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Inzercia

Ako sme vás už informovali v 
ŠN Bytová správa, s.r.o., podala 
projekt na modernizáciu tepel-
ného hospodárstva. Nakoľko 
sa blíži vykurovacie obdobie, 
zaujímalo nás, či už tento rok 
budeme kúriť biomasou a ako 
je to s podaným projektom. 
Výrobcom a dodávateľom 
tepla je Bytová správa, s.r.o., a 
konateľom RNDr. Pavel Bačík. V 
tejto súvislosti sme mu položili 
pár otázok: 

P. konateľ, aká je situácia v rámci 
tepelného hospodárstva v našom 
meste? 

„Bytová správa, s.r.o., pokračuje v 
modernizácii domových kotolní. Po 

zriadení kotolní v bytových domoch 
na Ulici 1. mája v roku 2008 sme v 
rokoch 2009, 2010 postavili novú 
kotolňu v bytovom dome na Budo-
vateľskej a vymenili technológiu ko-
tolne v bytovom dome Exnára 3.

Našimi najväčšími zdrojmi tepla 
sú na sídlisku Drieňová dve kotolne 
a na Križovatke tri kotolne. Tech-
nológia v týchto kotolniach je prie-
bežne rekonštruovaná. Problémom 
týchto sídlisk sú rozvody tepla, kto-
rých izolácia a povrch je narušený v 
miestach, ktoré boli zatopené splaš-
kovou vodou a zasiahnuté vodou zo 
zimných posypov.

Od môjho nástupu do funkcie v 
roku 2008 navštívili MsÚ a Bytovú 
správu hádam všetky fi rmy, kto-

ré získali alebo si prenajali tepelné 
hospodárstva v mestách a obciach 
na Slovensku a prejavili záujem aj 
o naše tepelné hospodárstvo. Byto-
vá správa, s.r.o., však nemala záu-
jem o takúto spoluprácu. Pomocou 
niektorých poslancov sa podarilo 

presadiť technické riešenie a zámer 
projektu, ktoré predstavila Bytová 
správa, s.r.o. Hlavným dôvodom 
bola udržateľnosť nízkej ceny tepla a 
skutočnosť, že tepelné hospodárstvo 
zostane v majetku mesta. 

 4.str.

Budeme kúriť biomasou?

Dňa 21.9.2010 sa na popud 
ministerstva kultúry stretol 
primátor Pavol Balžanka s 
generálnym riaditeľom sekcie 
cestovného ruchu Júliusom 
Hudecom a generálnym 
riaditeľom SACR Petrom 
Belinským. Novovymenovaní 
„kormidelníci“ cestovného 
ruchu sa živo zaujímali o 
postup zakladania Oblastnej 
organizácie cestovného ruchu 
v štiavnickom regióne. 

OOCR (o ktorej sme v minulosti 
písali ako o organizácii destinačné-
ho manažmentu) bude zaregistro-
vaná v januári 2011 podľa nového 
Zákona o podpore cestovného 
ruchu. Podľa uskutočnených pred-

bežných dohovorov pokryje štiav-
nický okres a obce Vyhne, Hodru-
šu-Hámre a Sklené Teplice. Členmi 
budú obce, podnikatelia v turizme 
a organizácie, ktoré rozvoj turizmu 
ovplyvňujú. Takto vybudovaná or-
ganizácia združí sily a prostriedky 
regiónu s cieľom spoločného mar-
ketingu svojich členov, budovania 
produktu (napr. atraktivít, cyk-
lotrás atď.), manažmentu kvality a 
ochrany kultúrneho a prírodného 
dedičstva. Aj keď na činnosť OOCR 
podľa zákona prispeje aj štát, orga-
nizácia bude v rukách podnikateľov 
a verejnej správy, ktorí budú o akti-
vitách rozhodovať rovným dielom.

„Štiavnický región sa dostal na 
čelo vďaka systematickému 

 4.str.

Cestovný ruch v štiavnickom regióne
Banskú Štiavnicu vnímame ako pilotný projekt rozvoja turizmu na Slovensku, hovoria Július Hudec a Peter Belinský

Pohľad na Banskú Štiavnicu
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Neprispôsobiví susedia

Chcela by som sa opýtať kom-
petentných, ako máme postupo-
vať proti susedom, ktorí neplatia 
nájom, FO, keď majú mať službu, 
neoriadia, keď sa im to pripome-
nie, je zle. Keď má službu in, ich 
deti majú porozhadzované nielen 
svoje, ale aj bicykle kamarátov 
nielen po suteréne, ale aj po piv-
ničných priestoroch a je to hrozné, 
keď donesú špinavé bicykle, z kto-
rých opadáva blato. Viete, čo treba 
platiť, to neplatia, ale na cigarety 
denne a večerné návštevy putík 
majú... E.U.

Odpoveď:     

Všetky tieto Vaše problémy vy-
rieši schôdza vlastníkov bytov a 
nebytových priestorov. Vlastník 
bytu musí postupovať podľa záko-
na číslo 182/1993 v platnom znení. 
Najmenej jedna štvrtina vlastní-
kov bytov a nebytových priestorov 
by mala požiadať správcu domu 
o zvolanie schôdze. Jedine táto 
schôdza vlastníkov  môže schváliť 
účinný postup proti neplatičom 
- dobrovoľnú dražbu bytu, ktorej 
však musia predchádzať upomien-
ky a  výzvy na splatenie dlhu. Na 
schôdzi je možné riešiť aj Vami po-
pisované konanie vlastníka bytu, 
ktoré je v rozpore s citovaným zá-
konom. 

RNDr. Pavel Bačík 

konateľ Bytovej správy, s.r.o.

NOVINKY Z ÚRADU

Mestská polícia 
informujeZ diára primátora

Oznam

Vyberáme z čiernej skrinky 

Výsledky Referenda 2010 v 

meste Banská Štiavnica.

V meste Banská Štiavnica bolo 
zapísaných 8334 oprávnených 
občanov hlasovať v referende. Z 
celkového počtu zapísaných ob-
čanov hlasovalo 1798 občanov, 
ktorí odovzdali celkom 1791 
platných hlasovacích lístkov. V 
referende sa zúčastnilo  21,57 % 
oprávnených občanov.

Bolo...

21. 9.

Pracovné stretnutie s vedením 
spoločností HRIVIS a TESCO k 
defi nitívnemu dohodnutiu termí-
nu začiatku stavby obchodného 
domu TESCO v Banskej Štiavni-
ci.
23. 9.

Účasť na spomienkovej sláv-
nosti venovanej Ing. Milanovi 
Kapustovi pri príležitosti jeho ne-
dožitých 65 rokov a 15 rokov od 
jeho tragickej smrti.

Posalamandrové stretnutie 
spojené s poďakovaním všetkým, 
ktorí prispeli k zorganizovaniu a k 
zdarnému priebehu podujatia.

Slávnostné odovzdanie prvého 
výtlačku knihy „Banská Štiavnica 
– Ako sme žili“.
24. 9.  

Gremiálna porada primátora 
a vedúcich oddelení MsÚ k roz-
počtu.

Účasť na odovzdaní ďalšej eta-
py rekonštrukcie židovského cin-
torína v Banskej Štiavnici.

Aktivity súvisiace s ceremoniá-
lom ukončenia podujatia Dni eu-
rópskeho kultúrneho dedičstva. 
Bude...

25. 9.

Slávnostné prijatie občanov 
nášho mesta v obradnej sieni v 
budove Radnice pri príležitosti 
oslavy ich životných jubileí.
26. 9.

Účasť na podujatí Šarkaniáda 
na Banskoštiavnickej Kalvárii. 
27. 9.

Pracovná porada k systému 
parkovania v našom meste. 

Zasadnutie Komisie regionál-
neho rozvoja, výstavby, územného 
plánovania a životného prostredia 
pri Mestskom zastupiteľstve v 
Banskej Štiavnici.
28. 9.

Práca v meste,  individuálne 
pracovné stretnutia. 
29. 9.

Uskutoční sa pracovné stret-
nutie k projektu výstavby nových 
bytov na sídlisku Drieňová. 

Pracovné stretnutie k zámeru 
rekonštrukcie budovy na Ul. A. 
Kmeťa 5 na bytový dom.  

1. 10.
Slávnostné prijatie tvorcov 

publikácie „Banská Štiavnica 7x7“ 
v obradnej sieni Banskoštiavnic-
kej radnice. 

Andrea Benediktyová 

Dňa 14.9.2010 o 09.30 hod.  
hliadka MsPo na základe požia-
dania   záchrannej služby poskyt-
la asistenciu pri ošetrení pacient-
ky na Ul. A. Kmeťa v Banskej 
Štiavnici, nakoľko nebolo možné 
vykonať  jej ošetrenie z dôvo-
du agresívneho správania sa jej 
druha voči lekárom záchrannej 
služby. 

Dňa 16.9.2010 bolo na útvar 
MsPo oznámila A.B. z Banskej 
Štiavnice, že na Ul. Botanická ju 
napadol pes.  Hliadka MsPo zis-
tila  majiteľa psa. Priestupok  je v 
riešení MsPo.    

Dňa 16.9.2010 o 17.45 na zá-
klade požiadania OO PZ v Ban-
skej Štiavnici  poskytla  MsPo 
súčinnosť pri zabezpečení miesta 
činu krádeže vlámaním  do prí-
chodu vyšetrovateľa  zo Žiaru 
nad Hronom na Ul. A. Sládkovi-
ča v Banskej Štiavnici. 

Dňa 17.9. 2010 bolo na útvar 
MsPo oznámené, že  Na Ul. Trate 
mládeže sa voľne pohybuje pes. 
Hliadka MsPo zistila majiteľa 
psa, ktorému bola uložená bloko-
vá pokuta v zmysle zákona SNR 
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v 
znení neskorších predpisov.

Dňa 18.9.20010 o 10.40 hod. 
počas konania referenda bolo na 
útvar MsPo oznámené odcudze-
nie štátnej vlajky z budovy, kde sa 
nachádzala volebná miestnosť na 
Ul. Dolná. Hliadka MsPo  bez-
prostredne po krádeži zistila pá-
chateľa priestupku L.S. z  Banskej 
Štiavnice. Priestupok bol riešený 
v zmysle zákona SNR č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch v znení ne-
skorších predpisov v blokovom 
konaní. 

JUDr. Dušan Lukačko

náčelník MsPo

Primátor mesta odovzdáva „zelenú“ deťom zo ZŠ na dopravno-bezpečnost-
nej akcii v areáli Kysihýbla, ktorá sa konala v stredu 22.septembra 2010

Obnovený kruhový objazd na Križovatke  
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Oznam

Poďakovanie

Vážený pán primátor, Mgr. Pavol 

Balžanka!

V mene kolektívu Klubu dô-
chodcov v Bratislave na Športo-
vej ulici č.1 dovoľujem si Vám sr-
dečne poďakovať za Vašu ochotu, 
ktorou ste prijatím našich členov 
na Radnicu obohatili program 
nášho poznávacieho zájazdu do 
Vášho historického mesta a jeho 
blízkeho okolia.

Členovia nášho klubu sa oboz-
námili s bohatou históriou mesta  
Banská Štiavnica a s historickými 
pamätihodnosťami Vášho krás-
neho mesta, ako aj s bohatstvom 
kultúrnych pamiatok kaštieľa vo 
Sv. Antone. Zaujala nás aj krása 
okolitej prírody.

Ďakujeme Vám ešte raz za pri-
jatie a prajeme Vám v zodpoved-
nej funkcii a práci na zveľaďovaní 
mesta veľa zdaru a ďalších úspe-
chov!

Jolana Zvarová

vedúca Klubu dôchodcov 

ŠN: Blíži sa zima. Aký je Váš názor, 

pán primátor, na aktuálnu situáciu 

v tepelnom hospodárstve nášho 

mesta?

“Koncepcia rozvoja mesta v 
oblasti tepelnej energetiky je do-
kument, ktorý bol vypracovaný 
za bývalého vedenia mesta, avšak 
prijatý bol až súčasným mestským 
zastupiteľstvom ako záväzný roz-
vojový dokument v marci 2008. 
Je to téma citlivá, ktorá sa výrazne 
dotýka peňaženiek veľkej skupi-
ny obyvateľov mesta. Neriešenie 
tejto témy, či riešenie nevhodné 
alebo neefektívne môže mať vý-
razný negatívny dôsledok na oby-
vateľov mesta i na hospodárenie 
mesta samotného, a to na desať a 
viac rokov. Riešenie reformy te-
pelného hospodárstva mesta bolo 
od začiatku súčasného funkčného 
obdobia samosprávy mesta Banská 
Štiavnica prioritnou témou. 

Je verejne známe, že riešenie re-
formy tepelného hospodárstva je 
spojené s vysokými investíciami. 
V 19. magazíne TV VIO pán Bačík 
uvádza s negatívnym podtónom, 
že sa o investície do tepelného za-
ujímalo množstvo fi riem zo Slo-
venska a že mesto s nimi rokovalo. 
Áno, je pravdou, že sa viacero fi -
riem o túto tému zaujímalo, že si 
viaceré z nich podrobne preštudo-
vali stav tepelného hospodárstva 
v meste a jeho hospodárenie. Je 
dôležité poznamenať, že prípadný 
vstup investora do projektu sa ne-
rovná predaju podniku. Je mnoho 
úspešných príkladov na Slovensku 
i v zahraničí, kde si investor, kto-
rý je renomovaným odborníkom, 
tepelné hospodárstvo od mesta 
prenajíma či prevádzkuje spoločný 
podnik, pričom mesto má garanto-
vanú kontrolu konečnej ceny tepla, 
a to zmluvne i zo zákona. Konečná 
cena tepla pre obyvateľov nezávi-
sí od toho, či je 100% vlastníkom 
mesto, ale či bola vybratá vhodná 
technológia, či bola rekonštrukcia 
systému realizovaná za výhodných 
podmienok, a najmä, či dokáže 
prevádzkovateľ tepelného hos-
podárstva zabezpečiť energetické 
suroviny (štiepka, zemný plyn, 
...) dlhodobo a v dobrých cenách. 
Prosím, nerobme z tejto témy stra-
šiaka. Za takýmto strašením je 
často obava zo zdravého porovná-

vania sa s konkurenciou, v horšom 
prípade, avšak ešte častejšie, snaha 
jednotlivca za každú cenu si udržať 
svoje teplé manažérske miestečko.   

Ako veľmi zaujímavou sa v 
tomto kontexte napríklad javí in-
formácia, že jeden z uchádzačov 
stanovil výšku potrebných investí-
cií výrazne nižšie ako cenu, ktorú 
predložila Bytová správa, s.r.o., do 
neúspešného projektu, a to pri po-
rovnateľnom technickom riešení, 
ako bolo predložené v neúspešnom 
"eurofondovom" projekte Bytovej 
správy, s.r.o. Zodpovedný vlastník 
či hospodár si predtým, ako vyna-
loží viac ako sto miliónov korún 
preskúma, ako podobné projekty 
riešia iné mestá na Slovensku - aké 
vynaložili investičné náklady, aké 
technológie si zvolili, aké im z toho 
vyplývajú náklady na prevádzku a 
konečne, akú cenu za teplo platia 
ich obyvatelia. 

Rozhodnutie vedenia mesta k 
tejto téme však bolo a je jednoznač-
né - najprv si mesto získa dostatok 
informácií z iných miest, následne 
dá vypracovať kvalitné technické 
riešenie tak, aby výsledkom bola 
čo najnižšia cena tepla pre oby-
vateľov, a to so zabezpečením po-
trebných garancií, a až potom sa 
budeme uchádzať o nenávratné fi -
nančné prostriedky z eurofondov, 
respektíve vyhlásime verejnú súťaž 
na predkladanie ponúk a riešení 
od privátnych spoločností. 

Úspešnosť mesta pri získava-
ní prostriedkov z eurofondov je 
všeobecne známa. Dva projekty z 
toho veľkého množstva predlože-
ných, ktoré neuspeli na prvý raz, 
neskôr sa podarilo úspešne vy-
riešiť. Verím preto, že dokážeme 
úspešne vyriešiť aj fi nancovanie 
reformy tepelného hospodárstva. 
Šancí na získanie prostriedkov z 
eurofondov veľa neostáva, je pre-
to dôležité poučiť sa z chýb. Pre 
úspech projektu sú podľa názoru 
viacerých odborníkov nevyhnut-
né zmeny aj v technickom riešení 
"eurofondového" projektu Bytovej 
správy. Ako príklad uvediem ne-
riešenie komínového elektrofi ltra, 
ktorý by znižoval spád popolče-
kov z kotolne umiestnenej v strede 
sídliska. Nutné je tiež prehodnotiť 
výber kotla a jeho projektovaný 
výkon - riešenie 100% spotreby 
tepla spaľovaním biomasy je totiž 

drahšie ako pri vhodnej kombiná-
cii biomasa - zemný plyn. Musíme 
pripomenúť aj nutnosť rekon-
štrukcie a modernizácie rozvodov, 
čo je aktuálne závažnejšia úloha 
ako samotný zdroj výroby tepla. A 
v neposlednom rade sa treba zao-
berať tým, aký vplyv môže mať ta-
káto investícia na kvalitu života na 
Drieňovej alebo Križovatke. 

Blížia sa komunálne voľby a mô-
žeme teda očakávať, že podobné 
témy budú predmetom volebné-
ho boja. Súboj názorov a návrhov 
ako riešiť problémy je nesporne 
proces užitočný, pokiaľ je jeho cie-
ľom nájsť najlepšie a najlacnejšie 
riešenie pre občanov. Veľmi preto 
dúfam, že o tejto vážnej téme bude 
prebiehať korektná a otvorená dis-
kusia. Teraz aj potom. Táto vážna 
téma sa dotýka peňaženiek oby-
vateľov mesta a ovplyvní hospo-
dárenie mesta. Môže mať vplyv aj 
na tvorbu pracovných miest - a to 
pozitívny či negatívny. Otvorená 
diskusia na túto tému je preto veľ-
mi užitočná. Je nutné, aby sa oby-
vatelia o túto tému zaujímali a aby 
mali čo najviac informácií. Dnes 
môžeme byť s cenou tepla v porov-
naní s inými mestami na Sloven-
sku relatívne spokojní. Podobne 
ako miestne dane, ktoré sú siedme 
najnižšie spomedzi všetkých miest, 
tak aj cela tepla je nižšia a čo je dô-
ležitejšie, že aj vďaka dobrým roz-
hodnutiam valného zhromaždenia 
Bytovej správy - klesá. Opakujem 
znovu - o konečnej cene tepla, a to 
dlhodobo, rozhodnú prevádzkové 
náklady tepelného hospodárstva, 
efektívne, hospodárenie a dobrý 
manažment. Toto sú témy, o kto-
rých obyvatelia Štiavnice musia 
dostať viac informácií a o ktoréých 
musíme otvorene diskutovať.“

Mgr. Pavol Balžanka, primátor mesta

Riešenie reformy tepelného hospodárstva
Oznam o prerušení dodávky 

elektrickej energie

  

Oznamujeme Vám, že od 
28.09.2010, 11.30 do 28.09.2010, 
14.00 bude prerušená dodáv-
ka elektrickej energie z dôvodu 
údržby el. zariadenia. Bez el. 
energie bude v Banskej Štiavnici 
Ul. Bratská a Energetikov.

Od 30.09.2010, 09.00 do 
30.09.2010, 14.00 bude preruše-
ná dodávka elektrickej energie z 
dôvodu revízie el. zariadenia. Bez 
el. energie bude v Banskej Štiav-
nici Ul. Mierová.

Od 07.10.2010, 09.00 do 
07.10.2010, 14.00 bude preruše-
ná dodávka elektrickej energie z 
dôvodu revízie el. zariadenia. Bez 
el. energie bude v Banskej Štiav-
nici Ul. Licharda, Starozámocká, 
časť Nám., sv. Trojice, Vodáren-
ská, Pod Červenou studňou.

Od 14.10.2010, 09.00 do 
14.10.2010, 13.00 bude preruše-
ná dodávka elektrickej energie z 
dôvodu revízie el.zar. Bez el. en. 
bude v B. Štiavnici Ul. Péchova, 
Mikovíniho, Pod Paradajz, Václa-
vekovej, Družicová, D.Resla, Au-
gustu, časť Sládkoviča, Kamenná, 
časť Rad. nám. Notár, Vodohosp.
podnik, Skautský dom.

Dipečing VN/NN Žiar nad Hronom

Modernizácia tepelného hospodárstva bola a je jednou z priorít súčasnej samosprávy 
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Inzercia

Augustové povodne a studený 
koniec mesiaca nepriaznivo ovplyv-
nili výsledky predaja piva na Slo-
vensku, Napriek tomu sa pivovaru 
STEIGER Vyhne, a.s., podarilo za 
august medziročne zlepšiť výsledky 
predaja o 2 percentá, keď v tomto 
mesiaci predal 31 480 hektolitrov 
(hl) všetkých pív. Rovnako aj celko-
vý predaj všetkých pív od začiatku 
roka za 8 mesiacov vzrástol zhodou 
okolností tiež o 2 percentá a dosia-
hol úroveň 210 124 hl. Informoval 
o tom riaditeľ pivovaru STEIGER 
Jaroslav Vysloužil.

,,Napriek tomu, že predaj v au-
guste 2010 bol o 2 percentá lep-
ší než za august 2009, s vývojom 
nie sme spokojní, pretože sa nás 
nepriaznivo dotkli výčiny poča-
sia v našich nosných odbytových 
oblastiach. Pribrzdil sa tak sľubný 
medziročný rast, ktorý v júli do-
sahoval medziročne až 15 percent. 
Najprv sme pre prietrže mračien 
vo Vyhniach museli odvolať festival 
„STEIGER FEST VYHNE 2010“ a 
o týždeň nato lokálne povodne v 
okrese Prievidza zaplavili niekoľko 
prevádzok, kde sa čapuje STEIGER. 

Pritom vývoj za 7 mesiacov nazna-
čoval koniec krízy a zvyšujúcu sa 
kúpyschopnosť obyvateľstva. Po-
tešiteľne medziročne rástol hlavne 
predaj desiatky a nealkoholického 
piva STEIGER FREE a značka STE-
IGER výrazne posilnila v predaji 
na trhu ČR“, okomentoval vývoj na 
trhu J.Vysloužil.

Pivovar STEIGER je trojkou na 
slovenskom trhu. Zároveň je vý-
znamným distribútorom importo-
vaných značiek Budvar, Zubr a Li-
tovel na slovenskom trhu a okrem 
toho vyrába vlastné i privátne 

pivá na čele so značkou STEIGER. 
Všetky tieto značky sú vyrábané 
náročnou klasickou výrobou va-
rením každej stupňovitosti zvlášť, 
s otvoreným kvasením v spilkách 
a dlhodobým zrením v ležiackych 
pivniciach, čo je pre pravú pivnú 
chuť nenahraditeľné. STEIGER je 
čisto prírodný produkt, uvarený z 
pramenitej vody zo Štiavnických 
vrchov, kvalitného moravského 
jačmenného pivovarníckeho sladu 
a najlepšieho chmeľu zo žateckej 
oblasti. 

PIVOVAR STEIGER, a.s., Vyhne

STEIGER v auguste zlepšil predaj o 2 percentá

1.str. Na Bytovej správe sme 
chceli zabezpečiť primeranú cenu 
tepla pre občanov na desaťročia. 
Podstata tohto zámeru je taká, že by 
veľké kotolne prešli na výrobu tepla 
zo štiepky. Štiepka by sa vyrábala z 
dreva, ktoré vyrastie v mestských 
lesoch. Toto drevo nízkej kvality 
postačuje na vykurovanie sídlisk 
Drieňová a Križovatka. 

Projekt vznikal v časovej tiesni v 
priebehu mesiacov júl, august 2009. 
Do projektu bola vzhľadom na zlo-
žité majetkové pomery na Križovat-
ke zahrnutá len Drieňová. Oslovili 
sme všetkých vlastníkov bytov na 
sídlisku Drieňová, či súhlasia s 
prenájmom nebytových priestorov. 
Viac ako 60% oslovených vyslovili 
súhlas, čím vlastne projekt podpori-
li. Projekt rieši na sídlisku Drieňová 
výmenu rozvodov tepla, kotly na 
biomasu a aj zriadenie odovzdá-
vacích staníc v domoch. Celková 
hodnota projektu, ktorá by sa mala 
realizovať projektom, je vo výške 3 
840 000 €, z toho 50% by bol nená-

vratný fi nančný príspevok a 50% by 
sa riešilo úverom. Občania by na 
cene tepla nepocítili zvýšenie a úver 
by sa postupne splácal. Od všetkých 
dotknutých inštitúcií sme získali 
kladné stanoviská, na základe kto-
rých bolo vydané stavebné povo-
lenie. Projekt stál Bytovú -  správu 
náklady na technické riešenie - vyše 
cca 20 000 € a tvrdú prácu zamest-
nancov spoločnosti. Žiadosť bola 
podaná 3.9.2009, vyhodnotená bola 
1.2.2010 s tým, že projekt nebol 
schválený.“ 

Aký bol dôvod neschválenia pro-
jektu? 

„Projekt splnil všetky kritériá, 
ktoré sa vyžadovali. Projekt nebol 
schválený z dôvodu nedostatku fi -
nančných prostriedkov. Skončili 
sme druhí pod čiarou. Je možnosť, 
že ak niekto z úspešných nebude 
projekt realizovať, potom budú fi -
nančné prostriedky pridelené tým, 
ktorí skončili pod čiarou.

 Očakávame nové výzvy z euro-
fondov, ktoré budú riešiť tepelné 

hospodárstva prostredníctvom 
ministerstiev. V hre je aj fond pri 
Európskej investičnej banke. Pani 
premiérka Iveta Radičová plánuje 
využiť peniaze z predaja emisií aj na 
podporu prípravy tepla z biomasy. 
Uvidíme, aké budú podmienky vý-
ziev, a podľa toho zareagujeme.

Pri realizácii projektov v tepel-
nom hospodárstve je dôležité, aby 
výrobu tepla zabezpečoval podnik, 
ktorého 100% vlastníkom je Mesto 
Banská Štiavnica. Ak by do výroby 
tepla vstúpil cudzí podnikateľský 
subjekt, je ohrozená cena tepla, kto-
rá je momentálne veľmi priaznivá 
pre obyvateľov nášho mesta.“

Kedy by došlo k samotnej reali-
zácii tohto projektu? 

„Všetko bude záležať od vyhlaso-
vania výziev. Na výzvy sme pripra-
vení , máme aj technické riešenie 
pre Križovatku. Pri veľmi dobrej 
situácii by sme budúci rok mohli 
kúriť biomasou.“ 

Aká bude cena tepla???
„Cena tepla klesala od roku 2008 

a myslím si, že bude priaznivá aj v 
budúcom období, je závislá od ceny 
plynu, ktorá je tento rok priaznivá.“ 

O ďalšom vývoji tepelného hos-
podárstva a využívaní biomasy vás 
budeme aj naďalej informovať. 

Za rozhovor po ďakoval Michal Kríž

Budeme kúriť biomasou?

1.str. a dlhodobému prístu-
pu, nad ktorým bdie expert Sveto-
vej turistickej organizácie UNW-
TO. Organizácia tak nevzniká „od 
stola“, ale v diskusiách s budúcimi 
členmi, spája nielen veľkých hráčov, 
ale dáva priestor aj malým ubytova-
teľom a rešpektuje dedičstvo, ktoré 
je naším najväčším bohatstvom. 

Práca na návrhu štatútu organi-
zácie, ktorý pre nás pripravuje re-
nomovaná bratislavská právnická 
kancelária Ružička Csekes s.r.o., 
poukázala na niektoré „diery“ v 
novom zákone a priniesla možné 
riešenia“, informoval primátor. 

„To všetko sú cenné poznatky 
pre rozvoj turizmu aj pre legisla-

tívny proces v celoslovenskom me-
radle. Podporíme podpis zmluvy 
medzi ministerstvom, UNWTO a 
mestom Banská Štiavnica. Vníma-
me Banskú Štiavnicu ako pilotný 
projekt destinačného manažmentu 
na Slovensku a sme pripravení ju 
podporovať“, konštatovali predsta-
vitelia nového Ministerstva kultúry 

a cestovného ruchu a požiadali pri-
mátora, aby o postupe 15. októbra 
referoval na medzinárodnej konfe-
rencii v Banskej Bystrici. Primátor 
ich na revanš pozval na konferenciu 
aktérov turizmu štiavnického regi-
ónu, ktorá sa plánuje na 11.novem-
ber 2010.

Igor Kuhn

Cestovný ruch v štiavnickom regióne

Kotolňa na Križovatke
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Keď sa dovinie posledná strmá 
zákruta Hodrušskou dolinou a 
konečne sa rozostúpia miho-
tavé tiene lesa, unavený zrak 
pocestných spočinie na úch-
vatnom obraze malej čistinky s 
krížom. Akoby sa tu roztvorila 
Božia dlaň ponúkajúca útechu 
a ochranu tým, čo prejdú okolo. 
Nádherná prírodná scenéria na 
úpätí krížnych ciest, Štiavnica, 
Hodruša, Teplý potok, Hado-
vá…

Vplyvom času a drsných poveter-
nostných podmienok bol kríž po-
škodený a padol. Položme si ruku 
na srdce, koľkých z nás premkol 
pocit úzkosti, keď sme ho nevideli 
stáť na svojom mieste. Dnes tento 
skromný svedok minulosti, stráž-
ca prítomnosti a posol budúcnosti 
opäť pre nás vyprosuje ochranu. 
Zrekonštruovaný a vyzdobený 
kvetmi bol za prítomnosti takmer 
päťdesiatich veriacich 15.septem-
bra na sviatok Sedembolestnej Pan-

ny Márie opätovne posvätený ban-
skoštiavnickým pánom dekanom 
Milošom Pikalom a dp. Jozefom 
Poliakom, donedávna banskoštiav-
nickým kaplánom, teraz farárom v 
Žemberovciach. Úprimné a srdeč-
né poďakovanie patrí Ing. Jozefovi 
Šimkovi, ktorý už pred desaťročím 
drevený kríž opravil a teraz sa oň 

postaral opäť s pomocou pánov 
Juraja Čabáka a  Oda Kolembusa 
a ďalších dobrých ľudí. Prítomní 
si s úctou spomenuli aj na p. Jána 
Hocka st. a p. Emila Glézla, ktorí sa 
v minulosti o takéto miesta v okolí 
Banskej Štiavnice starali a ktorí už 
nie sú medzi nami. 

Janka Bernáthová

Posvätenie obnoveného kríža 

Rada obdivujem let a rozpätie 
krídiel jastraba či sokola, po-
zorujem ich úžasné plachtenie 
a strmhlavé, či kĺzavé pristá-
vanie. Moji známi ich však 
nemajú radi, pretože chovajú 
hydinu a nechcú, aby sa stala 
ich potravou. Kto má teda prav-
du ? Ja, či oni ?

Je jasné, že ľudí ovplyvňuje roz-
dielne poznanie, rozdielna výchova, 
rodinné či spoločenské prostredie 
alebo jednoducho len predsud-
ky. Avšak neznamená to, že jedni 
majú pravdu a tí druhí nie. Často 
sme pritom svedkami tvrdých, ne-
kompromisných súdov. Deje sa tak 
takmer denne a výnimkou nie je ani 
oblasť konfesie, či celých národnos-
tí. Kresťania odsudzujú židov, kato-
líci evanjelikov, Slováci Maďarov a 
opačne. Pohľad z inej perspektívy 
neprijímame, nechceme alebo ne-
radi sa učíme od tých druhých. S 
tým už asi nič neurobím.

Preto som osudu vďačná za chví-
le, akými bola nedávna večerná 
ekumenická bohoslužba v Kosto-
le sv. Kataríny aj keď za skromnej 

účasti veriacich, či výstup evan-
jelikov s katolíkmi na Sitno v deň 
sviatku Sedembolestnej Panny Má-
rie, kde nás bolo okolo stovky, po-
zbieraných takmer z polovice Hon-
tu. Vznešenosť miesta umocňovala 
nielen veleba Sitna a jeho nadmor-
ská výška, ale aj zbožný spev dotý-
kajúci sa nebies ... a nohy nás niesli 
s ľahkosťou pierka.

Keď sme potom spoločne sede-
li s naším výnimočným hosťom, 
emeritným biskupom východného 
dištriktu dr. Midriakom pri skve-
lom pohostení U Blaškov na Po-
čúvadle, za čo im mimochodom 
patrí úprimná vďaka, a diskutovali 
o všeličom možnom, vzájomne sme 
sa utvrdili v poznaní, že naozaj tre-
ba budovať na tom, čo nás všetkých 
spája a nie rozdeľuje, aby naša krát-
ka pozemská púť nebola zbytočne 
tŕňovou a zarúbanou cestou. Veď 
akékoľvek nepatričné konštrukcie, 
podobne ako tie stavebné, sú len 
a len na našu škodu, podobne ako 
nevhodné budovanie ohrád a mú-
rov v medziľudských vzťahoch. Je 
preto lepšie spevniť oporné múry 
všetkých našich spoločenstiev, aby 

sme vedome nenarušili celú ich sta-
tiku. História aj tu dáva príklad. 

Nech nám je aj do budúcna veľ-
kým vzorom jedinečná Kalvária, 
vydávajúca svedectvo skutočného 
ekumenizmu v praxi. Banskoštiav-
nická dominanta je skvostom, zara-
ďujúcim sa k najkrajším objektom 
tohto typu v Európe a bola vybudo-
vaná z darov katolíckych i evanje-
lických štiavnických rodín. 

Pozdravujem všetkých spolupút-
nikov, ktorí na Sitno vyšli v onen 
deň i tých, ktorí tak urobia nabudú-
ce. Oľga Kuchtová

Spoločne na Sitne

BANSKÁ ŠTIAVNICA – MOJE RO-

DISKO

3.8. 2010  Martin Pramuka, 
25.8. Lea Sedláková, 26.8.Marti-
na Kandráčová, 8.9. Michal Su-
chý, 8.9. Nella Potančoková. 
Na spoločnú cestu životom sa 

vydali 

4.9. Ján Čík a Andrea Fujda-
lová.
Navždy nás opustili 

31.8.2010 Nadežda Prokeinová 
vo veku 77 rokov, 4.9. Gustav Be-
lovický vo veku 91 rokov,  11.9. 
Mária Ivanová vo veku 85 rokov.

J.Simonidesová

KRÁSNE TATRY

(spomienky na prázdniny)

Na Slovensku krásne Tatry 
máme,

keď ich vidíme, na kolená pa-
dáme.

V Tatrách sú aj lanovky
čo ťa rýchlo zvezú,
iní len peši lezú.
Sme hrdí že tie Tatry máme,
nikomu ich nepredáme.

Danielka Motičáková - 9. r.

ŠKD ZŠ J. Horáka

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

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

Kúpim staré knihy, tel.č.: 0918  
344 558

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

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

Predám palivové drevo štiepa- 
né, tel.č.: 0944 164 590

Predám kameň do základov  
lacno, tel.č.: 0908 531 348 

Predám palivové drevo, napíle- 
né naštiepané, 25, 30, 33, 40 cm, 
cena od 40€/prm, pri odbere nad 
5 prm dovoz v cene, tel.č.: 0944 
200 347

Pozývame Vás do novootvore- 
nej predajne Potraviny u Radka. 
Otváracia doba: Po – Ne od 6,30 
– 22 hod. U nás môžete platiť 
so všetkými stravnými lístkami. 
Nájdete nás pod poštou na Ul. 
Dolná 3 v Banskej Štiavnici. Te-
šíme sa na Vás!

Inzercia

Posvätenie sv. Kríža

Rozhľadňa na Sitne
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V predošlých týždňoch na 
stránkach „Štiavnických novín“ 
vyšiel článok „Oslavy tzv. SNP“. 
Musím sa priznať, že som si 
ho prečítal niekoľkokrát, aby 
som sa uistil, že jeho autor to 
myslí skutočne vážne. Viem, 
každý má právo na svoj názor, 
nie všetky názory však musia 
byť zverejňované. Najmä ak 
autor spája do jedného celku 
udalosti, ktoré spolu, prípadne 
s danou vecou, nemajú priamy 
súvis. 

Povstanie, ktoré vypuklo 29. au-
gusta 1944, patrí v novodobých 
dejinách Európy k najstatočnejším 
krokom počtom nie veľkého ná-
roda žijúceho v strednej Európe – 
Slovákov. Ním sa náš národ zaradil 
medzi národy, ktoré sa dokázali po-

staviť proti najstrašnejšiemu režimu 
v celých známych dejinách ľudstva. 
Režimu, ktorý si dovolil rozhodovať 
o osudoch desiatok národov a mili-
ónoch ľudských životov. Režimu, 
ktorý sa neštítil vraždiť nevinných 
ľudí len pre ich národnostnú alebo 
rasovú príslušnosť. Režimu, ktorý 
dokázal svojich odporcov neľud-
sky mučiť a popravovať. Režimu, 
ku ktorému sa nehlásia ani národy, 
ktoré ho splodili. Našťastie pre nás 
tento režim skončil na smetisku de-
jín. Skončil tam, kam patria všetky 
totalitné režimy a všetky názory do-
voľujúce si rozhodovať o tom, čo si 
má človek myslieť a ako má konať.

Slovenské národné povstanie si 
zaslúži našu každoročnú spomien-
ku. V tomto druhom najväčšom 
protifašistickom povstaní v Európe 
bolo zapojených viac ako 60 tisíc 

povstaleckých vojakov a 18 tisíc 
príslušníkov domáceho odboja. 
Okrem Slovákov v ňom boli za-
pojení i príslušníci iných národov. 
Napriek tomu, že povstalecké úze-
mie sa udržalo len 61 dní, možno 
povedať, že tieto dni patria k histo-
ricky najvýznamnejšiemu obdobiu 
nášho národa. Dovolím si povedať, 
že to bolo až 61 dní, počas ktorých 
sa povstalecká armáda a partizáni 
dokázali brániť a na území Sloven-
ska zadržiavať štyri nemecké divízie 
dokonalejšie vyzbrojené a zásobo-
vané. Povstanie bolo síce porazené, 
odboj však pokračoval až do oslo-
bodenia nášho územia.

Vážený autor článku! Možno 
máte názor, že Slovenské republika 
z rokov 1939 až 1945 bola dobrá a 
socialistická republika z rokov 1948 
až 1989 bola zlá, aspoň tak som to 

pochopil ja. (Ak dovolíte ostatné 
veci z Vášho článku nebudem ko-
mentovať.) Pravda však je taká, lebo 
obe boli zlé. Tá prvá preto, že za šesť 
rokov spojenia nášho národa s fa-
šistickým Nemeckom dohnala náš 
národ k otvorenému ozbrojenému 
povstaniu a tá druhá preto, lebo po-
tláčaním ľudských práv a prekrú-
caním právd priviedla náš národ k 
roku 1989, keď skončil i tento nede-
mokratický režim. Národ by nemal 
strácať pamäť, mal by si pamätať i 
to zlé, aby sa tomu vedel vyhnúť a 
mal by si pamätať i to dobré, čím sa 
zapísal do vedomia okolitých náro-
dov a mal by byť na tieto hrdinské 
chvíle hrdý. Preto je na Slovensku 
29. august významným dňom, keď 
si pripomíname Slovenské národné 
povstanie.

Jaroslav Dudík, tajomník ZO SZPB

K článku „Oslavy tzv. SNP“

V Štiavnických novinách zo 
dňa 9.9. vyšiel pod názvom 
„Oslavy tzv. SNP“ mimoriadne 
zavádzajúci a znevažujúci člá-
nok o SNP od Michala Ďuricu. 
Keďže som historik a dôverne 
poznám tak národné dejiny 
ako aj dejiny nášho mesta, 
oslovilo ma veľa čitateľov 
Štiavnických novín, ako aj 
Základná organizácia Sloven-
ského zväzu protifašistických 
bojovníkov v B. Štiavnici,  aby 
som reagoval na tento článok, 
na ktorý by som však reagoval 
aj vtedy, keby ma o to nikto 
nepožiadal. 

Už názov článku, v ktorom sa 
hovorí o tzv. SNP, je neuveriteľne 
zavádzajúci, čo autor článku zdô-
razňuje ešte aj v texte. Povstanie 
bolo aj slovenské, aj národné a 
jeho plný názov bol aj pred no-
vembrom 1989 a je až dodnes Slo-
venské národné povstanie. Bolo to 
2. najväčšie protifašistické povsta-
nie v Európe v období 2. svetovej 
vojny, a tak pred rokom 1989 bol 
a až do súčasnosti je 29. august 
štátnym sviatkom SR. Zúčastnilo 
sa ho až 60 tisíc  slovenských vo-
jakov a 18 tisíc partizánov, pričom 
povstalcom pomáhalo množstvo 
civilného obyvateľstva. Na boj s 

Nemcami boli pripravené aj 2 vý-
chodoslovenské divízie a nebyť 
toho, že ich Nemci odzbrojili, boli 
by sa aj ony zapojili do povstania. 
Do povstania sa zapojili aj 1.česko-
slovenský stíhací letecký pluk a 2. 
československá paradesantná bri-
gáda. Okrem Slovákov bojovalo v 
povstaní až 30 príslušníkov iných 
národov sveta. SNP umožnilo 
Slovensku vstúpiť do povojnovej 
Európy po boku protifašistickej 
koalície a víťazných národov 2. 
svetovej vojny. Povstanie trvalo až 
61 dní a viazalo za tento čas až 4 
nemecké divízie, ktoré boli vyni-
kajúco vyzbrojené a v ich radoch 
boli tie najskúsenejšie jednotky. 
SNP je najvýznamnejšou udalos-
ťou nášho národa v 20. storočí a 
dodnes si ho ctia aj  naši najvyšší 
štátni predstavitelia, ako aj pred-
stavitelia našich najvýznamnejších 
politických strán.

Autor článku tiež tvrdí, že naše 
mesto zažilo najväčší rozvoj počas 
Slovenskej republiky v r. 1939 – 
1945. Aj toto tvrdenie je zavádza-
júce. Najväčší rozvoj zaznamenala 
Banská Štiavnica v r. 1978 – 1989. 
Stalo sa tak po februárovom za-
sadnutí slovenskej vlády v r. 1978, 
ktorá prijala svoje historické uzne-
senie č. 58/1978 k Banskej Štiavni-
ci, ktorého som bol iniciátorom, 

aj tvorcom. Uznesenie vlády zna-
menalo nielen začiatok generálnej 
rekonštrukcie zdevastovaných a v 
mnohých prípadoch aj havarijných 
objektov, rekonštrukciu havarijnej 
mestskej kanalizácie, vybudovanie 
obchvatových komunikácií, ale aj 
sídliska Drieňová a plynofi káciu 
mesta. Na sídlisku Drieňová bolo 
do r. 1988 postavených 900 bytov, 
ďalších 172 bytov na Ul. 1. mája a 
L. Exnára, na Drieňovej bola posta-
vená nemocnica aj ZŠ, vybudovaný 
bol vodovodný prívod z Banského 
Studenca, kanalizačný zberač z 
Drieňovej. V r. 1978 – 88 boli po-
stavené nové predajne o predajnej 
ploche 887 m2 a v pamiatkových 
objektoch v meste pribudlo k tomu 

ešte 315 m2 predajnej plochy. 
V tomto období pribudlo aj 356 
miest stoličkovej kapacity v rešta-
uračných zariadeniach. Postavený 
bol aj rozsiahly komplex SOÚ les-
níckeho, kde bolo v r. 2000 – 2006 
aj sídlo Fakulty ekológie a environ-
mentalistiky TU Zvolen. 

Toto všetko bolo vybudované s 
nákladom takmer 1.5 miliárd Kčs!

Vzhľadom na obmedzenosť 
priestoru pre tento článok som za-
ujal stanovisko len ku historické-
mu významu SNP a obdobiu naj-
väčšieho rozvoja Banskej Štiavnice 
v 20. storočí, takže z tohto aspektu 
prosím o porozumenie čitateľov 
Štiavnických novín.

PhDr.RNDr. Ján Novák, CSc.

Pravda o SNP i našom meste 

Členovia SZPB
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Oznamy

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

Stredná odborná škola obcho-
du a služieb vyhlasuje verejno-ob-
chodnú súťaž na prenájom priesto-
rov a pozemkov. Bližšie informácie 
na webovej stránke: www.zssosbs.
sk 

DO POZORNOSTI FOTOGRAFOM

Až do 22. 10. 2010 sa môžete 
prihlásiť do celoslovenskej súťaže 
so zahraničnou účasťou Najkraj-
šia dovolenková fotografi a 2010, 
ktorú každoročne vyhlasuje BBSK 
- Pohronské osvetové stredisko 
Žiar nad Hronom - Pracovisko B. 
Štiavnica, Múzeum vo Svätom An-

tone a Mesto Banská Štiavnica. Ka-
tegórie súťaže:1. Mestá UNESCO 
vo fotografi i, 2. Príroda a krajina, 
3. Múzeá, oživená minulosť, 4. 
Dovolenka dýcha človečinou, 5. 
Môj najkrajší prázdninový zážitok 
(pre deti a mládež do 16 rokov), 6. 
Podoby vody, 7. Čiernobiela foto-
grafi a. Pri niektorých kategóriách 
vás môžu inšpirovať práve Sala-
mandrové dni. Bližšie informácie a 
propozície o súťaži na: POS, Kam-
mehofská 2, B. Štiavnica, č.t.: 045 
/ 692 13 87, mobil: 0915 819 989, 
mail: petrova@osvetaziar.sk

 
TJ - Sitno - Rekreačný aerobik 

vás pozýva na  cvičenie už od 7. 
septembra 2010, každý utorok a 
štvrtok, v telocvični  ZŠ J. Kollá-
ra – Drieňová, od  1830 – 20 00 
hod. Zacvičte si  s Ing. Martinou 
Olhovou, získajte dobrú kondí-
ciu, načerpajte pozitívnu energiu, 
vyformujte si postavu a to všet-
ko pri dobrej hudbe, s využitím 
najnovších foriem aerobiku pre 
každého, bez ohľadu na vek, kto 
má rád pohyb v kolektíve. Info na  

tel.č.: 0905 236 815

Kurz jogy

Kultúrne centrum v Banskej 
Štiavnici v spolupráci so spoloč-
nosťou Systém Joga v dennom ži-
vote otvára kurz jogy. Otvorenie 
kurzu: 27.9.2010 o 16:15 hod v 
Kultúrnom centre na Kammer-
hofskej ul.č.1 v Banskej Štiavnici 
(bývalé katolícke gymnázium). 
Cena kurzu: 1,50 Eura na jednu 
výučbovú hodinu / 90 min./ Pozý-
vame všetkých, ktorí majú sedavé 
zamestnanie a chcú svoje telo na-
staviť na lepšie duševné aj fyzické 
výkony. Viac na www.yoga.sk a 
www.banskastiavnica.sk. 

Pozvánka na pravidelné posede-

nie baníkov

Dňa 24. septembra 2010 o 16.00 
hod. sa uskutoční pravidelné pose-
denie baníkov a ich priateľov, ktoré 
sa bude konať v baníckej krčme u 
pána Karabellyho. Nak sa im páči 
unúvat, neboja sa, bude dobre a 
veselo. Na hojnú účasť sa tešia 
usporiadatelia. 

Prijímacie pohovory

Hudobná a umelecká akadé-
mia Jána Albrechta – Banská 
Štiavnica ponúka štúdium hudby 
v spolupráci  s Vienna Konserva-
torium  v nasledovných študij-
ných programoch:
1. Jazzové nástroje

2. Jazzový spev

3. Klasické nástroje, spev

4. Muzikál

5. Činoherné herectvo a panto-

míma

Pozor novinka!

Rock-pop-folk akadémia  
štúdium rockovej, populárnej 

a folkovej  hudby pre záujemcov 
všetkých vekových kategórií. 

Srdečne pozývame záujemcov 
na prijímacie pohovory 3. 10.- 4. 
10. 2010 od 14.00-17.00hod.

Viac informácii: www.huaja-
bs.eu, 0905 520 508 

Večerný telefonát
Večer 19. augusta 2010 o 20:57 

mi zazvonil mobil a ozval sa žen-
ský hlas. „ Vy ste pán Poprac ? Áno 
som Poprac. Ja volám ohľadne 
vášho článku Besedov dom uve-
rejnený v Štiavnických novinách. 
Po prečítaní článku som si zaspo-
mínala, že som pracovala do roku 
1953 ako sestrička v detskej am-
bulancii v Belházyho dome s pani 
doktorkou Martinovičovou. A aké 
je vaše ctené meno? Volám sa Eva 
Uhrinčáková rodená Jelenfi ová,  
bývali sme za Klopačkou  a teraz 
bývam v Prešove. To som rád, že 
ste zavolali, akurát dávam dokopy 
mozaiku zamestnancov zdravot-
ných stredísk. To je dobre, že to pí-
šete, ja mám 86 rokov a stretávam 
sa s D. Majdákom, vnukom pána 
primára chirurgického oddelenia 
MUDr. Dionýza Majdáka. A ešte 
vám chcem povedať, že Mária 
Maďarová tiež robila sestričku, je 
z Ilije. Pani Uhrinčáková, mohli 
by ste tie vaše spomienky napísať 
v spolupráci s pánom D. Majdá-
kom? No dobre, voľačo spravíme. 
Dovidenia, pán Poprac. Dovide-
nia a hovor sa skončil, ja otvore-
né ústa, Julka, moja manželka: tá 
pani má 86 rokov a taký svieži a 
rázny hlas? Dosť dlho mi to trvalo, 
či tento rozhovor bol naozaj ešteže 
Julka sedela vedľa mňa, ináč si po-
myslím, že sa mi to snívalo. Aj tak 
by to bol ten najkrajší sen . A to je 
všetko.                   Vlado Poprac

Evanjelici v Banskej Štiavnici

Tentokrát odhalíme tajomstvo 
evanjelikov v Banskej Štiavnici, 
ich etablovanie sa v meste, aktivi-
ty v minulosti i dnes. Okrem toho 
nazrieme do zákutí evanjelického 
kostola i histórie jeho výstavby.

KEDY: 25.9.2010 (sobota) o 
10:00 hod. 

KDE: stretneme sa pred Evanje-
lickým kostolom v Banskej Štiav-
nici

VSTUPNÉ: predpredaj 1,50 €; 
na mieste 2,- €; deti do 10 rokov 
zdarma

LEKTOR: Mgr. Adriana Matej-
ková, PhD.

Bližšie informácie: Informačné 
centrum, Nám. Sv. Trojice 6, tel. 
045/6949653, e-mail: ic@banskas-
tiavnica.sk, www.banskastiavnica.
sk

Príbehy starej Štiavnice
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Začiatkom septembra vydalo 
Múzeum vo Sv. Antone v poradí 
už 19. Zborník Múzea vo Sv. An-
tone. Jeho slávnostná prezentácia a 
„pokrstenie“ ihličím sa uskutočnilo 
počas tohoročných Dní sv. Huber-
ta. „Krstnými otcami“ zborníka sa 
stali prezident Slovenskej poľov-
níckej komory Ing. Tibor Lebocký 
a svetoznámy lesnícky odborník 
a dlhoročný člen Správnej rady 
múzea ako aj člen redakčnej rady 
zborníka Prof. Ing. Július Novotný, 
CSc. Zborník má 323 strán, každý 
príspevok má aj anglické a nemec-
ké resumé. Úvodný príspevok napí-
sal Prof. Ing. J. Novotný, CSc. pod 
názvom Múzeum vo Sv. Antone – 
otvorená kniha ľudského poznania. 
Ďalšie príspevky od slovenských, 
ako aj viacerých zahraničných au-
torov sa nachádzajú v nasledovných 
rubrikách: Múzeum a jeho aktivity, 
Rod Koháry a Coburg, Výtvarné 
umenie, Lesníctvo, poľovníctvo 
a rybárstvo, Poľovnícke tradície, 
Obec Svätý Anton (je tu obsiahla 

štúdia o svätoantonskom rodákovi 
biskupovi Michalovi Buzalkovi), 
Predstavujeme (v tejto rubrike sú 
príspevky od spolupracujúcich in-
štitúcií zo SR i zahraničia, medzi 
ktorými je aj príspevok od primáto-
ra nášho mesta Mgr. Pavla Balžan-
ku), Bibliografi e a recenzie a Perso-
nálie (sú tu aj príspevky o čestnom 
občanovi Banskej Štiavnice Ing. 
Petrovi Bacovi, PhD., niekdajšom 

primátorovi nášho mesta Doc. Ing. 
Mariánovi Lichnerovi, CSc.,  Doc. 
Ing. Miroslavovi Čapekovi, DrSc., 
ako aj o Ing. Vladimírovi Bártovi). 
Zostavovateľom  zborníka je autor 
tohto článku, grafi ckú a technickú 
úpravu realizovala Monika Arva-
jová. Záujemcovia o tento zborník 
si ho môžu zakúpiť v Múzeu vo Sv. 
Antone za 7 eur.

Ján Novák     

Ďalší zborník múzea vo sv. Antone
Členovia ZO SZZ v Štefultove 

usporiadali v čase od 04.07.2010 
do 04.08.2010 dobrovoľnú zbier-
ku na pomoc povodňami postih-
nutým občanom východného 
Slovenska. Vyzbierané peniaze 
boli poukázané na konkrétnu ad-
resu záhradkárov vo Vranove nad 
Topľov  ZO SZZ Čičavka, kde do-
šlo pri záplavách  ku škodám na 
majetku členov ZO. Peniaze boli 
poskytnuté piatim najviac po-
škodeným členom ZO. Do tejto 
zbierky sa v našej organizácii za-
pojilo 73 členov z celkového poč-
tu 90 členov. Ďalej sa zapojili aj 
traja nečlenovia ako aj primátor 
mesta p. Balžanka. Touto cestou 
sa chce výbor ZO SZZ poďakovať 
všetkým, čo akoukoľvek sumou 
prispeli na túto humánnu akciu, 
ktorou pomohli aspoň niekto-
rým záhradkárom zmierniť ná-
sledky záplav. 

Za výbor ZO SZZ v Štefultove J. Psotný

Vážený pán predseda a členovia 
ZO SZZ.

Dňa 18.8.2010 nám boli do-
ručené fi nančné prostriedky vo 
výške 500 €, ako fi nančná pomoc 
pre ZO SZZ Čičavka z dôvodu za-
plavenia. Sme veľmi milo prekva-
pení, že sú ešte dobrí ľudia, ktorí 
dokážu pomôcť iným v núdzi. Z 
uvedeného dôvodu Vám všetci 
členovia ZO SZZ Čičavka ďakujú 
a želajú vo Vašej záhradkárskej 
činnosti i v osobnom živote veľa 
síl, elánu a zdravia. Vami zaslaná 
fi nančná pomoc bola výborom
ZO SZZ Čičavka rozdelená nasle-

dovne:

- p. Ján Jalč – 150 €
- p. Jýn Pululich – 150 €
- p. Mikuláš Škrovran – 100 €
- p. Jozef Lazarčík – 100 €

Eduard Matanin, predseda ZO SZZ

Záhradkárske okienko

Vážený pán Ďurica, toľko nená-
visti v 3 stĺpcoch ŠN z 9.9 som už 
dávno nečítala. Podľa toho, kedy ste 
chodili na náboženstvo, máte málo 
nad 30 rokov. Neviem si predstaviť, 
ako sa dalo 6-10 ročnému chlapco-
vi znepríjemňovať život preto, že 
chodí na náboženstvo, jedine ak 
ste neboil medzi spolužiakmi ob-
ľúbený. A krivdy na vašich starých 
rodičoch. Viete, tí partizáni žili v 
horách, nemali zabezpečený prísun 
potravín. Slušní ľudia ich podporo-
vali práve potravinami, chlebom, 
slaninou, čo mali doma. A práve 
tí zámožnejší boli skupáni, takže 
pripúšťam, že si najnutnejšiu stra-
vu vzali i násilím. Ale na „margo“ 
vyrabovania partizánmi „týždeň po 
prechode sovietskeho frontu“. Viete 
si predstaviť človeka, ktorý by v tej 
treskúcej zime bol ochotný ostať v 
horách po prežitých útrapách, keď 
už to nebolo nutné? Mala som vtedy 
10 rokov. Pamätám si, že v horách 
nad Banskou Belou a Kolpchami 
boli Benderovci – Ukrajinci, ktorí 
bojovali s Nemcami a tých ruskí 
vojaci na mieste strieľali. „Zhabanie 
2 gazdovstiev“. Ale vaši starí rodičia 
prežili a teraz Vám tie gazdovstvá 

vrátili. Ale čo tie desiatky Židov a 
iných nespoľahlivých, ktorým pod-
ľa Vás v čase „najväčšieho hospo-
dársky a inštitucionálneho rozvoja 
Slovenska“ zhabali nielen majetok, 
ale pripravili aj o život. Viete, ja si 
pamätám tých ruských vojakov, 
zväčša mladých, unavených a špi-
navých, ktorí si navozili slamu, kde 
sa dalo, aby si mohli ľahnúť a po-
spať, ísť ďalej v ústrety možno istej 
smrti. A tiež si pamätám na nemec-
kého vojaka, ktorý mal doma snú-
benicu. Mal na starosti kone, ktoré 

sme museli celú zimu kŕmiť a bol 
veľmi slušný. Ale aj na nemeckého 
ofi ciera, ktorý tesne pred prícho-
dom frontu chodil s pištoľou v ruke 
a prehľadával komory a maštale s 
úmyslom niečo zhabať pre potreby 
frontu. Ten slušný nemecký vojak, 
ani tí skutoční partizáni neboli za 
tú situáciu zodpovední, ale niekto 
iný. To by ste si mali uvedomiť aj Vy 
a prestať nenávidieť celý svet. Ale-
bo si myslíte, že dnešná situácia je 
spravodlivá pre všetkých?

Anna Štefáneková

AD: Oslavy tzv. SNP

Ďakovný list

Slávnostné pokrstenie Zborníka Múzea vo Sv. Antone
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Viac info: Mestský úrad, oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, info: tel.č.:045/6790362 kultura2@banskastiavnica.sk

Sobota 25.9.
Nedeľa 26.9.

LEGENDA O LIETAJÚCOM CYPRIÁNOVI
Jedna stará legenda vraví, že kedysi dávno žil v kláštore stratenom v horách znalec tisícich vied a majster tisícich remesiel, lekár a bylinkár, 
mních Cyprián, ktorý si zostrojil lietajúci stroj a jedného dňa na ňom odletel k Bohu. Tá legenda je pravdivá. Červený Kláštor je miestom, kde 
zastal čas, ďaleko od ľudskej civilizácie. Začiatkom osemnásteho storočia kamalduskí mnísi žijú svoj stereotypný život a ani si neuvedomujú, 
ako sa okolitý život mení. Jedného dňa nájdu pred bránou kláštora polomŕtveho muža a dajú mu meno Cyprián. Jeho minulosť je plná dob-
rodružstiev, lásky, bolesti a smrti.
Začiatok premietania:18:30 hod.
Vstupné :2,30 eura

Kultúrne centrum v Banskej Štiavnici na Kammerhofskej ulici č.1

Vás pozýva na výstavu:

Kino Akademik vás pozýva !!!

Šoproň - Banská Štiavnica
/fotografi e , pohľadnice ,linoryty, turistický sprievodca po meste/
Otvorená denne v pracovných dňoch od 08:00 hod do 16:00 hod.
Výstava vznikla vďaka projektu „Spoločne bez hraníc“
Aktivity projektu prebiehali počas celého roka 2010 v mestách Šoproň a Banská Štiavnica. Vybraní študenti sa mohli realizovať v oblasti tvorby 
turistických sprievodcov po týchto mestách, zúčastnili sa ho hudobníci , výtvarníci  a fotografi  oboch miest. Výstava  prezentuje to najdôleži-
tejšie, čo počas projektu vzniklo.
Kľúče od výstavnej miestnosti na oddelení KCRaŠ.

V apríli 2010  podalo združe-
nie Informačné centrum mla-
dých Banská Štiavnica (1.Mája 
4, 969 01 Banská Štiavnica, 
http://icm.sk/index.php/
icm_bs/) žiadosť o nenávratný 
fi nančný príspevok z ope-
račného programu: Zamest-
nanosť a sociálna inklúzia, 
fi nancovaného z Európskeho 
sociálneho fondu (ESF) www.
esf.gov.sk

Prioritná os 4. Budovanie ka-
pacít a zlepšenie kvality verejnej 
správy

Opatrenie 4.1 Zlepšenie kvality 
služieb poskytovaných verejnou 
správou a neziskovými organizá-
ciami

Žiadosť o NFP bola schválená.

Riadiaci orgán: Ministerstvo 
práce sociálnych vecí a rodiny SR

Názov projektu: Projekt pod-
pory rozvoja ľudských zdrojov a 
sieťovania organizácií v regióne       
UNESCO

Miesto realizácie projektu:

-NUTS 2 Stredné Slovensko, 
Banskobystrický kraj, okres Ban-
ská Štiavnica, obec Banská Štiavni-
ca, Radničné námestie 1

-NUTS 2 Stredné Slovensko, 
Banskobystrický kraj, okres Ban-
ská Štiavnica, obec Prenčov, Pre-
nčov 300

-NUTS 2 Stredné Slovensko, 
Banskobystrický kraj, okres Ban-
ská Štiavnica, obec Svätý Anton, 
Svätý Anton 34

-NUTS 2 Stredné Slovensko, 
Banskobystrický kraj, okres Ban-
ská Štiavnica, obec Štiavnické 
Bane, Štiavnické Bane 1

Začiatok realizácie aktivít pro-
jektu: 09/2010 Celkové výdavky 

projektu: 181 918,00 €
Ukončenie realizácie aktivít 

projektu: 07/2011 Nenávratný fi -
nančný príspevok: 172 822,10 €

Dĺžka realizácie projektu: 11 
mesiacov 

Cieľ projektu:

1. Podpora vzdelávania osôb 
žiadateľa a partnerov žiadateľa

2. Podpora sieťovania mimo-
vládnych organizácií a samosprá-
vy

Cieľová skupina:

1. Zamestnanci žiadateľa pracu-
júci na pracovnú zmluvu (Infor-
mačné centrum mladých Banská 
Štiavnica)

2. Zamestnanci partnerov žiada-
teľa pracujúci na pracovnú zmluvu 
(Mesto Banská Štiavnica, Obce: 
Prenčov, Svätý Anton, Štiavnické 
Bane)
Partneri žiadateľa: Obec Prenčov, 

Obec Svätý Anton, Obec Štiavnic-

ké Bane, Mesto Banská Štiavnica 

Plánované aktivity: 

Hlavné aktivity (vzdelávanie):

Podporné aktivity:

Aktivita 1: „Cestovný ruch“ - 
Riadenie projektu

Aktivita 2: „Marketing“ - Publi-
cita a informovanosť

Aktivita 3: „Manažment“
Aktivita 4: „Anglický jazyk“
Aktivita 5: „Rozvoj komunikač-

ných zručností“
Aktivita 6: „Analýza potenciálu 

rozvoja cestovného ruchu“

Projekt podpory rozvoja ľudských zdrojov a 
sieťovania organizácií v regióne Unesco

Inzercia
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Reality

Prvý výtlačok novej knihy do rúk 

primátora 

Banská Štiavnica - Ako sme tu 
žili, taký je názov novej knihy, 
ktorá v týchto dňoch uzrela 
svetlo sveta. Symbolický prvý 
výtlačok odovzdá 23. septem-
bra o 14.hod. na štiavnickej 
radnici jej autor Vladimír Bárta 
primátorovi mesta Pavlovi 
Balžankovi.

V histórii mesta pod Sitnom je 
to unikátna publikácia, ktorá je bo-
hato ilustrovaná čierno-bielymi i 
farebnými fotografi ami. Približuje 
život obyvateľov Banskej Štiavnice 
v minulom storočí, najmä v rokoch 
po 2. svetovej vojne až do čias než-
nej revolúcie v roku 1989.

Kniha – Banská Štiavnica, ako 
sme tu žili je ojedinelým kolek-
tívnym dielom, lebo do jej tvorby 
sa zapojilo takmer 30 autorových 
rovesníkov, obyvateľov mesta, ale 
aj rodákov dnes už žijúcich mimo 
Banskej Štiavnice. Vlado Bárta do 
svojich osobných zážitkov a spomie-
nok zapája aj výpovede a spomien-
ky svojich generačných druhov. 
Zaujímavé a miestami úsmevné, ale 
neraz i smutnejšie, príbehy doplňu-
jú niektoré unikátne dokumentárne 
a reportážne čiernobiele fotografi e 
z rodinných štiavnických archívov. 

Aby kniha okrem svojich auten-
tických hodnôt bola aj pekná, autor 
ju obohatil svojimi, nádhernými 
výtvarne ladenými fotografi ami 
i fotkami svojho syna Vladimíra. 

Umelecké výpovede fotografi ckého 
obrazu umocnili verše uznávanej 
banskoštiavnickej poetky Márie 
Petrovej.

Bc. Martina Bártová

Banská Štiavnica - Ako sme tu žili

V marci 2010 sa na pultoch 
kníhkupectiev objavila kniha 
pre tých, ktorým sa myšlienky 
a verše Milana Rúfusa stali 
vzácnym duchovným chlebom. 
Kniha nesúca jeho meno je 
zahalená v ,,čiernom rúchu“ 
ako predzvesť smútku a 
lúčenia. Ani veľký básnik, ani 
autor Doc.PhDr.Imrich Vaško, 
CSc., vysokoškolský pedagóg 
a literát, dlhoročný rodinný 
priateľ a obdivovateľ poézie 
Milana Rúfusa, sa jej vydania, 
žiaľ, nedožili.

,,Po vyše polstoročnom stretá-
vaní sa s dielom Milana Rúfusa 
mi srdce prekypuje krásnym slo-
vom, presne ako u starozákonné-
ho žalmistu. Chcem vysloviť tiché 
svedectvo o žití i súžití jedného 

príbehu. A to na tri strany: pre 
samotného autora, pre seba, i pre 
každého čitateľa, čo ho prijme za 
hosťa do svojho duchovného prí-
bytku.“

Rúfusova poézia od samého po-
čiatku hlásala evanjelium lásky, ra-
dosti i bolesti, krásy a dobra, múd-
rosti aj ľudskosti. Vštepovala do 
sŕdc pravdu, úctu, pokoru. Kniha 
Imricha Vaška patrí medzi diela, 
ktoré nemožno čítať ,,jedným dy-
chom“. Je v nej množstvo hlbokých 
myšlienok, úryvkov, citátov, úvah a 
výpovedí, ozrejmujúcich okolnosti 
vzniku mnohých básní. 

Banskošiavničanov možno po-
teší zmienka o pani učiteľke, na 
ktorú po celý život s úctou a vďa-
kou spomínal ,Alžbete Jaškovej z 
Banskej Štiavnice a jej sestre. Rov-
nako ako básne, zaznamenávajúce 

atmosféru pri stavbe Trate mláde-
že(Večer po práci, Až pôjde tento 
vlak), na ktorej sa mladý Milan 
Rúfus tiež zúčastnil.

Janka Bernáthová

Spomienka na Milana Rúfusa

Prenajmem 1 izbu v RD pre  
1 osobu študenti nie, cena 100 € 
mesačne (nájomné + energie), 
minimálne na 1 rok, od 1.10.2010, 
volajte len vážni záujemcovia, tel.č.: 
0910 564 638

Predám 3-izbový byt s veľkým  
balkónom a pivnicou, tel.č.: 0944 
151 512

Predáme pozemok v obci Kra- 
hule. Rozloha 1320 m2,cena 50 
Eur/m2. tel.č.: 0908 937 608

Kúpim 1-izbový byt, tel.č.: 0914  
138 988

Dám do prenájmu 3-izbový byt  
na Ul. Exnára 4, najlepšie študenti, 
tel.č.: 0903 313 512

Dám do prenájmu 3-izbový byt  
na sídlisku Drieňová v BŠ, tel.č.: 
0903 029 083

Predám pekný 3 – izbový byt v  
BŠ na sídlisku Drieňová, cena do-
hodou, nízkonákladový, tel.č.: 0948 
022 456

Na Povrazníku predáme byt v  
OV, pôvodný stav 68m2, cena: 27 
900 €, www.realitor.sk, tel.č.: 0905 
148 574

Prenajmem 3-izbový byt na Ul.  
L. Svobodu, prerobený, čiastočne 
zariadený, cena 330 €, tel.č.: 0908 
902 712

Predám 2-izbový byt v B.Belej,  
neprerobený, volať od 17 – 20 hod. 
na tel.č.: 0917 502 824

Dám do prenájmu obchod- 
né priestory na Križovatke 1 v B. 
Štiavnici na obchod a služby, tel.č.: 
0905 386 359

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 zrekonštruova-
ný, cena 23 000 €, www.realitor.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 úplnej 
rekonštrukcii, cena 35 000 €, info 
na tel.č.: 0908 922 057

Predám 3-izbový byt na Drieňo- 
vej v OV čiastočne prerobený v za-
teplenom dome na 2.posch., cena: 
37 000 €, tel.č.: 0917 213 489

Predám 2-izbový byt na Štefulto- 
ve - Hutnícka, cena dohodou. Tel. 
kontakt: 0903 840 249
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IV. liga 7. kolo dospelí

B. Štiavnica - Brusno 2:0 (1:0), 
góly: 7’ Kminiak 11m kop, 87’ Fe-
renčík

Pažout – Halát, Dulaj, Necpal, 
Poprac, Vereš (88’ Barák Ľ.), Ba-
rák N., Hanzlík P., (46’ Ferenčík), 
Budinský, Lupták, Kminiak (49’ 
Beňadik)

V priemernom stretnutí zvíťazilo 
bojovnejšie mužstvo, aj keď hostia 
pôsobili futbalovejšie, naši chlapci 
udržali vedenie až do posledného 
hvizdu rozhodcu, a tak body za-
slúžene zostali doma. Hostia začali 
lepšie a už v 3’ mali obrovskú šan-
cu ísť do vedenia, no vyznamenal 
sa Pažout. O 4’ neskoršie bol vo 
veľkom vápne faulovaný Budin-
ský a nariadenú jedenástku bez 
problémov premenil Kminiak. Od 
vyrovnávajúceho gólu náš v 24’ za-
chránil Dulaj, keď z bránkovej čiary 
vyhlavičkoval istý gól. V 36’ hostia 
nastrelili brvno. Aj keď v 2. polčase 
mali hostia viac z hry, rozumnou 
hrou sme hostí nepúšťali do gólo-
vých šancí. V 87’ predviedol pará-
du striedajúci Ferenčík, keď z 20m 

svojou ľavačkou nedal ani najmen-
šiu šancu gólmanovi hostí, a tak dal 
peknú bodku za celým stretnutím. 
IV. liga dorast 7. kolo – B.Štiavni-

ca – Tomášovce 2:1 (0:1), góly: 74’ 

Schrom, 85’ Čík

Szabo – Budinský, Lichner (46’ 
Cibula), Čík, Pastier, Ďurovič, (60’ 

Déneši), SChrom, Potančok, Feren-
čík, Židík, Meňuš

V priemernom stretnutí naši 
dorastenci otočili výsledok stret-
nutia až v posledných minútach, a 
tak zachránili 3 body na domácom 
trávniku.

III. liga SŽ a MŽ 7. kolo

SŽ – B.Štiavnica – H. Nemce 1:2 
(1:0), gól: Binder

MŽ – B.Štiavnica – H. Nemce 5:2 
(2:1), góly: Prokaj 2, Horák, Nedo-
roščík, Šarkéziová

Kraják vychytal víťazstvo
II. trieda dospelí 5.kolo 
M. Lehota – B. Štiavnica 1:2 (0:1), 

góly: 23’ Barák Ľ., 60’ Boroška
Kraják – Hanzlík A., Žikla, Bo-

roška, Macko, Beňadik, Barák Ľ.,, 
Majerský (76’ Kružlic), Čík (46’ 

Ostramok), Ferenčík, Halát
Naši hráči si odviezli z horúcej 

pôdy všetky body po dobrej hre, 
ale hlavne po vynikajúcom výkone 
nášho brankára. Svojím výkonom 
privádzal domácich útočníkov do 
zúfalstva a nakoniec bol vyhodno-
tený ako najlepší hráč na ihrisku. 
Dobrú hru naši hráči musia potvr-
diť v nasledujúcom kole, keď sa na 
domácom trávniku stretnú v derby 
stretnutí s Banskou Belou.
IV. liga dospelí dohrávka 2.kolo – 

hrané 15.9.

Kováčová – B.Štiavnica  2:0 (0:0)

IV. liga dorast dohrávka 6.kolo – 

hrané 15.9.

Jesenské – B.Štiavnica 11:1 (5:0), 

gól: Čík 

III. liga SŽ a MŽ dohrávka 2. kolo – 

hrané 15.9.

SŽ – Dudince – B.Štiavnica 2:1 (2:1), 

gól: Šnajder

MŽ – Dudince – B.Štiavnica 3:7 

(0:3), góly: Binder 3, Prokaj, Horák, 

Židík, Šarkéziová

Kam na futbal?

IV. liga dospelí 8.kolo 26.9. o 15 
hod. Revúca - B.Štiavnica, Brusno 
- Št. Bane

IV. liga dorast 8. kolo 26.9. o 
12,30 hod. Žarnovica - B.Štiavnica

III. liga SŽ a MŽ 8.kolo 26.9.o 
12,30 hod. Žarnovica - B. Štiavnica

II. trieda muži 6.kolo 25.9. o 15 
hod. B.Štiavnica „B“ – B. Belá

FUDO

ŠPORT

1.  Žiar nad Hronom  7  6  0  1  20:5  18
2. Čierny Balog 7 5 0 2 19:11 15
3. Jednota Málinec 7 4 0 3 15:14 12
4. Banská Štiavnica 7 4 0 3 14:13 12
5. Poltár 7 3 2 2 11:10 11
6. Bystrica - Podlavice 7 3 1 3 22:9 10
7. Hliník nad Hronom 7 3 1 3 21:16 10
8. FC Slovan Divín 7 3 1 3 13:14 10
9. FK 34 Brusno 7 3 1 3 6:9 10

10. Prameň Kováčová 7 3 0 4 16:14 9
11. Štiavnické Bane 7 2 3 2 11:12 9
12. MFK Revúca 7 3 0 4 10:17 9
13. Dolná Strehová 7 1 1 5 6:18 4
14. Veľký Blh 7 1 0 6 8:30 3

1.  Strojár Krupina  5  5  0  0  13:0  15
2. Slovan Kúpele Sliač 4 4 0 0 13:4 12
3. Baník Veľký Krtíš 6 4 0 2 14:8 12
4. FK 34 Brusno 5 3 0 2 22:6 9
5. FK Šalková 5 3 0 2 11:8 9
6. Baník Kalinovo 6 3 0 3 18:16 9
7. FK Mesta Tornaľa 6 3 0 3 12:11 9
8. MFK Žarnovica 4 2 0 2 17:9 6
9. SPARTAK Hriňová 5 2 0 3 6:9 6

10. Banská Štiavnica 5 2 0 3 10:16 6
11. Slovan Tomášovce 5 1 0 4 8:8 3
12. FK Jesenské 4 1 0 3 5:15 3
13. Hliník nad Hronom 5 1 0 4 2:17 3
14. Hodruša-Hámre 5 1 0 4 8:32 3

Dňa 13.9.2010 počas Sala-
mandrových dní sa v Banskej 
Štiavnici konalo tradičné pod-
ujatie v pretláčaní rukou pod 
názvom Grand Prix Salaman-
der 2010. Na podujatí sa zú-
častnili aj borci z AWK Banská 
Štiavnica, ktorí nás úspešne 
reprezentovali. Prinášame 
výsledky:

Kategória muži 70 kg: pravá 
ruka: 1. Pavol Gettler – AWK BŠ

Kategória muži 75 kg: ľavá ruka: 
2. Tomáš Ihring – AWK BŠ

Kategória muži 85 kg:  ľavá ruka:  
2. Roman Tenkel – AWK BŠ

pravá ruka: 3. Roman Tenkel – 
AWK BŠ

pravá ruka: 6. Michal Kyjovský 
– AWK BŠ

Kategória muži 95 kg: ľavá ruka:  
1. Radoslav Dobrovič - AWK BŠ 
pravá ruka: 1. Radoslav Dobrovič 
- AWK BŠ

Všetkým borcom k dosiahnu-
tým výsledkom srdečne blahože-
láme!

red

Grand Prix Salamander 2010

Vybojované víťazstvo

4. LIGA: Š.BANE – POPDLAVICE 2:2 

(0:1)

Š. Bane: Sekula –Venglár, Kmeť, 
Sochor, Turkota, Šima (58’ Spi-

šiak), Ondík, V. Pavlík, Osvald, 
Michalek, Holmík

Pred 150 divákmi rozhodoval 
Chmúrny. 1.polčas bol vyrovnaný, 

no domáca obrana vyrobila chybu, 
ktorú hostia potrestali strelením 
vedúceho gólu. Ku koncu polčasu 
domáci zvýšili aktivitu, no hostí 

Ďalšie futbalové výsledky

podržal ich brankár. V 2 polčase 
si domáci vytvorili prevahu, vý-
sledkom čoho bol vyrovnávajúci 
gól Holmíka. Vzápatí však do-
máci opäť chybovali v defenzíve, 
čo hostia využili na strelenie 2. 
gólu. Záver sa niesol opäť v pre-
vahe domácich, Michálek o 82’ 
síce vyrovnal na 2:2, no dve hla-
vičky Kmeťa si nenašli cestu do 
súperovej brány, takže zápas sa 
skončil remízou.

Dohrávka 6.kola

Poltár – Š. Bane 0:0

V 1. polčase bola hra vyrovna-
ná, prevahu, no gól nepadol. V 
2. polčase sa domáci snažili pre-
sadiť nátlakovou hrou, naopak 
hostia hrali na brejky. Hostia 
mali najväčšiu šancu v 73’, ušiel 
V. Pavlík, no v súboji s domácim 
brankárom nebol úspešný. 

J. DAUBNER

OSTATNÉ VÝSLEDKY 7.kola: 

Č. Balog – Hliník 4:3, 

Žiar – Kováčová 4:1, 

Revúca – D.Strehová 2:1, 

V. Blh - Poltár 2:1, 

Málinec – Divín 3:0 

II. TRIEDA JUH

B. Belá – H. Beňadik 4:0 (2:0)
góly: Durbák 2, Palášthy, J. Javor-
ský
S. Teplice – Prenčov 2:4 (0:1)
Góly: Vlček 2, B. Beňovic, Do-
linský.

Tabuľka:

1. V.Lehota      4 4 0 0 27: 3  12
2. O.Grúň        5 3 1 1 15:12 10
3. B.Belá          4 2 2 0 10 : 2    8
4. B. Štiavnica 4 2 1 1   8 : 7    7
5. H. Hámre    5 1 3 1   4 : 4   6
6. Prenčov       5 2 0 3 11 : 24  6
7. M. Lehota   4 1 1 2   5 : 6    4
8. H. Beňadik 4 1 0 3   4 : 7    3
9. S. Teplice    5 0 0 5   6 : 25  0

KTO?  KEDY?  S KÝM?

II. trieda JUH : sobota 25.9. o 
15,00 hod.: sobota 25.9. o 15,00 
hod. B. Štiavnica B – B. Belá, ne-
deľa 26.9. o 15,00 hod. Prenčov - 
H. Beňadik.

I. trieda dorast: sobota 25.9. o 
15,00 hod.: B. Belá - Brehy

I. trieda žiaci: sobota 25.9. o 
15,00 hod.: Š. Bane - Prestavlky

Malý futbal: sobota 25.9. o 
13,00 hod. B. Belá – J. Lehota

ROMAN KURUC
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INZERCIA

Prenajmeme 1 – 
izbový byt ( 38,15 
m2)  na Ulici A.T.Sy-
tnianskeho 2 (oproti 
autoškole Bosák). 
Mesačný nájom 150 
€ + energie.

Prenajmeme 
priestory na podnika-
nie vhodné na koz-
metické štúdio ( 20,69 
m2) na ulici Dolná 5. 
Mesačný nájom 215 
bez DPH. +  energie. 

Kariéra

Prenajmem kancelárske 
priestory 30m2 v Banskej 
Štiavnici na Dolnej 2. (bý-
valé OPP). Mesačný nájom 
235,-€ vrátane energií. Kon-
takt: 0905 912 125.

Firma Reisner & Slovensko  
hľadá personálnu a mzdovú úč-
tovníčku na zastupovanie mater-
skej dovolenky na 2 roky. Nástup 
ihneď. Požiadavky: stredoškolské 
vzdelanie s maturitou, prax v od-
bore 3 roky, spoľahlivosť. Kontakt: 
045/6920363, rwsl@rwsl.sk, miesto 
výkonu práce: Banská Štiavnica, 
Križovatke 5.

Prijmem čašníčku, tel.č.: 0944  
164 590

Služby

Ponúkam upratovacie  a čistia- 
ce služby kancelárií stavieb, bytov, 
tel.č.: 0910 958 766

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

Kúpim v okolí Banskej Štiavnici  
pasienok, ornú pôdu, lesný poze-
mok, tel.č.: 0908 531 348

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

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

Directreal Top hľadá pre svojich  
klientov nehnuteľnosti. Nájdete nás 
na Ul. Križovatka 5. Tel.č: 0908 906 
704

Reality


