a následný 30-roč-
ný monitoring skládky, dosahovala 
len 8 % z nákladov na rekultiváciu 
skládky. Našťastie sa Technickým 
službám, mestský podnik Banská 
Štiavnica, v spolupráci s  Mestom 
BŠ podarilo získať nenávratný fi -
nančný príspevok (NFP) v rámci 
projektu „Uzatvorenie a rekulti-
vácia skládky odpadov na odpad, 
ktorý nie je nebezpečný, v Banskej 
Štiavnici“, podporeného z operač-
ného programu Životné prostredie.

Treba zdôrazniť, že zrekultivovať 
skládku v zmysle legislatívy vôbec 
neznamená zaviesť kopu smetí ze-
minou! Rekultivácia skládky od-

padov je pomerne komplikovaná 
stavba, ktorá musí spĺňať zákon-
né kritériá a musí byť schválená 
Slovenskou inšpekciou životného 
prostredia – už na úrovni projektu 

pre stavebné povolenie a aj po odo-
vzdaní stavby v kolaudačnom ko-
naní. Samotná implementácia NFP 
je náročná účtovne a aj administra-
tívne.  4.str.

Rekultivácia skládky je úspešne u konca
Zrekultivovať skládku neznamená zaviesť smeti zeminou!

Klubový autobus FC Barcelona príde k nám
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Mestská polícia 
informujeDôležité oznamy

Dňa 22.11.2010 za účasti zástup-
cov Mesta Banská Štiavnica, ako 
aj zástupcov dodávateľa stavby, 
slávnostným prestrihnutím pásky 
dali do užívania novovybudované 
schody, nachádzajúce sa za objek-
tom Kammerhof na Ul. Striebor-
ná, ústiace do Ulice Višňovského 
pri penzióne Ister.

Tieto nové schody nahradili pô-
vodné staré schody, ktoré boli v 
havarijnom stave, a ulica Striebor-
ná bola v tomto úseku dlhšiu dobu 
uzatvorená.

Projektantom tejto stavby s pra-
covným názvom „Banská Štiavni-
ca – Ul. Višňovského – časť scho-
dy“ je Ing. arch. Marta Ščepková 
z Banskej Bystrice, a realizácie sa 
úspešne zhostila fi rma COMBIN,  
spol. s r.o., Banská Štiavnica.  Vy-
búranie starého a vybudovanie 
nového schodiska bolo realizované 
v priebehu 2 mesiacov, a náklady 
stavby, vrátene verejného osvetle-
nia, predstavujú čiastku 49 730,00 
€ s DPH.   

redakcia 

Ulica Strieborná už konečne priechodná

Oznam o prerušení dodávky 

elektrickej energie

Oznamujeme vám, že od 
08.12.2010, 09.00 do 08.12.2010, 
17.00 bude prerušená dodáv-
ka elektrickej energie z dôvodu 
montáže el. zariadenia. Bez el. 
energie bude v Banskej Štiavni-
ci časť Podsitnianska okrem Ul. 
29.augusta, Ul. Kríková, Potoč-
ná, na Ul. Obrancov d.c.1, d.č.34, 
Jednota, d.č.36, d.č.37, d.č.39., 
nám. Padlých hrdinov d.č.3, 
d.č.5, Škôlka a v Štiavnických 
Baniach od d.č.58 po d.č.115 a 
od d.č.249 po d.č.291, Pamiat-
kostav na Antolskej ceste, v čas-
ti Povrazník Ul. Brezová, na Ul. 
L.Exnára d.č.2 Elindukt, d.č.3, 
d.č.4, Ul. J.Horáka, K.Šmidkeho, 
V. Klementisa, kpt. J.Nálepku, na 
Ul. Na Mária šachtu d.č.5, d.č.6 , 
Šachta Mach a Horná Roveň.

Oznamujeme vám, že od 
13.12.2010, 08.00 do 13.12.2010, 
13.00 bude prerušená dodáv-
ka elektrickej energie z dôvodu 
opravy el. zariadenia. Bez el. 
energie bude v Banskej Štiavnici 
celá ulica MUDr. Straku a Ulici 
Pátrovská č.2, 4, 6, 7.

Dipečing VN/NN Žiar nad Hronom

Mesto Banská Štiavnica, v zastú-

pení primátorom mesta, vypisuje 

výberové konanie na obsadenie 

funkcie: 

Konateľ Bytovej správy, s.r.o., v 
Banskej Štiavnici.

Bližšie informácie k výberovému 
konaniu získate na Mestskom úra-
de v čase od 07.00 hod. do 15.00 
hod. alebo na tel. č. 045/6949615.

Písomné prihlášky s požadova-
nými dokladmi treba zaslať alebo 
osobne doručiť do 30.11.2010 na 
adresu: Mestský úrad, Radničné 
námestie č. 1, 969 24 Banská Štiav-
nica na obálke s označením: Vý-
berové konanie – konateľ Bytovej 
správy s. r. o. – neotvárať.

Predpoklady: - odborná spôso-
bilosť 

- 3 roky a viac praxe v riadiacej 
funkcii

- občianska bezúhonnosť
- organizačné schopnosti
- osobné a morálne predpokla-

dy
- vypracovanie projektu ma-

nažovania Bytovej správy, 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, primátor mesta 

Banská Štiavnica

Vyhlásenie výberového konania
Nakoľko v poslednom čase 

došlo na území mesta Banská 
Štiavnica k viacerým  krádežiam 
vlámaním do rôznych objektov,  
MsPo zvýšila v nočných hodi-
nách kontrolu objektov MŠ a ZŠ 
ako aj iných zariadení.

Počas uplynulého týždňa 
hliadka MsPo odchytila 3 zatú-
laných psov, ktoré boli následne 
umiestnené v karanténnej stanici 
na Technických službách. 

Dňa 20.11.2010 o 09.00 hod. 
bolo na MsPo oznámené, že v 
areáli Banského múzea v príro-
de  je v bráne zakliesnený srnec. 
Hliadka po preverení oznámenia 
privolala hasičov, ktorí za pomo-
ci hydraulickej nožnice srnca vy-
slobodili. 

Dňa 22.11.2010 o 07.30 hod. 
oznámil na útvar MsPo jeden z 
kandidátov na primátora mesta, 
že mu neznáma osoba  už dru-
hýkrát strhla  jeho predvolebný 
plagát, ktorý bol umiestnený na 
budove v časti Štefultov. Vec je v 
riešení MsPo. 

Náčelník MsPo

JUDr. Dušan Lukačko

Komunálne voľby 2010

Pripomíname voličom, že voleb-

né miestnosti dňa 27.11.2010 sú 

otvorené v zmysle zákona o voľ-

bách od 7.00 hodiny, ale len do 

20.00 hodiny.

Oznamujeme voličom, ktorí 
majú trvalý pobyt Mesto Banská 
Štiavnica, bez uvedenia ulice a 
čísla domu, sú zapísaní vo vo-
ličskom zozname v okrsku č. 1, 
volebná miestnosť - zasadačka 
Mestského úradu, Radničné ná-
mestie č. 1 v Banskej Štiavnici.

Ak sa volič z vážnych dôvodov, 
(pre zlý zdravotný stav a pod.) ne-
môže dostaviť do volebnej miest-
nosti, kde je zapísaný v zozname 
voličov, môže požiadať o voľbu 
do prenosnej volebnej schránky. 
So svojou žiadosťou sa môže ob-
rátiť priamo na svoju okrskovú 
volebnú komisiu prostredníc-
tvom svojich známych, susedov, 
alebo aj  telefonicky na číslo or-
ganizačného štábu:  694 96 16.

MsÚ

Oznámenie o predĺžení lehoty 

prerokovania ÚPN-Zóny Počú-

vadlianske jazero

Mesto Banská Štiavnica ako or-
gán územného plánovania podľa 
§ 16 a §18 zákona č. 50/1976Zb. 
o územnom  plánovaní a staveb-
nom poriadku v znení neskor-
ších  predpisov (Stavebný zákon)  
oznamuje predĺženie lehoty pre-
rokovania a teda možnosti vyjad-
renia sa ku Konceptu –ÚPN zóny 
Počúvadlianske jazero  do  31.12. 
2010.

Koncept  je uložený na Mest-
skom úrade v Banskej Štiavnici,  
Radničné námestie č. 1, oddelení 
výstavby, taktiež zverejnený  na 
internetovej stránke http://www.
banskastiavnica.sk 

Prípadné pripomienky a ná-
mety je potrebné doručiť písom-
ne, najneskôr  do 31.12.2010  na 
Mestský úrad v Banskej Štiav-
nici, oddelenie výstavby, alebo 
e-mailom na adresy primator@
banskastiavnica.sk   resp. danka.
gajdosova@banskastiavnica.sk. 

Mgr. Pavol Balžanka

primátor mesta
Zrekonštruované schodisko na Striebornej ulici
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Od 1. júna 2010 nadobudol 
na území SR účinnosť zákon č. 
136/2010 Z.z. o službách na vnú-
tornom trhu a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Dôvodom pri-
jatia zákona bolo preniesť do práv-
neho poriadku Slovenskej republiky 
Smernicu Európskeho parlamentu 
a Rady 2006/123/ES z 12.12.2006 o 
službách na vnútornom trhu, ktorá 
má zabezpečiť súlad nášho právne-
ho poriadku s právom Európskeho 
spoločenstva a slobodu voľného 
pohybu služieb, liberalizovať služby, 
odstraňovať neprimerané, neopod-
statnené a diskriminačné prekážky 
pri poskytovaní služieb a zjednoco-
vať podmienky v oblasti poskytova-
nia služieb v jednotlivých členských 
štátoch EÚ. Zákon o službách na 
vnútornom trhu upravuje práva a 
povinnosti poskytovateľov služieb, 
práva príjemcov služieb, dozor nad 
poskytovateľmi služieb, činnosť jed-
notných kontaktných miest a spo-
luprácu s orgánmi iných členských 
štátov Európskej únie. Otvoril sa 
priestor aj na cezhraničné poskyto-
vanie služieb v krajinách EÚ.

Zákon o službách na vnútornom 
trhu významným spôsobom no-
velizuje aj zákon č. 455/1991 Zb. o 
živnostenskom podnikaní v znení 
neskorších predpisov (živnostenský 
zákon). Ide hlavne o zjednodušenie 
administratívnych procedúr a zní-
ženie administratívnej náročnos-
ti, najmä pri vstupe podnikateľov 
(fyzických aj právnických osôb) do 
podnikania, rozšírenie služieb jed-
notných kontaktných miest (JKM), 
ktoré pracujú na všetkých živnos-
tenských úradoch. 

Úlohy JKM  plnia všetky odbo-
ry živnostenského podnikania na 
obvodných úradoch v SR. JKM sú-
streďujú jednotlivé administratívne 
úkony súvisiace s podnikaním na 
jednom mieste a zabezpečujú pre 
podnikateľov všetky formality, ktoré 
súvisia so získaním prístupu k pod-
nikaniu alebo s jeho výkonom, po-
skytujú informácie o všeobecných 
a osobitných podmienkach podni-
kania,  kontaktoch na orgány, kto-
ré sú príslušné na rozhodovanie vo 
veciach podnikania, možnostiach 
prístupu k verejnej časti registra. 
Prijímajú údaje a doklady potrebné 
na začatie podnikania (ohlásenie 
živnosti, správne poplatky). 

Medzi zásadné zmeny týkajúce sa 
podnikateľov vyplývajúce z novely 
živnostenského zákona patrí:

1. Zrušenie kategórie koncesova-

ných živností

Živnostenské listy a koncesné lis-
tiny vydané do 31.5.2010 zostávajú v 
platnosti. Tam, kde sa v osobitných 
predpisoch používa názov „živnos-
tenský list“ alebo názov „koncesná 
listina“, rozumie sa tým „osvedčenie 
o živnostenskom oprávnení“.

V súvislosti s koncesnými listi-
nami vydanými do 31.12.2010 na 
vykonávanie vnútroštátnej náklad-
nej cestnej dopravy, vnútroštátnej 
autobusovej dopravy a vnútroštát-
nej taxislužby je potrebné poukázať 
na riešenie situácie na úseku cestnej 
motorovej dopravy v prechodnom 
období, kde došlo k zmene živnos-
tenského oprávnenia (koncesnej 
listiny) na povolenie na jeho vyko-
návanie v zmysle § 42d zákona č. 
168/1996 Z.z. o cestnej doprave v 
znení neskorších predpisov. Ak v 
súčasnom období, t.j. od 1.6.2010 
dôjde k zmene počtu vozidiel, 
zmene miesta podnikania (sídla), 
zmene zodpovedného zástupcu, 
dopravca oznámi túto skutočnosť 
príslušnému Krajskému úradu pre 
cestnú dopravu a pozemné komu-
nikácie, ktorý ju následne oznámi 
príslušnému živnostenskému úra-
du, ktorý  premietne tieto zmeny do 
živnostenského registra bez správ-
neho poplatku.
2. Obligatórna registrácia fyzic-

kých osôb k dani z príjmov a pri-

hlasovanie do systému zdravotné-

ho poistenia

Pri získavaní oprávnenia na pod-
nikanie prostredníctvom jednotné-
ho kontaktného miesta si fyzická 
osoba splní na jednom  mieste po-
vinnosť oznámiť údaje potrebné na 
registráciu a oznámenie daňovníka 
podľa osobitného predpisu a pri-
hlásiť sa do systému zdravotného 
poistenia. Fyzická osoba, ktorá ne-
uvedie názov zdravotnej poisťovne, 
v ktorej je registrovaná na povinné 
zdravotné poistenie, musí vyplniť 
údaje vyžadované pre prihlásenie sa 
do systému povinného zdravotného 
poistenia.
3. Zjednodušenie administratívy

Živnostenské úrady (JKM) vy-
dávajú od 1.6.2010 jednotné do-
klady o živnostenskom oprávnení 
– „Osvedčenia“. Jedno osvedčenie o 
živnostenskom oprávnení obsahuje 
všetky predmety podnikania uvede-
né v ohlásení živnosti. Správny po-
platok sa vyberá za každý predmet 
podnikania (1 voľná živnosť 5 eur, 1 

remeselná, viazaná živnosť 15 eur)
O pozastavení prevádzkovania 

živnosti a zmene obdobia pozasta-
venia prevádzkovania živnosti sa 
nevydávajú rozhodnutia. Podnika-
telia pozastavenie oznamujú živ-
nostenskému úradu, jeho účinky 
nastávajú najskôr dňom doručenia 
oznámenia a doba pozastavenia 
nesmie byť kratšia ako 6 mesiacov a 
dlhšia ako 3 roky. Správny poplatok 
sa vyberá vo výške 4 eurá.

Fyzické aj právnické osoby môžu 
vykonať ohlásenie živnosti, ozná-
menie o pozastavení prevádzkova-
nia živnosti, oznámenie o zmene 
obdobia  pozastavenia prevádzko-
vania živnosti, oznámenie o ukon-
čení podnikania prostredníctvom 
zamestnancov JKM priamo do elek-
tronického systému JKM (bez pred-
chádzajúceho vyplnenia príslušných 
formulárov).
4. Predkladanie návrhov na zápis 

do obchodného registra

Ide o najzávažnejšiu zmenu, kto-
rá výrazným spôsobom pozitívne 
ovplyvní podnikateľské prostredie. 
Právnické osoby majú možnosť 
prostredníctvom JKM požiadať o vy-
konanie prvozápisu do obchodného 
registra. Úlohou JKM je:

- pripraviť návrh na zápis do ob-
chodného registra, vytlačiť formulár 
a osvedčiť na jeho poslednej strane 
pravosť podpisu navrhovateľa

-  vybrať súdny poplatok za návrh, 
správny poplatok za overenie podpi-
su a za skenovanie príloh k návrhu 

- odoslať návrh so všetkými prí-
lohami príslušnému registrovému 
súdu
5. Nová úprava vydávania výpisov 

zo živnostenského registra

Výpis  z verejnej časti registra ob-
sahuje zapísané údaje platné v deň 
jeho vydania. Osobe, ktorej sa údaje 
týkajú, možno vydať na požiadanie 
výpis v rozsahu údajov zapísaných 
vo verejnej i neverejnej časti registra 
platných v deň jeho vydania.

Výpisy zo živnostenského regis-
tra sa vydávajú na ktoromkoľvek 
obvodnom úrade (JKM).
6. Zákaz vyžadovania originálov 

listín alebo ich úradne overených 

kópií alebo úradných prekladov 

cudzojazyčných listín

Predloženie originálu dokladu, 
jeho úradne osvedčenej kópie ale-
bo úradne osvedčeného prekladu 
sa vyžaduje, iba ak tak ustanovuje 
osobitný predpis.
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7. Rozšírenie úloh JKM na činnosti, 

ktoré nie sú živnosťou

Obvodný úrad plní úlohy JKM 
podľa tohto zákona pre činnosti, 
ktoré sú podnikaním na základe 
iného ako živnostenského opráv-
nenia, ak tak ustanovujú osobitné 
predpisy. Miestne príslušným úra-
dom je obvodný úrad v sídle kraja.

Rozšírenie úloh JKM sa týka vý-
lučne činností, ktoré sú upravené 
v samostatných článkoch zákona 
o službách na vnútornom trhu, t.j. 
podľa zákona:

- o banskej činnosti
- o daňových poradcoch
- o autorizovaných architektoch a 

autorizovaných stavebných inžinie-
roch

- o Komore reštaurátorov a výko-
ne reštaurátorskej činnosti jej členov 

- o Komore geodetov a kartogra-
fov

- o civilnom letectve
- o advokácii
- o patentových zástupcoch
- o znalcoch, tlmočníkoch a pre-

kladateľoch
- o mediácii
- o súkromných veterinárnych 

lekároch a Komore veterinárnych 
lekárov

- o energetike
- o tepelnej energetike
- o správcoch
- o audítoroch
- o geologických prácach
Vo všetkých uvedených zákonoch 

sú formulácie, že žiadosť o oprávne-
nie možno podať aj prostredníctvom 
jednotného kontaktného miesta v 
sídle kraja.

Na internetovej stránke Minis-
terstva vnútra SR www.zrsr.sk sú 
prístupné všetky aktuálne a dôležité 
informácie pre záujemcov o podni-
kanie, ale aj pre podnikateľov. Zverej-
nené sú materiály:

• úplné znenie živnostenského zá-
kona

• zákonné lehoty konania
• vzory tlačív pre fyzické a práv-

nické osoby
• správne poplatky
• obsahové náplne remeselných 

živností
• zoznam odporúčaných označení 

voľných živností
• informácie o jednotných kon-

taktných miestach v SR
• informácie o cezhraničnom po-

skytovaní služieb
Obvodný úrad Žiar nad Hronom

odbor živnostenského podnikania

Veľká novela živnostenského zákona
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1.str. sú kožené sedačky dopl-
nené polohovateľnými opierkami 
nôh, stolíky s držiakmi na nápo-
je, sklopnými opierkami na ruky, 
samonavíjacími bezpečnostnými 
pásmi.

Odpočinok tiež spríjemnia lu-
xusné ležadlá, hrací stôl, salón v 
klubových farbách so stolíkom v 
zadnej časti autobusu. Tento salón 

môže slúžiť k menším prezentáci-
ám, keďže má k dispozícii aj 2 LCD 
panely a kompletné ozvučenie.

V autobuse nechýbajú ani vy-
moženosti dnešnej doby ako na-
príklad individuálne rozvody 
audio s 8 kanálmi (mp3, IPOD), 
zásobník na 10 CD, 2 DVD, TDT, 
6 monitorov a pripojenie  do siete s 
internetom. Pre bezpečné uloženie 

cenností sú na palube 2 trezory, 3 
chladničky na nápoje a potraviny, 
espresso stroj a luxusná, na mieru 
upravená toaleta.

Tento skvost sa určite objaví 
aj vo vašom okolí. Bližšie infor-
mácie nájdete na stránke: www.
viptransport.sk

Simona Schwarz

Velikán čoskoro v Štiavnici

1.str. 

V skratke treba spomenúť, čo si 
stavba „Uzatvorenie skládky Prin-
ciplac“ vyžadovala:

• Teleso skládky bolo potrebné 
upraviť do požadovaného tvaru 
podľa projektu - muselo byť odbag-
rovaných a premiestnených 17 630 
m3 odpadu, čo predstavovalo 2 350 
nákladných áut.

• Na upravené teleso sa položila 
vrstva netkanej textílie s rozlohou 
18 153,6 m2, ktorá zabraňuje pre-
miešaniu uloženého odpadu so štr-
kom odplyňovacej vrstvy.

• Na netkanú textíliu sa roz-
prestrela odplyňovacia vrstva zo 
štrku Ø22 – 32 mm v hrúbke 40 
cm. Potrebný objem štrku je 6 
915,6 m3(922 nákladných áut). 
Táto vrstva zabezpečuje odvádza-
nie skládkového plynu prostred-
níctvom 3 odplyňovacích studní 
umiestnených v telese skládky, kto-
ré siahajú do hĺbky 10 – 11 m.

• Na vrstvu štrku prišla zase 
vrstva netkanej textílie s rozlohou 
18 153,6 m2. Táto vrstva zabraňuje 
premiešaniu vrstiev pod a nad ňou 
(odplyňovacia vrstva a minerálne 
tesnenie).

• Minerálne tesnenie je 50 cm 
hrubá nepriepustná ílová vrstva, 
ktorej úlohou je zamedziť priesaku 
zrážkových vôd do skládkovaného 
odpadu. Vrstva má objem 8 949,4 
m3 ílu (1 193 nákladných áut).

• Drenážna vrstva je rozprestre-
tá na ílovom tesnení a odvádza 
zrážkové vody do odvodňovacie-
ho systému skládky. Je to textília s 
drenážnymi rúrkami a špeciálnou 
štruktúrou. Rozloha vrstvy je 19 
757 m2. Pre lepšie drenovanie a 
ochranu sa zasýpala jemným štr-
kom vo vrstvičke 3,5 cm.

• Na takýto sled vrstiev prišla 
krycia vrstva zeminy, 70 cm hrubá 

v objeme 12 295,2 m3 (1 640 ná-
kladných áut). Na túto zeminu sa 
rozprestrela vrchná vrstva biolo-
gicky aktívnej zeminy, 30 cm hrubá 
(objem 5 802,8 m3, 774 nákladných 
áut), do ktorej sa zasiala zmes rôz-
nych druhov tráv vo forme hydro-
osevu.

Okrem týchto vrstiev stavba uza-
tvorenia skládky obsahuje aj systém 
odvodňovacích priekop po oboch 
stranách telesa skládky, v celkovej 
dĺžke 618 m, ktorého úlohou je od-
viesť dažďovú vodu z telesa skládky. 
Ďalej obsahuje oplotenie skládky v 
dĺžke 625 m a zemník, z ktorého sa 
ťaží zemina na jednotlivé uzatvára-
cie vrstvy, a je po ťažbe znova zre-
kultivovaný a zatrávnený.

Väčšina stavebnej činnosti boli 
zemné práce, ktoré sťažovalo ex-
trémne množstvo zrážok počas ce-
lého roka. Často sa stávalo, že pre 
rozmoknutý terén nemohli stroje 
pracovať a čakalo sa, kým pôda 
aspoň trochu obschne. To kom-

plikovalo a predlžovalo priebeh 
stavby. Ale nakoniec sa rekultivá-
ciu skládky podarilo dokončiť ešte 
pred nástupom sychravého jesen-
no – zimného počasia. Na jar sa na 
zrekultivovanej skládke zazelená 
tráva. 

Skládku je potrebné po dobu 30 
rokov od jej uzatvorenia monitoro-
vať (sadanie telesa skládky, sklád-
kový plyn, priesakové a podzemné 
vody), ďalej bude potrebné stavbu 
kosiť a udržiavať. Celkové náklady 
na údržbu a monitoring boli od-
hadnuté na 8 200 € ročne. Takže po 
zahrnutí všetkých reálnych nákla-
dov na rekultiváciu a následný 30 
ročný monitoring môžeme konšta-
tovať, že skládkovanie odpadu vô-
bec nie je lacná záležitosť. Našťastie, 
aj vďaka eurofondom, nezostala po 
skládkovaní v reliéfe Štiavnických 
vrchov hnisajúca rana, ale len ledva 
rozpoznateľná jazva.

Miloš Veverka 

Technické služby, m. p. BS

Rekultivácia skládky je úspešne u konca

Polícia informuje 

Vyčíňanie v materskej škole                                                                                          

Neznámy páchateľ dňa 
12.11.2010 v čase od 15.30 hod. 
do dňa 15.11.2010 do  05.50 hod. 
vykonal krádež vlámaním do bu-
dovy materskej škôlky v Banskej 
Štiavnici , Nám. Padlých hrdinov 
č.2 tak, že nezisteným predme-
tom rozbil sklenenú výplň na 
okne zo zadnej strany budovy 
škôlky, otvoril okno a týmto spô-
sobom vnikol do priestorov škôl-
ky, kde odcudzil 1 ks fotoaparát 
zn. Samsung, pričom poškodil 3 
ks hasiacich prístrojov a tiež po-
škodil 20 ks posteľných súprav a 
50 ks uterákov , tým že ich po-
striekal obsahom hasiacich prí-
strojov, čím poškodenému Mest-
skému úradu Banská Štiavnica 
spôsobil škodu vo výške 130 € a 
škodu poškodením vecí vo výške 
950 € . Uvedené konanie napl-
ňuje skutkovú podstatu prečinu  
poškodzovanie cudzej veci podľa 
§ 244 ods.1 tr. zákona, za čo hrozí 
trest odňatia slobody do 1 roka. 
Páchateľovi hrozí trest odňatia 
slobody 1-5 rokov. Akékoľvek 
poznatky sú vítané na známom 
čísle 158. 

Krádež a poškodzovanie cudzej 

veci

Neznámy páchateľ z 15.11.2010 
na 16.11.2010 na Ul. Križovatka 
v Banskej Štiavnici sa vlámal do 
objektu budovy spol. Tália BS, 
s.r.o., do ktorej vošiel ventilač-
ným otvorom do priestorov po-
hostinstva Barbora, odkiaľ spoza 
barového pultu odcudzil cigarety, 
fi nančnú hotovosť, čím spôsobil 
majiteľovi D.T. z Banskej Štiav-
nice škodu 525,32€ , ďalej prešiel 
cez spojovaciu chodbu, kde vy-
lomil zaisťovaciu mrežu, prešiel 
k zadným vstupným dverám ve-
dúcich do čínskeho obchodu, na 
ktorom tiež vylomil vstupné dve-
re, kde vnikol do skladovacích 
priestorov a kancelárie, odkiaľ 
odcudzil fi nančnú hotovosť vo 
výške 1000€ čím celkove spôsobil 
škodu vo výške 1500€. X.J. z Bra-
tislavy. Neznámemu páchateľovi 
hrozí trest odňatia slobody 1-5 
rokov.  Akékoľvek poznatky sú 
vítané na známom čísle 158. 

Riaditeľ 

Odboru poriadkovej polície 

plk. JUDr. Gejza Volf

Rekultivácia skládky Principlac ukončená 
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Dni Andreja Kmeťa sa už tradič-
ne uskutočnili na našej škole v 
termíne od 8. do 11. novembra 
2010.

Počas týchto dní mali 8. novem-
bra 2010 naši študenti možnosť 
zúčastniť sa prezentácií, worksho-
pov a prednášok na rôzne témy.V 
spolupráci so Štátnym banským 
archívom sa zúčastnili pracovného 
semináru Tvorba máp, pripome-
nuli si 110. výročie založenia Mest-
ského múzea v Starom zámku. S 
pracovníkmi OR PZ v Žiari nad 
Hronom a Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva diskuto-
vali na tému Kriminalita mládeže 
a prevencia sociálno – patologic-
kých javov, a formou videokon-
ferencie odsledovali a aktívne sa 
zapojili do prednášky 

Doc. RNDr. V. Janiša z Fakulty 
prírodných vied UMB v Banskej 
Bystrici, ktorý svoju prednášku na 
témy Zlatý rez a Fraktály – zaujíma-
vé matematické témy, odprednášal 
zo španielskeho mesta Gijon, kde 
sa práve nachádza na študijnom 
pobyte. 

Zároveň študenti získali zaují-
mavé poznatky o činnosti hormó-
nov prostredníctvom prednášok: 

Stresové hormóny a ich účinky a 
Hormóny v dobe adolescencie. Za-
ujímavosti z tejto problematiky pri-
blížila Z. Bačová PhD., z Ústavu ex-
perimentálnej endokrinológie SAV 
v Bratislave.

Do prezentácií aktívne prispeli 
aj študenti, ktorí si pripravili pred-
nášky na témy Zlatý rez a Pohľady 
na evolúciu.

9. novembra 2010 si naši študenti 
vyskúšali, aké je to stáť za katedrou. 
V 2. A 3. ročníkoch pod názvom 
Študenti za katedrou – vyskúšajte si 
byť kantorom odučili vybrané vyu-
čovacie hodiny. Študenti 1. ročníkov 
sa formou prezentácie od svojich 
starších spolužiakov oboznámili s 
témou Andrej Kmeť, historik, etno-
graf, botanik a vydali sa Po stopách 
Andreja Kmeťa - navštívili pamätnú 
izbu v jeho rodnej Bzenici.

Časť študentov absolvovala tu-
ristickú prechádzku po náučnom 
chodníku Andreja Kmeťa. 

10. – 11. november 2010 sa na 
našej škole konali Dni otvorených 
dverí. V tieto dni mali možnosť 
žiaci predovšetkým 8. a 9. ročníkov 
základných škôl a ich rodičia pre-
zrieť si priestory školy, zúčastniť sa 
zaujímavých aktivít, oboznámiť sa 
s možnosťami štúdia, študijnými 

odbormi, školským vzdelávacím 
programom, profi lom absolventa a 
podmienkami prijatia na našu ško-
lu.

Pre našich možných budúcich 
študentov sme pripravili zaujímavé 
aktivity.

Mali možnosť na hodine anglic-
kého jazyka pracovať s interaktív-
nou tabuľou, zúčastniť sa hodiny 
jazyka nemeckého, zapojiť sa do ak-
tivít na hodine etickej výchovy.

V chemicko – biologickom la-
boratóriu odhaľovali miniatúrne 
tajomstvá pod mikroskopom a za-
ujímavý svet chémie. Oboznámili 
sa so stereometriou vo vyučovaní 
matematiky, zúčastnili sa vyučo-
vania anglického jazyka zábavne a 
hravo ako aj hodiny konverzácií v 
anglickom jazyku vedenej anglicky 
hovoriacim lektorom z afrického 
Zimbabwe.

Veríme, že tohtoročné Dni An-
dreja Kmeťa boli zaujímavé pre 
našich súčasných študentov a Dni 
otvorených dverí oslovili našich 
možných budúcich študentov.

Tešíme sa na nich v novom škol-
skom roku!

Miroslava Kováčová,

Gymnázium Andreja Kmeťa 

Banská Štiavnica

Dni Andreja Kmeťa na Gymnáziu A. Kmeťa

Dňa 21. novembra (nedeľa) 
2010 o 14.00 hod. v náhrad-
ných priestoroch v zasadačke 
KD na Námestí sv. Trojice č. 7 
sa konalo zasadnutie členov 
protipožiarnych kontrol-
ných skupín Dobrovoľného 
hasičského zboru v Banskej 
Štiavnici. 

Zasadnutie otvoril V. Poprac a pri-
vítal účastníkov zasadnutia.

Preškolenie členov vykonal Jozef 
Borský a Vladimír Poprac.

• Primátor mesta Banská Štiavni-
ca, na základe uznesenia mestského 
zastupiteľstva č. 116/2005 zo dňa 
30.8.2005 v zmysle ustanovení § 24 
zákona NR SR 314/2001 Z.z. o ochra-
ne pred požiarmi v znení neskor-
ších predpisov, s cieľom preverenia 
dodržiavania povinností na úseku 
ochrany pred požiarmi v objektoch a 
priestoroch fyzických osôb, právnic-
kých osôb a podnikajúcich fyzických 

osôb poveril od 21. novembra 2010: 
• Zábudlého T. za vedúceho kon-

trolnej skupiny a za členov Z. Soldá-
na a P. Dobrotu. Táto poverená sku-
pina vykoná protipožiarnu kontrolu 
v domoch, ktoré sa nachádzajú na 
uliciach: S. Mikovíniho, Pod Para-
dajzom, Kutnohorská, Pod Červe-
nou studňou, Nad Rozgrundom, 
Úvoznaé, Vodárenská a Staromest-
ská.

• Krkošku M. za vedúceho kon-
trolnej skupiny a členov Bokroša 
M. a Komorníka M. Táto poverená 
skupina vykoná kontrolu v domoch, 
ktoré sa nachádzajú na uliciach:  P. 
Kyrmerzera, Klinger, Kukučina, 
Horná Resla, Dolná Resla, Kamenná, 
Družicová, V. Václavekovej, Na Zig-
mund šachtu, Koncová a J.K.Hella.

• Popraca Vladimíra za vedúceho 
kontrolnej skupiny a členky Júliu 
Popracovú a Danu Ozankovú. Táto 
poverená skupina vykoná kontro-
lu v domoch, ktoré sa nachádzajú 

na uliciach: Hájik, Hodžova, Široký 
vrch, Hurbanova, Pustá, Belianska a 
Langsvelda.

• Borského Jozefa za vedúceho 
kontrolnej skupiny a člena Ing. Vla-
dimíra Kotillu. Táto skupina vykoná 
kontrolu v domoch, ktoré sa nachá-
dzajú na uliciach: Dolná, Zvonová, 
Križovatka, Údolná, Drevená, Kol-
pašská, Robotnícka, Remeselnícka, 
Tabaková, Spojná a Malé Trhovisko.

• Pivarčiho P. za vedúceho kon-
trolnej skupina a členov J. Zachara a 
J. Borského. Táto poverená skupina 
vykoná kontrolu v domoch, ktoré 
sa nachádzajú na uliciach: Pod Kal-
váriou, Mládežnícka, Poľnohospo-
dárska, Podjavorinskej, Pletiarska, S. 
Vajanského a 8 mája.

• Popraca V. za vedúceho kontrol-
nej skupiny a členov Ing. M. Šinského 
a Ing. V. Kotillu. Táto skupina vyko-
ná kontrolu v objektoch právnickej 
osoby a FO. podnikateľa  na území 
mesta B. Štiavnica  Predseda DHZ   

Protipožiarne kontroly 

Slávnostné odovzdáva-
nie plakiet darcom krvi

Dňa 15.11.2010 o 15.00 hod. sa 
v Obradnej sieni MsÚ uskutočnilo 
slávnostné odovzdávanie plakiet 
MUDr. Jana Jánskeho za bezprí-
spevkové darcovstvo krvi .

V B. Štiavnici má darcovstvo 
krvi dlhú tradíciu a oceňovanie 
darcov krvi plaketou MUDr. Jana 
Jánskeho je slávnostný akt , kto-
rým  Slovenský Červený kríž chce 
poďakovať bezpríspevkovým dar-
com krvi za ich humánny prístup 
k darcovstvu a k neznámym spolu-
občanom, ktorí ich  krv potrebujú 
z rôznych zdravotných dôvodov.

Tento rok sa udelili plakety MUDr. 
Jana Jánskeho nasledovným obča-
nom mesta a obcí nášho okresu:

Diamantová plaketa (80násobné 

darcovstvo)

Vlastimír Javorka
Zlatá plaketa (40 násobné darcov-

stvo muži , 30 násobné darcov-

stvo ženy)

Vladimír Habala, Michal Nečas, 
Ing. Milan Koleda, Jana Buriano-
vá, Miroslav Hornický
Strieborná plaketa / 20 násobné 

darcovstvo/

Jaroslava Šuhajová, Peter Ma-
chálik, Pavel Kordík, Mária Hla-
vatá, Michal Skarba, Miroslav 
Kreml, Mgr. Zuzana Chmolová, 
Richard Neubauer, M. Kapusta, I. 
Kašiarová, K. Sikula, Peter Weis
Bronzová plaketa (10 násobné 

darcovstvo)

Jozef Šefranko, Ing. Ondrej 
Michna, Lukáš Bartko, Michal 
Hrčka, Milada Čiliaková, Slavomír 
Ostrihoň, Miroslav Petržel, Mar-
tina Buzalková, Matúš Ferianc, 
Mgr. Ľubica Kuková, P. Ondriska, 
M. Sedlák, P. Hrušovský

Všetkým oceneným prajem 
pevné zdravie, pohodu v ich ro-
dinách, aby aj v nasledujúcom ob-
dobí mohli pokračovať v ich hu-
mánnej činnosti darcovstve krvi, 
nakoľko krv je nenahraditeľná. 

Ďakujem Mestskému úradu, 
primátorovi mesta, pani Simoni-
desovej, ktorí s úctou a dôstojnos-
ťou uskutočnili akt odovzdávania 
plakiet v obradnej sieni .

Touto cestou chcem poprosiť 
darcov krvi, ktorí sa z rôznych dô-
vodov na oceňovaní nemohli zú-
častniť, aby si pre plakety prišli na 
Slovenský Červený kríž  v Banskej 
Štiavnici počas pracovných dní od 
7.00 hod. do 15.00 hod.

Katarína Senciová

riaditeľka územného spolku SČK
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Banskoštiavnicko-hodrušský 
banícky spolok usporiadal 
dňa 13.11.2010 pre svojich 
členov, ako aj iných záujem-
cov, odbornú exkurziu do 
Španej Doliny. Účastníci si 
prezreli Múzeum medenorud-
ného baníctva, zaujal ich aj 
banícky orloj, nachádzajúci sa 
na námestíčku tejto starobylej 
baníckej obce a absolvovali aj 
prechádzku náučným baníc-
kym chodníkom.  Sprevá-
dzal ich MUDr. Andrej Sitár, 
predseda baníckeho bratstva 
Herrengrund. Na obed si 
pochutili na kvalitnom guľáši 
a v odpoludňajších hodinách 
navštívili burzu minerálov v 
obchodnom centre Európa v 
Banskej Bystrici.

´Najväčšiu a neskrývanú radosť 
prežíval jeden z účastníkov, bývalý 

vynikajúci   banícky predák Rud-
ných baní v Banskej Štiavnici, pán 
Ladislav Doletina, ináč známy a 
vášnivý zberateľ „kukučkových“ 
hodín, ktorý k 1.11.2010 evidu-
je 137 nádherných originálnych 
exponátov týchto vzácnych re-
likvií. Počas prechádzky náučným 
chodníkom totiž dvaja účastníci, 
Ivan Madara a Jozef Osvald, našli 
nádherné kukučie vajce mimo-
riadnych  rozmerov, ktoré potom 
venovali p. Doletinovi, ktorý bol 
darom okúzlený. Prezradil tiež, 
ako s darom naloží, do januára 
roku 2011 ho bude chrániť ako 
oko v hlave a v polovici januára 
ho položí medzi slepačie vajcia 
a dá vysedieť kvočke. Na jar po-
tom uloží vyliahnutú kukučku do 
väčšieho upraveného priestoru a 
zosynchronizuje jej činnosť tak, 
aby v nepárne hodiny po odbití 
dostávala jedlo a v párne hodiny 

dostávala tekutiny. Riešiť to bude 
aj s majstrami hodinármi, osobit-
ne s I. Madarom, známym to opra-
várom kukučkových hodín, a verí, 
že budú úspešní. Už teraz sa široká 
pospolitosť teší na novú atrakciu, 

živý kukučkový štiavnický orloj.  
 Osobitné poďakovanie za vy-

darenú exkurziu prináleží jej ve-
dúcemu Ing. Richardovi Kaňovi, 
predsedovi baníckeho spolku.

Ivan Madara

Šťastná sobota trinásteho

Banskú Štiavnicu možno 
nazvať i mestom na vulkáne. 
Sopka mala najprv etapu 
rastu (dosiahla výšku okolo 
5000 m), následne v centrál-
nej časti došlo k jej prepadu 
(vznik kaldery) a vzniku rôzne 
dlhých zlomových línii, ktoré v 
procese mineralizácie vytvo-
rili žilný systém štiavnicko-
hodrušského rudného poľa. 
Počas historického obdobia 
bolo v tomto regióne ťažených 
okolo120 žíl a ich odžilkov. 

Po stránke mineralizačnej každá 
zo žíl je špecifi cká. Jedna z  najdlh-
ších žíl celého poľa je Špitaler (9 
km), ktorá prechádza aj historic-
kým jadrom mesta. Odlišnosťou 
tejto žily je, že len na tejto štruktú-
re, a to len v úseku medzi vrchom 
Glanzenberg (Staré mesto) a údo-
lím potoka Štiavničky (pri expo-
zitúre VÚB), bola mineralizácia 
vychádzajúca na povrch tvorená 
prevažne masívnym galenitom 
(PbS) s obsahom striebra. Nie je 
známe, či prvým objektom záuj-
mu povrchovej ťažby v tomto úse-
ku bolo olovo, alebo striebro. Ako 

je všobecne známe, v antickom 
Ríme sa rôzne nádoby vyrábali z 
olova, v antickom Grécku  sa razili 
zo striebra mince. 

 Na povrchu masový výskyt rúd 
týchto kovov v úseku medzi Glan-
zenberg vrchom a údolím potoka 
Štiavničky (inde v širšom regióne 
to bolo len vo forme impregnácií) 
bol dôvod, že v tejto časti bolo 
najvýraznejšie povrchové dobý-
vanie (o dĺžke 650 m) a napriek 
nehostinnému terénu tu vzniklo 
mesto. V súčasnosti z tejto povr-
chovej dobývky zostali rôzne veľké 
depresie a skalné bralá. Najvýraz-
nejšia časť dobývky sa nachádza 
na vrchu Glanzenberg, kde je vi-
dieť etapovitosť ťažby, dobývanie 
ohňom, prínosové periódy zrud-
nenia a iné prvky ložiskového 
charakteru. Oblasť Glanzenbergu 
patrí do urbára mesta, je prístupná 
verejnosti a pravdepodobne aj bez 
špeciálnej ochrany. Roky tu do-
chádza k činnosti, ktorá devastu-
je túto historickú lokalitu. Miesto 
je objektom záujmu  zberatelov 
minerálov (najmä holubníkových 
kremeňov), a to takým spôsobom, 
že sa očividne ničí skalné bralo a 

otvárajú sa historické dobývky. 
Stredná časť povrchovej dobývky 
prechádza záhradami rodinných 
domov. Tu sú depresie najčastejšie 
zapĺňané  okolitou horninou a rôz-
nym domovým odpadom. V údol-
nej časti je dobývka situovaná pod 
budovou ŠÚBA (Fritzov dom), 
ďalej je prekrytá Radničným ná-
mestím a pokračuje do protisvahu 
bývalej cirkevnej školy. Nemožno 
nespomenúť osud dobývky, a tým 
aj žily Špitaler počas rekoštruk-
cie Fritzovho domu cca. v rokoch 
1975-1985. V tomto období došlo 
k odkrytiu suterénu, kde v priesto-
re bývalého obchodu Poľovníc-
kych potrieb sa nachádzala bohatá 
galenitová žila (vo forme in situ), 
kde bolo čiastočne odstránené jej 
podložie aj nadložie.

Okrem toho boli viditeľné aj 
vstupy do banského podzemia. Po 
ukončení rekonštrukcie budovy 
pravdepodobne nezostala žiadna 
dokumentácia bývalej dobývky 
a charakteru žilného systému a 
navyše celé sa to prekrylo masou 
betónu. 

 Keby dnes v suteréne ŠÚBA 
mohla byť sprístupnená boha-

tá striebronosná galenitová žila 
prekrytá sklom - bola by to perla 
B.Štiavnice. 

 K tomuto všetkému len krátky 
dodatok: je viac ako isté, že baní-
ci pred mnohými storočiami túto 
žilu nechali ako prejav hmotnej 
prezentácie doby a netušili, že 
"kultúrne" 20. storočie ho prekryje 
hrubou vrstvou betónu. 

A aký osud čaká dobývku na žile 
Špitaler v priestore dvora a záhra-
dy  bývalej cirkevnej školy ? Hovo-
rí sa, že v tomto priestore sa uva-
žuje o výstavbe nového hotela. V 
podloží hlavnej štruktúry žily Špi-
taler za priestorom evanjelického 
kostola sa nachádza zatiaľ nezdo-
kumentovaný systém historických 
banských chodieb a komínov s 
prejavom dobývania po zrudnenej 
štruktúre. Čo sa nachádza na hlav-
nej žile, ktorá prechádza záhradou 
bývalej cirkevnej školy, by bolo 
žiaduce preskúmať odborníkmi, 
alebo nechať v neporušenom stave 
pre budúce generácie, ktoré budú 
mať pravdepodobne väčšiu úctu k 
svojej histórii.  

Štefan Hurtík

Zostaneme ľahostajní k najstaršej pamiatke Banskej Štiavnice ?

Povrchová dobývka na Glanzenbergu
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Oznam

Prosíme záujemcov o prenajatie 
pozemku na sídlisku Drieňová, na 
Ul. Energetikov, aby sa prihlásili v 
Potravinách u Pavla Ferka.

Verejná súťaž

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.

Podporte svojím hlasom naše 

mesto!

Ešte stále môžete hlasovať (do 
konca novembra) za obnovu a 
reštaurovanie vežových  hodín 
Starého zámku vo verejnom in-
ternetovom hlasovaní v programe 
Nadácie VÚB Poklady môjho srd-
ca na stránke www.vub.sk/hodiny. 

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

Pozvánka

BBSK – Pohronské osvetové 
stredisko ZH – pracovisko BŠ, 
ZUŠ, MsK v BŠ, Mesto BŠ a autor 
srdečne pozývajú Vás a Vašich pria-
teľov na prezentáciu knihy Antona 
Hykisha „Rozkoše dávnych čias“ 
spojenú s autogramiádou, ktorá 
sa uskutoční v stredu 1.12.2010 o 
16 hod. v ZUŠ, Nám sv. Trojice 4, 
Banská Štiavnica, Bližšie info: POS, 
Kammerhofská 2, Banská Štiavni-
ca, tel. 045/692 13 87, 0915 819 989, 
e-mail: petrova@osvetaziar.sk.

Pozvánka na pravidelné stretnutie 

baníkov a ich priateľov

Dňa 26. novembra 2010 sa usku-
toční pravidelné stretnutie baníkov 
a ich priateľov u pána Karabellyho 
v baníckej krčme o 16.00 hod. Nak 

sa páči prísť nak sa im nehnusí. Na 
hojnú účasť sa tešia organizátori.

Oprava

V ŠN č.42/2010 v článku Zau-
jímavá stáž bolo chybne uvedené 
meno, správne má byť JUDr. Ja-
vošová. Za chybu sa ospravedlňu-
jeme.

red

OSPRAVEDLNENIE

Ospravedlňujem sa čitateľom ŠN 
a priaznivcom FK Baník Štiavnické 
Bane za to, že som v 41. čísle ŠN 
z 11. 11. 2010 avizoval, že v budú-
com vydaní ŠN (č. 42) uverejním 
hodnotenie účinkovania mužstva 
Š. Baní v 4. lige a nestalo sa tak. 
Bolo to spôsobené tým, že som bol 
2 týždne hospitalizovaný vo Fa-
kultnej nemocnici v Martine, takže 
materiál hoci bol spracovaný, som 
nedokázal do redakcie ŠN doručiť. 

Roman Kuruc

„Zostali len spomienky a 
odkaz jediný, chýbaš nám 
veľmi v kruhu našej rodiny“.

Dňa 27.11.2010 bude rok, 
čo nás navždy opustila mam-
ka, babka, prababka, svokra 
a príbuzná Mária Káčerová 
zo Štiavnických Baní. S lás-
kou a v modlitbách na ňu 
spomíname.

Smútiaca rodina

„...zotrie im 
z očí každú 
slzu a už ne-
bude smrti ani 
žiaľu; 

ani náreku ani bolestí viac 
nebude, lebo prvé sa pominu-
lo...“ Zjv 21,1-5a

S úctou a láskou si dňa 
25.11.2010 pripomenieme 10 
výročie od úmrtia nášho mi-
lovaného manžela, otca, syna 
JÁNA MŰLLERA. Tí, ktorí 
ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku.

OZNAMY

Oznamy

Máme dôvernú, zaručene ove-
renú informáciu, že 28.XI.2010 
o 14. hodine v tajchu Vindšach-
ta budú plávať ľadové med-
vede, tulene, mrože, tučniaky 
a nespôsobili to klimatické 
zmeny na našom území. Keď 
budete mať záujem, pokojne sa 
s nimi môžete odfotografovať. 
Platí však, že hneď potom ich 
musíte pustiť, tak ako každý 
úlovok, čo tam chytíte. Kto 
tomu neverí, opäť sa o tom 
bude môcť presvedčiť až o rok.

Priaznivci celoročného plávania 
v exteriéri, diaľkového, kondičné-
ho i zimného plávania, ktorí majú 
svoje občianske združenia a kluby 
pomenované podľa spomínaných 
živočíchov, si po minuloročnej 
úspešnej jesennej plaveckej akcii, 
s účasťou 57 aktívnych otužilcov z 
rôznych častí Slovenska a nechýba-
li ani domáci z Banskej Štiavnice a 
Štiavnických Baní, zaradili ŠTIAV-
NICKÉ LETOKRUHY do kalendá-
ra každoročných podujatí.

Na ich 2. ročníku sa v poslednú 
novembrovú nedeľu opäť stretnú v  

obci Štiavnické Bane, v areáli chaty 
Assisi. Prezentovať sa budú od 12,30 
do 13,30. Od 14.hodiny si zaplávajú 
a zasúťažia v tajchu. Záujemcovia a 
potenciálni plavci sa od skúsených 
borcov môžu dozvedieť,  ako sa  
táto aktivita a súčasť životného štý-
lu dostala na Morave a v Čechách 
medzi športové disciplíny, aj akým 
spôsobom sa hodnotí a boduje. 

Z Banskej Štiavnice sa podujatia 
istotne zúčastní  76 ročný JUDr. 
Jozef Beneš, ako jeden z iniciátorov 
a najznámejší reprezentant neorga-
nizovaného celoročného plávania. 
Zaiste tam nebude chýbať ani jeho 
nasledovník s jednou rukou o prsty 
a dlaň kratšou, či ten z plavcov, kto-
rý si minuloročné plávanie v tajchu 
daroval ku svojim 33. narodeninám. 
Všetkých  by ale potešila aktívna 
účasť tých z vás, ktorí ste od leta ne-
prestali plávať a pridáte sa k ním.

Predbežne účasť prisľúbila troji-
ca slovenských plavcov, ktorí zatiaľ 
ako jediní v histórii našej samostat-
nej republiky prekonali vzdialenosť 
medzi pobrežím Európy a Afriky, 
presnejšie Španielska a Maroka, 
známu ako Gibraltársky prieliv. Ivo 

Ortanec z Banskej Bystrice v au-
guste 2008, Ivan Gazdík z Brehov a 
Ladislav Pečenka z Bratislavy toho 
roku v septembri. Obaja si svoje sily 
vyskúšali minulý rok i na kanáli La 
Manche.

Iba 16 ročná česká diaľkoplav-
kyňa Lenka Šterbová ho 8.IX. 2010 
preplávala  za 9 hod. 22 min. Pri-
pravovala sa pod vedením svojho 
otca, skúseného trénera,  ktorý na 
úspešné zdolanie kanála pripravil 
dovtedy 8 českých plavcov. Medzi 
nimi najlepší čas dosiahli bývalí 
bazénoví plavci, ktorí sa včas pre-
orientovali na diaľkové plávanie 
a trénovali aj v exteriéri. Lenka s 
prípravou začala už v 12-tich. In-
tenzívne posledné tri roky. Čo na to 

úspešní bazénoví plavci z Banskej 
Štiavnice?  

Ak sa domnievate, že by vám a 
vašim rodičom na zvedavé otázky a 
spôsob odborného tréningu neve-
deli odpovedať vaši tréneri, o čom 
pochybujem, neostýchajte sa oslo-
viť niekoho z ľadových medveďov. 
Nezožerú vás. Nevysmejú. Vášmu 
záujmu sa úprimne potešia a radi 
vám odpovedia alebo vás odkážu 
na odbornú literatúru. Našťastie 
vám je dostupná v českom aj slo-
venskom jazyku. Nezabudnite ale, 
že všetko závisí iba na vás. Vôbec sa 
nemusíte meniť na ľadového med-
veďa. Buďte sami sebou, no plávajte 
v exteriéri po celý rok. 

Mgr.Drahomil Šišovič

Ľadové medvede vo Vindšachte
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Na výstave SBM 110. výročie 
založenia Mestského múzea v  
Starom zámku sa nachádzajú 
okrem prvých zbierkových 
predmetov múzea, aj mnohé 
zaujímavé archívne dokumen-
ty. Tieto pozoruhodné materi-
ály približujú nielen  históriu 
prvej muzeálnej inštitúcie v  
našom meste, ale aj históriu 
Slovenska, Európy,  dokumen-
tujú  svetové historické dianie. 

Výstava, ktorá potrvá do konca 
roka 2010, ponúka aj možnosť prá-
ce s pracovnými listami, a  tak sa 
nahlásené školské výpravy môžu 
formou škola – hrou, oboznámiť 
s  našou zaujímavou regionálnou 
históriou. O  tejto skutočnosti sa 
presvedčili aj študenti Gymnázia 
A. Kmeťa v  Banskej Štiavnici, kto-
rí od nás odchádzali spokojní.

Medzi pozoruhodný materiál 
patrí napríklad žiadosť z  r. 1939 o  
výpožičku dvoch neskorogotických 
plastík  sv. Barbory a  sv. Kataríny 
majstra M.S. z  r. 1506 na svetovú 
výstavu v New Yourku.  Významný 
riaditeľ  Mestského múzea Vojtech 
Baker,  v tomto zložitom už vojno-
vom období,  nesúhlasil, aby tieto 
skvosty opustili naše mesto.  

     V  roku 1937 sa uskutočnila 
v  Prahe Výstava dávneho umenia 
Slovenska, vo Vladislavskej sále 
Pražského hradu, organizovaná 
Umeleckou besedou. Trvala síce 
len 1 mesiac, ale ľudia ju navšte-
vovali aj viackrát, aby si pozreli 
vzácny stredoveký materiál zo Slo-

venska. V novinách Štiavničan, zo  
dňa 30.1. 1938, sú uverejnené po-
strehy akademického maliara Ed-
munda Gwerka z  pražskej výstavy. 
Informoval o  tom, že plastika sv. 
Kataríny sa stala stredobodom ob-
divu a  bola jednou z  najcennej-
ších zbierok výstavy. 

V  druhej polovici 60. rokov 
20.stor. plastika sv. Kataríny bola 
v Bratislave reštaurovaná prof. Ka-
rolom Veselým a pravdepodobne 
bola prezentovaná aj vo výstavných 
priestoroch Slovenskej národnej 
galérie (SNG), na výstave Dva-
násť storočí výtvarného umenia 
na Slovensku. Táto rozsiahla vý-
stava sa realizovala pri príležitosti 
medzinárodného kongresu teore-
tikov umenia, a po prvýkrát kom-
plexne priblížila výtvarné umenie 
Slovenska od Veľkej Moravy po 
súčasnosť. Už v  našom storočí, 
v  rokoch 2003-2004, boli obidve 
plastiky prezentované na výstave 
SNG v Bratislave Gotika. Dejiny 
slovenského výtvarného umenia, 
a  potom spolu s  plastikou Mado-
ny, ktorá je z  kostola sv.Kataríny, 
vo výstavných priestoroch Starého 
zámku.

Počas 2. svetovej vojny, v  r. 1944, 
naši muzeálni predchodcovia robi-
li všetko, aby sa nezničili tieto, ale 
aj ďalšie najcennejšie muzeálne 
zbierkové predmety. V  priesto-
roch Starého zámku boli plastiky  
uschované, aby boli zabezpečené 
pred leteckými útokmi, podobne 
ako aj jediný oltárny obraz majstra 
M.S.  z  r. 1506 „Narodenie Pána“, 

nachádzajúci sa na území Sloven-
ska. Nový riaditeľ Mestského mú-
zea Jozef Gindl poslal žiadosť na 
farský úrad v  Sv. Antone o  vyda-
nie tohto obrazu s cieľom úschovy, 
o čom sa zachovali príslušné doku-
menty.

Z archívnych dokumentov sa 
tiež dozvedáme, že muzeálni pra-
covníci rokovali s nemeckým ve-
lením, aby neboli podmínované 
významné budovy nášho mesta, 
no bohužiaľ neúspešne. 

Neskorogotické plastiky sv. 
Barbory a sv. Kataríny vyhotovil 
neznámy majster M.S. V  r. 1506, 
ktorý žil a  tvoril v Banskej Štiavni-
ci, pravdepodobne pre hlavný oltár 
Kostola sv. Kataríny spolu s  ta-
buľovými maľbami. Maketa tohto 
oltára, s fotografi ckou podobou 
siedmich zachovalých tabuľových 
obrazov s námetmi mariánskeho a  
christologického cyklu, sa nachá-
dza v  našej stálej expozičnej časti 
Starého zámku. Ide o  motívy: Nav-
štívenie /Stretnutie P. Márie s  Al-
žbetou/, Narodenie Pána, Klaňanie 
troch kráľov. Tabuľa Navštívenie je 
v  majetku Magyar Nemzeti Galé-
ria v  Budapešti, spomínaná tabuľa 
Narodenia je jediná na Slovensku, 
v  majetku Rím. kat. farského úra-
du v  susednom Svätom Antone, 
tabuľa Klaňania troch kráľov v  
majetku Musée des Beaux-Arts v  
Lille vo Francúzsku. Štyri tabule 
pašiového cyklu: Kristus na Olivo-
vej hore, Nesenie Kríža, Ukrižova-
nie, Zmŕtvychvstanie sú majetkom 
Keresztény  múzea v  Ostrihome.

Vzácné neskorogotické sochy sú 
súčasťou expozície Galérie Jozefa 
Kollára. V súčasnosti je plastika 
sv. Kataríny na výstave Zlatom a  
ohňom – Umenie Slovenska na 
sklonku stredoveku v  Musée Na-
tional Du Moyen Age – Musée de 
Cluny v  Paríži, do 31.1. 2011. 

 Plastika sv. Barbory je súčasťou 
Zmluvy o  dielo „Reštaurovanie 
kamenných prvkov, výtvarných 
diel a  sôch v  zbierkach SBM“. 
Táto realizácia je súčasťou projek-
tu Integrovaná ochrana európske-
ho kultúrneho dedičstva v  správe 
SBM podporeného z  Finančného 
mechanizmu EHP, Nórskeho fi -
nančného mechanizmu a  rozpoč-
tu Slovenskej republiky. 

Mgr. Eva Lovásová

Najvzácnejšie exponáty Galérie J. Kollára

Boli sme s Julkou a našou 
vnučkou Deniskou pozvaní na 
návštevu našej  bývalej sused-
ky z Pechovej ulici č. 8 v Ban-
skej Štiavnici, pani Ľudmilou 
Štrbovou, rod. Vazanovou, do 
nového generálkou opravené-
ho domu. 

Teraz si najprv zaspomíname.  
Ľudka uzrela po prvýkrát svetlo 
sveta v prekrásnom prostredí v 
dome pod Sitnom v obci Sitnianska 
dňa 14. júla 1950. Po piatu triedu 
ZŠ chodila v rodnej obci Sitnian-
ska. Potom začala chodiť do novej 

ZŠ, ktorá bola postavená v roku 
1961 v lokalite prvej železničnej 
stanice v Banskej Štiavnici, kde po 
tejto železnici ťahala vláčiky naša 
povestná Anča. Po ukončení školy 
začala hneď pracovať ako čašníčka, 
v Metropole v Banskej Štiavnici. 
Pracovala v rôznych prevádzkach 
podniku Reštaurácie a jedálne 
(RAJ). Svojou statočnou prácou sa 
postupne vypracovala na zástupky-
ňu vedúcej v podniku Fajka, Pod 
Kalváriou, Panel bufet, U Peticov, 
potom v železničnej  staničnej reš-
taurácii v B. Štiavnici  a neskôr v 
súkromnom podniku Ľudmila v 

Štiavnických Baniach. Po  ťažkom a 
úmornom byrokratickom vybavo-
vaní v letnom období pracovala aj 
v bufete na Klingeri. 

Popri tejto náročnej práci, čo sa 
týkalo pracovnej doby, stihla sa aj 
vydať a byť matkou 5 detí. (skoro 
všetci členovia DHZ pozn. autora).
Pani Ľudmila po 42 ročnej poctivej 
a náročnej práce si začala užívať za-
slúžilý dôchodok. Prišlo leto 2008 
a po 15 rokoch bývania v dome na 
Ul. Pechovej č. 8 spravila cisársky 
rez a kúpila si dom na Bernolákovej 
č. 9 v Banskej Štiavnici. Po generál-
nej oprave tohto domu sa v septem-

bri 2008 presťahovala s celou rodi-
nou do vynoveného domu. Stratili 
sme úprimných, spoločenských a 
znášanlivých dobrých susedov. V 
dome na Pechovej č. 8   sa už neroz-
svietili svetlá v oknách, ostalo ticho 
a pusto.

Teraz pri priateľskej návšteve 
u pani Ľudmily  Štrbovej, pri jej 
okrúhlom životnom jubileu, sme jej 
zablahoželali veľa pevného zdravia, 
pokoja v duši, radostnú pohodu v 
kruhu svojej rodiny a čo je pre pani 
Ľudmilu najväčšie šťastie a radosť, 
sú jej vnúčence. Mnoga Ljeta.

S úctou Vlado Poprac roku to Pána 2010

Žijú medzi nami: Ľudmila Štrbová 
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Filmový festival dokumentárnych fi lmov z celého sveta : 

JEDEN SVET
Štvrtok 25.11.
Piatok 26.11
Premietanie v obidva dni od 09:00-12:30 hod pre školy
Premietanie vo večerných hodinách od 18:00 hod pre verejnosť
Vstupné :0,50 eura
Viac na www.banskastiavnica.sk

Sobota 27.11.

GHOST WRITER
Thriller, Francúzsko, Nemecko,VB,128 min.MP 15, Vstupné 2,50 Eura
Mladý spisovateľ dostane lukratívnu ponuku spísať memoáre bývalé-
ho britského premiéra. Má byť len „duchom“ v úzadí, ktorý vytvorí ce-
listvú mozaiku o živote Adama Langa, samozrejme za vysokú fi nanč-
nú odmenu. Všetko sa začne komplikovať vo chvíli, keď more vyplaví 
mŕtve telo spisovateľa, ktorému sa táto úloha nepodarila dokončiť. 
Začína sa vynárať čoraz viac nových otázok a ich odpovede ho vedú k 
štátom utajovaným skutočnostiam. Spisovateľ rýchlo pochopí, že vie 
viac, ako by mal, a že expremiérova minulosť skrýva tajomstvá, ktoré 
majú silu a moc zabíjať.
Začiatok premietania : 18:30 hod.

Kultúrne centrum v Banskej Štiavnici vás pozýva : 

Kino Akademik vás pozýva !!!

ŠTYAVNYCKJE VJANOCE 2010

Kurz zumby Batoh Mikulášskych prekvapení
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

Týždeň plný zaujímavých prekvapení venovaný deťom, ale aj dospe-
lým, ktorí neprestali byť deťmi.
6.12.2010, od 16:00- 18:00 hod Batoh Mikulášskych prekvapení
 Kultúrne centrum mesta Banská Štiavnica
07.12.2010, od 17:00-18:00 hod Faber dance a detičky
Kultúrne centrum mesta Banská Štiavnica
08.12.2010, od 16:00- 17:30 hod  Deti nielen deťom
 Kultúrne centrum mesta Banská Štiavnica
09.12.2010, o 16:00 koncert o 17:30 hod  Prezentácia knihy Eleny 
Cengelovej Cariny a koncert spevokolu Štiavničan
Vystúpenie baníckeho spevokolu Štiavničan
Kultúrne centrum mesta Banská Štiavnica
10.12.2010  Štyavnycký vjanočný jarmok (do 11.12.2010)
SBM - Kammerhof - nádvorie, Banská Štiavnica
12.12.2010, o 15:00 hod Premietanie ani. rozprávky Kino Akademik
Viac na :www.banskastiavnica.sk- návštevník-kalendár podujatí
Tel číslo: 045/6790362

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

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

1. 12. a 3. 12. 2010 (streda, piatok)
Vianočný darček vlastnými rukami - smaltovaný šperk
Kammerhof - dielnička, 14.00 – 16.00 hod. (SBM)
10. - 11. 12. 2010 (piatok - sobota)
„ŠTYAVNYCKÝ VJANOČNÝ JARMOK“ (SBM, www.muzeumbs.sk)
Kammerhof – nádvorie
10.12. (piatok) 11.00 – 19.00 hod.
Koledníci z cirkevnej školy – 14.00 hod.
Balady so šťastným koncom - divadelné pásmo ZUŠ Banská Štiavnica 
– 15.00 a 16.00 hod.
Tradičný živý štiavnický betlehem a anjelské spevy – 17.00 a 18.00 
hod.
11.12. (sobota) 9.00 – 15.00 hod.
Radosť z Vianoc – deti z Materskej školy Nezábudka – 11.00 hod.
Spevácke trio z Tekovskej Breznice – 12.00 hod.
Aké boli vianočné sviatky kedysi – ľudové rozprávačky – 13.00 hod.
Na kúpenya, zajedenya, zapytya, kuknutya i pobavenya (počas obi-
dvoch dní): 

Remeselníci s tradičnými vianočnými výrobkami: hračky, košíky, čip-
ky, keramika, slamené ozdoby, šperky, sviečky, oleje, pokrovce,...
Vianočné občerstvenie: párance, kapustnica, lokše, klobásky, syry, 
štrúdle, punč, krampampula, medovina, varené vínko, ...                                                                                                   
Vianočné stromčeky, čečina, imelo, opekance, med, jabĺčka štiepan-
ky, štolverky ...
Putovanie s betlehemskou hviezdou po expozícii v Kammerhofe 
Pečenie vianočných oblátok, liatie olova, arenie halušiek s prianím
...a tá pravá vianočná atmosféra. Prícte, neobanujete!
Mikulášska pošta
Chcete prekvapiť mikulášskym darčekom doručeným priamo Miku-
lášom? 
Prineste svoj darček s menom a adresou obdarovaného a my ho do-
ručíme priamo 6.12.2010. 
Darčeky možno priniesť do 3.12.2010 od 12,00 do 16,00 do: 
Informačné centrum, Námestie Sv. Trojice, Banská Štiavnica
Informačné centrum mladých, 1.mája 4, Banská Štiavnica (horná bu-
dova škôlky na Križovatke)
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Inzercia

Na sklonku r. 2009 vo vyda-
vateľstve Matice slovenskej 
vyšiel rozsiahly, takmer 
500-stranový román ban-
skoštiavnického rodáka Anto-
na Hykischa Rozkoše dávnych 
čias.  Sleduje životné osudy ge-
nerácie narodenej v predvoj-
novom Československu, ktorá 
v detskom veku prežívala 
vojnový Slovenský štát, dospe-
la po Februári 1948. Mnohí z 
Hykischových rovesníkov, vrá-
tane autora, sa aktívne zapojili 
do reformných 60. rokov, stali 
sa obeťami normalizácie a s 

nádejou a očakávaním privítali 
pád komunizmu v r. 1989. 

Štruktúra románu s výraznými 
autobiografi ckými črtami nie je 
klasická. Nedodržiava sa chrono-
lógia, dej sa odvíja v retrospektí-
ve. Prvá kapitola je cestopisným 
rozprávaním o autorovej návšteve 
exotickej Indie v r. 1967, kam sa 
ako nestraník dostal viac-menej 
náhodne. V ďalších častiach sa 
striedajú obrázky zo súkromia s 
líčením spoločenského diania a 
atmosféry tých čias. Autor ju pri-
bližuje aj úryvkami z dobovej tlače, 

čím sa zvyšuje hodnovernosť a au-
tentickosť rozprávania. Štiavnický 
čitateľ dozaista ocení množstvo re-
álií z nášho mesta a okolia. 

   Anton Hykisch je výnimočný 
slovenský autor, ktorý sa príťažli-
vou umeleckou formou vyrovnáva 
s minulosťou. Hodnota románu sa 
bude rokmi ešte zvyšovať. Očitých 
svedkov „dávnych čias“ ubúda a 
mladá generácia bude históriu spo-
znávať iba z takýchto dokumentov. 

Román je zároveň aj potvrdením 
faktu, že súkromný život človeka 
výrazne determinujú spoločenské 
udalosti a atmosféra doby. Toto 

dielo sa stretlo s veľkým záujmom 
čitateľskej  verejnosti, takmer 
okamžite sa prvé vydanie vypreda-
lo a bola potrebná dotlač.

    Po prezentácii románu v Bra-
tislave a na našom Veľvyslanectve v 
Štokholme autor v spolupráci s Po-
hronským osvetovým strediskom 
– Pracoviskom  Banská Štiavnica 
a Mestskou knižnicou ho predstaví 
aj svojim rodákom 1. decembra o 
16.hod.  v priestoroch ZUŠ na Ná-
mestí sv. Trojice.  Na toto poduja-
tie vás srdečne pozývame.

NB

Cena Literárneho fondu patrí A. Hykischovi
Toto ocenenie je za najlepšie prozaické dielo roku 2009

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  
B. Štiavnici, tel.č.: 0905 762 039

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

Predám štiepané drevo buk,  
1prm/39€, metrovicu 1m/29€, 

tel.č.: 0908 531 348
Vybavujem mimoriadne výhod- 

né úvery všetkých druhov aj hypo-
tekárne, tel.č.: 0907 775 406

Predám piano Rieger Kloss z  
roku 1989, trojpedálový, málo pou-
žívaný, ako nový,  tmavohnedý s vy-
sokým leskom. Cena 1700 €. Otoč-
ný stolček ku klavíru 50 € v hnedej 
farbe. Metronom ku tomu zdarma. 
Info: 0903 593 617

Dám do prenájmu garáž na Drie- 
ňovej, 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

Predám palivové drevo metrovi- 
cu 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

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

Predám Fiat Marea Weekend 1,9  
JPD, r. výr. 2001, cena dohodou, 
tel.č.: 0918 090 217

Dám do prenájmu garáž príp.  
predám (v lokalite Križovatka nad 
areálom Plety), cena dohodou, 
tel.č.: 0905 192 688

Prijmeme čašníká/čku, brigádni- 
ka/čku do reštaurácie. Prax v odbo-
re a znalosť cudzieho jazyka je plu-
som. Kontakt: 0915 311 190.

Inzercia
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FUTBAL – 4. LIGA Sk. JUH

Futbalisti Š. Baní sa udomácnili 
medzi mužstvami 4. ligy a na do-
mácej pôde vzbudzujú rešpekt pred 
mužstvami, ktoré k nim zavítajú. 
Pomerne malé rozmery ihriska, 
slušná divácka kulisa – to sú tromfy, 
ktoré domáce mužstvo dokáže vyu-
žiť vo svoj prospech. Samozrejme 
nesmieme opomenúť systematickú, 
cieľavedomú prácu vedenia FK, ako 
i fi nančnú pomoc sponzorov.

1. Žiar nad Hronom
13  9  1  3  39:16  28
2. Čierny Balog
13  9  1  3  34:19  28
3. Bystrica-Podlavice
13  7  2  4  39:16  23
4. Hliník nad Hronom
13  7  2  4  36:27  23
5. Poltár
13  6  2  5  26:22  20
6. Jednota Málinec

13  6  2  5  23:21  20
7. Prameň Kováčová
13  6  1  6  34:27  19

8. Banská Štiavnica

13  6  1  6  21:25  19
9. FK 34 Brusno
13  5  3  5  13:17  18

10. Štiavnické Bane

13  4  5  4  14:16  17
11. FC Slovan Divín 
13  4  3  6  26:34  15
12. MFK Revúca
13  5  0  8  16:30  15
13. Veľký Blh
13  3  2  8  15:42  11
14. Dolná Strehová
13  1  1  11  9:33    4
Ako je zrejmé z pohľadu do ta-

buľky, po jesennej časti, až 10. 
priečka nie je veľmi lichotivá pre 
toto mužstvo, no len 3 body (jedno 
víťazstvo) ich delia od slušného 5. 
– 6. miesta!

Teraz sa pozrime, ako sa „Ba-
niam“ darilo na domácom ihrisku a 
na ihriskách súperov:

DOMA :     7  4  2  1  11:8  14
VONKU:     6  0  3  3    3:8    3
Š. Bane doma prehrali s kandidá-

tom na postup Č. Balogom 1:3, re-
mizovali s 3. v tabuľke Podlavicami 
2:2 a prekvapujúco i s predposled-
ným V. Blhom 0:0! Na súperových 
ihriskách nevyhrali, no uhrali cen-
né remízy v 4. Hliníku 2:2, 5. Poltári 
0:0 a v 8. B. Štiavnici 0:0.

Zaujímavé je to, že o 14 strele-
ných gólov sa podelili len 4. hráči: 
Michalek – 7, Holmík – 3, V. Pavlík 
– 2, M. Pavlík – 2. (M. a V. Pavlí-
kovci sú synmi terajšieho trénera B. 
Belej Rudolfa Pavlíka).

Namiesto PERLIČKY:  Rád by 
som vedel, čo by dal tréner B. Be-
lej R. Pavlík za to, aby jeho synovia 
Michal a Vlado hrali pod jeho ve-

dením za B. Belú a kam by sa toto 
mužstvo s nimi prepracovalo!

Ale poďme od snov k realite: O 
zhodnotenie účinkovania Š. Baní v 
jesennej časti r. 2010/11 som požia-
dal prezidenta klubu J. Daubnera:

„Nevyšlo nám to podľa našich 
predstáv, chceli sme získať viac bo-
dov, no nepodarilo sa to aj preto, 
že sme mali viac zranených hráčov 
( M. Pavlík nehral od 3. kola). No 
najviac sme doplatili na nepremie-
ňanie vyložených gólových šancí, 
ktorých sme zahodili až príliš veľa. 
Herný prejav mužstva nebol zlý, pa-
radoxne sa nám lepšie darilo von-
ku na väčších ihriskách, kde súper 
„nezamuroval“ vlastnú šestnástku. 
V jarnej časti by sme sa chceli udr-
žať v strede tabuľky, vyhnúť sa „zá-
chranárskym bojom“ a produkovať 
pekný, fanúšikom oku lahodiaci 
futbal.  Roman Kuruc

Plavecké preteky v dňoch 30. 
– 31. 10. 2010 sa uskutočnili v 
priestoroch plavárne mesta Tren-
čín. Zúčastnilo sa 28 klubov a o 
Pohár primátora mesta Trenčín 
súťažilo 280 plavcov. 

Výsledky Štiavnických plavcov : 
Adamský Marián - Open (bez roz-

dielu veku) 

50 voľ. Sp. – 26.35 19.
50 prsia – 31. 75 8.
100 prsia – 1: 08. 87 8. 
200 prsia – 2: 32.57 8.
200 poloha – 2:20.25 16.

Hriňák Dávid – Open (bez rozdielu 

veku) 

50 voľ.sp. – 26. 67 21.
100 voľ.sp. -1: 01. 05 45.
50 motýľ – 27. 44 7. 
100 motýľ – 1: 03.73 12.
200 poloha – 2:29.99 28.

Berlanský Matúš – Open (bez roz-

dielu veku)

100 voľ.sp. – 1:03.72 60. 
100 znak – 1:13.15 29.
100 prsia – 1:19.63 27.
100 motýľ – 1:18.67 47.

Štvorboj žiakov 11 – 14 ročný = 14.

Maruniaková Monika – Open (bez 
rozdielu veku) 

100 voľ.sp. – 1:06.17 38.
100 znak – 1:14.47 24.
100 prsia – 1:22.48 17. 
100 motýľ – 1:10.79 16.
200 poloha – 2:36.75 5.
(žiačky 11 – 14 ročné) 

Štvorboj žiačok 11 – 14 ročných = 4.

Tenkelová Denisa – Open (vez roz-
dielu veku) 

50 voľ.sp. – 28.03 8.
200 voľ.sp. – 2:13.20 4.
50 znak – 31.41  4. 
200 poloha – 2:29.50 8. 

Medzinárodné plavecké preteky 

AXIS Cup  Jihlava v dňoch 6. – 7. 
11. 2010. Zúčastnilo sa 34 klubov 
z Čiech., Slovenska, Poľska, Ra-
kúska a Slovinska. Na pretekoch 
sa zúčastnila a naša plavkyňa De-
nisa Tenkelová, ktorá štartovala 
za Reprezentačný tím Slovenskej 
republiky. 
Denisa Tenkelová : kategória Open 

– bez rozdielu veku : 

50 znak – 30.72 6.
200 znak – 2:24.22 6.
100 znak – 1:06.54 4.
200 poloha – 2:26.37 3.

Red

Plavecké preteky v Trenčíne 

Vďaka pomoci sponzorov môže 
opäť stolnotenisový oddiel LN 
TRADE Banská Štiavnica štartovať 
v V.lige. 

Prvú časť súťaže odohrá druž-
stvo LN TRADE na stoloch súpe-
rov.

Zatiaľ odohralo 3 zápasy s bilan-
ciou 2 víťazstvá 1 prehra.

Prehru zaznamenalo družstvo 
hneď v prvom zápase, keď po veľ-
kom boji prehralo s minuloročným 
účastníkom IV. ligy, Kremnicou 
"C", po veľkom boji 8:10. Na pre-

hre sa podpísala aj neúčasť vedú-
ceho družstva Sedileka.

Ďaľší zápas zohrali hráči LN 
TRADE na stoloch jedného z fa-
voritov V. ligy Seniorov Žiaru. Po 
zlom začiatku, keď už prehrávali 
0:4, zabojovali a 11 výhrami za se-
bou otočili zápas a zvíťazili v po-
mere 5:13. Výborný výkon podali 
Martin Dobrovič a Laco Prokaj /
najmladší a najstarší hráč/ ktorí 
ziskali po 4 body.

V poslednom zápase LN TRA-
DE vyhrali jednoznačne na sto-

loch Žiaru "C" v pomere 2:16, kde 
výborným výkonom prekvapil La-
dislav Dobrovič, ktorý sa vrátil do 
zostavy a získal 4 body.

Kremnica "C" - LN TRADE  
10:8 Body za LN TRADE: štvor-
hra: Martin+ Ján Dobrovičovci

dvojhry: Prokaj a M.Dobrovič 
po 3, J. Dobrovič 1

Seniori Žiar - LN TRADE  5:13 
Body za LN TRADE:

Prokaj, Dobrovič M. po 4, Dob-
rovič J. 3, Sedilek 2

Žiar "C" -LN TRADE  2:16 Body 

za LN TRADE:
štvorhry: Dobrovičovci Ján + 

Martin, Prokaj-Dobrovič Laco
dvojhry: Prokaj, Dobrovič M., 

Dobrovič L. po 4, Dobrovič J. 2
Družstvo LN TRADE 
ďakuje nasledovným sponzorom 

za podporu: LN TRADE, Imrich 
Kecskés ml., Ivan Ladzianky, bra-
tia Mikuláš a Arpád Pálovci, bratia 
Viktor a Róbert Kováčovci, Dušan 
Tulipán ml., Juraj Binder, Jozef 
Matoš, Pavol Denko a ďalší, ktorí 
si neželali byť menovaní. JS

Začala sa V. liga v stolnom tenise

Bilancia Š. Baní v jesennej časti
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INZERCIA

Rýchle pôžičky
Tel.č.: 

0905 665 479

Prenajmem 1 – izbový 
byt v Banskej Štiavnici na 
Dolnej 2. (bývalé OPP). 
Mesačný nájom 235,- € 

vrátane energií. Kontakt: 
0905 912 125.

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

Prenajmem garáž v 
Banskej Štiavnici na 
Drieňovej, ul. Energe-
tikov. Mesačný nájom 
33,19 €. Kontakt: 0905 
912 125.


