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Zimná údržba v našom meste
1. Pán riaditeľ, ako sú TS, m.p., pripravené na zimnú údržbu v našom
meste?
Pripravenosť našej organizácie
na vykonávanie zimnej údržby sa
dá chápať v troch úrovniach, a to :
1. posypový materiál, ktorého
máme v skladových priestoroch v
plnom ročnom objeme, t.j. 1600
ton inertného posypu ( štrkodrva
frakcie 4/8) a chemický posyp 160
ton.
2. personálne, čo predstavuje naplnené stavy pracovníkov v trvalom

pracovnom pomere, pracujúcich na
dohody a v spolupráci s mestom aj
občanov zapojených do tzv. aktivačných prác. Všetky úseky sú teda
z hľadiska ľudských zdrojov zabezpečené.
3. technika určená na vykonávanie zimnej údržby sa v priebehu
tohto roku ukazovala ako oblasť,
ktorá mala byť čiastočne inovovaná
a doplnená novým zariadením. Išlo
o dva kusy menších vozidiel, ktoré
mali zlepšiť situáciu najmä v užších
uliciach a na chodníkoch. Podobne
sme počítali aj s dvomi nakladačmi.
Žiaľ, to sa v tomto roku nepodarilo
zabezpečiť a ostáva to pre rok budúci.
2. Aké sú ročné náklady na zimnú
údržbu, ako máte zabezpečený
technický park, kto túto službu

Foto: Ilustračné

Tohtoročná zima nás prekvapila množstvom snehu na
našich cestách. O tom, ako sú
Technické služby mesta Banská
Štiavnica pripravené na zimnú
údržbu, sme sa opýtali riaditeľa
Petra Heilera:

Zimná údržba v plnom prúde
vykonáva, ktoré časti v meste
máte na starosti?

4.str.

Vianočná súťaž Štiavnických novín
Vážení čitatelia Štiavnických novín. Pripravili sme pre vás Vianočnú súťaž o hodnotné ceny. V
Štiavnických novinách č.44-47 v 4.
kolách budú postupne uverejňované otázky spolu s kupónom. Vašou úlohou bude správne odpovedať na súťažné otázky, vystrihnúť
kupóny a po uverejnení všetkých
4 otázok nám zaslať správne odpovede spolu s kupónmi do redakcie
ŠN v termíne do 10.1.2011. Mená
výhercov uverejníme 13.1.2011 v
ŠN č.1/2011.
Súťažná otázka č.2
Kedy vystúpia J. Berky Mrenica ml.
& Diabolské husle & M. Červienka
v Banskej Štiavnici?

1. 24.12.2010
2. 25.12.2010
3. 26.12.2010
red

Kupón č.2
Vianočná súťaž
Meno:
Odpoveď:

Inzercia

NOVINKY Z ÚRADU

Poďakovania
Poďakovanie
"Vážení občania, drahí Štiavničania,
Dovoľte mi, aby som sa vám
srdečne poďakoval za uplynulé 4
roky spolupráce.
Prajem vám hlavne veľa zdravia, šťastia, požehnania a pohody, aby ste v pokojnej atmosfére
svojho domova a v kruhu milovaných rodín prežívali len šťastné a spokojné dni.
S dôverou
Mgr. Pavol Balžanka
primátor mesta

Poďakovanie
Poďakovanie voličom
Touto cestou by som sa chcel
veľmi srdečne poďakovať všetkým
voličom, ktorí mi odovzdali v
komunálnych voľbách svoj hlas a
ubezpečiť vás, že urobím všetko
pre to, aby som svoje programové
ciele naplnil, a tým presvedčil aj
ostatných ľudí o tom, že si vašu
podporu zaslúžim.
S úctou JUDr. Dušan Lukačko

Oznam
Oznam o prerušení dodávky
elektrickej energie
Oznamujeme vám, že od
13.12.2010, 08.00 do 13.12.2010,
13.00 bude prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu
opravy el. zariadenia. Bez el.
energie bude v Banskej Štiavnici
cela ulica MUDr. Straku a na Ulici Pátrovskej č.2, 4, 6, 7.
Dipečing VN/NN Žiar nad
Hronom

Biskup na Baďani
Ďalšiu veľmi vzácnu návštevu
mali v rodine Dušana Šarkéziho
z Baďana. Po dvoch svadbách,
na ktorých im bol svedkom minister dopravy, ich príbytok nakoniec navštívil sám biskup Mikuláš! Stalo sa tak 4. decembra
v popoludňajších hodinách. Pán
biskup im priniesol nielen sladké
darčeky, ale aj posolstvo, pretože
rodina pána Šarkézyho je v rámci Slovenska prvým rómskym
klubom KDH. Biskup Mikuláš v
stvárnení Mirka Kyjovského, ktorý túto postavu spodobuje už 43
rokov, potešil prítomných cestou
z Ranča Nádej.
(aap)

9. decembra 2010
Mestská polícia
informuje

Vyberáme z čiernej skrinky
Vodárenská ulica
21. storočie a na Vodárenskej ulici nie je kanalizácia, ako vidím nik
to nerieši, tak je to zbytočne sa aj
pýtať primátora, len sľubujú a preto
som rád, že ktorých ľudí poznám,
nevolia ten odpad štiavnický, pekný
príklad nám dávajú mladým, buďte
ľudom príkladom v živote krátkom.
Odpoveď:
Mesto Banská Štiavnica má už
niekoľko rokov vypracovanú projektovú dokumentáciu na obnovu
ulíc Lichardova, Vodárenská, Malá
Okružná, Úvozná, Staromestská,
Botanická, Katova a Spojná. Súčasťou komplexnej obnovy uvedených
ulíc je aj vybudovanie kanalizácie.
Na výstavbu kanalizácie je vydané
právoplatné stavebné povolenie a
realizácia sa začne po zabezpečení
financovania stavby.
Na zabezpečenie financovania
výstavby kanalizácie z fondov EÚ
(žiadosť je podaná) sa podujala Stredoslovenská vodárenská spoločnosť,
a.s., Banská Bystrica, ktorá bude po
získaní finančných prostriedkov aj
investorom predmetnej stavby. Ak
bude žiadosť o nenávratné finančné
prostriedky z fondov EÚ úspešná,
výstavba bude uskutočnená v roku
2011.
Ing. Igor Mičko, odd. výstavby MsÚ

Oprava cesty
Chcel by som sa opýtať, či náhodou nemáte informácie, či sa plánuje oprava cesty od Červenej studne
smerom do Žarnovice (ide o asi o
5km úsek), nakoľko je cesta v žalostnom stave a turisti, ktorí budú chcieť
navštíviť cez zimu lyžiarsky vlek,
budú asi veľmi prekvapení. Zatiaľ
tam len pribudla dopravná značka,
ktorá varuje vodičov o nerovnosti
vozovky, ale čo ďalej? Viem, že cesta
už patrí do Žarnovického okresu,
ale napriek tomu si myslím, že je to
v prvom rade v záujme nášho mesta, aby uvedená cesta bola na dobrej
úrovni, a aby sme nelákali turistov

do nášho mesta cez „tankodróm“!
Za vašu odpoveď Vám vopred Ďakujem.
obyvateľ BŠ

Odpoveď:
Vážený obyvateľ B.Š., môžem Vás
ubezpečiť, že si plne uvedomujeme dôležitosť kvalitného cestného
prístupu v smere zo Žarnovice do
nášho mesta. Táto komunikácia je
okrem nás domácich významne využívaná hlavne turistami prichádzajúcimi zo západu Slovenska ako aj
návštevníkmi neďalekého lyžiarskeho strediska Salamandra rezort. Ako
však sám dobre viete a uvádzate v
podnete, daný úsek cesty spadá pod
správu BBSK a Regionálnu správu
ciest. Mesto Banská Štiavnica nemá
v rozpočte dostatok finančných
prostriedkov na všetky z minulosti
zanedbané a potrebné opravy vlastných cestných komunikácií, takže
nie je možné, aby finančne prispelo
na opravu tejto cesty. Obdobná situácia bola aj v smere na Zvolen a
Šahy, a práve z tohto dôvodu vyvstala snaha, aby cesta medzi Hronskou
Dúbravou - Banskou Štiavnicou –
Hontianskymi Nemcami bola preklasifikovaná na cestu I. triedy, nakoľko údržbu týchto ciest financuje
štát, ktorý má viac prostriedkov ako
samospráva. Chcem tým povedať,
že vedeniu Mesta nie je problém
zlých príjazdových ciest ľahostajný
a z plných síl sa venuje zlepšeniu
situácie. Mesto iniciovalo už niekoľko stretnutí so správcami cestných
komunikácií v okolí nášho mesta,
na ktorých žiadalo o urýchlenú
nápravu a aj naďalej budem vyvíjať
aktivity vedúce k zlepšovaniu stavu
kvality cestnej infraštruktúry. Som
presvedčený, že tak ako sa nám v
dobrej kooperácii podarilo skvalitniť cestu do Hronskej Dúbravy, tak
môžeme v budúcnosti pokračovať aj
v ďalších komunikáciách.
Mgr. Pavol Balžanka, primátor mesta

Dňa 3.12.2010 o 17.00 hod.
hliadka MsPo spoločne s hliadkou
OO PZ preverila oznámenie, že
na Ul. J.K.Hella došlo k vlámaniu
do chaty. Po príchode na miesto
boli zaistené dve osoby. Vec je v
riešení OO PZ.
Dňa 3.12.2010 o 18.00 hod.
bola hliadka MsPo privolaná na
Ul. Dr. J. Straku, kde sa mala nachádzať mládež, ktorá porušuje
verejný poriadok. Na mieste sa
nachádzala skupinka mladých
ľudí, ktorá sa správala hlučne.
Na pokyn hliadky osoby, ktoré
sa na mieste nachádzali, vyčistili
priestor pri paneláku a následne
miesto opustili.
Dňa 4.12.2010 o 23.30 hod.
bolo na útvar MsPo oznámené,
že na Ul. Učiteľská leží bezvládne
na zemi neznámy muž. Hliadka MsPo po príchode na miesto
zistila, že ide o V.O., obyvateľa
Domova Márie v Banskej Štiavnici. Menovaný bol značne pod
vplyvom alkoholických nápojov a
nakoľko je invalidný, hliadka musela použiť invalidný vozík, aby
ho mohla premiestniť do Domova
Márie, kde má prechodný pobyt.
Priestupok je v riešení MsPo.
Poďakovanie občanom
Mestská polícia ďakuje MUDr.
Miroslavovi Saskovi za včasné
upozornenie na pohyb neznámych osôb v priestoroch nemocnice, ktoré sa vydávali za hluchonemé osoby a vykonávali verejnú
zbierku pre hluchonemé osoby.
Hliadkou MsPo po príchode na
miesto bolo zistené, že ide o občanov Rumunskej národnosti,
ktorí nie sú hluchonemí a nemajú
povolenie na verejnú zbierku. Po
preukázaní totožnosti boli následne hliadkou MsPo vykázaní z
mesta Banská Štiavnica a zároveň
bol vyrozumený operačný dôstojník OR PZ v Žiari nad Hronom.
Náčelník MsPo
JUDr. Dušan Lukačko

Foto: M. Kríž
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Mikuláš s čertíkom navštívili aj MsÚ

Pozvánka
Primátor mesta Banská Štiavnica Mgr. Pavol Balžanka zvolal mestské zastupiteľstvo, ktoré
sa uskutoční dňa 14. decembra
2010 (utorok) o 9.hod. v zasadačke MsÚ na Radnici, č.dv. 4.
Všetci ste srdečne vítaní!
Mgr. Pavol Balžanka
primátor mesta

9. decembra 2010

OR Policajného zboru v Žiari nad Hronom
Blíži sa čas Vianočných sviatkov, keď obchody navštevujú
nielen nakupujúci, ale je aj
veľa tých, ktorí kradnú či už
priamo v obchode, alebo
okrádajú ľudí na ulici a ulice
sa stávajú miestom lúpežných
prepadnutí. Preto vám poskytujeme niekoľko dobrých rád,
ako sa chrániť:
• na odľahlé miesta choďte v
sprievode niekoho známeho,
• po zotmení sa vyhýbajte rizikovým miestam: parkoviská, okolie pohostinstiev, diskotékových
klubov, železničných staníc,

• nenoste so sebou väčšie sumy
peňazí alebo drahé predmety,
• udržujte bezpečnú vzdialenosť
od temných priestorov a vchodov
do domov,
• ak to zníži váš pocit ohrozenia,
kúpte si ochranný sprej a noste ho
pri sebe,
• aj v obchodoch buďte opatrní
pri výbere a nákupe tovaru, nikdy
nestrácajte kontrolu nad svojou
taškou a vreckami.
Neuľahčujte prácu vreckárom!
• peniaze a kreditné karty si
ukladajte vždy do vnútorných vrecák oblečenia a nie do zadných u

nohavíc,
• ak sa dostanete do tlačenice na
ulici, v obchode, či v autobuse, venujte pozornosť bezprostrednému
okoliu a presvedčte sa, či máte svoje veci stále vo vrecku,
• tašku a peniaze nenoste na
chrbte, kam nevidíte,
• venujte pozornosť aj kabelkám
prehodeným cez rameno,
• svoju batožinu nikdy nespúšťajte z očí,
• ak ste majiteľom kreditnej karty, identifikačné číslo si zapíšte oddelene.
OR PZ ZH

Komunálne voľby 2010
Informácia o výsledku volieb
do orgánov samosprávy na
funkciu primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva mesta Banská Štiavnica.
Na základe zákona SNR č.
346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí v znení neskorších
predpisov sa uskutočnili dňa 27. 11.
2010 voľby do orgánov samosprávy
mesta Banská Štiavnica.
Návrhy na kandidátov za poslancov mestského zastupiteľstva predložilo 8 politických strán a koalícií:
• Komunistická strana Slovenska
• Nová demokracia
• Sloboda a Solidarita
• Slobodné forum
• Koalícia Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťanskodemokratické
hnutie
• Slovenská ľudová strana
• Koalícia SMER – sociálna demokracia, Ľudová stana – Hnutie
za demokratické Slovensko, Slovenská národná stana
• Strana demokratickej ľavice
• 14 nezávislých kandidátov.
Návrh na funkciu primátora
mesta predložili 2 politické strany,
dve koalície (koalícia SMER – sociálna demomokracia, Ľudová stana – Hnutie za demokratické Slovensko, Slovenská národná stana
a koalícia Slovenská demokratická
a kresťanská únia – Demokratická stana, Kresťanskodemokratické
hnutie, Sloboda Solidarita, Most –

Híd) a 2 nezávislí kandidáti.
Mestská volebná komisia predložené návrhy preskúmala a zaregistrovala na funkciu primátora mesta
6 kandidátov.
Na funkciu poslancov bolo zaregistrovaných 61 kandidátov.
Pre voľby primátora mesta bol
vytvorený 1 a pre poslancov mestského zastupiteľstva bolo vytvorených päť volebných obvodov.
V prvom volebnom obvode občania volili 3 poslancov, v druhom
volebnom obvode 4, v treťom volebnom obvode 2 poslancov, v štvrtom volebnom obvode 6 poslancov
a v piatom volebnom obvode dvoch
poslancov.
Kandidáti na funkciu primátora
mesta boli volení vo všetkých piatich volebných obvodoch.
Vo voličských zoznamoch bolo
zapísaných 8383 voličov. Volieb sa
zúčastnilo 4390 voličov, t. j. 52,367
%. Z celkového počtu odovzdaných
hlasovacích lístkov bol počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do mestského zastupiteľstva 4233 a počet platných
hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľby primátora mesta 4324.
Výsledky volieb sú nasledovné:
Primátorom mesta Banská Štiavnica sa stala Mgr. Nadežda Babiaková (koalícia SMER sociálna demokracia, Ľudová strana – Hnutie
za demokratické Slovensko a Slovenská národná stana) s počtom
2655 platných hlasov.
Podľa politickej príslušnosti zvole-

ných kandidátov je zloženie mestského zastupiteľstva nasledovné:
Koalícia Slovenská demokratická
a kresťanská únia – Demokratická
strana, Kresťanskodemokratické
hnutie
9 poslancov 52,94 %
Koalícia Smer – sociálna demokracia, Ľudová strana – Hnutie
za demokratické Slovenskoň, Slovenská národná strana
5 poslanci 29,41 %
Nezávislí kandidáti
3 poslanci 17,65 %
Mestská volebná komisia v priebehu volieb nedostala žiadne sťažnosti na porušenie moratória..
Mestská volebná komisia počas
sčítania hlasov nezistila chyby a
nedostatky, ktoré by boli v rozpore
so zákonom o voľbách do orgánov
samosprávy obcí. Zvoleným kandidátom budú vydané osvedčenia o
zvolení dňa 01. 12. 2010.
Banská Štiavnica 29. 11. 2010
Zapísala: Ing. Anna Karabellyová
Zapisovateľka MsVK
Ivan Petrinec
Predseda mestskej volebnej komisie

NOVINKY Z ÚRADU
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Polícia informuje
OMV viedol pod vplyvom alkoholu
Dňa 30. 11.2010 bolo začaté
trestné stíhanie a súčasne vznesené obvinenie osobe F. B. bytom
Banská Štiavnica, Ul. Energetikov
za prečin „ohrozenia pod vplyvom
návykovej látky“ podľa § 289 ods.
1 písm. c Trestného zákona. ktorého a dopustil tým, že dňa 25. 10.
2010 v čase o 12:25 hod ako vodič viedol sanitné vozidlo značka
VOLKSWAGEN TRANSPORTE,
po ceste I. triedy č. 51 v smere
od Banskej Štiavnice na Banskú
Belú, kde v km: 281, 03 pred obcou Banská Belá zozadu narazil do
spomaľujúceho auta zn. ŠKODA
OCTAVIA COMBI, nárazom ho
odrazilo dopredu v smere jazdy,
kde ešte zozadu narazilo do spomaľujúceho nákladného vozidla
značky TATRA. Vodič sa podrobil
dychovej skúške, kde bola zistená
po prefúknutí prístroja Dräger
Alcotest 7410 hodnota 1,04Mg/L
a pri opakovanej skúške hodnota
1,02 Mg /L. Páchateľ spôsobil škodu na autách približne 7023,03,€.
Nenastúpil do výkonu trestu
Dňa 30. 11. 2010 vyšetrovateľ
začal a súčasne vzniesol obvinenie
osobe L.D, bytom Banská Štiavnica, Ul. Energetikov za prečin „
Marenie úradného rozhodnutia“
podľa § 348 ods. 1 písm. a Tr. zákona, ktorého sa dopustil tým, že
aj napriek tomu, že od Okresného
súdu v ZH dostal dňa 09. 06. 2010
výzvu na nastúpenie do výkonu
trestu odňatia slobody UZVaJS v
B. Bystrici, v stanovenom termíne
nenastúpil.
Riaditeľ Odboru poriadkovej polície
plk. JUDr. Gejza Vol

Pozvánka
Územný spolok SČK v Banskej
Štiavnici vás pozýva na odber
krvi, ktorý sa uskutoční
dňa 14.12.2010 od 7.00 hod. do
10.00 hod. v nemocnici na rehabilitačnom oddelení v Banskej
Štiavnici. Spravte všetko pre to,
aby ste krv prišli darovať, a tak pomohli tým, čo sú na vašu tekutinu
odkázaní. Prineste si občiansky
preukaz, poistenecký preukaz, je
to potrebné pri registrácii darcu
krvi. Dobre sa zavodnite, nejedzte
nič mastné, nepite alkohol, nefajčite 12 hodín pred odberom krvi.
Ak tak spravíte, vopred vám
ďakujeme. Organizátori odberu
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AKTUALITY

KOVP pri MsZ v B. Štiavnici
Dňa 18. novembra 2010 o
13. hod. v zasadačke Mestského úradu na prízemí č.d.4
zasadala posledná komisia
KOVP vo volebnom období
2006-2010.

* Otvorenie vykonal predseda
MVDr. Stanislav Ďurkan
Po prednesení programu členovia schválili nasledovný program:
* Návrh VZN Mesta Banská
Štiavnica o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
* Návrh VZN Mesta Banská
Štiavnica o dani z nehnuteľnosti
* Návrh VZN Mesta Banská
Štiavnica o miestnych daniach
* Informácia o stave verejného
poriadku v meste Banská Štiavnica
* Rôzne
* Návrh na uznesenie
* Záver
K návrhom VZN Mesta Banská
Štiavnica komentovala Ing. Kamilka Lievajová, vedúca ekonomického oddelenia.
Informáciu o stave verejného
poriadku v rámci mesta predniesla inšpektorka MP M. Bačiková
V rámci okresu o stave verejného poriadku informoval pplk.
Mgr. Vladimír Kratoš, riaditeľ
Obvodného oddelenia PZ.
Schválené uznesenie KOVP
bude uverejnené na www.banskastiavnica.sk.
Vladimír Poprac, člen KOVP

Pozvánka
Srdečne Vás pozývame na vernisáž výstavy Banskoštiavnického rodáka Tomáša Chriena,
ml., ktorá sa uskutoční 9.12.2010
(štvrtok) o 18 hod. vo vstupnej hale Apollo Business Center (Prievozská 2, Bratislava).
Kurátor výstavy PhDr. Ľudovít
Petránsky. Výstava potrvá do
27.12.2010.
red
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Zimná údržba v našom meste
1.str. Schválený mestský rozpočet na rok 2010 predstavuje nasledovné položky pre zimnú údržbu:

1. posypový materiál v sume 29
000 €,
2. práce vykonávané našou organizáciou 86 000 €,
3. práce vykonávané kooperujúcimi firmami 36 500 €.
Pre zabezpečovanie zimnej údržby mestských komunikácií je nasadzovaná technika:
1. veľký sypač – hlavné cesty,
malý sypač – bočné komunikácie a
chodníky,
2. dva traktory – bočné a okrajové
ulice, dopĺňa ich uvedený malý sypač, najmä posypanie po odhrnutí,
3. dva nakladače pre manipuláciu
s posypovým materiálom, čistenie
verejných priestorov, chodníkov a
nakládku snehu pri vývoze.
4. dve nákladné vyklápacie vozidlá na dovoz posypového materiálu
a vývoz snehu. Uvedená technika je
v správe technických služieb. Ďalšie
stroje sú nasadzované kooperujúcimi firmami v zmysle schváleného
operačného plánu zimnej údržby mestských komunikácii ( ďalej
OPZÚMk ).
Základným riadiacim dokumentom zimnej údržby je OPZÚMk,
schválený mestským zastupiteľstvo,
ktorý obsahuje aj krízový plán. Krízový plán zimnej údržby miestnych
komunikácií (ZÚ MK) je účelový
dokument, v ktorom sú pripravované vlastné opatrenia na riešenie mimoriadnej situácie vzniknutej počas
ZÚ MK( materiál je dostupný aj na
internetovej stránke mesta) .
Mimoriadna situácia v ZÚ MK
nastáva vtedy, keď poveternostné
podmienky pri intenzívnom a opakovanom snežení svojím rozsahom
a vplyvom vážne narušia, zmenia
hospodársky, či spoločensky život a
chod mesta z hľadiska dostupnosti,
dopravy a zjazdnosti miestnych komunikácií a schodnosti chodníkov.
Kooperujúce firmy pri zabezpečení ZÚMk:
5. Agrocom, s.r.o, Banská Štiavnica - traktor na odhŕňanie, výpomoc
pri vývoze snehu, auto a fréza.
Úseky zabezpečované traktorom:
Šobov – bytovky, Šobov – hálne,
Červená studňa, Pod Paradajzom,
Jergištôľna – od kostolíka, ulice
Hodžu, Hurbana a Langsfelda, Pustá, Široký vrch, ulica k Belianskemu
jazeru,

Hájik – ulice Hájik, Gagarina,
Michalská, Výskumnícka
Pod Kalváriou - Ul. SNP úsek p.
Rusnák, p. Broda
Kysihýbel – ulice Ovocná, Roľnícka, Kysihýbelská a Okrajová
Drieňová - ulice Bratská (okolo
zeleného paneláku), odbočka z Ul.
Energetikov (vedľa garáží k trafostanici), k bytovke bývalých ŠM,
prejazd pre sanitky (v pracovnom
čase), mimo pracovného času odhŕňajú TS, Ul. Drieňová (Hotelová
akadémia až ku chalupám)
Stará stanica – ulice Fándlyho,
Železničiarska, Staničná
p. Pavol Bartko :
Úsek udržiavaný traktorom: Banská Štiavnica, časť Banky
p. Jozef Bartko :
Úsek udržiavaný UNC 040: chodník od bývalej Svetrovky smerom k
novému ÚPSVaR až na Ul. Križovatka (po odbočku k Ametystu),
autobusové zastávky v uvedenom
úseku,
- auto na výpomoc pri vývoze
snehu.
p. Ján Krajč:
Úsek udržiavaný traktorom: Počúvadlianske jazero (miestne komunikácie)
Mestské lesy, s.r.o., Banská Štiavnica:
Ulice: 8.mája, Banícka, Dr. Tótha,
SNP (časť Hlboká), parkovisko Felicita, Pod Kalváriou, parkovisko pri
OR PZ
6. p. Jozef Gregáň:
Vývozná a nakladacia technika
pri vývoze snehu.
7. Simkor, s.r.o., B. Štiavnica:
Vývozná a nakladacia technika
pri vývoze snehu.
3. S akými problémami na cestách
sa najčastejšie stretávate, s kým
spolupracujete?
Jeden z vážnych problémov sú
prekážky na cestách vytvorené odstavenými vozidlami, ktoré môžu
niekedy úplne zamedziť vykonaniu
údržby cesty. Tiež mnohokrát sme
svedkami si vynucovania jazdy,
resp. prednosti v jazde v úsekoch,
kde sa vykonáva vývoz snehu a je
tam sústredená technika. Ohrozuje
to bezpečnosť a zhoršuje efektívnosť
práce.
Kooperujúce firmy už boli spomenuté, spolupracujeme úzko s
mestskou políciou, tiež so štátnou
políciou a hasičmi máme dobrú
spoluprácu.
V neposlednom rade sú to aj naši

kolegovia s Regionálnej správy ciest,
Banská Bystrica, stredisko Banská
Štiavnica, ktorí zabezpečujú údržbu
úsekov štátnych ciest prechádzajúcich našim mestom a úseky spájajúce Banskú Štiavnicu s okolitými
obcami.
4. Ak by si chcel malý živnostník
zaobstarať posypový materiál,
môže TS o to požiadať, ak áno, za
akých podmienok?
Posypový materiál sa skladuje a
používa na údržbu verejných mestských priestorov. Pokiaľ malý živnostník tiež prispieva k ich údržbe,
je možné po dohode s našou organizáciou tento materiál bezplatne
dostať. Pokiaľ si subjekt potrebuje
ošetriť svoje priestory v menšom
rozsahu, vieme tiež byť nápomocní,
avšak za úhradu. A to po dohode s
nami buď formou dodania služby,
alebo len materiálu. Preto zdôrazňujeme menší rozsah, lebo toho
času nedržíme zásoby pre komerčné
využite, len pre potreby mestských
priestorov.
5. Čo by ste chceli odkázať motoristickej verejnosti, Banskoštiavničanom a čitateľom ŠN?
V prvom rade si považujem za
povinnosť povedať, že všetci moji
kolegovia, ktorí sa podieľajú na
údržbe ciest, to robia s vedomím
maximálne prispieť k zabezpečeniu
prejazdnosti mestských komunikácií a priechodnosti schodov a chodníkov v správe mesta, v zmysle platného OPZÚMk. Je však potrebné si
uvedomiť, že cieľom zimnej údržby
je zmiernenie vplyvu počasia na
cesty a chodníky tak, aby pri použití
vhodných, na zimné obdobie určených doplnkov( zimné pneumatiky, reťaze, zimná obuv a pod. ) boli
priechodné a prejazdné.
Pokiaľ má občan pocit, že to nedodržujeme, prosíme volať na mobilný telefón dispečera na číslo 0908
272630.
Záverom sa chceme občanom poďakovať za pochopenie, spoluprácu
a niekedy tiež trpezlivosť s nami v
roku 2010 a popriať im v budúcom
roku pevné zdravie, pohodu a úspechy tak v osobnom živote, ako i v
práci. Nech rok 2011, je pre nich rokom, kde bude všetko na jednotky,
ako to má v číselnom vyjadrení.
Za rozhovor poďakoval
Michal Kríž
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Obnovená vstupná brána do cintorína Frauenberg
„Vstupná brána cintorína Frauenberg stojí v tesnej blízkosti
neskorogotického Kostola Panny Márie Snežnej z roku 1512,
jedného z najvýznamnejších
príkladov neskorej gotiky na
Slovensku. Z toho obdobia sa v
jeho presbytériu zachovala unikátna kružbová klenba. Roku
1580 bol kostol zväčšený a dostal novú fasádu, keď cintorín
zároveň s výstavbou mestského opevnenia ohradili múrom
so vstupnou bránou. Roku
1910 bol vstup do cintorína
zabezpečený kovanou bránou
z dielne známeho štiavnického
umeleckého kováča a zámočníka Karola Fizélyho.“ Toľko z informačného panelu, ktorý sme
umiestnili do vitríny pri vstupe
do cintorína Frauenberg pri príležitosti odovzdania jeho novo
reštaurovanej vstupnej brány
pred sviatkom Dušičiek.
Vstup na cintorín Frauenberg
s renesančným kamenným reliéfnym rámom a reliéfnym obrazom
Ukrižovaného, takisto ako omietka
na obidvoch stranách brány, boli
vo veľkej miere zvetrané. Navyše
múry vstupnej brány desiatky rokov dostávali cementové omietky,
pod ktorými sa kameň aj staršie vápenné omietky zvyčajne rozpadajú

na prach.
Postupné chátranie vzácneho
renesančného vstupu na cintorín
podnietilo Spolok Banskej Štiavnice ´91 a Štiavničanku pani Janku
Ihringovú, vtedajšiu riaditeľku pobočky Všeobecnej úverovej banky
v Banskej Štiavnici, aby získali finančný grant na jeho reštaurátorskú
obnovu. Projekt záchrany portálu a
celej renesančnej brány podporila
Nadácia VÚB grantom 7 000 eur v
rámci svojej grantovej schémy Poklady môjho srdca.
Cieľom obnovy, ktorú realizoval
reštaurátor Mgr. art. Ján Fečo, bolo
reštaurovať vstupnú bránu ako celok – kamenný vstupný portál, reliéf Ukrižovania, kamenné epitafy
(odhalené počas reštaurovania),
pôvodné renesančné omietky s
maľovaným kvádrovaním, kovanú
bránu Karola Fizélyho aj šindľovú
striešku.
Náklady na reštaurátorské a
umelecko-remeselné práce dovedna tvorili 10 000 eur a grantové
prostriedky pokryli iba časť z nich.
Preto si v mene Spolku Banskej
Štiavnice ´91 dovoľujem obrátiť sa
na vás, milí štiavnickí spoluobčania, ktorí máte svojich najbližších
pochovaných práve na tomto cintoríne, ale napokon na všetkých, ktorým nie je ľahostajný vzhľad vstupu na najstarší cintorín v meste, s

prosbou o finančný príspevok na
reštaurovanie brány. Ak sa rozhodnete prispieť na tento cieľ, môžete
sa s nami spojiť na tel. čísle 0903 64
61 18. Každý, aj relatívne skromný
príspevok pomôže dobrej veci.
Spolok Banskej Štiavnice ´91
chce pokračovať v záchrane ohrozených pamiatok v našom meste a
jeho okolí a získavať ďalšie zdroje
na ich obnovu. Platí to napríklad
aj o chátrajúcej menšej kaplnke (so
zachovaným oltárom s baníckym
motívom), ktorá stojí pri ohradovom múre katolíckeho cintorína
Lazaret pri Piarskej bráne.
Katarína Vošková,
Spolok Banskej Štiavnice ´91

Michal Buzalka – výročie úmrtia
7. decembra 2010 sme si
pripomenuli už 49. výročie
od chvíle, keď sa odobral na
večnosť Otec Biskup Michal
Buzalka zo Svätého Antona.
V akom prostredí vyrastal a
aké skutočnosti ovplyvnili život
Michala Buzalku? Na túto otázku
najlepšie odpovie on sám: „Som
synom roľníckeho robotníka. Narodil som sa vo Svätom Antone 18.
septembra 1885. Tu som vychodil
ľudovú školu, v Banskej Štiavnici
u Piaristov šesť tried gymnázia.
Denne som dva razy meral 6 km
cestu vo vetri a v každom počasí.
Viem, čo skúsi chudobný študent.
Takto študovala väčšina slovenských chlapcov. Namáhavá cesta
a odriekanie nezaškodili ani mne,
ani mojim vrstovníkom. Chudobné prostredie dalo národu najtvrd-

ších a najlepších bojovníkov za
jeho práva.
Veľkým prianím Michala Buzalku bolo, aby po smrti mohol,
tak ako to hovorieval, snívať svoj
večný sen vo svojom rodisku:
„Moje miesto je na antolskom cintoríne v hrobe, kde mám pochovanú svoju mamičku a otecka. Nuž v
tomto hrobe chcem medzi svojimi
najmilšími osobami snívať svoj
večný sen.“
Biskup Buzalka zomrel v tichosti večer 7. decembra 1961 v
charitnom domove v Tábore, kde
bol pochovaný na miestom cintoríne. Po dlhých prieťahoch a
žiadostiach svojich príbuzných nakoniec prevoz jeho pozostatkov a
ich pohreb v rodisku povolili. Pri
exhumácii sa na veľké prekvapenie
prítomných zistilo, že telo otca biskupa Buzalku zostalo neporušené.

Výraz tváre bol pokojný, pokožka
iba trocha stmavnutá. V rukách
zložených na prsiach držal ruženec, presne tak, ako ho pred tromi rokmi pochovali. Exhumácia,
prenesenie telesných pozostatkov
a pohreb sa museli uskutočniť v jeden deň, 11. októbra 1964. Štátne
orgány dozerali na to, aby sa prevoz a pohreb udiali v úplnej tajnosti bez účasti verejnosti. Bol to
tichý, ale triumfálny návrat mŕtveho biskupa do svojho rodiska, do
slovenskej zeme.
V súčasnosti sa pripravuje inštalácia Pamätnej izby Otca Michala
Buzalku v kaštieli Múzea vo Svätom Antone a tiež bola tento rok
vyhlásená literárna a fotografická
súťaž „Memoriál Michala Buzalku“.

AKTUALITY

5

Spoločenská
kronika
MOJE RODISKO
11.9.Ján Lupták, 13.9. Viktória Ivaničová, 16.9. Meryem
Foltánová, 23.9. Vanesa Lakatošová, 26.9.Alexandra Kalajová,
5.10. Barbora Lešičková, 14.10.
Lenka Garajová, 14.10. Natália
Martina Kučerová, 14.10. Michaela Halanová, 15.10. Marek Kaškötö, 20.10. Leonard
Griglák, 26.10. Sofia Valachová,
1.11. Šárka Musilová, 9.11. Ivan
Ivanič, 10.11.Lujza Šediboková,
16.11. Richard Lupták, 18.11.
Pavol Dobrota, 24.11. Viola Didiová, 26.11. Daniel Hesoun,
1.12. Lilian Molnárová, 2.12. Paula Kaskötöová, 2.12. Tobias Ján
Kmeť, 2.12.Linda Ferenčíková,
5.12. Jakub Hudec.
NA SPOLOČNÚ CESTU ŽIVOTOM
SA VYDALI
17.9. Jozef Truban a Júlia
Rendlová, 9.10. Peter Mišák a
Alexandra Fojtíková, 9.10. Slavomír Tužinský a Ing. Martina
Karabellyová, 23.10. Miroslav
Kalman a Zuzana Lajčiaková.
NAVŽDY NÁS OPUSTILI
17.9. Mária Štefančíková vo
veku 96 rokov, 20.9. Ján Konopka
71 rokov, 27.9.Ľudovít Slezák vo
veku 83 rokov, Ján Mollek svo
veku 59 rokov, 5.10. Milan Machava vo veku 80 rokov, 7.10.
Miroslav Bardoň vo veku 36
rokov, 7.10. Marta Miklošová
vo veku 60 rokov, 12.10. Karol
Melcer vo veku 77 rokov, 11.10.
Vladimír Vozárik vo veku 83 rokov, 12.10. Ján Minka vo veku 50
rokov, 13.10. Vladimír Padúch
vo veku 46 rokov, 18.10. Valentína Bucharová vo veku 85 rokov,
19.10. Vojtech Kuruc vo veku 87
rokov, 19.10. Mária Sonkolyová
vo veku 84 rokov, 20.10. František Urban vo veku 83 rokov,
24.10. Ján Húska vo veku 72 rokov, 25.10. Mgr. Alena Puskajlerová vo veku 51 rokov, 6.11. Miroslav Lupták vo veku 46 rokov,
14.11.Katarína Schneiderová vo
veku 72 rokov, 14.11. Ľudovít
Kružlic vo veku 77 rokov, 20.11.
Zuzana Hanzlíková vo veku 91
rokov, 27.11. Anna Totkovičová
vo veku 82 rokov.

Z podkladov Štefana Legénya
pripravil AAP

J. Simonidesová
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Nazdar Štefan, nazdar . A čo
Vlado, fotíš aj náš voľakedajší
p. Burdáčov dom? ( teraz hotel
Salamander poz. autora). No
vieš Števko, keď sa pozriem na
ktorýkoľvek dom, vždy sa opýtam a kto tam predtým býval?
A veru čím ďalej je to horšie pri
spomienkach (hosip? poz. autora. ). Ej veru, naši rodičia by
nám vedeli s menami pomôcť,
kto kde býval, ale už sú nám na
pravde božej.
Veľa rokov sme boli susedia bývajúci pod rim. kat. farou na Ulici
Farská v Banskej Štiavnici. Ej veru,
Vlado, bolo nám veselo v tejto našej ulici. A tie sánkovačky dole ulicou. No na môj dušu, Števko, aj ja
si spomínam na moju jazdu na lyžiach, cesta bola primrznutá, letel
som dole ulicou, potom cez ulicu a
rovno do výkladu očnej optiky (predajňa IMO). Pán optik Stano Barlok mi povedal „ Vladko, ale dvere
do obchodu sú vedľa“. Otec Janko
zaplatil za novú šajbu na výklade
optiky, aj lyže apa zaplatil v Pionierskom dome, boli požičané, mňa vyplatil remeňom a bolo po lyžovačke.
Týždeň som sedel akože na bruchu,
lebo na zadku sa nedalo.
Štefan, a dokedy ste bývali v
dome u pána Burdáča?
My sme bývali v dome pána
Burdáča až do roku 1968 a potom
mama kúpila fotografistov Marešov
fotoateliér, dom na Novozámockej
ulici, vtedy sa ulica volala A. Pecha
a teraz zase vám pomenovali ulicu
na Pechovu. Máš pravdu, Štefan,
lebo keď sme sa v roku 1973 nasťahovali do terajšieho bytu, tak sme
mali číslo 154/ I., potom premenili
ulicu na Fučíkovu a teraz je názov
A. Pecha č. 7. Niekto na Mestskom
úrade sa rád vyžíval v názvoch
ulíc. Ako sa hovorí „aký svätý taký
temian“. Aj na počet ulíc, čo teraz
máme, by sme mali mať najmenej
100 tisíc obyvateľov. Aj to je naša
rarita, jeden dom a tri ulice..
Tak, Števko, a teraz prehoď výhybku spomienok do tvojho detstva. Ako si spomínaš na rodinu
Burdáčovú?
No mali syna Puba a dcérku. Báči
Burdáč bol vélmo dobrý šuster.
Ráno keď som vykračoval do
školy, pekne som sa pozdravil pánu
domácemu Burdáčovi, ktorý sa
hompáľal na tej svojej tradičnej stoličke a dcérka mu doniesla raňajky,

Tá jeho povestná cigara bola cítiť až
po Peticovu krčmu, ktorá bola hneď
vedľa a ani Pán Boh nevie, čo to bol
za tabak.. „ Apa, koľkokrát som vám
povedala, zapáľte si svoju cigaru až
po raňajkách. Dieťa moje, ty tomu
nerozumieš, ráno keď si zapálim,
tak mám čerstvý horúci fruštik“.
Tak asi začínal raňajší fruštik pána
domáceho Burdáča už ťahajúceho na osemdesiatku. Pán Burdáč s
dcérkou obývali celý spodok.
Vaša rodina bývala na poschodí,
otec Štefan a mama Rozália s tebou Števko, s bratom Antonom a
sestrou Olinkou. Do vášho bytu sa
chodievalo hornou bránou a dolnou bránou ( teraz vchod do hotela
Salamander poz. autora. ) chodievali Burdáčovci a Straniakovci.
Dobre si pamätáš, my sme bývali
na poschodí a vedľa nás bývala pani
Straniaková so synom Emilom.
Môj otec Štefan Pastucha ( * 1919 +
1983) pracoval 36 rokov v poisťovni
a mamka Rozália rodená Madlušková ( * 1935 + 2009) pracovala asi
v 7 obchodoch, ale stále v obchode s
názvom„Zelenina a ovocie“. (ZO).
Teraz, keď sme sa teraz zastavili
pri terajšej peknej cukrárni hotela
Salamander, sa mi premietla rodina Debnárová, ktorá tu bývala v
jednoizbovom byte. Nad cukrárňou
bývala rodina Peticová s dcérkou
Ľubicou a synom Petrom. Neskoršie sa Peticovci prešupli do vedľajšej
susednej budovy a spravili si vychýrenú krčmu U Peticov, ktorú si už aj
my dvaja pamätáme (smiech). Dolu
bola krčma a hore mali 3 izbový byt.
(neskôr Okresný archív, ten potom
presťahovali na Križovatku).
Oproti nášho domu nižšie bývala rodina pána Štefana Padúcha s
rodinou , synovia Štefan, Ján, Vladimír a dcérka Juditka. Na prvom
poschodí nad Padúchovcami bývali
štyri sestry Sepešiové: Jolka učiteľka, Róžika, Micka a Nela učiteľka.
Vedľa nášho domu nižšie bývala
rodina Balčákovú ,dcérka Janka a
syn Emo, pani Molnárová s dcérkou, a od roku 1953 tam bývala
rodina Búzalková, Štefan (* 1921 +
1987) a Gitka (obidvaja pracovali v
ŠÚBA), dcérky Hanka, Gitka, Monika a syn Štefan .
Spomínam na mojich rodičov:
Jána Popraca,( * 1915 + 1967) zakladateľa SVOJPOVU teraz SZPB,
mamku Milku, rodenú Gajdošovú,
(* 1920 + 2004) dcéra hostinského
Jozefa Gajdoša ( * 1887 + 1967),

Foto: V. Poprac

Potulky starobylou Štiavnicou, dom pána Burdáča

Burdáčov dom
myslím stále na moju jedinú a milovanú sestričku Jojku, od r. 1963
Široťňákovú, bývajúcu v Košiciach
s manželom Jozefom a deťmi Jozefom a Zuzkou, moje to krsnô dieťa.
Dom na Farskej ulici č. 8/III,
ktorý otec kúpil od pani domácej
Plochmanovej, vdovy po zverolekárovi, mal šindľovú strechu. Po
požiari Katolíckeho spolku v r.1954
sme s otcom likvidovali strechu na
Katolíckom spolku a prácne sme
odstrihávali falce na plechu a náš
dom sme z tohto plechu pokryli.
Ďalej si spomíname na rodinu Jozefa Fábryho, maliara a natierača,
( rodinka bývala vyše nás Popracovcov a ujo Fábry vynovoval autá
vo svojej garáži), ďalej bola ulička,
ktorou sa prešlo k pánu Karolovi
Káchovi, pohrebníkovi,(* 10.5.1887
+ 3.1.1967) a vyše nej býval pán
Gusto Zajac s rodinou, synovia
Ďuro, Laco a Lajo. Gusto báči bol
náš dlhoročný člen výboru Dobrovoľného hasičského zboru, režisér,
divadelník a futbalový fanúšik, ktorý si na futbal nosil vlastnú stoličku.
Medzi pánom Zajacom a hotelom
Grand bola tiež priechodná ulička.
S úctou si spomínam ako miništrant na našich susedov pánov
kaplánov Jána Kováča, Emila Scheimera, pána dekana Viliama Hoťku,
aj na náš futbal pri fare, brankárom
bol pán kaplán Schiemer a veru
tomu ste nedali gól medzi nohy,
lebo roztiahol nohy a lopta rovno
do reverendy. Ten náš pán kaplán
Emil Schiemer, neskôr farár, potom
dekan, s ktorým som sa stretol len
na Sitne kde mi povedal pamätnú
vetu. „ Vladimír, neprídem do B.
Štiavnice, pokiaľ nebude mramorový gliadrik a lustre vo Farskom
kostole na svojom mieste, ako boli“,
nedočkal sa. Pán dekan Emil Schiemer, náš pán kaplán zomrel v Topoľčiankach.
Spomíname, že oproti cez ulicu

bývala rodina Schneiderovcov, synovia, Viliam a Vladimír, dlhoročný náš hasič a dcérka Olinka, vedľa
bývala p.Kajšová, rodina Mazúrová,
ďalej rodina Vladimíra Šemodu,
elektrikár v podniku OSP a manželka Anna, dcérky Darinka, Martuška
a syn Vladimír, tiež náš člen DHZ.
Na prízemí bývala rodina Jozefa
a Cilky Nemčokovcov so synom
Vladimírom a dcérkou Želkou,
ocko im bol pán výpravca na železničnej stanici a mamka vedúca
predajne v papiernictve, ( predajňa
sa nachádzala oproti voľakedajšej
Bryndziarni).
Vedľa bývala rodina Ľudovíta
Schrámeka (nar. * 1878 + 1938),
umelecký rezbár, reštaurátor a maliar kostolov s manželkou Antóniou. V roku 1938 vdova Antónia
sa zriekla živnosti, pokračovateľom
v rodinnej tradícii sa stal syn František Schrámek, maliar kostolov, od
r. 1941 si otvoril obchod s maliarskymi potrebami, syn Štefan a dcérka Iluška, synovia Tomáš a Tibor
Šálekovcovci. K nim som chodil
hrávať na klavír a mal som prezývku „Stavmašek“ , vedľa ich domu
bývala rodina Rudolfa Žuffu, naša
to pani učiteľka slovenčiny Mária
Žuffová, rod. Lovászová, syn Ján
a dcérka Katarína. Na záver mojej
spomienky sa ospravedlňujem, ak
som na niekoho zabudol. Je možné
aj s vašou pomocou doplniť mená.
Teraz keď končím tento príspevok a je 2. novembra 2010, „Pamiatka zosnulých“, tak sme s Evkou
a Valikou Wágnerových spomínali,
že z našej terajšej Pechovej ulice
odišlo na večný odpočinok už 41
spoluobčanov!!! Pane Bože, ako
sa to všetko pomenilo, aj pominulo. Pripravované možno do knihy
„Ako sme bývali a nažívali v susedstve“.
Vladimír Poprac, november
roku Pána 2010
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Oznamy
Oznam
Mestské kúpele – plaváreň, Mládežnícka 10, Banská Štiavnica ponúkajú v dňoch od 5. 12.2010 do
20.12.2010 MIKULÁŠSKU AKCIU.
Všetky deti vo veku do 10 rokov
v sprievode dospelej osoby majú
vstup do bazéna ZADARMO.
Pozývame Vás na krst novej knihy „Štiavnické interiéry“ autoriek
A. Nižňanskej a I. Chovanovej dňa
10.12. 2010 o 19 hod. (piatok) v
Archanjel Caffebar, spojený s koncertom skupiny EA.
Vianočný bazár
Živena – spolok slovenských
žien v Banskej Štiavnici usporiada 1. Vianočný bazár v piatok 10.
decembra 2010 od 10,00 – 16,00
hod. v Kultúrnom centre – bývalé
Katolícke gymnázium, 1. posch.
Príďte si vybrať, potešte nielen seba.
Na podujatie boli darované hračky,
šatstvo-detské, dámske aj pánske,
čiapky, kabelky a iné predmety. U
nás nakúpite všetko za symbolické ceny. Tešíme sa na stretnutie s

Vami.
Verejná súťaž
SOŠ Ľudovíta Greinera, E.M.Šoltésovej 5, 969 51 B. Štiavnica vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na
prenájom časť pozemku – ostatné
plochy. Bližšie informácie na www.
soulesnickebs.sk a info tabuli v SOŠ
Ľ.Greinera, E.M.Šoltésovej 5, 969
51 B. Štiavnica.
Ing. Andrea Bednářová
riaditeľka SOŠ Ľ.Greinera

Týždeň Vianočnej kuchyne
Pozývame Vás na týždeň Vianočnej kuchyne ktorá sa bude konať od
13. do 18. decembra 2010 na súkromnej hotelovej Akadémii v reštaurácií Balans. Reštaurácia je otvorená každý deň od 11:00 do 20:00.
Tešíme sa na vás: kolektív 5.HA
Vianočné trhy
Spojená katolícka Škola sv. Františka Assiského na ulici GwerkovejGöllnerovej 9 pozýva obyvateľov
mesta a okolia na vianočné trhy
dňa 17.12. v čase od 13:00 do 17:00
hod. v budove školy. Trhy sú organizované našimi žiakmi, spojené

s prehliadkou zrekonštruovaných
priestorov. Tešíme sa na stretnutie.
Učitelia SKŠ
ROK BIODIVERZITY 2010
Pozývame všetkých milovníkov
prírody, aby sa prišli pozrieť na výstavu BIODIVERZITA 2010- súťaž
vo fotografii žiakov stredných a základných škôl v Banskej Štiavnici,
ktorá sa uskutoční vo vestibule SPŠ
Samuela Mikovíniho v dňoch 8.12
2010- 15.12. 2010. Na záver výstavy
budú jednotliví výhercovia ocenení. Okrem odbornej komisie bude
fotografie posudzovať aj verejnosť.
Všetkých srdečne pozývame.
Ing. Slavomíra Kašiarová PhD.

zenberg štôlni a o 16.00 hod. začne
posedenie aj s občerstvením u pána
Karabellyho v baníckej krčme, na
hojnú účasť sa tešia organizátori.
Zdar Boh!
Poďakovanie
Ďakujem všetkým voličom, ktorí mi dali svoj hlas, aj keď len veľmi tesne o tri hlasy som sa nestala
poslankyňou, chcem aj naďalej byť
nápomocná a pomáhať presadzovať
požiadavky občanov v mojom okolí a viac zapájať zvolených pánov
poslancov pre potreby občanov a
dávať podnety na ich plnenie ako aj
kontrolu ich práce pre nás občanov.
Všetkým vám ďakuje
Blašková Ľudmila

Pozvánka na posledné fáranie v
roku 2010 v Glanzenberg štôlni
Vážení bývalí súčasní baníci a ich
dobrí priatelia a známi, srdečne Vás
pozývame na rozlúčku so starým
rokom 2010 a pri tejto príležitosti
aj sfárame do bani poslednýkrát v
tomto roku. Táto akcia sa uskutoční dňa 27. decembra 2010 o 15.00
hod. sfáraním do podzemia v Glan-

Chcel by som sa touto cestou
poďakovať Marianovi Zimmemanovi za to, že poskytol finančné
prostriedky na sladkosti, ktoré rozdával deťom Mikuláš s čertíkom a
taktiež predajniam Orange a T-Mobile za spoluprácu
Miroslav Kyjovský

Vysypal sa Mikulášsky batoh
A priniesol veľa radosti a úsmevov na detských tvárach. V krásne
vyzdobenom kultúrnom centre sa
stretli mladé rodinky so svojimi ratolesťami, aby si v pohode mikulášskeho večera vychutnali sviatočnú
atmosféru. V tvorivých dielňach
sa vyrábali rôzne ozdôbky a perníčky, detičky sa mohli občerstviť

pravým nefalšovaným bezalkoholickým bowle, ale hlavne stretnúť
sa osobne s Mikulášom, anjelom a
čertmi. Atmosféra bola príjemná a
snáď každý veľký či malý si z nej
odniesol kúsok sviatočného tepla
vo svojom srdci.
Radi by sme sa poďakovali ľuďom ktorí nezištne pomohli pri

organizácii tohto na financie malého, ale ľudsky veľkého podujatia.
Konkrétne ďakujeme Jožkovi Baranyaiovi, Danovi Mališovi, Zuzke
Patkošovej ml., Jarovi Likérovi,
Irenke Chovanovej a deťom, ktoré
pod jej vedením zaspievali krásne
pesničky. Ďakujeme študentom a
profesorom zo SPŠ S. Mikovíniho

Inzercia

za vedenie tvorivých dielní, žiačkam zo ZUŠ, študentom Hotelovej
akadémie, Anke Ďuricovej, Marte
Kováčovej.
Ďakujeme za vytvorenie milého
podujatia pre našich najmilších.
Zuzka Patkošová
Odd.KCRaŠ
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KALEIDOSKOP

Výsledky hlasovania
Poklady môjho srdca

V priebehu novembra prebiehalo online hlasovanie za
záchranu vežových a slnečných
hodín Slovenska. Mohli sme si
vybrať z 12 hodín a podporiť
ich svojím hlasom. Na základe
výsledkov hlasovania je už rozhodnuté, že Nadácia VÚB podporí rekonštrukciu štyroch hodín. Spolu hlasovalo 28 524 ľudí,
najviac hlasov, a tým aj finančnú
podporu získala Trnava (4234),
Prešov (3897), Sobotište (3446)
a jediné slnečné hodiny v Hlohovci (2843). Banská Štiavnica
sa umiestnila na ôsmom mieste s
počtom hlasov 1945, tesne pred
nami sa umiestnil Sv. Anton s
počtom hlasov 2038.
Ďakujeme všetkým za podporu.
Mgr. Eva Lovásová

Inzercia
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Úspešný rok baníckeho spolku
Dňa 25.11.2010 sa uskutočnilo v historickej aule Strednej
priemyselnej školy Samuela
Mikovíniho v poradí už 19. valné zhromaždenie Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho
spolku, ktorého sa zúčastnilo
45 členov a 1 hosť.
Na začiatku účastníkov podujatia pozdravili milým programom
„Štiavnickí permoníci“ z Materskej
škôlky na Ul. 1. mája pod vedením
riaditeľky pani Alexandry Bókovej.
Potom primátor Banskej Štiavnice
Mgr. Pavol Balžanka odovzdal dar
Mesta Banská Štiavnica baníckemu
spolku, 20 ks baníckych viazaniek,
následne sa predseda baníckeho
spolku Ing. R. Kaňa poďakoval primátorovi za veľmi dobrú štvorročnú
spoluprácu a odovzdal mu dar baníckeho spolku, banícky fokoš.
Potom už nasledoval pracovný
program, správa o činnosti za rok
2010, ktorú predniesol jeho predseda, obsahovala aj nasledovné fakty.
V priebehu roka spolok zorganizoval viacero spoločenských podujatí,
z ktorých najvýznamnejšími boli:
18. reprezentačný banícky ples – 10.
celoslovenský v Hoteli Grand-Matej
dňa 12.2.2010, 6. ročník Náckovej Štiavnice 2010 dňa 24.4.2010,
13. Náckov štiavnický pochod dňa
30.7.2010 a slávnostný šachtág Salamander 2010 dňa 9.9.2010. Nechýbali ani ďalšie slávnostné šachtágy pri rôznych príležitostiach, z
ktorých vynikli hlavne nasledovné,
šachtág v rámci programu priate-

ľov z Cypru „Cesta na Slovensko“ ,
uskutočnený v miestnosti komorských grófov SBM dňa 9.4.2010 za
účasti PhDr. A. Tureničovej, veľvyslankyne SR na Cypre a participácie
EMED a šachtág v Španej Doline
pri príležitosti sviatku patróna baníkov sv. Klementa dňa 21.11.2010.
Účastníkov potešila aj informácia
o vydaní publikácie „Pivný zákon
– Beer act“, ktorú vydal banícky
spolok s podporou EMED Slovakia,
Mesta Banskej Štiavnice a Združenia baníckych spolkov a cechov
Slovenska. Spolok zorganizoval dňa
13.11.2010 aj vydarenú exkurziu
do historickej baníckej obce Špania Dolina. Potešila aj skutočnosť o
úspešnom pokračovaní ťažby zlatostrieborných rúd v hodrušskej časti
štiavnického rudného ložiska organizáciou Slovenská banská, s.r.o.,
Hodruša-Hámre a vykonávaný
vrtný geologický prieskum spoločnosťou EMED Slovakia v severnej
časti rudného ložiska Banská Štiavnica. Zo strany Rudných baní, š.p.,
Banská Bystrica sa pokročilo sa aj
v prácach na oprave portálov štôlní
Klinger Krátka, Klinger dlhá, Hoffer na Bankách a Ján vo Vyhniach,
opravil sa tiež Viadukt v Banskej
Hodruši. Banícky spolok zabezpečil osadenie pamätných tabúľ na
Akvadukte a na Viadukte. Mesto
Banská Štiavnica zabezpečilo v roku
2010 vyhotovenie geometrického
plánu na vyčlenenie pozemku parc.
č. 7210/7, na ktorom sa nachádzajú
archeologické a montánne artefakty
Staré mesto – Glanzenberg pre účely

ich budúceho sprístupnenia pre verejnosť na základe podnetu členov
baníckeho spolku. V súčasnosti sa
pripravuje návrh na trvalé vyňatie
predmetného pozemku z lesného
pôdneho fondu.
Banícky spolok participoval aj
na podujatiach, venovaných jubilejnému roku Samuela Mikovíniho
(1700 – 1750).
19. valné zhromaždenie zvolilo aj
24 členný riadiaci výbor a predsedu,
ktorým sa opätovne stal Ing. Kaňa
Po skončení valného zhromaždenia sa uskutočnil v jedálni SPŠ S.
Mikovíniho slávnostný šachtág so
skokom cez kožu. Do prezidiálne
tablice si zasadli nasledovné osoby,
Ing. Milan Durbák - prezídium,
Mgr. Balžanka, Ing. Kaňa, RNDr.
Demetrios Constantinides, Jolana
Šamová, Ing. Dalma Štepáneková,
Ing. Peter Zorvan, PhD. a Doc. Ing.
Ivan Herčko, CSc. Ďalšími funkcionármi šachtágu boli Ing. Eduard
Rada – kontrárium, Ing. Milan Ferenc – fuchsmajor, Ing. Jozef Karabelly – pivný dispečer, Ing. Dominik Kútnik - kantor so spevokolom
Štiavničan a zbormajsterkou Mgr.
Vierou Balážovou a držitelia ošliadra
– Ľudovít Kanik a Ing. Alfréd Kurray. Do baníckeho stavu boli prijaté
dve osoby, Ing. Alena Vitkovská z
Bratislavy a JUDr. Marcela Chovanová z Banskej Štiavnice.
Sponzormi vydareného baníckeho podujatia boli Pivovar Steiger
vo Vyhniach, SPŠ S. Mikovíniho a
Mesto Banská Štiavnica.
Ing. Milan Durbák

Pozoruhodné ocenenie študentky SPŠ Mikovíniho
Národná agentúra SAAIC v Bratislave.

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

Dňa 24.novembra 2010 sa konala
v Bratislave Národná konferencia
pri príležitosti 15. výročia založenia
programu Leonardo da Vinci Národnou agentúrou programu celoživotného vzdelávania SAAIC.
SPŠ Mikovíniho je už tretí rok
úspešným žiadateľom a realizátorom mobilitných projektov v tomto programe. V mesiaci september
sme sa zapojili do súťaže vypísanej
Národnou agentúrou v Bratislave
„Na chvíľu a ďaleko „ čo sme považovali za samozrejmosť a zároveň
sme tak vyjadrili vďaku agenúre za
jej kvalitnú a spolahlivú činnosť,
ktorú poskytuje študentom a učiteľom v odbornej a počiatočnej prí-

prave vzdelávania na Slovensku už
15 rokov.
Naši absolventi mali možnosť sa
do súťaže zapojiť svojím príspevkom, a to umeleckým spracovaním
fotografie, návrhom plagátu súvisiacom s reklamou pre program
Leonardo alebo krátkym videom,
pričom ich mala ovplyvniť práve zahraničná mobilita, ktorej sa zúčastnili. Súťaže sa zúčastnila študentka
tretieho ročníka SPŚ Mikovíniho,
ktorá študuje odbor propagačné výtvarníctvo Eliška Kováčiková, ktorej
reklamný plagát s názvom „Cesta za
poznaním“ bol vysoko hodnotený a
ocenený finančnou cenou vo výške
300 eur, ako i ďalšími hodnotnými
darmi. Cena bola odovzdaná za prí-

tomnosti vedenia SAAIC riaditeľky
pani Ireny Fonodovej, zástupcu z
Ministerstva školstva SR, ako i zástupcu medzinárodnej projrektovej
spolupráce z Bruselu.
Eliška Kováčiková i za ďalších
účastníkov mobilít, t.j mesačnej odbornej zahraničnej stáže, ktorej sa
počas troch rokov v Berlíne a Lipsku zúčastnilo 30 študentov z našej
školy, prejavila vďaku za možnosti,
ktoré každoročne SAAIC študentom ponúka, ako i vysielajúcej organizácii, vedeniu školy i vyučujúcim
SPŠ Mikovíniho, ktorí mobilitu každoročne pripravujú.
Mgr. Zuzana Chladná
Koordinátorka projektov
LDV SPŠ S.Mikovíniho
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Štefanský koncert: Diabolské husle J. Berkyho Mrenicu ml. a M.Červienka
Pre všetkých tých, ktorí chystajú pekný vianočný darček pre svojich blízkych, máme jeden tip. Počas druhého sviatku vianočného
(26.12. 2010) vystúpi v štiavnickom kultúrnom centre na ďalšom Štefanskom koncerte Ján Berky Mrenica ml. so svojím orchestrom
Diabolské husle a hosťom - akordeonistom Michalom Červienkom. Pripravia pre vás skvelú, viac ako 70 minútovú smršť skvelých
melódií, vynikajúce individuálne výkony a prirodzenú radosť z hudby, ktorá osloví všetkých fanúšikov dobrej muziky. Nenechajte si
preto ujsť túto príležitosť a zakúpte si lístky, ktoré budú v predpredajovej cene 8,5 € k dispozícii v Informačnom centre na Námestí
sv. Trojice od začiatku decembra. Dobrá správa sa týka aj čitateľov Štiavnických novín. Vo vianočnej súťaži budete môcť vyhrať aj dva
lístky na tento koncert.
Predpredaj lístkov v IC B. Štiavnica, prípadne na tel.č.: 045 6949653

Kino Akademik vás pozýva !!!
Sobota 11.12.2010

THE EXPENDABLES
USA, 2010, 99 min., MP 15 Vstupné: 2,50 eur
Sylvester Stallone obsadil do svojho filmu elitu akčných hrdinov
– okrem iných Dolpha Lundgrena, Jasona Stathama, Randyho Couturea, Arnolda Schvarzeneggera, Bruca Willisa či Mickeyho Rourka.
Sylvester Stallone ako Barney Ross je mužom bez strachu a emócií,
prirodzený vodca, hlava skupiny a hlavný stratég. Jeho tím tvoria Lee
Christmas (Jason Statham), bývalý letec a odborník na nože, Yin Yang
(Jet Li), špecialista na boj zblízka, Hale Caesar (Terry Crews), ktorého
doménou sú zbrane s dlhou hlavňou, Toll Road (Randy Couture), skúsený expert na demolácie, ktorý je považovaný za mozog skupiny a
Gunnar Jensen (Dolph Lundgren), vojnový veterán a vynikajúci ostreľovač. Príbeh začína vo chvíli, keď skupina ostrých chlapov dorazí na
miesto určenia, ostrov Vilena, a postupne zisťuje, že misia, ktorej cieľom je zlikvidovať nebezpečného diktátora, rozhodne nebude taká

jednoduchá, ako sa spočiatku zdalo. Okolo nich sa sťahuje nebezpečná sieť zákerných lstí a úskokov – niekto veľmi usilovne marí všetky
ich plány…
Začiatok premietania: 18:30 hod.
Nedeľa 12.12.2010

MADAGASKAR 2
Animovaný, akčný, dobrodružný, komédia ,2008, Vstupné : 1 euro
K natočeniu animovanej komédie Madagascar 2 mali jej tvorcovia
dva dobré dôvody. Prvým boli nepochybne tržby, ktoré film vyniesli na prvé miesto rebríčka úspešnosti rodinných snímok roku 2005.
Druhým dôvodom sa stal fakt, že hlavní hrdinovia, hýčkané hviezdy
newyorskej ZOO, tragicky zakysli na titulnom ostrove pri afrických
brehoch a taký osud im žiadny divák určite neprial. Lenže pokračovanie im pripravilo také dobrodružstvá, že v porovnaní s nimi by bol
doživotný pobyt na Madagascare tým príjemnejším variantom.
Začiatok premietania: 15:00 hod.

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

Svätoantonská Heligónka
22.11.2010 o 14.00 hod. sa začal
vo Svätom Antone v kultúrnom
dome 8.ročník veľkej prehliadky
heligónkárov. Srdcom tohto nádherného kultúrneho podujatia je
Maťko Kminiak zo Sv. Antona. A
ako sme mohli postrehnúť, k tejto krásnej záľube už pritiahol aj
svoju malú dcérku Danielku, ktorá ho svojím nádherným spevom
sprevádza na rôznych kultúrnych
podujatiach. Vystúpenie sa začalo
nástupom všetkých účinkujúcich
na pódium, kde spoločne zaspievali Mám ja hrušku.....Potom sa
ujal slova pán Furinda, ktorý celý
program moderoval. Ako prvé
vystúpili deti z cirkevnej MŠ z
Banskej Štiavnice pod vedením
pani Bartkovej. Potom sa to pekne roztočilo a my sme obdivovali
zručnosť a kumšt starších, ale aj
tých začínajúcich malých heligónkárov, ktorí sa veru nedali zahanbiť
a svojou hrou nadchli obecenstvo.
Najväčší počet účinkujúcich tvorili práve deti, ktoré dokázali, že
naše ľudové piesne sú nádherné
a oplatí sa im venovať pozornosť.

Je to pekné dedičstvo po našich
prastarých rodičoch, pre ktorých
práve ľudová pieseň bola takým
hnacím motorom v ich ťažkom
živote. A že na nich nezabúdame,
to práve dokázali svojím vystúpením naši heligónkári a speváci. Je
pozoruhodné, že tak ako Maťko
Kminiak aj pán Jozef Baraniay vystupoval so svojou dcérou Emou a
k nim sa pridal aj Miloš Dubovský
z Beluja so svojím synom Adamkom. Takýchto otcov by sme mali
mať viacej. Určite by to obohatilo
život našej mladej generácie. Medzi účinkujúcimi deťmi boli deti
z MŠ z Drieňovej, Hrušova, ZŠ
Svätý Anton, ktoré nám predviedli
pekné vystúpenie z muzikálu Na
skle maľované a hasiči zo Sv.Antona. Najstarším heligónkárom a
zároveň aj spevákom bol Anton
Bendík z Hrušova, ktorý aj keď má
tých rôčkov na svojich pleciach už
dosť, vie to ešte poriadne roztočiť.
Bez mnohých už známych heligónkárov, ktorí nemôžu chýbať na
takomto kultúrnom podujatí, patrili: Milan Skokan zo Sebechlieb,

Matúš Mojžiš a Stanislav Bartko z
B.Štiavnice, Ondrej Remeň Sv. Anton, Oto Mojžiš a Matúš Kohút z
Krupiny, Jaroslav Petrinec od Rim.
Soboty, Jozef a Miloš Dubovský z
Beluja, FS Sitňan, Peťo Sliacky z
Vyhieň, zmiešaná ľudová hudba
Sv.Anton, Pavel Brada Banský Studenec, Ján Sekereš a Ján Hajdúch.
Kde je dobrá hudba, je aj dobrá
nálada a bez nej by sme si asi ťažko
vedeli predstaviť náš život. A že tu
bolo tej dobrej muziky poriadny
kopec, svedčí aj návštevnosť, ktorá
z roka na rok stúpa. Preplnený kultúrny dom vo Sv.Antone „praskal
vo švíkoch“ a mnohí sa nedostáli
ani dovnútra. Približne 300 ľudí.
Keby to tak vyzeralo aj na druhých
kultúrnych podujatiach, určite by
organizátori boli spokojní. Účinkujúci mali pripravené občerstvenie a chlebíčky a po vystúpení na
nich čakal chutný guláš. 8. ročník
svätoantonskej prehliadke heligónkárov sa skončil veľmi dobre
a teraz si môžu organizátori lámať
hlavu nad 9. ročníkom.. Pýtate sa
prečo? Kapacita Kultúrneho domu

vo Sv.Antone už veru nestačí na
takéto fantastické vystúpenie. Nemôžeme a ani nechceme prísť o
ľudí, ktorí k nám prídu a podporia
naše vystúpenie. Heligónkári hrajú
pre potešenie nielen svojho srdca,
ale hlavné pre potešenie všetkých,
ktorí dokážu sedieť tri hodiny a
počúvať piesne, ktoré pramenia
z ich srdca a mali by preniknúť aj
do toho vášho. Myslím, že sa to aj
stalo a tú úžasnú atmosféru, ktorá
bola v kultúrnom dome, ani nedokážem opísať. Ale tak to má byť. Z
každého podujatia by si mal človek
odniesť pekný kultúrny zážitok,
prežiť niečo, na čo sa tak rýchle
nezabúda a zároveň to obohatí aj
jeho život . Ďakujem organizátorom svätoantonskej heligónky,
ktorými boli: Martin Kminiak,
Obecný úrad Svätý Anton a DHZ
vo Sv.Antone za finančnej podpory
BBSK. Poďakovanie patrí aj obecenstvu a účinkujúcim za ich vystúpenie a do 9. ročníka im prajem
veľa zdravia a úspechov. Stretneme
sa o rok!
Alica Gajanová
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Mikuláš a Margarétka
V sobotu 4.decembra zavítali do vyzdobenej klubovne OZ
Margarétka na sídlisku Drieňová
vzácni hostia, Mikuláš so svojím
nezbedným pomocníkom Čertíkom. Priniesli deťom bohatú
nádielku darčekov a výbornú
náladu. O kultúrny program sa
postarali talentované detičky zo
Šobova, ujo Paľko Gubáň a Kristínka Brnčová. Tancovalo, spievalo a veselilo sa až do samého
večera, a kým Mrázik maľoval na
okná ľadové kvety, deťom bolo
pri srdiečkach krásne teplučko. K
štedrej nádielke prispeli pán primátor Mgr.Pavol Balžanka, Ing.
Jozef Hrbáčik, Ing.Marek Lešičko, p.poslankyňa Renata Antalová, p.Viera Debnárová a sl.Lucia
Líškayová Biliard Bar a Pekáreň
Vener Nova Prievidza. Za všetky
deti srdečne ďakujeme.
Janka Bernáthová

Inzercia
 Predám 2-izbový byt v Banskej
Štiavnici, časť Povrazník, OV,
dohoda možná, úžitková plocha
48,44 m2, cena 26 550 €, tel.č.:
0903 218 711
 Prenajmem 2-izbový zariadený byt na Križovatke od 1.januára 2011, tel.č.: 0903 322 178
 Predám Škodu FABIA COMBI objem 1,2 /47kWh, r.v. 2003,
najazdené 140.000 km. Cena dohodou. Tel.č.: 0918 890 822, 0918
890 821
 Predám veľký starý drevený
betlehem, tel.č.: 0915 339 946
 Predám piano starožitný model vo veľmi dobrom stave, cena
dohodou, tel.č.: 045/692 10 99,
0904 100 687

Prenajmeme nové
kancelárske priestory
(40m2) v Banskej Štiavnici, na ulici Dolná 5.
Mesačný nájom 265,-€
bez energií
Predaj jabĺk z ovocného sadu
Svätý Anton, cena 0.60,-EUR
Akcia: nad 100 kg - 20% zľava
Každú sobotu: 8.00-12.00 hod.
Predajné miesto: Zigmund šachta,
klimatizovaná hala na uskladnenie (
oproti zámočníctvu Ruckschloss ),Jablká hlavne na zimné uskladnenie, Tel.č.:
0907 800 700, 0905 554 433,
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Prezentácia knihy A. Hykischa zaujala Štiavničanov
Pohronské osvetové stredisko
- Pracovisko Banská Štiavnica,
Základná umelecká škola a
Mestská knižnica dňa 1. decembra pripravili sviatok pre
všetkých milovníkov umeleckého slova. V útulných priestoroch ZUŠ-ky sa konala prezentácia najlepšieho prozaického
diela za rok 2009, oceneného
Výročnou cenou Literárneho
fondu – Rozkoše dávnych čias.
Anton Hykisch, banskoštiavnický rodák, čestný občan nášho mesta, ani tento raz neporušil tradíciu a
prišiel predstaviť svoje dielo Štiavničanom. Napriek nepriaznivému
počasiu sa koncertná sieň školy
zaplnila. Pozvanie prijala aj novozvolená primátorka mesta Mgr.
Nadežda Babiaková i spisovateľova
kolegyňa Mgr. Rút Lichnerová, autorovi priatelia, známi a čitatelia. Po
privítaní prítomných Máriou Petrovou Mária Buchholcerová zoznámila publikum so životom a dielom
Antona Hykischa. Rozsiahlym románom s autobiografickými prvka-

mi previedli prítomných Nora Bujnová s Bibkou Stankovou. Román
sa stretol s pozitívnym ohlasom
literárnych kritikov i spisovateľskej
obce, čo dokumentovali vybrané
citácie. Autor vo svojom vystúpení
doplnil niektoré fakty, na ktoré sa
sústredil v románe, a priblížil prácu na tomto diele. Veľa vecí ostalo
nedopovedaných, a preto uvažuje v
budúcnosti o memoároch. Podelil
sa aj so svojimi zážitkami zo stretnutia európskych literátov v Istanbule, z ktorého sa vrátil pred pár
dňami. Spisovateľov bez rozdielu
národnosti, konfesie a veku trápi
stav tohto sveta – etnické konflikty,
náboženská neznášanlivosť, úpadok morálky, šírenie „nekultúry“,
kult peňazí. A proti týmto javom
chcú svojou tvorbou bojovať.
Na záver nasledovala autogramiáda. Knihy, pripravené na predaj, sa
rozchytali za chvíľu. Všetkým sa ani
neušli, no v kníhkupectve p. Drbohlavovej sa objavia v najbližších
dňoch. Autor sľúbil, že ich podpíše
dodatočne pri najbližšej návšteve
Štiavnice.

Podujatie spestrili pôsobivými
klavírnymi vložkami žiačky ZUŠ.
Po oficiálnej časti autora potešila
hudobná skupina Impresia, ktorá
mala práve skúšku. Zahrala mu na
želanie jeho obľúbené melódie.
Bolo to vydarené podujatie.
Účastníci z neho odchádzali obohatení o nevšedné zážitky a poznatky. A spokojný bol aj autor, ktorý
aj touto cestou ďakuje organizátorom, účinkujúcim, vedeniu ZUŠ
a všetkým svojim priaznivcom za
príjemné predvianočné chvíle strávené v rodnom meste.
NB

Najkrajšia dovolenková fotograﬁa 2010
V Múzeu vo Svätom Antone
bol 19. 11. 2010 za účasti primátora mesta Banská Štiavnica p. Pavla
Balžanku, riaditeľa Múzea vo Svätom Antone p. Mariána Číža, členov poroty, autorov súťažných prác,
sponzorov podujatia a ďalších hostí
vyhodnotený už 13. ročník súťaže
Najkrajšia dovolenková fotografia. Od roku 1998 (hneď od vzniku osvetového strediska v Banskej
Štiavnici) prešla táto súťaž veľkými
zmenami a aj vďaka propagácii v
časopisoch Cestovateľ a Fototip
sa vyprofilovala na celoslovenskú
súťaž so zahraničnou účasťou. V
roku 2010 sa do súťaže prihlásilo
42 autorov s vyše 400 fotografiami
v siedmich kategóriách. Už tradične
bolo najviac fotografií v 2. kategórii Príroda a krajina, ale fotografie
oproti minulým rokom pribudli aj v
iných kategóriách, okrem 5. kategórie Môj najkrajší prázdninový zážitok (pre deti a mládež do 16 rokov),
kde je každý rok málo autorov resp.
fotografií. V siedmich kategóriách
bolo ocenených 11 autorov, okrem
toho bola udelená Cena primátora
Mesta Banská Štiavnica za najlep-

šiu fotografiu z banskoštiavnického
regiónu, Cena časopisu Cestovateľ
za stvárnenie ľudí pracujúcich v cestovnom ruchu, Cena za najvtipnejšiu fotografiu. Hlavné ceny venovali
garanti jednotlivých kategórií – 1.
/ Mesto B. Štiavnica, 2. / Prospect,
Ladislav Doletina, 3. / Múzeum vo
Svätom Antone, 4. Jantárová cesta,
cestovná agentúra Banská Štiavnica,
. / Hotel Grand Matej, rodina Kaníková, . / Diela a dielka slovenských
výtvarníkov, rodina Ladzianska,
7. / AB ART press, Vladimír Bárta
- ostatné ceny Mesto Banská Štiavnica a Pohronské sovetové stredisko. Okrem toho každý zúčastnený
autor dostáva kalendár na rok 2011
a každý ocenený autor ročné predplatné časopisu Cestovateľ (od časopisu Cestovateľ a p. Ľ. Motyčku).
Oproti minulým rokom, keď Cena
NÁDEJE bola udelená len v 5. kategórii, tento rok venoval pán Ondrej
Binder z Ranča Nádej vo Svätom
Antone krásnu Cenu NÁDEJE v
každej kategórii.
Vyhodnotenie súťaže, ktoré sa
každoročne koná v Mesiaci fotografie, teda v novembri, bolo spojené

s vernisážou výstavy zo súťažných
prác (vystavené sú len fotografie,
ktoré odporučila porota). Vkusnú
výstavu si môžete v Múzeu vo Svätom Antone pozrieť a zároveň si
zaspomínať na čas dovoleniek, do
17. 12. 2010, prípadne v budúcom
roku 2011 v mesiaci marec / apríl v
priestoroch VÚC BBSK v Banskej
Bystrici.
Víťazom súťaže gratulujeme,
všetkým autorom ďakujeme za účasť
v súťaži a organizátori úprimne ďakujú tiež všetkým, ktorí sa akoukoľvek mierou pričinili a pomohli v
tejto veľkej akcii (výtvarníčka a ďalší
pracovnící POS ZH a BŠ, Múzea vo
Svätom Antone, sponzori, porota,
ZUŠ...) a už teraz sa tešíme na pekné
dovolenkové fotografie v roku 2011.
Za organizátorov súťaže, ktorými sú
BBSK – Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom a Pracovisko
Banská Štiavnica, Múzeum vo Svätom Antone a Mesto Banská Štiavnica - Mária Petrová.
Bližšie informácie o podujatí, výsledková listina a fotoreportáž z vyhodnotenia – viď www.ndf.pagestory.sk, a www.banskastiavnica.sk.
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6. ročník Banskobystrického plaveckého pohára, 5. kolo, Veľký Krtíš 13.11.2010
Muži kategória A :
Berlanský Matúš ročník 97.
50 prsia – 35.67
200 prsia – 2:46.33 1.
100 voľ. sp. – 1:03.33 1.
100 prsia – 1:17.95 1.
100 poloha -1:12.57 1.
Longauer Jakub ročník 97.
50 motýľ -34.30 2.
50 voľ. sp -31.572.
100 voľ. sp. – 1:14.60 4.
100 motýľ – 1:20.03 1.
100 poloha – 1:22.72 3.
Muži kategória B :
Ernek Matej ročník 98
200 voľ. sp. – 2:28.92 2.
50 motýľ – 34.30 2.
50 voľ. sp. – 31.97 2.
100 voľ. sp – 1:07.97 2.
100 motýľ – 1:18.18 1.
100 poloha – 1:21.10 3.
Orság Dalibor Daniel ročník 98
200 prsia – 3:19.52 2.
50 voľ. sp. – 32.70 5.
50 znak – 41.18 3.
100 prsia – 1:32.02 3.
100 poloha – 1:26.29 5.
Muži kategória C :
Ernek Šimon ročník 00
50 prsia – 48.07 1.
50 voľ. sp. – 35.35 2.
100 voľ. sp. – 1:24.00 2.
50 znak – 44.86 2.
100 prsia – 1:50.26 1.
100 poloha – 1:35.25 2.
Muži kategória X
Berlanský Andrej ročník 03
25 voľ. sp. – 24.04 2.
25 prsia – 27.74 2.
Muži kategória J
Konečný Marek ročník 94
50 prsia – 36.51 2.

Foto: L. Tenkel

Úspešné plavecké preteky

Úspešní štiavnickí plavci
200 prsia - 2:58. 24 3.
50 voľ. sp. – 30.71 4.
100 voľ. sp. – 1:10.11 5.
100 prsia – 1:21.24 2.
100 poloha - 1:19.06 6.
Doletina Dárius ročník 95
50 motýľ - 30.69 2.
50 voľ.sp – 28.14 1.
100 voľ. sp. – 1:02.54 1.
100 poloha – 1:11.59 3.
Hriňák Dávid ročník 93
200 voľ. sp. – 2:13.11 2.
50 motýľ – 27.16 1.
100 motýľ – 1:03.95 1.
100 poloha - 1:05.64 2.
Adamský Marián ročník 94
200 voľ. sp . – 2:08.66 1.
200 prsia – 2:33.47 1.
200 poloha – 2:19.47 1.
100 prsia – 1:09.30 1.
100 poloha – 1:03.84 1.
Muži kategória M
Čamaj Ján ročník 78
50 voľ. sp. – 26.94 1.
200 poloha – 2.35. 85 1.
100 voľ. sp. – 1:00.51 1.
50 znak – 31.24 1.
100 poloha – 1:06.19 1.
Ženy kategória A:
Maruniaková Monika ročník 97
50 motýľ – 31.64 1.
200 poloha – 2.41.14 1.
50 voľ. sp. – 30.67 2.
100 motýľ – 1:13.85 1.

100 poloha – 1:14.86 1.
Ženy kategória J
Tenkelová Denisa ročník 95
400 poloha – 5.32.18 1.
200 prsia – 2:51.98 1.
200 poloha – 2:35.45 1.
50 voľ. sp. – 28.03 1.
100 prsia – 1:19.16 1.
100 poloha – 1.12.76 1.
Štafeta MIX 4x50 voľ. sp. – Tenkelová, Maruniaková, Hriňák, Adamský 1:52.12 1.
Výsledky pohárovej súťaže Banskobystrického plaveckého pohára
2010
Kategória M – muži :
1. Ján Čamaj
Kategória J – muži :
1. Adamský Marián
2. Hriňák Dávid
5. Doletina Dárius
7. Konečný Marek
Kategória B – muži :
3. Ernek Matej
5. Orság Dalibor Daniel
Kategória C – muži :
2. Ernek Šimon
Kategória A – muži :
1. Berlanský Matúš
4. Longauer Jakub
Kategória J – ženy :
1. Tenkelová Denisa
Kategória A – ženy :
1. Maruniaková Monika

Red.

Prvá prehra v súťaži
V treťom kole 4. ligy v šachu rezerva Banskej Štiavnice nastúpila
so štyrmi náhradníkmi a zaknihovala prvú prehru v súťaži. Kremnica mala voľno.
Na posledný zápas tohto roku
dňa 19. decembra pocestuje Banská Štiavnica do Zvolena a Kremnica hostí družstvo Fiľakova B.
Opevnenie Banská Štiavnica Modrý Kameň 2:6
Za domácich vyhral Hipszki, remizovali Niemeyer a Kaškötö

FCT Fiľakovo B - TH Junior
Banská Bystrica C 4,5:3,5
Balassgyarmati Kabel B - ŠK Bučina Zvolen 3,5:4,5
ŠK Podpoľanie Stožok - Hrnčiarske Zalužany 3,5:4,5
1 FTC Fiľakovo B
3 3 0 0 9 15,5
2 Balassgyarmati Kabel B
3 2 0 1 6 13,5
3 Opevnenie Banská Štiavnica
3 2 0 1 6 13,5

4 ŠK Bučina Zvolen
3 2 0 1 6 13,0
5 Modrý Kameň
3 1 0 2 3 10,5
6 Hrnčiarske Zalužany
3 1 0 2 3 8,5
7 TH Junior Banská Bystrica C
2 1 0 1 3 8,0
8 ŠK Podpoľanie Stožok
2 0 0 2 0 7,0
9 ML Kremnica
2 0 0 2 0 6,5
S. Kuchyňa
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STKM si neudržalo prvenstvo
Družstvo STKM Banská Štiavnica B, po jednotýždňovom vedení neudržalo priebežné 1.miesto
a 4.12.2010 po prehre a remíze
na stoloch Budče a B. Bystrice sa
zaradilo znovu na druhe miesto,
keď nedokázalo vykompenzovať
stratu zraneného Pachera.
Výsledky:
TTC Budča - STKM B. Štiavnica 8 : 10
Body za B.Š. - Cagáň 4, Beňovic 2,5, Pacher 1,5
Stavbár B. Bystrica - STKM B.
Štiavnica 9 : 9
Body za B.Š. - Cagáň 4,5, Beňovic 3,5, Pacher 0,5, Maďar 0,5.

TABUĽKA III. LIGA KSTZ BANSKÁ BYSTRICA súťažný ročník
2010/2011
Poradie celkom výhra remíza prehra kontumácia body
1 STK Magnezit Tisovec
14 10 3 1 0 163 : 89 37
2 STKM Banská Štiavnica "B"
14 10 2 2 0 163 : 89 36
3 TTC Budča
14 11 0 3 0 150 : 102 36
4 Stavbár Banská Bystrica
14 8 3 3 0 152 : 100 33
5 MŠK Žiar nad Hronom
14 8 2 4 0 132 : 120 32
6 ŠK Žarnovica
14 7 2 5 0 128 : 124 30
7 MSTK Krupina "B"
14 8 0 6 0 127 : 125 30
8 Doprastav Zvolen "B"
14 7 1 6 0 121 : 131 29
9 STK Lučenec - Kalinovo "B"
14 7 0 7 0 144 : 108 28
10 TJ Kremnica
14 5 3 6 0 136 : 116 27
11 OŠK Brehy
14 4 3 7 0 125 : 127 25
12 Lokomotíva B. Bystrica
14 5 1 8 0 116 : 136 25
13 ŠKST Veľký Krtíš
14 4 1 9 0 103 : 149 23
14 MŠK STO Brezno „B"
14 4 0 10 0 106 : 146 22
15 Relax Rimavská Sobota "B"
14 3 1 10 0 96 : 156 21
16 ŠKM Dudince
14 0 0 14 0 54 : 198 14
Ing. Beňovic Ján

12

INZERCIA

9. decembra 2010

Prenajmeme 1 –
izbový byt ( 47,88
m²) na ulici A.T.Sytnianskeho 2 (oproti
autoškole Bosák).
Mesačný nájom 176 €
+ energie.

Kammerhofská 2 B. Štiavnica
Tel.č.: 045 692 13 27
Najširší sortiment -to najlepšie z elektroniky, PC a domácich spotrebičov
Nákupy na splátky bez navýšenia ceny
AKCIE: - k TV a LCD stolík zdarma
- k hifi veži discman zdarma
- k DVD prehrávačom filmy zdarma
- k notebookom, fotoaprátom, MP3
prehrávačom a mobilom puzdro zdarma
- nákup nad 90€ vianočná sada zdarma
a mnohé iné ZĽAVY až do 50%
+ dovoz aj odvoz starých výrobkov TV,
chladničiek, pračiek a podobne zdarma
+ servis elektroniky
Denne nový tovar a stále nižšie ceny
Garancia najnižšej ceny:
pokiaľ viete o lepšej cene ako u nás,
doneste aktuálnu ponuku a k výrobku
P si vyberiete darčekový bonus v cene
dvojnásobku rozdielu

Kupón Prospect
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