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Otvoril a viedol ho primátor mes-

ta.

Neprítomní (ospravedlnení) 
Ing. Marián Zimmermann, Ľubo-
mír Barák

Poslanci MsZ schválili:
- Rozbor hospodárenia mesta k 

30.6.2010
- Rozbor hospodárenia TS,m.p., 

k 30.6.2010
- Priamy odpredaj pozemku o 

výmere 687 m2 spoločnosti C.E.I. 
a.s., so sídlom na Ul.Panská 37, 
Bratislava. Kupujúci spolu s kúp-
nou cenou 21 723 eur uhradí aj 
všetky náklady spojené s prevo-
dom nehnuteľnosti. 

- Zriadenie vecného bremena v 
prospech Kataríny Žákovej, rod. 
Melcerovej, bytom B. Štiavnica, na 
účel uloženia inžinierskych sietí. 

- Zmluvu o podmienkach práv 
a povinností investora k vodným 
stavbám pre projekt Banská Štiav-
nica – kanalizácia v mestskej pa-
miatkovej rezervácii

Poslanci MsZ určujú:
- 17 poslancov MsZ B. Štiavnice 

na volebné obdobie 2010 – 2014, 5 
volebných obvodov na území mes-
ta na volebné obdobie 2010 – 2014

Volebný obvod č.1 – 3 poslanci
                         č.2 – 4 poslanci
                         č.3 – 2 poslanci

                         č.4.– 6 poslanci
                         č.5 – 2 poslanci
Poslanci MsZ udeľujú:
- Čestné občianstvo mesta  Doc. 

JUDr. Ivanovi Gašparovičovi,CSc.
- Doc. JUDr. Robertovi Ficovi, 

CSc.
Cenu za záchranu kultúrneho 

dedičstva a rozvoj mesta B. Štiav-
nica

Ing. Ľudovítovi Kaníkovi. 
JUDr. Ing. Antonovi Tekušovi in 

memoriam
Výročnú cenu mesta Ľudmile 

Blaškovej, MUDr. Filipovi Danin-
gerovi, Mgr. Tatiane Protopopovej, 
MUDr. Mariánovi Streškovi, An-

tonovi Václavekovi, Ing. Milanovi 
Urbánkovi, Jánovi Úradníkovi

Poslanci MsZ vzali na vedomie:
- Správu o kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra mesta za prvý 
polrok 2010

- Informatívnu správu o prípra-
ve Salamandrových dní

- Informatívnu správu zo zasad-
nutia Valného zhromaždenia spol. 
Joergesov dom

- Informatívnu správu z Valné-
ho zhromaždenia Stredoslovenskej 
vodárenskej spoločnosti, a.s.

Po interpeláciách poslancov a 
občanov mesta primátor zasadnu-
tie ukončil. ŠN

Augustové rokovanie Mestského zastupiteľstva
Primátor mesta Pavol Balžanka zvolal na 25. augusta rokovanie Mestského zastupiteľstva

Zabezpečenie parkovania služobných automobilov Hlavného banského úradu 

Ako iste ste zaregistrovali, pri 
Hlavnom banskom úrade je 
čulý stavebný ruch. Preto sme 
oslovili Ing. Ericha Veselényiho 
a opýtali sme sa ho, čo sa  reali-
zuje na tomto mieste.

„Predmetom výstavby sú dva 
dvojgarážové boxy. K výstavbe ga-
ráží prebehlo na jar ofi ciálne sta-
vebné konanie. Stavebné konanie 
bolo ukončené právoplatným sta-
vebným povolením č. 1993/2010/
Výst. zo 17.06.2010 vydaným Mes-
tom BŠ s vyznačenou právoplat-
nosťou dňa 22.06.2010. V rámci 
stavebného konania sa samozrejme 
k zámeru výstavby vyjadrovali prí-
slušné orgány, dotknuté inštitúcie 
a organizácie, ktorých relevantné 

pripomienky boli zapracované do 
podmienok stavebného povolenia. 
Stavbu realizuje Banskoštiavnická 
fi rma LP STAVMIX, s.r.o. Predpo-
kladaný termín dokončenia stavby 
je koniec novembra tohto roku. 

Výstavba garáží je realizovaná 
z dôvodu nutnosti zabezpečenia 
parkovania služobných automo-
bilov Hlavného banského úradu. 
Ako je všeobecne známe, parko-
vanie v historickom centre mesta  
na Kammerhofskej ulici je značne 
problematické a obmedzené. Hlav-
ný banský úrad je republikový or-
gán s postavením národného orgá-
nu štátnej banskej správy. Hlavný 
banský úrad riadi 5 obvodných 
banských úradov. 

Je preto úplne samozrejmé, že 
HBÚ navštevuje denne množstvo 
stránok z organizácií, ako i spo-

lupracovníkov z príslušných OBÚ 
SR.  4.str.

Výstavba nových garáží sa stáva realitou
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Výstavba garáží pri Hlavnom banskom úrade 
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Mestská polícia 
informujeZ diára primátora Vyberáme z čiernej skrinky 

História mesta do 17. stor. a po 17. 

stor.

Čítame, že v roku 1735 bola prvá 
banská škole v Maďarsku založená 
v Banskej Štiavnici. 

2. Keď banskej akadémie presťa-
hoval z Banskej Štiavnice. Kedy? 
kde? a kto? 

3. Akadémie slúžil ako model pre 
založenie parížske Tomáš Baťu v 
Zlíne v roku 1795. 

Do 17. storočia
1. Banská Štiavnica, najstaršie 

banícke mesto na Slovensko, hrali 
dôležitú úlohu už pred druhej tre-
tine 13. storočia, t.j. pred obdobím, 
kedy sa prvé mestské privilégia 
udelené maďarská Ríša bol udelil 
kráľ Mela IV. 

2. Tak veru dám sa poučiť, ale aj 
dávame tomu slovenčinovi. Odpí-
sal som to presne, ako je to napí-
sané. Kontroluje niekto čo dávame 
do sveta? 

Vladimír Poprac

Odpoveď:

Ďakujeme za Váš podnet, kto-
rým sme sa vážne zaoberali. Nevy-
lučujeme totiž, že na stránke sa pri 
obrovskom množstve dát nachá-
dzajú aj menšie či väčšie chybičky. 
Po dôslednom skúmaní sme ale do-
speli k tomu, že omyly, ktoré uvá-
dzate, pochádzajú z anglickej verzie 
stránky preloženej pravdepodobne 
nástrojom Google Translate. Ako 
je vám asi známe, dosiaľ nebol vy-
vinutý nástroj, ktorý by prekladal 
cudzojazyčné texty do iného jazyka 
tak, aby neobsahovali žiadne gra-
matické, štylistické a logické chyby. 
Stránka v anglickom jazyku je ur-
čená predovšetkým pre ľudí, ktorí 
nehovoria slovensky a chcú sa do-
zvedieť základné informácie o regi-
óne v uvedenom jazyku. Vo vašom 
prípade preto v budúcnosti odpo-
rúčame sledovať slovenskú verziu, 
ktorá je aj obsahovo bohatšia, pri-
náša viac informácií a je určená pre 
Slovákov.

R. Marko, OKCRaŠ

Chodník na stanicu

Už viackrát som písal o neexis-
tujúcom chodníku na železnič-
nú stanicu z najväčšieho sídliska 
Drieňová. Cesta z Križovatky tiež 
nie je najbezpečnejšia, nehovoriac 
o veľkej obchádzke pre obyvateľov 
Drieňovej, ktorí sa na železničnú 
stanicu nemajú ako dostať, čo má 
negatívny vplyv na vývoj železnič-
nej dopravy v regióne. Vedie to k 
jej útlmu, pričom v oblasti cestov-

ného ruchu zohráva dôležitú úlohu. 
Turisti sa k nám prepravia radšej 
vlakom ako autobusom, no poloha 
železničnej stanice a postoj mesta k 
skvalitneniu možností dostať sa zo 
stanice a na ňu ich odrádza. Naozaj 
neexistuje v súčasnej dobe možnosť 
ako vybudovať kvalitný chodník 
zo sídliska Drieňová na železničnú 
stanicu? Peter

Odpoveď:

Vážený pán Peter. Vďaka za Váš 
názor. V súčasnosti sú prekážkou 
na budovanie Vami žiadaného kva-
litného chodníka z Drieňovej na 
železničnú stanicu: 

1/ Pozemky , cez ktoré by mal /
mohol / byť chodník trasovaný sú 
vo vlastníctve- Železníc SR ,Slov. 
pozemkového fondu, Rudných 
Baní š.p. a Mesta Banská Štiavnica. 
Pre vybudovanie /projekt, realizá-
cia / je nevyhnutné tieto pozemky 
usporiadať/ geometrické plány, vý-
kup/ a na to momentálne v mest-
skom rozpočte nie sú možnosti. 

2/ otázna efektívnosť takejto 
stavby, pri porovnaní nákladov a 
dosiahnutého efektu, keď dosť ces-
tujúcich využíva zo stanice najmä 
dopravu súkromnými autami alebo 
taxi službou, okrem toho je v našom 
meste množstvo ulíc, kde komuni-
kácie sú za hranicou životnosti , 
resp. ešte stále nie sú vybudované. 

Otázka využívania železničnej 
dopravy do nášho mesta je dlho-
ročnou témou. Vzhľadom na svoje 
pôsobenie v samospráve si dovolím 
povedať , že samospráva pre jej za-
chovanie, skvalitnenie, propagáciu 
a prevádzkovanie urobila mini-
málne toľko / ak nie viac /ako Že-
leznice SR a Železničná spoločnosť 
Slovensko. Ak je jediným kritériom 
Vášho hodnotenia postoja samo-
správy k železničnej doprave to, že 
ku všetkým vlakom, resp. od vlakov 
nedopravujú cestujúcich autobusy 
SAD Zvolen, a.s., tak to považujem 
za neobjektívne. Tak SAD Zvolen, 
a.s., i ŽSR a ZSSK sú podnikateľské 
subjekty a hlavným kritériom ich 
činnosti je ekonomický výsledok 
poskytovanej služby. 

Samospráva mesta niekoľkokrát 
rokovala s majiteľmi taxi služieb a 
poskytovateľmi nepravidelnej do-
pravy , aby prepravu cestujúcich zo 
železničnej stanice zabezpečovali k 
spokojnosti cestujúcich a návštev-
níkov Banskej Štiavnice.

Ing. Juraj Čabák 

zástupca primátora

Bolo...

28. 8.

Účasť na podujatí Halušková 
párty, ktorú organizuje OZ Mar-
garétka.

Účasť na Oslavách SNP na Sit-
ne.

Účasť na podujatí Bašavel, ktoré 
organizovalo komunitné centrum 
Šukar Dživipen na Šobove.
2. 9.

Slávnostné otvorenie nového 
školského roka 2010/2011 v Spo-
jenej katolíckej škole v novootvo-
rených priestoroch. 
Bude...

4. 9.

Uskutoční sa záverečná výstava 
a koncert pri príležitosti ukonče-
nia projektu medzi mestami Ban-
ská Štiavnica a Šopron.

Celoslovenské poľovnícke osla-
vy Dni sv. Huberta vo Svätom 
Antone. 
6. – 7. 9.

Práca v meste, individuálne 
pracovné stretnutia.
8. 9. 

Otvorenie výstavy Zlatý vek BŠ 
v období renesancie – Pavol Rubi-
gall a jeho doba.
9. 9.  

Projekcia víťazných fotografi í 
medzinárodnej súťaže „Kultúrne 
dedičstvo – fotografi cké zážitky“. 
Podujatie v rámci Dní európske-
ho kultúrneho dedičstva.

Uskutoční sa tlačová konferen-
cia k Dňom európskeho kultúrne-
ho dedičstva. 

Otvorenie výstavy Technické a 
industriálne pamiatky.

Slávnostné otvorenie Dní eu-
rópskeho kultúrneho dedičstva v 
priestoroch Starého zámku.

Účasť na zasadnutí Rady zdru-
ženia výrobcov kameniva a Do-
zornej rady.

Slávnostný koncert Dní eu-
rópskeho kultúrneho dedičstva v 
Kostole sv. Kataríny.

Slávnostný šachtág pri príleži-
tosti Salamandrových dní 2010.

Andrea Benediktyová

Dňa 22.8.2010 o 22.15 hod. 
bola hliadka MsPo privolaná do 
Botanickej záhrady, kde sa zdr-
žiavali neznáme osoby. Hliadka 
MsPo po príchode na miesto 
zistila, že v Botanickej záhrade 
sa nachádzajú V.Š a J.Z. obaja 
z Banskej Štiavnice. Menovaní 
bolo z objektu vykázaní. 

Dňa 24.8.2010 o 06.30 hod. 
bola hliadka MsPo privolaná na 
Hornú Reslu, kde sa  voľne pohy-
bovali dva psy. Hliadka MsPo po 
príchode na miesto zistila maji-
teľa voľne pohybujúcich sa psov.  
Priestupok bol riešený v zmysle 
zákona SNR č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch v znení neskorších 
predpisov. 

Dňa 24.8.2010 bola hliadka 
MsPo požiadaná personálom ne-
mocnice  o spoluprácu na odde-
lení ARO, kde sa voči personálu 
vulgárne správala G.K. z Banskej 
Štiavnice.  K menovanej bola 
následne privolaná IRS, ktorá ju 
previezla do psychiatrickej lie-
čebne v Kremnici.  

Dňa 25.8.2010 o 09.15 hod. 
bola hliadka MsPo privolaná na  
Ul. Gen L. Svobodu na sídlisko 
Drieňová, kde parkovalo moto-
rové vozidlo zn. Renault Th ália, 
ktoré bránilo výjazdu  motoro-
vého vozidla z garáže. Hliadka 
MsPo po príchode na miesto zis-
tila majiteľa motorového vozidla. 
Priestupok bol riešený  v zmysle 
zákona SNR č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch v znení neskorších 
predpisov v blokovom konaní.. 

Dňa 25.8.2010  vo večerných 
hodinách MsPo zabezpečovala 
bezpečnosť a plynulosť cestnej 
premávky ako aj verejný poria-
dok  počas  fi lmového predstave-
nia v amfi teátri. 

Jozef Mego 

zást. náčelníka MsPo  
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Oznam

Polícia informuje 

Oznam o prerušení dodávky 

elektrickej energie

Oznamujeme Vám, že od 
07.09.2010, 09.00 do 07.09.2010, 
14.00 bude prerušená dodávka 
elektrickej energie z dôvodu reví-
zie el. zariadenia. Bez el. energie 
bude v B. Štiavnici Ul. Pletiarska, 
Zvonová, Dolná a časť Križovat-
ky.

Od 08.09.2010, 08.00 do 
08.09.2010, 16.00 bude preruše-
ná dodávka elektrickej energie z 
dôvodu revízie el. zariadenia. Bez 
el. energie bude Banská Belá, v B. 
Štiavnici časť Belianske jazero 
a Jergištôlňa a vo Vyhniach časť 
Banky a Rozgrund.

Od 09.09.2010, 09.00 do 
09.09.2010, 14.00 bude preruše-
ná dodávka elektrickej energie 
z dôvodu revízie el. zariadenia. 
Bez el. energie bude v B. Štiavnici 
Ul. Mládežnícka, Podjavorinskej, 
Gwerkovej-Gollnerovej.

Od 13.09.2010, 11.00 do 
13.09.2010, 15.00 bude preruše-
ná dodávka elektrickej energie 
z dôvodu údržby el. zariadenia. 
Bez el. energie bude v B. Štiavnici 
Ul. Starozámocká, časť Námestia 
sv. Trojice..

Dipečing VN/NN Žiar nad Hronom

Technické služby, mestský 
podnik Banská Štiavnica, po-
núkajú na odpredaj nasledov-
ný prebytočný majetok :

- Vozidlo ev. č. Značka a typ 
VIN Rok výroby Stav  funkčnosti 
Hodnota (€) 

BS 873 AF Multicar M 25 10742 
1979 Porucha prevodovky 553

- nepojazdné 
- Vozidlo ev. č. Značka a typ 

VIN Rok výroby Stav funkčnosti 
Hodnota  (€) 

BS 667 AF SUB MP 20-2 BL 
0346502 1985 Nemá platné opráv-
nenia 

MTS 24 pre prevádzku 6057 
- Vozidlo ev. č. Značka a typ 

VIN Rok výroby Stav funkčnosti 
Hodnota (€) 

BS 787 AF Praga V3S 3082103 
1983 Porucha motora, prevodov-
ky, nápravy, celkový stav vozidla 

značne opotrebované. Nefunkč-
né, nekompletné. 355

Písomnú požiadavku o kúpu 
s ponúkanou cenou doručte na 
adresu : Technické služby, m. p. 
Banská Štiavnica, ul. E.M. Šolté-
sovej č. 1, 969 01 Banská Štiavnica 
v termíne do 10.09.2010  do 14 00 
hod.

Heiler Peter

riaditeľ podniku     

Ponuka na odpredaj prebytočného majetku

Ukradol tašku

Dňa 27. 08. 2010 bolo začaté 
trestné stíhanie za prečin “ Krá-
dež“ podľa § 212 ods. 1 Tr. záko-
na voči neznámemu páchateľovi, 
ktorý dňa 07. 08. 2010 v čase od 
18: 15 hod do 18: 45 hod odcu-
dzil  z lavičky v Slovenskom ban-
skom múzeu v prírode v Banskej 
Štiavnici čiernu polstrovanú taš-
ku, v ktorej sa nachádzal 1 ks fo-
toaparát zn. Canon EOS čiernej 
farby, 1 ks videokamera zn. SA-
NYO Exacti, smotanovej farby, 
1 ks mobilný telefón zn. LG, typ 
380, čiernej farby, 1 ks mobilný 
telefón zn. NOKIA, 1 ks dioptric-
ké okuliare , 1 ks slnečné okuliare 
zn. Polaroid, čím spôsobil ško-
du majiteľovi p. M. A.S., bytom 
Main Road, Knysna, Juhoafrická 
republika vo výške 1270,- €. Za 
uvedený skutok hrozí páchateľovi 
trest odňatia slobody do 3 rokov. 

Riaditeľ 
Odboru poriadkovej polície 

plk. JUDr. Gejza Volf

Konateľ Bytovej správy, s.r.o., vy-
zýva záujemcov o prevádzku bufetu 
na plavárni na podanie cenových po-
núk za prenájom. Predmetom prená-
jmu je nebytový priestor -  miestnosť 
bufetu o výmere 10 m2 a miestnosť 

klubovne o výmere 57,33 m2 s prá-
vom užívania spoločných sociálnych 
zariadení . Cenová ponuka musí ob-
sahovať Živnostenský list , cenu za 
prenájom za prenajímané priestory  
za rok. Cenové ponuky je potrebné 

doručiť  najneskôr 13.9.2010 do 12.00 
hod. poštou alebo osobne na Bytovú 
správu, s.r.o., Dolná č. 2 B. Štiavnica. 
Obhliadku priestorov si záujemcovia 
môžu dohodnúť na t.č. 0903 696 183  
 RNDr. Pavel Bačík

Výzva na podanie cenových ponúk

Vážení pedagogickí a odborní 
zamestnanci, milí žiaci, rodičia, 
vážená verejnosť.

Naše školstvo v školskom roku 
2010/2011 vstupuje už do tretieho 
roku procesu zmien obsahu výcho-
vy a vzdelávania. Podľa štátneho 
vzdelávacieho programu a škol-
ských vzdelávacích programov sa 
budú vzdelávať už žiaci v 1.-3. a 
5.-7.ročníku základných škôl, a v 
1.-3.ročníku stredných škôl.

Do reformy výchovy a vzdelá-
vania sú už druhý rok zapojené aj 
materské školy, základná umelecká 
škola a školské zariadenia ( ŠKD, 
CVČ). 

Učitelia aj školy tak dostali opäť 
viac slobody a priestoru na svoj 
vlastný prístup a uplatnenie vlast-
ných schopností pri tvorbe obsahu 
vzdelávania a pri výbere a uplatňo-
vaní metód foriem a prostriedkov 
výchovy a vzdelávania. Školy teda 
aj v tomto školskom roku budú 
uplatňovať svoje školské vzdeláva-
cie programy vnútorne odlišné a 
podľa svojich podmienok zamera-
né vo zvýšenej miere buď na cudzie 
jazyky, informačno-komunikačné 
technológie, ekológiu či šport. 

Zmeny a novinky, ktoré so sebou 
prináša, pedagogika nepripúšťa, 
aby učiteľ považoval svoje vzdela-
nie za ukončené a ďalej sa nevzde-

lával, pretože doba prináša stále 
nové požiadavky (fenomény), na 
ktoré učiteľ musí byť pripravený.

Zákon o pedagogických zamest-
nancoch otvoril učiteľom nové 
možnosti pre kariérny a profesijný 
rast a rozvoj, využívaním možnos-
ti vzdelávania sa v oblasti cudzích 
jazykov, informačno-komunikač-
ných technológií a mnohých ďal-
ších. 

Milí rodičia, vážení pedagógo-
via.

Každý rodič by chcel mať šťast-
né deti a každý učiteľ by chcel mať 
dobrých a múdrych žiakov. Tento 
cieľ sa dá dosiahnuť spoluprácou 
pri budovaní vzťahu rodina –ško-
la, rodič – učiteľ.. A podstatným 
faktorom spolupráce je uvedome-
losť rodičov, ktorí dávajú na prvé 
miesto svoje dieťa, dbajú o jeho 
spokojnosť, dobré zázemie a vy-
tvorenie atmosféry lásky a dôvery. 
Takéto dieťa má predpoklad stať 
sa žiakom, ktorý výrazne prispe-
je k dobrej socio-emočnej klíme 
v triede, žiakom, ktorému nie sú 
„ukradnuté“starosti a problémy 
spolužiaka, okolia....

A učiteľ? Taký, ktorý si zodpo-
vedne odpovedal na otázku, či má 
pre učiteľstvo predpoklady a uve-
domuje si, že nemá len prácu, ale aj 
poslanie, ten potom žiaka dokáže 

sprevádzať labyrintom poznatkov 
a často aj bude pre žiaka vzorom, 
s ktorým sa mnohí túžia identifi -
kovať.

Rodičia našich žiakov musia po-
chopiť a akceptovať, že učiteľ je v 
škole autorita (dokonca má zo zá-
kona postavenie chránenej osoby), 
že preferuje záujmy spoločnosti, že 
vystupuje vo vzťahu k ich deťom 
v úlohe diagnostika, organizátora, 
poradcu, že je to odborník uľahču-
júci ich deťom učenie.
Milí žiaci.

Do nového školského roka vám 
želáme, aby ste boli naďalej popri 
študijných výsledkoch úspešní aj 
v športe, umení, kultúre, informa-
tike atď. tak, ako sme boli od vás 
zvyknutí doteraz. A pamätajte, niet 
takej známky, ktorá by sa nedala 
opraviť a že byť dobrý nespočíva v 
tom, že sa nikdy nepreviníte, ale v 
tom, že sa chcete napraviť.

 Na uskutočňovanie cieľov a zá-
merov našich žiakov a pedagógov 
pripadne v tomto školskom roku 
189 vyučovacích dní, do ktorých 
želáme našim žiakom, študentom 
a pedagógom veľa elánu a radosti 
z dobre vykonanej práce a do 176 
dní prázdnin, sviatkov a víkendov 
veľa „slnečných „ a zmysluplne vy-
užitých dní.

PaedDr.Viera Ebert MsÚ-školský úrad 

Nový školský rok 2010/2011
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MÚZEÁ
starý zámok
pondelok- nedeľa 9:00 - 18:00

nový zámok
pondelok - nedeľa
9:00 - 17:00

galéria J. Kollára
pondelok - nedeľa 9.00 - 17.00
mineralogická expozícia

streda - nedeľa, 9:00 - 17:00
8:00 - 16:00
kammerhof
utorok - sobota 9:00 - 17:00
štôla glanzenberg

 

utorok, nedela, 11.00, 13.00, 
15.00 objednať deň vopred
múzeum vo svätom antone
 pondelok - nedeľa 9.00 - 17.30

BMP
pondelok 12:00 - 17:00
utorok - nedeľa 9:00 - 18:00

Múzeá otváracie hodiny

1.str. Tieto „návštevy“ pri-
chádzajú do BŠ prevažne na svo-
jich osobných autách, pre ktoré je 
potrebné zabezpečiť parkovanie 
tak, ako je to obvyklé pri iných 
štátnych orgánoch, resp. úradoch. 

HBÚ výstavbou 4ks parkovacích 
miest – garáží, zabezpečí parkova-
nie vlastných služobných áut, čím 
dôjde k uvoľneniu doteraz obsade-
ných parkovacích miest jednak v 
nádvorí HBÚ, ale i pred samotnou 

budovou. Tieto miesta budú ná-
sledne slúžiť pre potreby parkova-
nia, ako už bolo spomenuté.“

Ing. Erich Veselényi

Výstavba garáží pri HBÚ

Kapela LnSaint vystúpila v rámci 
podujatia Bašavel, ktoré sa uskutoč-
nilo dňa 28.8.2010 na Šobove. Zor-
ganizovalo ho komunitné centrum 
Šukar Dživipen – Pekný život. Po-
ložili sme im niekoľko zaujímavých 
otázok: 

Mohli by ste predstaviť vašu ka-
pelu?

Sme LnSaint a sme z Amsterda-
mu

Prečo ste prišli do Banskej Štiav-
nice?

V Banskej Štiavnici sme už dva 
týždne a v podstate sme na hosťov-
skom pobyte, ktorý nám umožnilo 
združenie Štokovec a BANSKÁ ST 
A NICA a tiež ŽSR, vrámci projek-
tu Banská Stanica Contenporary 
zameraného na revitalizáciu želez-
ničnej stanice v Banskej Štiavnici. 
Iniciátorom tejto myšlienky som 
bol ja sám, pretože minulý rok sme 
na svojej ceste prešli osem krajín a 
zastavili sme sa aj priamo v Banskej 
Štiavnici, kde sme sa zoznámili s 
ľuďmi zo stanice. Tento rok robíme 
projekt v Prištine, kde plánujeme 
spolu s miestnymi hudobníkmi pri-
praviť koncertné predstavenie pre 
Amsterdam, no ešte predtým sme 
sa chceli sústrediť iba na našu vlast-
nú hudbu a tréning s vlastnou ka-
pelou, takže sme veľmi radi využili 
možnosť pobytu v Banskej Štiavnici. 
Sme tu, hráme každý deň a pripra-
vujeme sa na naše turné. 

Z akých zdrojov je váš projekt fi -
nancovaný?

Sme fi nancovaní z fondu v Ho-
landsku NSTK – fond Ministerstva 
kultúry zameraný na podporu hu-
dobnej produkcie. Z tohto fondu 
hradíme cestu, ubytovanie a iné 
nutné výdavky na projekt. Okrem 
toho sa nám darí získať aj nejaké 
fi nančné prostriedky z hrania na 
koncertoch počas nášho pobytu, 
takže si vypomáhame aj takto. 

Ako dlho spolu už hráte?
Kapela v tomto zložení existuje 

už dva roky, v zložení Bas van Rijn-
soever, Niels Kuiters, Marc Stoff els a 
Jan Barta.

Aký druh hudby hráte?
Voláme to Artcore, čo je dosť ťaž-

ké defi novať, ale v podstate sme sa 
chceli odlíšiť od dance music, takže 
sme skombinovali rock, pop a tro-
cha aj dance music, ale všetko sme 
to podčiarkli viac divadelnejším 
predstavením hudby ako na obyčaj-
ných koncertoch. Niekto tam poču-
je aj trochu punku, ale to možno iba 
v náznakoch. Všetky skladby robí-
me spoločne, ja obyčajne prídem s 
nápadom, ktorý všetci spoločne do-
pracujeme do fi nálnej verzie. Je to 
dosť pomalý proces, ale snažíme sa 
nájsť presne tie zvuky, ktoré vystih-
nú podstatu piesne. 

Ako často spolu skúšate a kde?
V Amsterdame je to raz do týž-

dňa, minimálne však dvakrát do 
mesiaca. Všetci členovia kapely sú 
zainteresovaní aj v iných projektoch, 
sme povolaním herci, takže času 
nemáme nazvyš. V podstate najviac 
času na skúšanie máme práve tu a 
to sme aj chceli – hrať aspoň šesť 
hodín denne bez nejakých rušivých 
momentov. Tieto týždne sú pre nás 
naozaj dôležité a určite sa oplatilo 
do nich investovať. Rozhodnutie 
prísť do Banskej Štiavnice bolo mi-
moriadne dobré, dostalo sa nám 
vrelého privítania, denne môžeme 
hrať od rána do večera na peróne, 
kde nie sme ničím a nikým vyru-
šovaní. V Amsterdame by sme si 
nedokázali zaplatiť ani malé štúdio 
ako skúšobňu a aj to by bolo v cha-
otickom rušivom prostredí, možno 
aj bez okien. 

Pokúste sa porovnať charakter 
publika tu na Slovensku a v Ho-
landsku, ako vnímajú vašu hudbu?

V podstate sme tu absolvovali 
tri koncerty – dva z toho na Šobo-
ve, jeden na festivale Utopenec na 
Počúvadle. Publikum na Šobove 
je špecifi cké nielen prostredím, ale 

aj tým, že v podstate nikto neho-
vorí anglicky. Keďže naše skladby 
sú v angličtine, ich odkaz musí byť 
podaný jedine cez hudbu, a to sa 
nám určite podarilo, pretože sme 
zožali úspech celým tancujúcim 
publikom. Nadchlo nás, ako toto 
publikom bolo schopné vnímať iba 
energiu hudby bez toho, žeby rozu-
meli textu. 

Plánujete sa v budúcnosti sústre-
diť predovšetkým na hudbu alebo 
zmeníte toto smerovanie?

Určite nie iba na hudbu, chcem 
pokračovať už aj v začatých divadel-
ných projektoch. Hoci hráme čoraz 
viac, snažíme sa ju skombinovať aj 
s divadelným predstavením, Aj v 
Prištine pôjde o pouličné divadel-
no-hudobné predstavenia. Som pre-
svedčený, že v tomto trende spájania 
hudby a divadla zotrváme. 

Jany, ako si sa ty dostal ku kapele 
LnSaint?

Vyštudoval som divadelnú fakultu 
v Prahe minulý rok a všetci členovia 
kapely sú mojimi spolužiakmi z nej. 
Vlani tam prebiehal projekt kombi-
nácie hudby a divadla, s ktorým sme 
navštívili osem európskych miest a 
my sme sa rozhodli v ňom pokra-
čovať, takže sme sa vrátili na dve 
miesta – Banská Štiavnica a Kosovo, 
kam sa v pondelok presúvame. V 
decembri organizujeme v Amster-
dame týždňový festival, ktorého sa 
zúčastní aj jedna kapela z Kosova. 
Mojím snom je vytvoriť si spojenie 
pracovného charakteru medzi Am-
sterdamom a Prahou, dnes pracu-
jem v Amsterdame a v najbližších 
dňoch začínam pracovať na pro-
jekte podporenom Ministerstvom 
kultúry Českej republiky, tento 
bude mať premiéru 20.10.2010 na 
festivale Štyri dni v pohybe. Dúfam, 
že sa nám s divadlom alebo kapelou 
podarí prísť znova aj do Banskej 
Štiavnice a najmä na Šobov. Práve 
na takýchto miestach je dôležité ro-
biť čo najviac.  PaedDr. Beata Nemcová

Interview s LnSaint
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Inzercia

Tropické horúčavy v júli priali 
odbytu piva aj v Pivovare 
STEIGER, a.s., Vyhne, ktorý v 
tomto mesiaci predal 39 333 
hektolitrov (hl) všetkých pív, 
čo bolo o 15% viacej ako v 
júni tohto roku a o 2% viacej 
ako pred rokom v júli 2009. 
Celkový predaj všetkých pív 
od začiatku roka za 7 mesiacov 
vzrástol medziročne o symbo-
lických 2848 hl, keď dosiahol 
úroveň 155 671 hl. Informoval 
o tom riaditeľ pivovaru STEI-
GER Jaroslav Vysloužil.

,,Po slabšom predaji na jar sa 
tohtoročná pivárska sezóna sľub-

ne rozbehla v júni a júli. Škoda 
augustových nepriazní počasia a 
povodní, ktoré zrejme ovplyvnia 
medziročne potešiteľne rastúce 
čísla, signalizujúce koniec krízy a 
zvyšujúcu sa kúpyschopnosť oby-
vateľstva. Potvrdila sa aj zmena 
trendu v spotrebe, najviac me-
dziročne rástol predaj desiatky a 
nealkoholického piva STEIGER 
FREE. Mimoriadne nás teší aj rast 
predaja piva značky STEIGER v 
ČR“, komentoval vývoj na trhu 
J.Vysloužil.

Vyhniansky pivovar je význam-
ným distribútorom importovaných 
značiek Budvar, Zubr a Litovel na 
slovenskom trhu a okrem toho vy-

rába vlastné i privátne pivá na čele 
so značkou STEIGER. Pritom je 
najstarším slovenským pivovarom 
s bohatou tradíciou a takmer ne-
pretržitým varením od roku  1473. 
Pivo sa v ňom varí na najmodernej-
ších výrobných zariadeniach, ale 
stále  klasickým postupom otvore-
ného a dlhodobého dvojstupňové-
ho kvasenia v spilkách a ležiackych 
tankoch. Dlhodobé ležanie dáva 
pivu jedinečnú, vyvážene horkastú  
chuť. Náročná klasická výroba va-
rením každej stupňovitosti zvlášť, 
s otvoreným kvasením v spilkách 
a dlhodobým zrením v ležiackych 
pivniciach, je pre pravú pivnú chuť 
nenahraditeľná. Takáto výroba 

spája všetky pivá, ktoré STEIGER  
vyrába vo Vyhniach, ale aj dováža 
a distribuuje vo svojej sieti.

   Vyhniansky pivovar prešiel 
krízou pomerne dobre, zachoval 
si ziskovosť i podiel na trhu. Vďačí 
za to aj tomu, že slovenskí pivári 
uprednostňujú klasickú prirodze-
nú, horkastú a hlavne plnú chuť s 
doznievaním všetkých prírodných 
surovín. STEIGER je čisto prírod-
ný produkt, uvarený z pramenitej 
vody zo Štiavnických vrchov, kva-
litného moravského jačmenného 
pivovarníckeho sladu a najlepšie-
ho chmeľu zo žateckej oblasti. 

Ing. Štefan Kuča

Tropické počasie svedčalo odbytu piva
Júl bol najlepším mesiacom v predaji pív distribuovaných STEIGROM   

Čas plynie veľmi rýchlo a nedá 
sa  zastaviť, ani vrátiť späť. Tak 
je to už v našom živote zariade-
né, ale hlavné je to, že  ľudia si  
dokážu spomenúť na udalosti, 
ktoré sú dávno za nami, a na 
chvíľu zastaviť čas, hoci len v 
spomienkach.

Jednou takou udalosťou našich 
národných dejín je S N P. V týchto 
dňoch sme si pripomenuli 66. vý-
ročie SNP aj v našom meste.  Dňa 
27. augusta 2010 sa uskutočnili 
spomienkové oslavy pri pomníku 
SNP na Radničnom námestí. Zača-
li sa hymnou Slovenskej republiky, 
potom nasledovalo položenie kytíc 
kvetov zástupcov ZO SZPB a pria-
mych účastníkov SNP , primátora 
mesta Banská Štiavnica Mgr. Pavla 
Balžanku a HZDS ĽS. Po položení 
kytíc pani Jolana Šamová, predsed-
níčka Slovenského spolku žien – Ži-
vena, predniesla báseň o SNP. 

Tajomník ZO SZPB pán Ing. 
Jaroslav Dudík otvoril slávnostné 
spomienkové oslavy 66. výročia 
SNP, privítal hostí -  primátora mes-
ta, podpredsedu oblastného výboru 
Pavla Adámiho,  zástupcov politic-
kých strán, hnutí a spoločenských 
organizácii a občanov nášho mesta. 
Potom  Mgr. Pavol Balžanka pred-
niesol slávnostný príhovor k tomuto 
významnému sviatku nášho národa. 
Pri tejto slávnostnej príležitosti boli 
členom ZO SZPB v Banskej Štiavni-

ci odovzdané rôzne ocenenia. Sú to 
Čestné uznanie Obl. výboru SZPB 
p.  Helene Bosákovej, p. Viere Bu-
rianovej a Ing. Gejzovi Sámelovi,

Čestné uznanie ÚR SZPB v Bra-
tislave p. Vilme Ivanovej , p. Marte 
Cibulkovej, pánom Jánovi Koreňovi 
a  Antonovi Gregussovi. Pamätné 
medaily ministra obrany Slovenskej 
republiky pánom Ing. Gejzovi Sá-
melovi,  Jozefovi Legénymu,  Jánovi 
Libičovi,  Martinovi Lukáčovi,  Joze-
fovi Kopčanovi,  Emilovi Kotorovi a 
Antonovi Václavekovi. Tieto ocene-
nia odovzdal podpredseda Obl. vý-
boru v ZH  Pavel Adámi. Na záver 
spomienkových osláv zaznela hym-
nická pieseň Kto za pravdu horí. 

        V sobotu 28. augusta 2010 
oslavy pokračovali ako okresné 
oslavy na vrchole nášho legendár-
neho Sitna a vo Svätom Antone . Na 
tomto podujatí, pri už tradičnom 
zlom počasí, sa na vrchole Sitna 
stretla početná skupina občanov 
nášho okresu, boli položené kytice 
kvetov pri pomníku Ladislava Ex-
nára. Na tejto spomienkovej oslave 
za zúčastnili aj čelní  predstavitelia 
nášho regiónu.  Boli to starostka 
obce Svätý Anton  Ing. Janka Kore-
ňová, primátor mesta Banská Štiav-
nica Mgr. Pavol Balžanka , predseda 
oblastného výboru v ZH pluk. Jaro-
slav Bulko a podpredseda Obl. vý-
boru  Pavel Adámi. Hlavný prího-
vor na tomto akte mal PhDr. RNDr. 
Ján Novák CSc. , ako aj ďalší hostia. 

Potom predseda ZO SZPB v B.Š. 
odovzdal členské  preukazy novo-
prijatým členom SZPB p. Milke Cú-
tovej a Karolovi Turoňovi. Na záver 
si spoločne účastníci osláv zaspie-
vali partizánsku pieseň Tichá noc, 
tmavá noc. Potom sa účastníci osláv 
presunuli do obce Svätý Anton, kde 
bola položená kytica kvetov pri po-
mníku v obci. Po tomto akte prešli 
na námestie pod kaštieľom, kde po 
zaznení hymny Slovenskej republi-
ky  starostka obce Svätý Anton  pri-
vítala všetkých účastníkov. P. Jolana  
Šamová predniesla báseň a  PhDr. 
RNDr. Ján Novák mal slávnostný 
príhovor. Pri tejto slávnostnej  prí-
ležitosti  predseda Obl. výboru v 
ZH pluk. Jaroslav Bulko odovzdal  
pamätnú medailu ministra obrany 
Slovenskej republiky Jozefovi Le-
génymu. Po skončení slávnostného 
aktu bola zapálená symbolická vatra 
a podaný guláš. 

Za veľmi dobrý priebeh týchto 

spomienkových osláv chcem poďa-
kovať všetkým účastníkom , meno-
vite primátorovi mesta Mgr. Pavlovi 
Balžankovi, zástupcovi primátora 
Ing. Jurajovi Čabákovi, starostke 
obce Svätý Anton Ing. Janke Kore-
ňovej, starostke obce Prenčov Mgr. 
Alene Ciglanovej, predsedovi a 
podpredsedovi Obl. výboru SZPB v 
ZH pluk. Bulkovi a Adámimu, účin-
kujúcim pani Jolane Šamovej, PhDr. 
RNDr. Jánovi Novákovi, pivovaru 
Steiger , SAD za poskytnutie auto-
busu, p. Milerovej, majiteľke kve-
tinárstva, baníkom pánom Joklo-
vi, Marošovi, Špuntovi za držanie 
čestnej stráže pri pomníku v meste 
B. Š.,  obecnému hasičskému zboru 
vo Sv. Antone za držanie stráže pri 
pomníku na Sitne a v obci Sv. An-
ton a členom výboru ZO SZPB v B. 
Š. za pomoc pri organizovaní týchto 
podujatí.

Anton Greguss

predseda ZO SZPB v B. Š 

Spomienkové oslavy 66. výročia SNP

Pred položením kytice k pamätníku SNP členmi ZO SZPB
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V uplynulých dňoch sa dožil 
významného životného jubilea 
aktívny športový funkcionár, 
bývalý športovec a obetavý 
kultúrno-osvetový pracovník 
Miroslav Kyjovský. Jubilant sa 
narodil 4. augusta 1950 v rodi-
ne rušňovodiča. Od mladosti 
vyrastal v Banskej Štiavnici, 
kde absolvoval aj základné 
školské vzdelanie na II. ZDŠ. Po 
jej skončení v roku 1965 nastú-
pil do Stredného odborného 
učilišťa strojníckeho pri Podpo-
lianskych strojárňach v Detve. 
Po návrate do Banskej Štiavnice 
nastúpil pracovať na Okresný 
priemyselný podnik v Banskej 
Štiavnici ako sústružník. 

Po absolvovaní základnej vojen-
skej služby v Liptovskom Mikuláši 
nastúpil do zamestnania v závode 
Dinas v Banskej Belej. Po krátkom 
čase prešiel pracovať ako vodič 
osobného vozidla do národného 
podniku Pleta. Ako aktívny zväzák, 
funkcionár SZM, vyznamenaný mi-
nistrom hospodárstva SR za aktívnu 
činnosť v mládežníckom hnutí, sa 
postupne prepracoval na vedúceho 
Závodného klubu ROH. 

Po vymenovaní do tejto funkcie v 
roku 1975 sa začala jeho desaťročná 
aktívna organizátorská práca. Na 
javisku ZK ROK pred vystúpením 
na rôznych kultúrnych podujatiach 
pre zamestnancov n. p. Pleta, kolek-
tívov BSP, Večery pracovnej slávy, 
na ktorých boli oceňovaní najlepší 
pracovníci a pracovné kolektívy, 
privítal mnohých významných čes-
koslovenských umelcov, spevákov, 
hercov a súborov. Nemožno v tejto 
súvislosti nespomenúť aj jeho vystú-

penia ako manekýna, prezentujúce-
ho výrobky pletiarskeho priemyslu 
v ČSSR nielen na domácich javis-
kách, ale aj na viacerých predajných 
a módnych prehliadkach v kraji-
nách RVHP.

Po skončení pôsobenia vo funkcii 
vedúceho ZK sa vrátil späť na úsek 
autodopravy, kde bol vodičom slu-
žobného vozidla pre vedúcich pra-
covníkov podniku. Po politicko-e-
konomických zmenách v roku 1989 
prešiel do likvidačného podniku 
Komtext a po jeho zániku pracoval 
krátky čas ako obchodný zástupca 
fi rmy Steiger vo Vyhniach. Odtiaľ 
onedlho prešiel za vodiča prednostu 
Obvodného úradu v Banskej Štiav-
nici a po vzniku novozriadeného 
Okresného úradu v roku 1996 za 
vodiča prednostu úradu. Po zruše-
ní Okresného úradu zostal pracovať 
ako vodič na Úrade práce, sociál-
nych vecí a rodiny, kde pracuje aj 
naďalej ako vodič.

Počas jeho doterajšej životnej 
dráhy sa aktívne angažoval v oblasti 
športu a kultúry. Na úseku športu 
už na základnej škole pod vedením 
jej riaditeľa Štefana Mojžiša a učite-
ľov telesnej výchovy Jozefa Poljov-
ku a Petrincovej získal základy zo 
všetkých športových disciplín. Už 
od 8. triedy na ZDŠ bol hokejovým 
brankárom a pod brankárskym vý-
strojom dosiahol najvýznamnejšie 
úspechy vo svojej športovej kariére. 
Už vtedy bol ako brankár reprezen-
tantom výberu okresu Žiar nad Hro-
nom na Majstrovstvách Stredoslo-
venského kraja v Žiline v roku 1964. 
Po skončení ZDŠ a nástupe na SOU 
v Detve sa stal posilou tamojšieho 
hokejového oddielu. V priateľských 
hokejových zápasoch „vypomáhal“ 

ako brankár aj hokejovým oddie-
lom vo Zvolenskej Slatine, Zvolene 
a v Sandriku Dolné Hámre. V Detve 
sa tiež angažoval ako hráč učilišťa v 
dorasteneckej volejbalovej lige.

Počas základnej vojenskej služ-
by pôsobil ako náhradný brankár 
Dukly Liptovský Mikuláš a po jej 
skončení nastúpil reprezentovať 
hokejový oddiel Dinas Banská Belá. 
Obetavý kolektív športovcov v tom 
čase ešte len začínal svoju rýchlu a 
úspešnú kariéru pod vedením Eu-
gena Matkoviča, predtým aktívneho 
hokejistu Slovana Banská Štiavnica. 
Hokejový oddiel belianskych dina-
sárov sa po niekoľkých sezónach 
prebojoval až do hokejovej divízie 
(v súčasnosti dnešná II. liga), kde 
bol zaradený do jej východnej sku-
piny. 

V silnej konkurencii belianskych 
hokejových brankárov (J. Suráň, M. 
Klátik, M. Kijovský) sa jubilant veľ-
mi úspešne uplatnil. Po vystúpení 
mužstva z hokejovej divízie a roz-
pade hokejového oddielu prešiel do 
hokejového oddielu v Podsitnan-
skej, ktorý sa perspektívne mal stať 
po Banskej Belej pokračovateľom 
hokejových tradícií v banskoštiav-
nickom regióne. Pre existujúce 
banskoštiavnické závody sa na prí-
rodnom klzisku v Podsitnianskej 
organizovali pravidelné hokejové 
turnaje. Obetaví miestni funkcio-
nári pritom vynakladali maximálne 
organizátorské úsilie a oceňovali 
najlepších hráčov jednotlivých ko-
lektívov. Aj napriek tomuto úsiliu 
súťažný hokej na Štiavnicku neza-
pustil hlboké korene.

Svoju hokejovú kariéru ukončil 
jubilant pri svojej štyridsiatke na 
Zimnom štadióne vo Zvolene, kde 

sa zišli jeho športoví priatelia zo 
Zvolena, Banskej Bystrice a Banskej 
Štiavnice, aby sa uskutočnilo hoke-
jové stretnutie medzi bývalými re-
prezentantmi spomínaných miest.

Po skončení športovej činnos-
ti zostal jubilant športu verný ako 
organizátor rôznych športových 
podujatí. Z tých najvýznamnejších 
treba uviesť jeho aktivity pri organi-
zovaní Behu ústavy SR, ktorý sa už 
niekoľko rokov poriada pod zášti-
tou prezidenta SR.

Nemenej aktívny bol jubilant aj 
oblasti kultúrnych aktivít. Viac ako 
štyri desaťročia sa  začiatkom kaž-
dého decembra predstavoval deťom 
pracovníkov štiavnických závodov a 
inštitúcií, základných a materských 
škôl v meste a na okolí v postave 
Deda Mráza, či neskôr ako Mikuláš 
Niekoľko rokov bol členom divadel-
ného súboru, kde sa predstavil divá-
kom aj v postave Šaša, či kráľa. 

Ako občan mesta sa stále zapája 
do rôznych kultúrno- športových 
podujatí. V tejto práci želáme jubi-
lantovi ešte hodne úspešných kro-
kov, veľa šťastia, zdravia a úspechov.

Doc. Ivan Herčko

Životné jubileum M. Kyjovského

Po takmer roku sa blíži koniec 
projektu Spoločne bez hraníc, 
ktorý realizovali samosprávy Ban-
skej Štiavnice a Šoprone. V rámci 
šiestich aktivít tak mohlo približ-
ne 300 obyvateľov týchto miest 
spoznať partnerské mesto a tisícky 
ďalších si mohli prezrieť a vypočuť 
výsledky projektu.

Do Banskej Štiavnice a Šoprone 
tak vycestovali desiatky mladých 
študentov, hudobníkov, výtvarní-
kov, fotografov a ďalších umelcov. 

Mestá prezentovali svoj región po-
čas svojich Dní v krajine partnera, 
ale aj prostredníctvom čiastkových 
výstav.

Záver jednoročného projek-
tu obstará v sobotu 4. septembra 
výstava fotografi í, ktoré vytvorili 
štiavnickí fotografi  v Maďarsku a 
šopronskí počas svojho pobytu v 
jednom z najkrajších slovenských 
miest. Po otvorení výstavy, ktorá 
sa bude konať v priestoroch Kul-
túrneho centra na Kammerhofskej 

ul. 1 o 16.30 hod. (súčasťou bude 
aj prezentácia všetkých aktivít pro-
jektu) sa v kostole sv. Kataríny o 
18.00 hod. uskutoční slávnostný 
záverečný  koncert klasickej hud-
by, v ktorom spoja sily mladí hu-
dobníci z oboch miest. Prezentujú 
tak verejnosti repertoár, s ktorým 
pracovali na svojom týždennom 
tvorivom pobyte v Šoproni. 

Projekt Spoločne bez hraníc bol 
schválený v roku 2009. Podali ho 
spoločne mestá Banská Štiavnica a 

Šoproň a prostredníctvom svojich 
šiestich aktivít podporuje najmä 
kultúrnu výmenu medzi obyva-
teľmi oboch miest. Celková suma, 
ktorá bola partnerom pridelená je 
100 000 €, pričom každá strana z 
nej bude čerpať približne 50%.
Projekt je fi nancovaný zo zdrojov 
EÚ prostredníctvom Programu 
cezhraničnej spolupráce Maďarsko 
– Slovenská republika.

Ing. Rastislav Marko, OKCRaŠ

Projekt Spoločne bez hraníc vyvrcholí už túto sobotu
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Oznam

Stredná odborná škola, E.M.Šo-
ltésovej 5, 969 51 Banská Štiavnica 
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž 
na prenájom nebytových priesto-
rov a 2-izbového bytu. Ďalej ozna-
muje, že ponúka na odpredaj pre-
bytočný hnuteľný majetok. Bližšie 
info na www.soulesnickebs.sk a in-
formačnej tabuli v SOŠ, E.M.Šolté-
sovej 5, 969 51 Banská Štiavnica.

Ing. Andrea Bednářová

riaditeľka SOŠ

ZO Slovenského zväzu telesne 
postihnutých v Banskej Štiavnici 
organizuje autobusový zájazd na 
„Vinobranie v Modre“. Odchod au-
tobusu dňa 18.9.2010 o 7,30 hod. 
z Križovatky. Poplatok na 1 osobu 
činí 5 €. 

Ivan Madara, predseda OC SZTP BŠ

Výstup na Sitno

Pozývam vás na výstup na Sit-
no,pri príležitosti spomienky sv. 
Egídia, pustovníka, patróna obce 
Ilija.

Dňa 1. septembra 2010.
Odchod o 6.00 h ráno z Ilije od 

kaplnky Najsv. Trojice, príp. od pa-
mätníka.

Sv. omša bude na vrchole cca o 
8.00 h obetovaná za žiakov, štu-
dentov, učiteľov a profesorov.

Slávnostná sv. omša ku cti sv. 
Egídia, patróna starobylého kosto-
la v Iliji bude 5. septembra 2010 o 
9.00 h. Slávnostným celebrantom 
bude dp. Mgr. Boris Brutovský, 
duchovný gymnária Š. Moyzesa v 
B. Bystrici.

Norbert Ďurdík, farár

Prezentácia školy

SOŠ Ľudovíta Greinera, Šoltéso-

vej 5, Banská Štiavnica vás pozýva 
na prezentáciu našej školy pri prí-
ležitosti osláv Svätého Huberta v 
areáli kaštieľa vo Svätom Antone v 
dňoch 4.-5. septembra 2010.

Slávnostný šachtág

Banskoštiavnicko-hodrušský 
banícky spolok v Banskej Štiavnici 
na slávnostný šachtág pri príleži-
tosti Salamandrových dní 2010, 
ktorý sa uskutoční  9. septembra 
2010 (štvrtok)

o 19,00 hod. v sále Kultúrneho 
centra Banská Štiavnica (vedľa ho-
tela Grand -Matej) v Banskej Štiav-
nici. Účasť v baníckej uniforme je 
vítaná! 

S pozdravom „Zdar Boh!“

Ing. Richard Kaňa

predseda spolku

Spomienka

Predám garáž lokalita pod ZŠ  
J.Horáka, cena 4 000€, tel.č.: 0903 
660 056

Predám byt prerobený so zá- 
hradkou pod Kalváriou, tel.č.: 
0918 834 971 

Predáme 2-izbový byt na Kri- 
žovatke, čiastočne zrekonštruo-
vaný, cena 23 000 €, www.reali-
tor.sk, tel.č.: 0905 148 574

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

Predám 2-izbový byt na Pov- 
razníku, tel.č.: 0905 613 560, 
0915 804 540

Predám 2-izbový byt na Križo- 
vatke v B.Štiavnici, byt je po úpl-
nej rekonštrukcii, cena 35 000 €, 
info na tel.č.: 0908 922 057

Predám stavebné pozemky v  
okrajovej časti Banská Štiavnica 
vo výmere 15 500m2, cena 25,-
€/m2, možnosť dohody, info na 
tel.č.: 0908 922 057

Predám 3-izbový byt na Drie- 
ňovej v OV čiastočne prerobený 
v zateplenom dome na 2.posch., 
cena: 37 000 €, tel.č.: 0917 213 
489

Predám 2-izbový byt na Šteful- 
tove - Hutnícka, cena dohodou. 
Tel. kontakt: 0903 840 249

Dám do prenájmu 3-izbový  
zariadený apartmán v historic-
kom jadre Banskej Štiavnice. Sa-
mostatné WC, kúpeľňa, vírivka. 
Zimná záhrada so zabezpeče-
nou starostlivosťou. Vhodný aj 
ako reprezentačný kancelársky 
priestor. Cena: 540,- eur/mesač-
ne + energie. Kontakt: 0907 302 
262, 0905 987 404.

Predám pozemok blízko cen- 
tra Križovatky 2 200m2 za 33 
000€, dohoda možná, tel.č.: 0907 
684 491

Dám do prenájmu 1-izbový  
RD na Štefultove, tel.č.: 045/692 
92 10 

Prenajmem peknú izbu v RD s  
UK v Štiavnických Baniach, tel.č.: 
0905 578 653

Predám 1-izbový byt na Križo- 
vatke, Dolná 21, cena dohodou, 
tel.č.: 0908 524 290

Predám 2-izbový byt alebo vy- 
mením za 3-izbový v BŠ, tel.č.: 
0905 706 915

Kúpim v okolí Banskej Štiavni- 
ci pasienok, ornú pôdu ale lesný 
pozemok, tel.č.: 0908 531 348

Kúpim na Jergištôlni pozemok  
alebo starý domček, tel.č.: 0908 
531 348

Inzercia
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Ôsmy ročník niesol názov 
Capalest po stopách cyrilome-
todskej tradície. Počas piatich 
festivalových dní sa v Banskej 
Štiavnici predstavili umelci 
z rôznych oblastí umenia, od 
básnikov, fi lmových režisérov 
cez hudobníkov a hercov.

Festival otvorilo inscenované 
básnické čítanie diela Proglas. 
Podvečer v priestoroch Kostola sv. 
Kataríny odzneli v podaní herca 
Jozefa Šimonoviča verše nielen zo 
spomenutej básnickej zbierky, ale 
aj z tvorby Francesca Petrarcu, 
do ktorých znela hudba komor-
ného súboru Musa Ludens. Vyše 
osemdesiat zúčastnených divákov 
sa tak v znení poézie a hudby pre-
nieslo od stredovekej kultúry až 
po renesanciu. 

V poradí druhý festivalový deň 
prebiehal najmä v znamení poé-
zie. Kaviareň Libresso a Art café 
uvítala frankofónnych básnikov 
z rôznych kútov Európy. Výni-
močné miesto na tomto ročníku 
patrilo bulharským a gréckym 
hosťom. Divákom bola predsta-
vená kniha bulharského básnika 
Kyrila Kadiiskeho, ktorá vyšla v 

roku 2009 v parížskom vydavateľ-
stve Belles Lettres. Táto publikácia 
je významnou udalosťou, pretože 
západné krajiny zriedka vydávajú 
knihy autorov z východných kra-
jín. 

Ten istý deň uzavrel presne o 
polnoci Šamanský koncert jed-
ného z najlepších kontrabasistov 
sveta Yanna Dubosta. Sám riaditeľ 
festivalu Michel de Maulne ozna-
čil toto podujatie za umelecky naj-
kvalitnejšie z celého ročníka.

Hlavným predstavením insce-
novaného čítania poézie bola Vila 
Tereza z tvorby Laca Novomes-
kého. V nádvorí Starého zámku 
sa predstavili významní herci zo 
Slovenska a Francúzska, Dušan 
Jamrich a Jean Luc Debattice. Na 
violu ich básnické čítanie sprevá-
dzal Peter Vrbinčík.

Predposledný večer Capalestu 
patril klavírnej virtuózke z Kórey, 
Mi Yong Lee. Koncert sa uskutoč-
nil opäť v Kostole sv. Kataríny. V 
podaní žiačky klavírnych majstrov 
ako Géry Moutier, Hugues Leclé-
re či Aldo Ciccolini odzneli diela 
od Beethovena, Chopina, Liszta a 
Debussyho. 

Záverečný deň otvorila beseda 

v nádvorí Kammerhofu na tému 
Peňažná kríza a Európa. Hlav-
ným hosťom podujatia bol Pierr 
Clouet, prvý radca francúzskeho 
veľvyslanca na Slovensku. Bese-
da zaujala svojím zaradením do 
programu festivalu orientovaného 
na poéziu, divadlo a hudbu. Ako 
však objasnil riaditeľ Capalestu 
Michel de Maulne, bez peňazí niet 
ani kultúry, preto je potrebné o 
týchto problémoch hovoriť aj na 
umeleckých podujatiach.

Festival uzavrel koncert Valye 
Balkanskej, veľkej bulharskej spe-
váčky, ktorú na gajdách sprevá-
dzal Peter Janev. Rodopské spevy 
prilákali do Evanjelického kostola 
v Banskej Štiavnici takmer stovku 
divákov. Na záver koncertu od-
tancovala umelkyňa v znení hud-
by pred kostol, odkiaľ sa diváci 
presunuli na záverečný kokteil do 
Grand hotela Matej.

Ôsmy ročník Capalestu s témou 
Bulharska a svätých bratov Cyrila 
a Metoda vznikol v spolupráci s 
Bulharským kultúrnym inštitútom 
a jeho riaditeľkou Elenou Arnau-
dovou.

Veronika Cillagová

Festival Capalest 2010

Keď zlata pod zemou už niet , 
ponúkame zlato na zemi....

Obce patriace do okresov Ban-
ská Štiavnica a Krupina, teda spolu 
29 obcí a dve mestá, Banská Štiav-
nica a Dudince, vytvorili zdru-
ženie s cieľom trvalého udržania  
rozvoja tohto regiónu. Cieľom je 
čo najefektívnejšie využívanie ne-
smierne bohatého prírodného a 
historického potenciálu tejto ob-
lasti na rozvoj cestovného ruchu, 
vytváranie a prehlbovanie vzá-
jomnej spolupráce a podpora pri 
riešení miestnych problémov, ako 
je napríklad pomoc pri vytváraní 
transparentnej informačnej siete a 
spoločnej propagácie pre zviditeľ-
nenie doma i zahraničí. 

Takáto spolupráca je veľmi pro-
spešná až nevyhnutná pre budúci 
rozvoj územia a vytváranie no-
vých, atraktívnych pracovných 
podmienok pre domáce obyva-
teľstvo najmä v oblasti cestovné-
ho ruchu. V iných oblastiach sa 

pripravuje rozšírenie možností a 
zlepšenie životných podmienok 
využívaním obnoviteľných zdrojov 
energie a pre starších obyvateľov 
sprístupnením sociálnej starostli-
vosti. Ako priority sú určené:  vi-
diecky turizmus, infraštruktúra, 
doprava ,výstavba, celkový rozvoj. 
Medzi podporované aktivity patrí 
výstavba chodníkov, cyklotrás, ve-
rejných priestranstiev a parkov- čo 
je veľmi atraktívne aj pre obec Svä-
tý Anton. Obec Svätý Anton ako 
člen združenia zastupuje starostka 
obce Ing. Janka Koreňová, ktorá sa 
aktívne zúčastnila na jednotlivých 
výzvach v prospech obce a už teraz 
môžeme povedať, že úspešne. Ten-
to projekt je založený na princípe 
spolupráce obce so súkromným 
sektorom. Súkromný sektor zastu-
puje p Baranyai Jozef , ktorý bol 
navrhnutý aj do výberovej komi-
sie  na posudzovanie jednotlivých 
projektov. 

Impulzom pre založenie zdru-
ženia je aj členstvo Slovenska v 

Európskej únií. Na jednej strane je 
to skúsenosť krajiny s oveľa väčšou 
mierou integrácie, ktorá, ako sa 
zrejme ukazuje nie je len globál-
nym trendom, ale nevyhnutnos-
ťou. V praxi ide o fi nančnú podpo-
rou takýchto snáh, a to využívaním 
fi nančných zdrojov z fondov EÚ a 
iných aktuálnych zdrojov a roz-
vojových programov. Spolupráca 
na viacerých úrovniach, nielen 
na ekonomickej, dovoľuje prebrať 
skúsenosti z oblasti regionálneho 
rozvoja v zahraničí aj na úrovní 
miestnych samospráv. Práve taká-
to spolupráca na čo najnižšej úrov-
ni pre jej efektívnosť je intenzívne 
vnímaná a veľmi podporovaná vo 
všeobecnosti, ako aj pri získavaní 
už spomínaných nevyhnutných fi -
nančných zdrojov. 

Verím, že všetky tieto aktivity 
budú v konečnom dôsledku využí-
vať občania nášho okresu.

Jaroslav Výboch

Obec Svätý Anton ako člen združenia Zlatá cesta

66 prešlo rokov, ako rýchlo letí 
čas!

Zbaviť sme sa chceli okov, lep-
šie čakal každý z nás.

Fašistov sme vyhnať chceli, čo 
pálili dediny, 

Povstal vtedy národ celý, nové 
tvoril dejiny.

Ruka v ruke proletárovi, Slo-
vák a Rus ako brat,

Odhodlanie v každej tvári za 
slobodu bojovať.

Dnes chodíme k pamätníkom, 
tých už dávno zašlých čias, 

Rozprávame deťom, vnukom 
to, čo prežil každý z nás.

Nech tie chvíle v mysli žijú ešte 
veľa pekných liet!

Dnešné dni sa rýchlo minú, 
však spomínať bude svet.

Milan Štencl

K výročiu SNP

Oznam
Všetci žiaci  

Základnej umeleckej školy 

v Banskej Štiavnici!

Najneskôr 
do 9. 9. 2010 

informujte ZUŠ,
či nastupujete 

do ďalšieho ročníka 
v našej škole.

Ešte stále 
radi privítame 

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

Anketa
Prostredníctvom tejto ankety si vás dovoľujeme osloviť v súvislosti 

s revitalizáciou cintorína Zvonový vŕšok, ktorej cieľom je zistiť infor-
movanosť občanov o tejto lokalite a názore na jeho ďalšie využitie.

1) Viete, koľko cintorínov má mesto Banská Štiavnica?
a) 6, b) 10, c) 14
2) Viete, kde sa nachádza cintorín Zvonový vŕšok?
a) áno, b) nie
3) Aký je vek cintorína ( približné datovanie jeho vzniku) ?
a) 1.pol. 19.st., b) 1.pol.20.st., c) 1.pol.21.st.
4) Mal by sa, podľa vás, zachovať tento cintorín aj keď už neplní 

svoju primárnu funkciu ( nepochováva sa na ňom)
a) áno, b) nie
5) Myslíte si že lokalita cintorína Zvonový vŕšok by mala byť revi-

talizovaná k využitiu ako:
a) park, oddychová zóna so zachovaním existujúcich hrobov, ktorá 

by tvorila spojnicu medzi sídliskom Drieňová a centrom mesta
b) priestor pre výstavbu
c) cintorín s obnovenou funkciou pochovávania

6) Váš vek:...........
7) Pohlavie:        muž         žena
8) Vzdelanie:      vysokoškolské          stredoškolské          základné

Ďakujem vám za ochotu vyplniť anketový lístok a prosím, aby ste 
ho po jeho vyplnení odovzdali do 6.9.2010 na niektoré z týchto miest:  
Mestský úrad- klientske centrum, obchod COOP Jednota Drieňová 
alebo obchod BALA Križovatka, prípadne na e-mailovú adresu zste-
panekova@gmail.com.

Piatok 3.9. Amfi teáter pod Novým zámkom: 20:30 hod.
Sobota 4.9. Kino Akademik o 20:30 hod.
Nedeľa 5.9. Kino Akademik o 15:00 hod.

SCHREK  ZVONEC A KONIEC
Komédia, animovaný, USA, 91 min., Vstupné: 2,50 eur
Shrek, zelený obor so srdcom zo zlata, sa vracia na plátna kín v tre-
ťom pokračovaní úspešnej animovanej série pre celú rodinu! Už sa 
nevie dočkať, až bude môcť konečne opustiť rušný život v kráľovstve 
Za siedmimi horami a vrátiť sa spolu s manželkou Fionou a so svojimi 
priateľmi – Kocúrom v čižmách a Oslíkom – k prostému životu v ba-
žine. V najnovšom príbehu však zistí, že vziať si za ženu princeznú so 
sebou prináša aj patričnú dávku kráľovskej zodpovednosti.
Štvrtok 9.9.

MUŽ Z LONDÝNA
Francúzsko/Maďarsko/Nemecko/Švajčiarsko, 2007, čb., 140 min, 
Vstupné: 2 eurá
Hlavnou postavou je výhybkár Maloin, pracujúci vo francúzskom 
prístave. V jednu noc sa stane náhodným svedkom vraždy. Z mies-
ta činu odnesie kufor plný britských bankoviek, ktoré by mu azda 
pomohli vymaniť sa z podmienok, v ktorých s rodinou žije. Zbavuje 
dcéru ponižujúceho zamestnania a dopraje jej materiálne uspokoje-
nie. Medzitým do mesta príde policajný inšpektor pátrať po stopách 
zločinu...
Začiatok premietania:19:00 hod
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Inzercia

Reality

Služby

Nové krásne pexeso o Banskej 
Štiavnici môže byť aj vaše. Stačí 
,ak v priebehu nasledujúcich šty-
roch čísiel ŠN správne odpoviete 
na súťažné otázky. Na záver našej 
súťaže autori pexesa, Vladimír 
Bárta a Vladimír Barta ml., spolu 
so šéfredaktorom novín, vyžrebujú 

štyroch čitateľov, ktorí si v redakcii 
môžu prevziať svoje výhry. 

4. V pexese je aj fotografi a sochy sv. 
Kataríny. Je to dielo:

a/ románske
b/gotické
c/barokové

Správne odpovede posielajte 
do redakcie ŠN, alebo osobne na 
adresu Kammerhofská 1 (budova 
bývalého Katolíckeho gymnázia 
a Katolíckeho spolku pri hoteli 
Grand), v termíne do 8. septembra 
2010. 

Red

Letná súťaž Štiavnických novín

Roztopašní ,,bračekovci“ dážď 
a vietor sa v poslednú prázdni-
novú sobotu rozhodli preveriť 
vytrvalosť a kreatívnosť orga-
nizátorov populárnej Haluš-
kovej párty. OZ Margarétka 
pripravilo pre deti už 7.ročník 
tohto podujatia, tentokrát 
v areáli banskoštiavnického 
skanzenu. Aj keď nakoniec 
bolo všetko trochu inak, potvr-
dilo sa, že detský smiech vie 
neraz nahradiť aj slnko.

Šikovní dobrovoľníci už v pia-
tok večer pripravovali zemiaky na 
haluškové cesto. Po skúsenostiach  
minulých rokov vedeli, aký nápor 
práce ich čaká, preto nič nenechali 
na náhodu. Tajne dúfali, že sa me-
teorologické predpovede nenapl-
nia, kvôli Margarétke, kvôli deťom. 
Márne. Nasledoval teda plán ,,B“ v 
kapacitne obmedzenejších  pod-
mienkach klubovne (prišlo nás asi 
70), kde halušky nahradil chutný a 
voňavý guláš.Nálada bola skvelá. 
Prispel k tomu aj bohatý program, 
vzácni hostia a samozrejme deti, 
ktoré si všetku lásku a pozornosť 
očividne vychutnávali. Nechýbali 
hudba a spev uja Paľka Gubána. 
Tanečnica Zuzana zo Zvolena roz-
tancovala deti i rodičov v rytmoch 
,,zumby“. Nevidiaca klarinetistka 
a speváčka Tónka Martofová zo 

Spišskej Novej Vsi prekvapila a 
potešila svojím talentom. Veľa ra-
dosti už len svojou prítomnosťou 
priniesla Kristínka Brnčová, ktorá 
to vie s deťmi parádne roztočiť. 
A prišiel ešte jeden veľmi vzácny 
hosť. Aj keď v jednej zo svojich 
piesní spieva, že nie je víla z povo-
lania, stala sa dobrou vílou detí z 
Margarétky. Zdenka Predná, kto-
rá duchaplne odpovedala aj na tie 
najvšetečnejšie detské otázky, roz-
dávala úsmevy, objatia, božteky, 
fotografovala sa so svojimi malými 
priateľmi, ba vyskúšala si aj pohľad 
na svet z perspektívy invalidného 
vozíčka. Darmo, deti vedia vycítiť, 
kto ich má naozaj rád a Zdenka si 
ich srdiečka hneď a navždy získa-
la. Veľkej pozornosti sa tešili malé 
sovičky, ich pôvabné  prelety spre-

vádzané zaujímavým rozprávaním  
Ing.Štefana Petrikoviča. Nechýbali 
rôzne bláznivé súťaže, ani dobro-
ty, proste, všetko bolo fajn. To iste 
potvrdia aj noví priatelia z Giralto-
viec, Spišskej Novej Vsi, Martina a 
Veľkého Krtíša ,o ktorých sa veľká 
rodina Margarétok počas (bez)ha-
luškovej párty rozrástla. 

Srdečné poďakovanie patrí or-
ganizátorom a sponzorom, ktorí 
pomohli našim ,,inak obdareným 
deťom“ spríjemniť záver prázd-
nin. Boli nimi primátor Mgr.Pavol 
Balžanka, Mesto Banská Štiavnica, 
Pivovar Steiger Vyhne, Senob-
le Central Europe, s.r.o., Zvolen, 
Drevbyt Jozef Blaškovič, Rotoba-
lance Slavomír Palovič, Potraviny 
Peter Ernek a Pekáreň VenerNova 
Prievidza. Janka Bernáthová

(Bez)halušková párty a Margarétky
Predám garáž, tel.č.: 0918 474  

861
Mladá rodina s 1 dieťaťom  

obaja zamestnaný hľadá 2-izbový 
byt v BŠ do dlhodobého prenáj-
mu, tel.č.: 0904 100 592

Predám 2-izbový byt na Kri- 
žovatke vo veľmi dobrom stave 
s pekným výhľadom: cca 54m2, 
nové okná, skrinky atď. Primera-
ná cena, kontakt: 0903 846 652, 
0903 795 775.

Predáme 3-izbový byt na Drie- 
ňovej, cena: 28 500 Eur, tel.č.: 
0905 148 574

V budove Ortler na ul. Dolná  
6/A prenajmem priestory 42 m2. 
Vchod z hlavnej cesty, tel.č.: 0907 
425 002, 0908 588 342

Hľadám spolubývajúceho/-cu,  
2,50 €/deň/osoba, tel.č.: 0914 258 
523 

Predám kočík trojkolku – ra- 
kúskej výroby zn. HAUCK tma-
vo modrá farba, pláštenka za 40 
€, tel.č.: 0905 814 624

Predám autosedačku zn. MAXI  
COSI (0-13 kg) vajíčko tmavo-
modrá farba, strieška –nehava-
rovaná za symbolickú cenu 20€, 
tel.č.: 0905 814 624

Predám štiepané drevo  
1pm/39€ a metrovicu 1 pm/28,50 
€, 0908 531 348

Predám detskú izbu vo veľmi  
zachovalom stave, farba svetlé 
drevo kombinácia s jemnou zele-
nou, cena: 160 €, tel.č.: 0905 912 
740

Predám funkčnú záhradnú ko- 
sačku Viking MB 400, cena 50 €, 
tel.č.: 0908 927 798

Predám 2 a 10 kg PB fľaše,  
tel.č: 0908 531 348

Predám karisieť 2 x 3, 4 x 20  
x 20, cena 4,50 €/ks, tel.č.: 0908 
531 348

Predaj nových prázdných PB  
fl iaš. Tel.č.: 0907 437 492

Vykupujem staršie PB fľaše,  
platba v hotovosti, tel.č.: 0907 
636 771

Directreal Top hľadá pre svo- 
jich klientov nehnuteľnosti. 
Nájdete nás na ul. Križovatka 5. 
Tel.č: 0908 906 704

Zdenka Predná s „Margarétkami
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IV. liga 4. kolo dospelí

Divín - B. Štiavnica 1:0 (0:0)
Pažout – Mayer (80’ Ostramok), 

Dulaj, Necpal, Budinský, Drexler 
(44’ Číž), Barák N., Kosec, Lupták, 
Kminiak, Vereš

V priemernom stretnutí sme s 
domácimi hrali vyrovnanú partiu. 
V prvom polčase sa hralo väčši-
nou medzi 16-kami bez gólových 
šancí. V druhom polčase sa snažili 
domáci strhnúť víťazstvo  na svoju 
stranu, čo sa im aj podarilo v 57’ 
po priamom kope. Paradoxne sa 
do dvoch najväčších šancí dostal 
Číž, no tutovky nepremenil. Vy-
rovnanie mohlo prísť v 90’, keď bol 
vo veľkom vápne faulovaný Budin-
ský, no prekvapenie všetkých roz-
hodcovi zamrzla píšťalka, aj keď 
vonku bola teplota okolo 20ºC.

II. trieda 2.kolo dospelí 
B. Štiavnica „B“ – Sklené Tepli-

ce 3:1 (0:1), góly: 62’ Ferenčík, 63’ 
Číž, 87’ Beňadik

Kraják – Boroška (46’ Žikla), 

Kružlic, Macko, Číž, Beňadik, 
Hrabko (44’ Ostramok), Ferenčík 
(71’ Gazda), Majerský (84’ Bukňa), 
Binder (32’ Hanzlík P.), Hanzlík 
A.

V priemernom stretnutí začali 
lepšie hostia, ktorí v 22’ premeni-
li prvú šancu na strelenie gólu po 
peknej akcii cez stred našej obra-
ny. Aj keď v prvej časti hry sme 
mali niekoľko vyložených šancí na 
vyrovnanie, skóre sa nezmenilo. 
Vyrovnanie prišlo v 62’ po prud-
kej strele Ferenčíka z ľavej strany k 
tyči. Už o minútu bolo 2:1, keď sa 
presadil z vnútra 16-tky Číž. Skóre 
stretnutia uzavrel v 87’ Beňadik, 
keď poslal vyrazenú loptu gólma-
nom hostí za jeho chrbát.

IV. liga dorast 4. kolo
Tornaľa – B.Štiavnica 6:2 (3:1), 

góly: Potančok, Ferenčík
Naši dorastenci po slabej hre vy-

soko prehrali. 
IV. liga dorast dohrávka 1.kola – 

hrané 26.8.

B.Štiavnica – Hodruša – Hámre 
3:1 (1:1), góly: 15, 52’ Čík, 85’Fe-
renčík

Lichner, Déneši (25’ Potančok), 
Ladický (73’ Halaj), Čík (87’ Ďuro-
vič), Pastier, Szabó, Schrom, Kriš-
tof, (47’Gregáň), Ferenčík, Židík, 
Meňuš.

Naši chlapci toho v prvom pol-
čase veľa neukázali a len katastro-
fálna muška hostí nás zachránila 
od 3 až 4 gólov. Až v 2. polčase 
začalo naše mužstvo hrať, čo sa 
prejavilo na konečnom výsledku a 
3 body zostali doma.  
III. liga SŽ a MŽ 4.kolo

SŽ – Hliník/Hr. - B. Štiavnica 
6:0 (3:0)

MŽ – Hliník/Hr. - B.Štiavnica 
1:11 (1:5), góly: Prokaj 3, Pastier 3, 
Horák 2, Glézl, Binder, Židík

Kam na futbal?

IV. liga dospelí 5.kolo 5.9. o 
15,30 hod. B.Štiavnica - Poltár 

IV. liga dospelí 5.kolo 5.9. o 
15,30 hod. Št. Bane - Divín

IV. liga dorast 5. kolo 4.9. o 14 
hod. B.Štiavnica - Sliač 

III. liga SŽ a MŽ 5.kolo 4.9.o 10 
– 12 hod. B. Štiavnica - Horehron

II. trieda muži 3.kolo 4.9. o 
15,30 hod. Horné Hámre – B.Štia-
vnica „B“

FUDO

ŠPORT

1.  Kúpele Sliač  2  2  0  0  7:1  6
2. Baník Veľký Krtíš 3 2 0 1 10:5 6
3. FK Šalková 3 2 0 1 8:3 6
4. Baník Kalinovo 3 2 0 1 10:7 6
5. Strojár Krupina 2 2 0 0 2:0 6
6. FK Mesta Tornaľa 3 2 0 1 5:6 6
7. MFK Žarnovica 2 1 0 1 7:3 3
8. Slovan Tomášovce 3 1 0 2 6:4 3
9. FK Jesenské 2 1 0 1 4:4 3

10. FK 34 Brusno 3 1 0 2 5:6 3
11. Banská Štiavnica 1 0 0 1 1:6 0
12. Hliník nad Hronom 1 0 0 1 0:5 0
13. Hodruša-Hámre 1 0 0 1 1:7 0
14. SPARTAK Hriňová 3 0 0 3 2:11 0

1.  Žiar nad Hronom  4  4  0  0  11:3  12
2. Poltár 4 3 1 0 8:5 10
3. Čierny Balog 4 3 0 1 13:5 9
4. FK 34 Brusno 4 2 1 1 5:4 7
5. FC Slovan Divín 4 2 1 1 5:7 7
6. Bystrica - Podlavice 4 2 0 2 12:3 6
7. Jednota Málinec 4 2 0 2 6:7 6
8. Štiavnické Bane 4 1 1 2 6:8 4
9. Dolná Strehová 4 1 1 2 5:10 4

10. Prameň Kováčová 3 1 0 2 8:5 3
11. Banská Štiavnica 3 1 0 2 5:6 3
12. MFK Revúca 3 1 0 2 4:6 3
13. Hliník nad Hronom 3 0 1 2 3:7 1
14. Veľký Blh 4 0 0 4 3:18 0

V poradí už 16. novodobý 
ročník súťaže o „Putovný pohár 
SNP“ zorganizovali Základná 
organizácia Slovenského zväzu 
technických športov a športo-
vo-strelecký klub Rudno nad 
Hronom. Súťaž sa uskutočnila v 
nedeľu 22. augusta na strelnici 
Jamina v Rudne nad Hronom 

tentoraz za účasti 22 strelcov. 
Medzi nimi bola aj štvorica zo Stre-
leckého športového klubu Banská 
Štiavnica. Súťažilo sa z malokalib-
rovej pušky na 30 rán.

V kategórii dorastu, kadetov, 
žien a senioriek bola najúspešnejšia 
dvojica reprezentujúca SŠK Banská 
Štiavnica. Zvíťazil 13-ročný Patrik 
Jány s 275 kruhmi, pred 12-ročným 
Štefanom Šulekom, ktorý mal 269 
kruhov. Obaja splnili limit II. vý-

konnostnej triedy dorastencov.  Na 
treťom mieste skončila Elena Šin-
kovičová ml. z usporiadajúcej ZO, 
ktorá nastrieľala 240 kruhov.

V kategórii juniori a muži opä-
tovne svoje víťazstvo obhájil Igor 
Lipták (SŠK Banská Štiavnica) s 
282 kruhmi (splnený limit III. VT). 
Druhý bol Jaromír Melčík s 267 a 
tretí Imrich Bartoš (obaja z uspo-
riadajúcich organizácií), ktorý na-
strieľal 259 kruhov.

Aj v kategórii senioriA (46-59 
roční) víťazstvo, a to nielen minulo-
ročné, obhájil Ivan Bublák z Lutily 
(ZO SZTŠ Slovalco Žiar nad Hro-
nom), keď tentoraz nastrieľal 293 
kruhov, čo je splnený limit I. VT. 
Ďalšie dve miesta patrili členom 
usporiadajúcich organizácií. Druhý 
bol Emil Kubík s 256 a tretí Ján Bar-
toš s 254 kruhmi.  

V kategórii senioriB (60 roč-
ní a starší) zvíťazil Ľubomír Dr-
bohlav (ŠSK Banská Štiavnica) s 
258 kruhmi a splneným limitom 
III. VT. Druhý bol Anton Kukla 
s 253 kruhmi a tretí Pavel Ozank 
(obaja ZO SZTŠ Žarnovica) s 248 
kruhmi. 

Všetky štyri najúspešnejšie tro-
jice odmenili medailami. Možno 
konštatovať, že v súťaži najúspeš-
nejšími boli reprezentanti SŠK 
Banská Štiavnica, keď získali tri 
víťazstvá a jedno druhé miesto. Ab-
solútnym víťazom sa aj tentoraz stal 
Ivan Bublák. Ten už v roku 2008 
natrvalo získal pohár za tri pred-
chádzajúce víťazstvá a tohtoročným 
víťazstvom sa tak priblížil aj k trva-
lému zisku ďalšieho pohára. 

Ing. Jozef Piecka

Súťaž o Putovný pohár SNP

Nepremenené šance nás stáli bod
Ďalšie futbalové výsledky:

IV. liga: Hliník/Hr. – Št. Bane 2:2 

(1:0)

Št. Bane: Sekula – Beňo, Osvald, 
Michálek, Holmík, Pavlík, Spišiak 
(43’ Sojka), Ondrík, Turkota, Ševe-
ček, (60’ Košarník), Šima

Domácemu mužstvu sa vydaril 
úvod zápasu

Už v 6’ sa ujali vedenia 1:0. Tento 
výsledok udržali až do konca 1.pol-
času, navyše v 58’ Páleník svojím 2. 
gólom zvýšil vedenie domácich na 
2:0. Zlom nastal v 69’, ked rozhodca 
po 2. žltej karte vylúčil domáceho 
hráča a hoci Holmík z penalty ne-
bol úspešný, presila v poli o 1. hráča 
sa prejavila na prevahe hosťujúce-
ho družstva, ktoré v 80’ znížilo 
Michálekom na 2:1 a ten istý hráč 
v 90’ svojím druhým gólom zaria-
dil, že Š. Bane si domov za remízu 
priviezli 1 bod.

Ostatné výsledky:  Žiar – Máli-
nec 4:1, Podlavice – Brusno 0:1, D. 
Strehová – Č. Balog 3:0, Kováčová 
– V. Blh 6:1, Poltár – Revúca 3:2

II. trieda Juh:
Prenčov – M. Lehota 3:2 (2:1)

Prenčov: Vankovic – M. Výboch, 
Beňovic, Dolinský, Brnák, M. Vý-
boch, Hronček, Vavrík, Krajčovič 
(88’ Chovan), Vlček, Tomaška. 
Rozhodoval Truban, 80 divákov. 
Domáci sa ujali vedenia v 22’ Be-
ňovicom, o 4’ neskôr hostia vyrov-
nali. Krátko pred prestávkou sa do-
máci opäť ujali vedenia, no 10’ po 
prestávke hostia znovu vyrovnali 
na 2:2. Tretí a víťazný gól zazname-
nal v 66’ Dolinský.

B.Belá mala voľno.

Tabuľka:

1. V. Lehota  2 2 0 0 16:1 6
2. H. Hámre 2 1 1 0 1:0 4
3. H. Beňadik 2 1 0 1 4:2 3
4. B.Štiavnica 2 1 0 1 5:5 3
5. O. Grúň 2 1 0 1 5:7 3
6. Prenčov 2 1 0 1 3:13 3
7. B. Belá 1 0 1 0 0:0 1
8. M. Lehota 1 0 0 1 2:3 0
9. S. Teplice 2 0 0 2 2:7 0
I. trieda dorast: B. Belá – D. Ždá-

ňa 3:2 (1:2)
I. trieda žiaci: Župkov – Št. Bane 

2:5 (0:2)

Kto? Kedy? S kým?

II. trieda Juh: nedeľa 5.9. o 15,30 

hod. O. Grúň – Prenčov, M. Leho-

ta – B. Belá

I. trieda dorast: Lovčica – B. Belá 

– v nedeľu 5.9. o 13,30 hod.

I. trieda žiaci: V. Lehota – Š.Bane 

– v sobotu 4.9. o 15,30 hod.

Roman Kuruc  
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INZERCIA

Prenajmeme nové kan-
celárske priestory (40m2) 
v Banskej Štiavnici, na 
ulici Dolná 5. Mesačný 
nájom 265,-€ bez energií. 

KONTAKT: 045/ 692 
2080 Tidly, s.r.o.

Ponúkam prácu na 
stavbe. Príležitostne 
i na trvalý pracov-
ný pomer. Kontakt: 
0915 181 410

Firma KOVA CAR J& M ponúka:
Exkluzívne kováčske práce pre Vás
Rodinné domy, chalupy, Vchodové brány, ploty, mreže, Špeciálne neo-

tvoriteľné zámkové systémy, 
Najkratšie dodacie lehoty za najnižšie ceny na trhu
 „TERAZ  AKCIA“
Dovoz na Slovensku zdarma
Bonus: 5% zľava  Tel.č.: 0949 365 944 

INTEMON s.r.o. Horná Huta 
1631, 969 01 Banská Štiavnica  
príjme do  pracovného pomeru 
s nástupom ihneď 

Účtovníka/-čku 
Požadujeme: úplné stredné 

odborné vzdelanie s maturitou, 
znalosť podvojného účtovníctva, 
prax min. 3 roky, spoľahlivosť, 
fl exibilita, znalosť účt. programu 
Pohoda - výhodou

Ponúkame: stabilnú prácu, 
dobré platové podmienky

Záujemcovia hláste sa adrese: 
INTEMON s.r.o., Tabaková 1, 

Banská Štiavnica alebo na t. č. 
0911550999

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

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


