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ročník XXII cena 0,30 €

Zimná vykurovacia sezóna
S jeseňou prichádza aj chladnejšie počasie, 
a preto sa v našich bytových jednotkách 
a panelových domoch už začalo kúriť. str.4

Nevídaná séria pokračuje
Banskoštiavnickí futbalisti ani 
v 10.kole nenašli premožiteľa. 
Ako dlho im vydrží forma? str.11
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Pri príležitosti 10. výročia 
podpisu "Deklarácie pokračo-
vateľov duchovného dedičstva 
slávnej Baníckej akadémie 
v Banskej Štiavnici" Mesto 
Banská Štiavnica v spolupráci 
s Banskoštiavnicko-hodruš-
ským baníckym spolkom 
zorganizovali 8. októbra 
podujatie "Akademici v 
Banskej Štiavnici 2011". 

Ide o pokračovanie prvej etapy 
podujatia, keď banský hunt, respek-
tíve klát dreva študenti Univerzity 
z Miškolca a Západomaďarskej uni-

verzity zo Šoprone úspešne dotlačili 
v auguste 2006 do Banskej Štiavnice 
a ktoré v októbri 2006 boli umiest-
nené v historických budovách Aka-
démie. Cieľom tlačenia hunta a klátu 
bolo pripomenúť si založenie baníc-
kej školy v roku 1735, založenie Aka-
démie Máriou Terézou v roku 1762 a 
5. výročie "Deklarácie" právnych ná-
stupcov Baníckej a lesníckej akadé-
mie 6 fakúlt, univerzít z Miškolca, 
Šoprone, Košíc, Zvolena, Ostravy a 
Leobenu. Iniciatíva vyšla z maďar-
skej strany, boli to študenti Univer-
zity v Miškolci a Západomaďarskej 
univerzity v Šoproni. 	3.str.

Akademici boli opäť v Štiavnici

Primátorka mesta 
Mgr.Nadežda Babiaková 
zvolala na 6. októbra riadne 
zasadnutie mestského zastu-
piteľstva.

Neprítomná (ospravedlnená): 
Renáta Antalová.

MsZ schválilo:
rozbor hospodárenia TS, m.p., k  -
30.6.2011

monitorovaciu správu k progra- -
movému rozpočtu mesta k 
30.6.2011

operačný plán zimnej údržby  -
miestnych komunikácií na sezó-

nu 2011 – 2012
krízový plán zimnej údržby miest- -
nych komunikácií na sezónu 
2011 – 2012

Majetkové veci mesta
MsZ schválilo:

zámer na predaj majetku (pozem- -

kov) na Ul.Š. Moyzesa za najnižšiu 
cenu 3340 €, určenú znaleckým 
posudkom, a vymenovalo komisiu 
na vyhodnotenie ponúk v zložení: 
JUDr. Dušan Lukačko, predseda, 
Ing. Slavomír Palovič, člen, JUDr. 
Emília Jaďuďová, člen, Renáta Ba-
ráková, zapisovateľka 	3.str.

Z rokovania štiavnického 
Mestského zastupiteľstva

Mária Terézia v podaní Ing. Dalmy Štepánekovej. foto michal kríž
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mestská polícia
informuje

z programu
primátorky

10. októbra - Pracovná porada k 
príprave slávnostného odovzdá-
vania Ceny Vojtecha Zamarovské-
ho za rok 2011 - národnej ceny za 
literatúru faktu, ktoré sa uskutoč-
ní v priestoroch Starého zámku v 
Banskej Štiavnici. 

Pracovné stretnutie k proble-
matike SKI centra Salamandra re-
sort.

Uskutočnilo sa pravidelné 
stretnutie starostov obcí okresu 
Banská Štiavnica. 

Účasť na posedení pri príleži-
tosti "Mesiaca úcty k starším" v 
Klube dôchodcov v Štefultove. 

11. októbra - Redakčná rada 
VIO TV. 

Pracovné stretnutie k riešenie 
problematiky výstavby predajne 
TESCO. 

Uskutočnilo sa slávnostné 
otvorenie akademického roka 
2011/2012 na Hudobnej a ume-
leckej akadémii Jána Albrechta v 
Banskej Štiavnici. 

 
12. októbra - Pracovné roko-
vanie k zabezpečeniu publikácie 
k 250. výročiu Baníckej akadémie. 

Slávnostné prijatie a násled-
ne pracovné rokovanie s delegá-
ciou z mesta Tafi leh v Jordán-
sku vedenou primátorom mesta 
na témy efektívny manažment 
obce cez dobre nastavenú organi-
začnú štruktúru, deľbu kompe-
tencií a kultúru na úrade, progra-
mové rozpočtovanie, zvyšovanie 
transparentnosti, širšie zapája-
nie občanov, priťahovanie investí-
cií a turistov do mesta, budovanie 
značky a promotion. Po pracov-
nom rokovaní primátorka mesta 
pozvala hostí z mesta Tafi leh na 
prehliadku mesta.

 
13. októbra - Uskutočnilo sa ro-
kovanie mimoriadneho XXII. Sne-
mu Združenia miest a obcí – Žiar-
sky región. 

14. októbra - Stretnutie so štu-
dentmi banskoštiavnických stred-
ných škôl v rámci Týždňa de-
mokracie.

15. októbra - Slávnostné prijatie 
Dr. h.c. doc. Ing. Júliusa Bindera 
pri príležitosti jeho významného 
životného jubilea. 

Andrea Benediktyová 

Mesto Banská Štiavnica 
zverejňuje v zmysle § 9a ods. 
1 písm. c) a ods. 5 Zákona SNR 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších zmien a 
doplnkov:

Zámer priameho predaja 
majetku Mesta Banská 
Štiavnica č. 01/2011

Pozemok parcela C KN č. 777 o  
výmere 314 m2, orná pôda a po-
zemok parcela C KN č. 5682/9 o 
výmere 109 m2, zastavaná plo-
cha, vedené v KN Katastrálne-
ho úradu v Banskej Bystrici, 
Správa katastra Banská Štiavni-
ca na LV č. 1 pre okres Banská 
Štiavnica, obec Banská Štiavni-
ca, katastrálne územie Banská 
Štiavnica.

Uvedené nehnuteľnosti tvoria je-
den funkčný celok a nie sú vhodné 
na IBV.

Zámer priameho predaja 
majetku Mesta Banská 
Štiavnica č. 02/2011

Pozemok C KN parcela č. 6463 o  
výmere 215 m2, ostatná plocha

Parcela C KN č. 6463 o výmere 
215 m2, ostatná plocha, bola vytvo-
rená GOP č. 36035521 110/2010 zo 
dňa19.10.2010, odčlenením z pô-
vodnej E KN parcely č. 912/1 vede-
nej v KN Katastrálneho úradu Ban-
ská Bystrica, Správa katastra Banská 
Štiavnica na LV č. 1, pre okres Ban-
ská Štiavnica, obec Banská Štiavni-
ca, k.ú. Banská Štiavnica.

Uvedené nehnuteľnosti tvoria je-
den funkčný celok. Pozemok parce-
la C KN 6463 slúži ako prístupová 
plocha. 

Predmetný pozemok sa nachádza 
v rekreačnej oblasti Počúvadlianske 

jazero v lokalite zastavanej rekre-
ačnými chatami a využívaný je ako 
prístupová plocha. 

Zámer priameho predaja 
majetku Mesta Banská 
Štiavnica č. 03/2011

Pozemok C KN parcela č.  
2180/39 o výmere 298 m2, za-
stavaná plocha

Parcela C KN č. 2080/39 o výme-
re 298 m2, zastavaná plocha, bola 
vytvorená GOP č. 9/2011 zo dňa 
29.4.2011, odčlenením z C KN par-
cely č. 2180/29 vedenej v KN Ka-
tastrálneho úradu Banská Bystrica, 
Správa katastra Banská Štiavnica na 
LV č. 1, pre okres Banská Štiavnica, 
obec Banská Štiavnica, k.ú. Banská 
Štiavnica.

Uvedené nehnuteľnosti tvoria je-
den funkčný celok.

Predmetný pozemok sa nachádza 
v rekreačnej oblasti Počúvadlianske 
jazero v lokalite zastavanej rekre-
ačnými chatami a využívaný je ako 
prístupová plocha. 

Všetky ponuky musia byť zaevi-
dované v podateľni Mestského úra-
du v Banskej Štiavnici do 21. októb-
ra 2011 do 12:00.

V prípade záujmu bližšie informá-
cie k organizácii priameho predaja, k 
predmetu zámeru priameho predaja 
majetku mesta môžete získať na te-
lef. č. 045/694 96 37, na e-mailovej 
adrese renata.barakova@banskas-
tiavnica.sk, alebo osobne na Mest-
skom úrade v Banskej Štiavnici, od-
delení právnom a správy majetku, 
kde je zároveň možné nahliadnuť aj 
do znaleckého posudku. 

Mgr. Nadežda Babiaková
primátorka mesta

Ponuka majetku

Ofi ciálne stanovisko Sloven-
skej katolíckej charity k 
distribúcii potravinovej 
pomoci z intervenčných zásob 
Európskej únie pre mesto 
Banská Štiavnica.

Slovenská katolícka charita 
nadviazala spoluprácu s mestom 
Banská Štiavnica v programe potra-
vinovej pomoci na rok 2011 v júli 
2011, keď Mesto po vzájomnej ko-
munikácii začalo tvoriť zoznam žia-

dateľov o potravinovú pomoc. Do 
zoznamu sa v tom období prihlásilo 
488 obyvateľov mesta Banská Štiav-
nica a takéto množstvo potravín po-
žiadalo mesto doviezť. V tomto mo-
mente má mesto Banská Štiavnica 
splnené všetky požiadavky SKCH 
na potravinovú pomoc. K distribú-
cii zatiaľ nedošlo z toho dôvodu, 
že najbližší fungujúci sklad potra-
vín (okres Krupina) prestal z tech-
nických dôvodov v auguste 2011 
vyvážať potraviny. Z toho dôvodu 

bola objednávka Mesta presunutá 
na sklad v okrese Prievidza. Ten má 
požiadavku zaevidovanú a zabez-
pečí distribúciu. Momentálne však 
pre veľké množstvo požiadaviek 
ešte nevieme povedať, v akom ter-
míne. Preto prosíme občanov mesta 
Banská Štiavnica o trpezlivosť. Po-
travinová pomoc pre nich je aktuál-
ne riešená a o dátume a mieste dis-
tribúcie budú informovaní mestom 
Banská Štiavnica.
Jozef Kákoš, projektový manažér

Potravinová pomoc pre občanov

28. septembra 2011 o 10:56 v 
Banskej Štiavnici na Ul. A. Gwer-
kovej - Gollnerovej v blízkosti 
Spojenej katolíckej školy neznáma 
osoba vykrikovala vulgárne slová 
na adresu učiteľov školy. Hliadka 
MsPo vykonala preverenie v oko-
lí miesta, pričom vypátrala uvede-
nú osobu, ktorá sa nachádzala v 
lese oproti škole. Osoba odmietla 
preukázať svoju totožnosť a preto 
bola predvedená na útvar OO PZ 
v Banskej Štiavnici. 

30. septembra 2011 o 17:10 v 
Banskej Štiavnici na Ul. M. Hat-
talu hliadka MsPo zistila, že na 
ulici leží neznáma žena. Kontro-
lou osoby bolo zistené, že ide o 
D.E., ktorá je silne pod vplyvom 
alkoholu a vzbudzuje verejné po-
horšenie. Menovanej bola ulo-
žená bloková pokuta v zmysle 
priestupkového zákona miesto 
opustila. 

5. októbra 2011 o 9:00 v rámci 
pešej hliadkovej služby príslušní-
ci MsPo zistili znečistenie v oko-
lí bytovky v Banskej Štiavnici na 
Ul. Dr. J. Straku. Znečistenie po-
chádzalo zo stavby – zateplenie 
bytovky na Ul. Straku. Bol ziste-
ný pôvodca uvedeného znečiste-
nia a so zodpovedným pracovní-
kom bol vykonaný zápis. Vec bola 
vybavená v zmysle priestupkové-
ho zákona a znečistenie bolo od-
stránené. V prípade, že MsPo zis-
tí ďalšie znečistenie, spôsobené 
zanedbaním povinnosti subjektu, 
ktorý realizuje stavbu, budú prija-
té prísnejšie opatrenia. 

Mgr. Vladimír Kratoš 
náčelník MsPo 
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�1.str. Pomaly už tradičné podu-
jatie "Akademici v Banskej Štiav-
nici 2011" sa začalo slávnostným 
zhromaždením v Kostole sv. Ka-
taríny. Po slávnostnom príhovo-
re primátorky mesta Mgr. Nadež-
dy Babiakovej sa uskutočnila malá 
slávnosť pripomínajúca rozhodnu-
tia panovníčky Márie Terézie z roku 
1762. Nasledovalo prečítanie tex-
tu "Deklarácie pokračovateľov du-
chovného dedičstva slávnej Baníc-
kej akadémie v Banskej Štiavnici" 
a prečítanie Vyhlásenia o pripoje-
ní k Deklarácii, ktoré bolo podpísa-
né ďalšími 5 fakultami pred dvoma 
rokmi. Deklaráciu v slovenskom ja-
zyku prečítal jeden z jej otcov prof. 
Ing. Pavol Rybár, PhD z BERG fa-
kulty Technickej univerzity v Koši-
ciach, ktorý pripomenul, že sa rodi-
la veľmi ťažko a zdôraznil nemalú 
zásluhu vtedajšieho primátora (ako 
povedal primátora s veľkým "P") 
mesta Banská Štiavnica Ing. Mariá-
na Lichnera, CSc. Po skončení sláv-
nostného zhromaždenia sa sprie-
vod na čele s panovníčkou Máriou 
Teréziou v koči zoradil pred Kosto-
lom sv. Kataríny. Potom sa sprie-
vod, pripomínajúci malý salaman-
der, vrátane baníckych kahancov 
a faklí, vydal na cestu, obišiel Mo-
rový stĺp a krátko sa zastavil pred 
historickou radnicou, kde predsta-
vitelia jednotlivých nástupnických 
univerzít / fakúlt zavesili k plastike 
pripomínajúcej toto historické roz-
hodnutie venčeky. Ďalej sprievod 
pokračoval k historickým budovám 

Alma Mater (teraz Stredná priemy-
selná škola S. Mikovíniho a Stredná 
odborná škola lesnícka), kde vo ves-
tibuloch obidvoch budov po krát-
kych príhovoroch boli k pamätným 
tabuliam pri hunte a kláte pripnuté 
stuhy. Potom sa v priestoroch Kul-
túrneho centra uskutočnil slávnost-
ný šachtág. 

Z pozvaných akademických in-
štitúcií sa podujatia v tomto jubi-
lejnom roku zúčastnili okrem iných 
aj dekan Hornicko-geologickej fa-
kulty Vysoké školy báňské – Tech-
nická univerzita Ostrava Prof. Ing. 
Vladimír Slivka, CSc., prodekan 
Fakulty metalurgie a materiálo-
vého inženýrstvi Vysoké školy bá-
ňské - Technické univerzity Ostra-
va Doc. Ing. Zdeněk Toman, CSc., 
dekan Lesníckej fakulty Západo-
maďarskej univerzity v Šoproni dr. 
András Náhlik s riaditeľom tamoj-
šieho lesníckeho múzea Tamásom 
Vargom, rektor Univerzity v Mi-
školci Prof. Dr. Gyula Patkó, dekan 
Fakulty zemských zdrojov Technic-
kej univerzity v Miškolci Prof. Dr. 
László Tihanyi s bývalými dekan-
mi a súčasnými prodekanmi Prof. 
Dr. Ferencom Kovácsom, Dr. Józse-
fom Bőhmom, Dr. Ákosom Debrec-
zenim, Prof. Dr. Péterom Szűcsom a 
Dr. Ferencom Mádaiom, dekan Fa-
kulty zememeračstva a geoinforma-
tiky Západomaďarskej univerzity 
v Székesfehérvári Dr. Gábor Mély-
kúti s konzultantom Dr. Péterom 
Englerom, prorektor Vysokej ško-
ly v Dunaújvarosi Dr. István An-

drás s ďalšími dvoma prorektormi 
a konzultantmi Dr. Lászlóm Kadoc-
som, Dr. Jenő Szántóm, Dr. Móni-
kou Rajcsányi-Molnárovou a Józse-
fom Vágóm, emeritný dekan, autor 
pôvodnej Deklarácie, riaditeľ Ústa-
vu geoturizmu Fakulty baníctva, 
ekológie, riadenia a geotechnológií 
Technickej univerzity v Košiciach 
Prof. Ing. Pavol Rybár, PhD, pro-
dekan pre rozvoj Hutníckej fakul-
ty Technickej univerzity v Košiciach 
Doc. Ing. Jozef Malik, CSc. a pro-
dekan pre vonkajšie vzťahy Lesníc-
kej fakulty Technickej univerzity vo 
Zvolene Doc. Dr. Ing. Vilam Pichler. 

Z ďalších hostí sa podujatia zú-
častnil mimoriadny a splnomocne-
ný veľvyslanec Maďarskej repub-
liky v Slovenskej republike Jeho 
Excelencia Dr. Csaba Balogh, štát-
ny tajomník maďarského Minister-
stva národného rozvoja Dr. János 
Fónagy, predseda predstavenstva a 
generálny riaditeľ Maďarskej roz-
vojovej banky László Baranyay, ria-
diteľ Maďarskej rozvojovej banky 
János Seregi, predseda Krajinské-
ho lesníckeho spolku Péter Zambó 
a podpredseda Banskobystrického 
samosprávneho kraja RNDr. Ladi-
slav Topoľský. 

V tomto roku po prvýkrát sa pod-
ujatia zúčastnili popri študentoch z 
maďarských nástupníckych fakúlt 
aj študenti z Ostravy a Košíc, vďa-
ka čomu boli "Akademici v Banskej 
Štiavnici 2011" podujatím nielen 
maďarským, ale aj českým a sloven-
ským.  Miron Breznoščák

Akademici opäť v Štiavnici

�1.str.
zámer na prevod nehnuteľnos- -
ti v rekreačnej oblasti Počúvad-
lianske jazero za cenu najmenej 
1850 €, určenú znaleckým po-
sudkom, a vymenovalo komisiu 
na vyhodnotenie ponúk v hore 
uvedenom zložení

zámer na odpredaj majetku na Ul.  -
Na Zigmund šachtu za cenu naj-
menej 2160 €, určenú znaleckým 
posudkom, a vymenovalo ko-
misiu na vyhodnotenie ponúk v 
hore uvedenom zložení

zriadenie vecného bremena a v  -
prospech oprávnených z vecné-
ho bremena Oľgy Halajovej, rod. 
Ďuricovej a Ing. Milana Brodu a 
manž. MUDr. Ľubice Brodovej, 

rod. Cibuľovej, na účel uloženia 
inžinierskej siete – kanalizačnej 
prípojky k rodinným domom 

MsZ schválilo:
dotáciu pre OZ Štefultov vo výške  -
5000 € na rekonštrukciu ľadovej 
plochy a úpravu okolia ihriska pri 
kultúrnom dome v mestskej čas-
ti Štefultov 

účasť Mesta Banská Štiavnica na  -
projekte DIGI pre život

MsZ vzalo na vedomie:
kontrolu plnenia uznesení zo za- -
sadnutia MsZ dňa 24.8.2011

informatívnu správu o možnos- -
tiach digitalizácie rokovania MsZ

zahraničnú cestu primátorky mes- -

ta Banská Štiavnica Mgr. Nadeždy 
Babiakovej do portugalského mes-
ta Sintra 22. – 25.11.2011 na XI. 
svetový kongres Organizácie miest 
svetového dedičstva (OMSD)

informatívnu správu o sčítaní oby- -
vateľov, domov a bytov v r. 2011

MsZ odvolalo 
z postu zapisovateľky Komisie ob- -
chodu, služieb a cestovného ru-
chu MsZ Ing. Ivanu Nikolajovú a 
zvolilo za zapisovateľku tejto ko-
misie Mgr. Miroslavu Celderovú.

Po interpeláciách a otázkach po-
slancov primátorka mesta Mgr. Na-
dežda Babiaková rokovanie MsZ 
ukončila.  Štiavnické noviny

Z rokovania Mestského zastupiteľstva

polícia
informuje

Technické služby, m.p., ozna-
mujú občanom mesta, že sa dňa 
24. októbra 2011 uskutoční zvoz 
"2x ročne", a to na uliciach: Konco-
vá, Osadná, Pustá, Hadová, Stra-
tená a v častiach Bartkov majer, 
Široký vrch, Vindišlajtňa.

Peter Heiler, riaditeľ podniku

Zvoz ZKO 
2x ročne

Otváracie 
hodiny 
plavárne

Krádež OMV
Na základe vyšetrovania pove-

rený policajt OO PZ Banská Štiav-
nica začal trestné stíhanie pre 
trestný čin krádeže podľa § 212/1, 
3a Trestného zákona, pretože do-
posiaľ neznámy páchateľ v čase 
od 22:00 dňa 9. októbra 2011 do 
6:50 dňa 10. októbra 2011 vyko-
nal krádež osobného motorového 
vozidla Škoda Octavia striebornej 
farby, ktoré bolo odparkované vo 
dvore rodinného domu pod prí-
streškom, čím spôsobil majiteľovi 
L.B. škodu vo výške 8 000,- €.

Krádež vlámaním
Na základe vyšetrovania po-

verený policajt OO PZ Banská 
Štiavnica začal trestné stíhanie 
pre trestný čin krádeže podľa § 
212/2a Trestného zákona a prečin 
Poškodzovanie cudzej veci podľa 
§ 245/1 trestného zákona, preto-
že doposiaľ neznámy páchateľ vy-
konal krádež vlámaním do herne, 
odkiaľ odcudzil fi nančnú hoto-
vosť, čím spôsobil majiteľovi M. 
A. odcudzením fi nančnej hotovos-
ti vo výške 1 100,- € a poškodením 
zariadenia vo výške 600,- €. 

kpt. Mgr. Vladimír Fábry
riaditeľ Obvodného oddelenia PZ

Otváracie hodiny:
PLAVECKÝ BAZÉN
Pondelok 12:00 - 20:30 
Utorok 12:00 - 20:30 
Streda 12:00 - 20:30 
Štvrtok 12:00 - 20:30 
Piatok 12:00 - 20:30 
Sobota 10:00 - 20:30 
Nedeľa 12:00 - 20:00
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Informácia pre občanov k 
plneniu investičného plánu 
vybudovania kanalizácie v 
mestskej pamiatkovej rezer-
vácii Banská Štiavnica.

Cieľom projektu je vybudovanie 
kanalizačnej siete v historickom 
centre mesta Banská Štiavnica, kto-
ré je zapísané na Listine svetového 
prírodného a kultúrneho dedičstva 
UNESCO. Vzhľadom na členitý re-
liéf a roztrúsenosť pôvodných ba-
níckych sídiel, mnohé ulice mesta 
nemajú vybudovanú kanalizáciu a 

splaškové vody zo starých, netes-
niacich žúmp, ako aj z potrubí vy-
vedených priamo na ulicu znečis-
ťujú životné prostredie a ohrozujú 
zdravie obyvateľstva. Realizáciou 
projektu dôjde k vybudovaniu ka-
nalizačnej siete na Uliciach Lichar-
dova, Vodárenská, Úvozná, Malá 
okružná, Staromestská, Botanická, 
Akademická, Katova a Spojná. Cel-
ková projektovaná dĺžka je 3 094 m 
a splaškové vody budú odvedené na 
ČOV Banská Štiavnica a zabezpe-
čí sa dosiahnutie súladu so Smer-
nicou Rady č.91/271/EHS, ktorá 

sa týka čistenia komunálnych od-
padových vôd. Cena bude určená 
verejným obstarávaním. Doba vý-
stavby 18 mesiacov. Súčasný stav: 
k 02.11.2010 bola v rámci výzvy o 
NFP s kódom OPŽP – PO1 – 10 – 
1 podaná žiadosť o NFP. Žiadosť o 
NFP bola predbežne schválená lis-
tom z 11. marca 2011. V súčasnos-
ti MŽP SR overuje proces verejného 
obstarania na zmluvy so zhotovite-
ľom a stavebným dozorom. Inves-
tičný plán je v celkovej výške 7,30 
tis. €, z toho bolo čerpaných 6,11 
tis. €. SVS, a.s. 

Kanalizácia v meste

S jeseňou prichádza aj chlad-
nejšie počasie, a preto sa v 
našich bytových jednotkách a 
panelových domoch už začalo 
kúriť. O zimnej vykurovacej 
sezóne sme sa porozprávali 
s konateľom Bytovej správy, 
s.r.o., RNDr. Pavlom Bačíkom: 

Pán Bačík, ako je pripravená 
Bytová správa na zimnú 
vykurovaciu sezónu? 

„Vykurovacie obdobie trvá v ob-
dobí od 1. septembra do 31. mája 
výrobu tepla a jeho dodávku do 
bytových domov začíname podľa 
platnej legislatívy vtedy, keď 2 dni 
po sebe klesne priemerná teplo-
ta pod 13ºC a predpoveď nepred-
pokladá zmeny počasia. Bytová 
správa má v správe tepelné hos-
podárstvo mesta Banská Štiavni-
ca, ktoré pozostáva zo 17 kotol-
ní, z toho 16 je na zemný plyn a 1 
kotolňa je na pevné palivo - hne-
dé uhlie. Naša spoločnosť zároveň 
spravuje a prevádzkuje sústavu te-
pelných rozvodov, z ktorých sa za-
bezpečuje dodávka tepla a teplej 
úžitkovej vody pre priamych od-
berateľov, hlavne pre byty a neby-
tové priestory. Kotolňa na pevné 
palivo je na bytovom dome na Zig-
mund šachte. Zásobujeme teplom 
sídlisko Drieňová, z kotolne K1 na 
Ul. L.Svobodu s výkonom 6,4 MW 
a z kotolne K2 na Ul. Dr.J.Straku 
s výkonom tiež 6,4 MW, pričom 

ale táto kotolňa nejde na plný vý-
kon. Na Križovatke a na Ul. Dol-
ná máme tri kotolne. Tri kotolne 
máme v bytových domoch na Ul. 
1. mája 6 -11. Taktiež prevádzku-
jeme kotolňu na Ul.L.Exnára, kto-
rá bola minulý rok rekonštruova-
ná, a kotolňu na Ul. Budovateľská. 
Zároveň prevádzkujeme kotolne, 
ktoré nemáme v správe, sú to ko-
tolne v Rubigalle, Belházyovskom 
dome a KaSS (Kultúrne centrum). 
Ďalej máme kotolňu na Mierovej 
ul., kde zásobujeme teplom 3 by-
tové domy. Ako prevádzkovateľ 
zabezpečujeme aj výrobu tepla a 
ohrev vody pre Mestské kúpele – 
plaváreň.“ 

Došlo k modernizácii kotolní? 
„V mesiacoch júl – august sme 

museli vymeniť časť potrubia me-
dzi kotolňou na Križovatke a byto-
vým domom Križovatka 15, ktoré 
bolo vplyvom vonkajších podmie-
nok v havarijnom stave. Samotná 
výmena potrubia predstavovala ná-
klady vo výške 28 000 €. Na sídlisku 
Drieňová sme zrekonštruovali ko-
mín, ktorý bol v havarijnom stave, 
v kotolniach sa vykonávali rekon-
štrukcie na zariadeniach. “

Aká bude cena tepla pre tento 
rok? 

„Cena tepla je schválená od 25. 
augusta 2011 na rok 2011, bola 
mierne zvýšená, avšak pri porov-
naní s predchádzajúcim obdobím 
cena od roku 2009 zaznamenala 
len mierny nárast. Aká bude cena 
na rok 2012, to bude záležať od 
ceny plynu.“

Čo robiť v prípade problémov 
s dodávkou tepla a teplej 
úžitkovej vody? 

„Ak nastanú problémy s dodáv-
kou tepla a teplej úžitkovej vody, 
treba sa obrátiť prostredníctvom 
zástupcov vlastníkov na správcov 
bytových domov Bytové družstvo, 
alebo Bytovú správu: tel.č. 045/692 
20 62, 045/692 24 65, 0903 696 
207, 0903 696 183 e-mail: kona-
tel@bsbs.sk, tepelnehospodarstvo@
bsbs.sk.“ Michal Kríž

Začala sa zimná 
vykurovacia sezónaEurópsky týždeň miestnej 

demokracie prebieha tohto 
roku v týždni od 10. októbra 
do 16. októbra. 

Hlavným cieľom uvedené-
ho podujatia je zvýšiť povedo-
mie o inštitúciách a procesoch 
miestnej demokracie medzi oby-
vateľmi a posilniť vzťahy me-
dzi obyvateľmi a ich miestnymi 
predstaviteľmi. Aj Mesto Banská 
Štiavnica sa rozhodlo zapojiť do 
Európskeho týždňa miestnej de-
mokracie zrealizovaním niekoľ-
kých podujatí určených pre obča-
nov nášho mesta a pre študentov 
stredných škôl. 

V piatok 14. októbra 2011 
sa v kine Akademik o 10:00  -
uskutoční beseda na tému: 
Miestna demokracia a verej-
ná správa s Ing. Jozefom Kr-
náčom, PhD. z Ekonomickej fa-
kulty Univerzity Mateja Bela v 
Banskej Bystrici, Mgr. Nadež-
dou Babiakovou, primátorkou 
mesta a poslancami Mestského 
zastupiteľstva.
bude na Mestskom úrade v čase  -
od 10:00 – 14:00 prebiehať deň 
otvorených dverí, počas kto-
rého poskytnú zamestnanci 
Mestského úradu informácie 
týkajúce sa fungovania jednot-
livých oddelení, vysvetlia im 
agendu, ktorú vykonávajú, po-
radia im, poukazujú priestory, v 
ktorých pracujú a pod.

Na podujatie ste všetci srdečne 
vítaní! Ivana Nikolajová

Týždeň 
miestnej 
demokracie

Oznam o prerušení dodávky 
elektrickej energie.

Stredoslovenská energetika, 
a.s., oznamuje, že dňa 17. októbra 
2011 od 8:00 do 15:00 bude pre-
rušená dodávka elektrickej ener-
gie z dôvodu opravy elektrického 
zariadenia a výrubu. 

Bez elektrickej energie budú 
v Banskej Belej domy č.: 2 - 162, 
231 - 301, 311, 345 - 349, 354, 
358, 384, 422, 424, 436, 468, 
475, 580 a 702, FVE B.Belá.

Dipečing VN/NN ZH

Oznam SSE

RNDr. Pavol Bačík. foto archív šn
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Jednou zo sprievodných 
akcií tohtoročného podujatia 
"Akademici v Banskej 
Štiavnici" bol aj slávnostný 
šachtág, ktorý sa uskutočnil 
dňa 8. októbra 2011 v sále 
Kultúrneho centra Banská 
Štiavnica za účasti význam-
ných akademických osobností 
a študentov z Českej republiky, 
z Maďarskej republiky a zo 
Slovenska. 

Medzi stovkou účastníkov boli 
aj nasledovne osobnosti: Prof. Ing. 
Vladimír Slivka, dekan Hornicko-
geologickej fakulty Technickej uni-
verzity v Ostrave, Doc. Ing. Zdeněk 
Toman, prodekan Fakulty metalur-
gie Technickej univerzity v Ostrave, 

Dr. Gábor Mélykúti, dekan Fakul-
ty zememeračstva a geoinformati-
ky Západomaďarskej univerzity v 
Székesfehérvari a Prof. Ing. Ľudovít 
Kovanič z Fakulty BERG Technickej 
univerzity v Košiciach a Ing. Pavol 
Janči, bývalý riaditeľ závodu Rud-
ných baní v Banskej Štiavnici. 

Hlavnými funkcionármi šach-
tágu boli: prezídium – Ing. Urbánek, 
kontrárium –Ing. Durbák, kantor – 
Mgr. Kružlic, fuchsmajor – Ing. Fe-
renc, pivný dispečer –Ing. Lipovský, 
ošliador držali Ing. Adamský a Ľu-
dovít Kaník, produkciu baníckych 
piesní zabezpečil spevokol Štiavni-
čan. V programe boli všetky základ-
né bloky, ako aj čestný skok kožu 
podľa § 24a zákona č. 1/2001 Zb. 
zákonov Banskoštiavnicko-hodruš-

ského baníckeho spolku o udržiava-
ní poriadku a povznesenej nálady 
na šachtágu (pivný zákon) v znení 
neskorších predpisov, ktorý absol-
vovali Prof. Slivka, Doc. Toman a 
jeden maďarský akademik. Nechý-
bal ani pivný súboj o cenu pivovaru 
Steiger, v ktorom zvíťazil maďarský 
akademik nad českým akademi-
kom.

Poďakovanie za prípravu podu-
jatia prináleží Mestu Banská Štiav-
nica, baníckemu spolku, spevokolu 
Štiavničan, Strednej priemyselnej 
škole Samuela Mikovíniho, zamest-
nancom oddelenia kultúry za prí-
pravu sály v Kultúrnom centre a 
všetkým jeho účastníkom za trpez-
livosť s oneskoreným začatím pod-
ujatia. Zdar Boh! Milan Durbák 

Slávnostný šachtág
Veľkej pocty sa dostalo Banskej 

Štiavnici v Anglicku, keď v 16. vy-
daní týždenníka o Slovensku, písa-
nom v anglickom jazyku Th e Slovak 
Spectator medzi top 50 turistickými 
lokalitami Slovenska sa nachádza aj 
Banská Štiavnica. Z Banskobystric-
kého kraja sa tu nachádza ešte Ban-
ská Bystrica, Donovaly, Hronsek, 
Kremnica, Muránska planina, Tále 
a Jaskyňa mŕtvych netopierov. Ma-
teriál okrem textovej časti má aj bo-
hatú obrazovú prílohu.

Dňa 9. októbra 2011 bola veno-
vaná Banskej Štiavnici pozornosť 
aj na Rádiu Devín, keď tu bola 
uvedená rozhlasová hra od Petra 
Glocku pod názvom „Verný pria-
teľ Famulus“. Hlavnou postavou 
hry bol najvýznamnejší európsky 
lekár a alchymista v 16. storočí Pa-
racelsus (1493 – 1541), ktorý robil 
svoje výskumy aj v banskoštiav-
nických baniach.  Ján Novák 

Aj v Anglicku 
o Banskej 
Štiavnici

O pohár primátora mesta Levice 
v nedeľu 2. októbra 2011 súťažilo 
veľa výborných tanečných párov. 
Napriek skvelým výkonom taneč-
níkov z Nitry, Levíc, Bratislavy a 
Trenčína však prvé miesto v ka-
tegórii Hobby Junior II. štandard-
né tance a latinskoamerické tance 
patrí Zoji a Danielovi Didiovcom z 
Banskej Štiavnice, ktorí tancujú za 
Fáber Dance Team Slovakia.

Víťaznému tanečnému páru z 
Banskej Štiavnice blahoželáme k 
vynikajúcim výsledkom, ďakuje-
me za pozitívnu prezentáciu a že-
láme veľa úspechov. 

Ľubica Golianová

Z tanečného 
parketu

Súrodenci Didiovci na stupni 
víťazov. foto faber dance team

V sobotu 15. október 2011 
od 15:00 sa vás srdečne 
pozývame na festival LOĎ v 
Banskej Štiavnici, ktorý sa 
bude konať v meštianskom 
dvore, medzi kaviarňami 
Jašterice a Libresso.

Na festivale sa okrem iných 
predstavia:

Funny Fellows – moreplavci na  -
suchu – Old Time Music, swing

Terra Mind – nová hudba z Ban- -
skej Štiavnice

Jakub Šuták – projekcie krátkych  -
fi lmov 

Mab:Lab – jazz, nu-jazz, funk,  -
improvisation 

Piráti Karibiku – šerm a di- -
vadlo

Gamala – kalimba, bon- -
gá, talking drum

Miro Doletina – rajská  -
záhrada – fotky

Noc Tanga Nuevo Astora  -
Piazzollu 

Tibor Trulík a hostia – tanečné  -
improvizácie

Vojto Bartoš – Romano Illo a ci- -
gánska hudba

Dodo Klimko, Palo Kružlic -
bluesoví hudobníci z Levíc a Zvo- -
lena

Budú sa čítať ukážky z tvorby:
Dušana D. Fabiana -
Andrey Kočalkovej -
Michala Šveca -

Festival LOĎ (BS) 2011 
Festival sa koná pod heslom: 
Vypni telku, zahoď noviny a píš 
vlastné dejiny!

Čo vás ešte v podvečer čaká:
dobré jedlo a pitie -
tradičná funkčná pec na vypaľo- -
vanie keramiky 

kováč, rezbár, kamenár -
antikvariát, knihy, časopisy,  -
mapy

kone, lampióny, mušketieri -
replika Kolumbovej lode -
nafukovací hrad pre deti -
točenie ohňov -

Hlavný organizátor:
Občianske združenie Pegas

Spoluorganizátori:
Antikvariátik.sk, 
Šermiarsko-divadel-
ná Kumpánia Via 

Historica, Základná 
umelecká škola Banská 
Štiavnica, Kaviareň Lib-
resso, Kaviareň U Jašte-
ríc, Caff e bar Archanjel, 

Občianske združenie Ars 
E Vitae, Tomáš Lazar, Erik Píš, Jo-
zef Varga, Miloš Filjač, Julo Lišaník, 
Daniel Lichard, Vierka Gondočová

V prípade nepriaznivého počasia 
sa podujatie uskutoční v kaviarňach 
Libresso, Jašterice a Archanjel. 

Veronika Hromadová
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Na tento rok pripadli dve 
významné výročia vzácnej 
banskoštiavnickej dominanty 
– Nového zámku. Uplynulo 
okrúhlych 440 rokov od jeho 
postavenia a taktiež okrúhlych 
40 rokov od ukončenia jeho 
rekonštrukcie a sprístupnenia 
dodnes jedinej celoslovenskej 
expozície Protiturecké boje na 
Slovensku.

Stavba Nového zámku, tejto vý-
nimočnej protitureckej fortifi kačnej 
pevnosti, sa realizovala v r. 1564 – 
1571 a mala slúžiť ako pevnosť a sú-
časne vartovka v systéme pozorova-
cích lokalít, ktoré mali chrániť pred 
prípadným vpádom Turkov do ob-
lasti stredoslovenských banských 
miest. Bol súčasťou signalizačného 
zariadenia, pomocou ktorého sa po-
dávali správy o blížiacom sa nepria-
teľovi od Pukanca až po Ľubietovú. 
Dostal pomenovanie Nový zámok, 
nakoľko od r. 1559 už existoval Starý 
zámok, ktorý bol prestavaný na pev-
nosť z niekdajšieho farského kostola. 
Okolo Nového zámku bolo rozmiest-
nených až 21 diel, uliatych väčšinou 
v Taliansku a ktoré tu boli až do r. 
1848, keď ich vzala so sebou maďar-
ská armáda. Až do polovice 18. sto-
ročia, keď bola postavená Prachá-
reň, ktorá sa v súčasnosti nachádza v 
areáli Banského múzea v prírode, na 
prízemí bol aj sklad pušného prachu 

pre celý banskoštiavnicko-hodrušský 
banský revír. Aj po uplynutí turecké-
ho nebezpečenstva Nový zámok slú-
žil ako jedinečná pozorovateľňa pre 
protipožiarnu stráž, ktorá signálmi 
oznamovala vypuknutie ohňa. Trú-
bením každú štvrťhodinu a údermi 
zvona z r. 1806 protipožiarna stráž 
dávala na vedomie obyvateľstvu, 
že pozorne bdie. Od Nového zám-
ku boli vybudované mestské hrad-
by s mestskou bránou na Katovej uli-
ci a potom Kammerhofskej brány pri 
Kammerhofe z jednej strany a z dru-
hej strany ďalšími hradbami, pokra-
čujúc cez Piarsku bránu.

Nový zámok postupne doslúžil a 
čím ďalej, tým viac chátral, až v 1. po-
lovici 60. rokov 20. storočia sa ocitol v 
dezolátnom stave. Vzhľadom na túto 

skutočnosť vzalo ho do svojej sprá-
vy Slovenské banské múzeum, kto-
ré v r. 1967 – 71 realizovalo tu prvú 
komplexnú rekonštrukciu pamiatko-
vého objektu v Banskej Štiavnici a in-
štaláciu dodnes jedinej celoslovenskej 
expozície Protiturecké boje na Slo-
vensku. Zbierky do tejto expozície po-
chádzali nielen zo Slovenského ban-
ského múzea, ale boli zapožičané aj z 
viacerých slovenských múzeí, ako aj z 
kaštieľa v Topoľčiankach. Na prízemí 
bola zriadená aj exkluzívna vináreň. 

Do Nového zámku prúdia dodnes 
každoročne tisícky návštevníkov zo 
SR i zahraničia, nielen kvôli tomu-
to jedinečnému objektu a expozícii v 
ňom, ale aby sa aj pokochali na naj-
krajších pohľadoch na Banskú Štiav-
nicu a priľahlé okolie.  Ján Novák

KALEIDOSKOP

Nový zámok. foto archív štiavnických novín

Dve výročia Nového zámku

Základná organizácia Zväzu te-
lesne postihnutých zorganizo-
vala pre svojich členov aj tohto 
roku týždenný relaxačný pobyt v 
známych slovenských kúpeľoch. 
45 členov, zväčša dôchodcov, sa 
v pondelok 3. októbra za krásne-
ho, takmer letného, počasia do-
viezlo autobusom FC Barcelona 
do príjemného Hotela G*. Dvoj-
posteľové izby s príslušenstvom, 
televíziou, chladničkou a varnom 
kanvicou poskytli dostatočné po-
hodlie a komfort. Aj strava v útul-
nej jedálničke bola pestrá, hoci 
niektorým sa toho mäska na obed 
i večeru zdalo priveľa. Obrovský 
akvapark, kde sme trávili 3 hodi-
ny denne, nemal chybu. Bazény – 
vnútorné i vonkajšie – s rôznymi 
tryskami, podvodnými masáža-
mi, pre tých odvážnejších aj s to-
bogánmi, s liečivou termálnou vo-
dou, boli balzamom na ubolené 
chrbtice, boľavé kríže i stuhnuté 
svaly. Až na posledné dva dni do-
slova letné teploty umožnili pre-
chádzky po rozsiahlom kúpeľ-
nom parku i výlety do najbližšieho 
okolia. Zaujímavá bola exkurzia 
do Skanzenu slovenskej dediny, 
prehliadka Národného cintorína 
i návšteva Národného múzea v 
Martine. Pozoruhodný bol sobot-
ňajší, vari najväčší na Slovensku, 
jarmok v Mošovciach, kde upúta-
li, okrem stánkov s pestrým sor-
timentom, krásne obrazy v kato-
líckom chráme, vytvorené z darov 
prírody (semiačka rastlín, zrnieč-
ka obilnín). Zábavný bol spolo-
čenský večierok v jedálni, kde 
všetkých pobavili dve šarmantné 
speváčky príjemnými melódiami, 
pri ktorých si mnohí zatancovali. 
Náročnejší chodili do najväčšieho 
liečebného domu Veľká Fatra, kde 
hrala živá hudba. 

Liečivá termálna voda mala 
priaznivé účinky na každého 
účastníka pobytu. Za jeho zorga-
nizovanie patrí srdečné poďako-
vanie pani Anne Peťkovej, ktorá 
sa o nás po celý čas príkladne sta-
rala.  Nora Bujnová 

Keď sa pominú teplé letné dni 
a príde chladnejší október, hľadí-
me tíško okolo seba, ako sa príroda 
mení a oblieka do krásnych farieb je-
sene. Pomaly sa vytráca zelená a na-
hrádza ju obyčajná šedá. Príroda sa 
chystá na príchod zimy a robí svoje 
každoročné úpravy. Tak isto je to aj v 
živote človeka. Míňa sa rôčik za rôč-
kom, až prichádza aj tá naša jeseň 
života a s ňou aj čas na spomienky, 
ktoré i napriek rokom sú stále živé. 
Každý z nás je akýmsi pútnikom na 
ceste životom. Niekedy sa zastaví-
me, odpočinieme a uvažujeme, koľ-
ko sme toho prežili a čo všetko nás 
ešte čaká. Objavujeme na svojej ces-
te krásne chvíle radosti a dobre vy-
konanej práce. Október je čas, keď 
by mal každý prejaviť úctu tým skôr 

narodeným. Je v nás ľuďoch, ako 
ju odovzdáme a či sa nám niekedy 
vráti späť. Už teraz je smutné mys-
lieť, že niektorí budeme čakať jede-
násť mesiacov na to, aby nám mlad-
ší preukázali úctu len jeden mesiac v 
roku. Žiaľ, je to tak. Seniori vytvori-
li veľké dielo, odovzdali dobré rady , 
na ktoré sa neraz už zabudlo. A te-
raz čakajú na láskavé slovo, pomoc-
nú ruku a pohladenie. 

14. októbra o 15:00 sa vo Svä-
tom Antone v kultúrnom dome 
konala oslava k Mesiacu úcty k 
starším, ktorú slávnostne otvoril 
starosta obce Jozef Baranyai. Po-
prial všetkým pevné zdravie, veselú 
myseľ a radosť zo života. Ako prvé 
sa nám predstavili detičky z mater-
skej školy vo Svätom Antone , ktoré 

sa poďakovali svojim starým rodi-
čom za ich lásku a obetavosť. Žia-
ci l. ročníka nám ukázali, ako rýchlo 
sa dá vytiahnuť repka, keď narastie 
ako dom. V literárno – hudobnom 
pásme účinkovali žiaci 1., 2. a 3. roč-
níka. Žiačky 8. ročníka: N.Balážová, 
S.Beláková, Z.Gajdošová, D.Farbia-
ková, D.Brečková, T.Koreňová a I. 
Štefániková.

Do tanca a na počúvanie hra-
la skupina ROKY: A.Ladziansky, 
M.Palovič a D.Bačík.

Pozvaných bolo 108 dôchodcov 
nad 70 rokov. Po peknom programe 
dostali darček a chutný guláš. Niek-
torí si veru aj rezko zatancovali. Po-
ďakovanie patrí Obecnému úradu, 
p. učiteľkám a účinkujúcim za pekný 
kultúrny zážitok.  Alica Gajanová

Krásni mladí ľudia sú hračkou prírody, krásni starí ľudia sú umelecké diela

Mesiac úcty k starším

Príjemný relax 
v Turčianskych 
Tepliciach
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Prenájom priestorov 
Spojená škola, Špitálska 4, 969 

56 Banská Štiavnica vyhlasuje ve-
rejnú obchodnú súťaž: na prená-
jom priestorov. Podrobnejšie info 
na webovej stránke školy www.
sosbs.sk a na informačnej tabuli 
Spojenej Školy.

Oznamujeme obyvateľom a 
návštevníkom mesta Banská 
Štiavnica, že dňa 15. a 16. októb-
ra 2011 bude prevádzka Mestské 
kúpele – plaváreň pre verejnosť 
zatvorená, z dôvodu konania sa 
plaveckých pretekov Štiavnický 
kahanec. Slezáková Denisa

Memoriál Michala Buzalku
Dňa 15. októbra o 16:00 sa v 

kaplnke Nanebovzatia Panny Má-
rie v kaštieli vo Sv. Antone usku-
toční sv. omša a o 17:00 vernisáž 
fotografi ckej výstavy a slávnostné 
vyhlásenie výsledkov celosloven-
skej amatérskej literárnej súťaže 
Viera, láska, nádej. 

Posedenie s jubilantmi 
Výbory SZŤP BŠ usporiadajú 

dňa 17. októbra o 14:00 v kaviar-
ni Grand Matej akciu Posedenie s 
jubilantmi.  Ivan Madara

INZERCIA

oznamy, pozvánky
spomienky

Od zavedenia nového spôsobu 
predávania lístkov do Galérie 
Jozefa Kollára – "o tri domy 
nižšie", (t.j. v Informačnom 
centre), počet záujemcov 
o prehliadku vystavených 
obrazov prudko klesol. 
Mnohí si viacjazyčný oznam 
prečítajú, rezignovane mávnu 
rukou a poberú sa ďalej.

20. mája (v piatok), keď sa konal 
Festival remesla, kumštu a zába-
vy, som priateľke chcela predstaviť 
našu galériu. Bolo to v dopolud-
ňajších hodinách Zašli sme si kú-
piť lístky, no v Informačnom centre 
nám povedali, že v galérii nikto nie 
je, lebo všetci pracovníci Slovenské-
ho banského múzea sú na Starom 
zámku.

V utorok 27. septembra som 
sprevádzala riaditeľa Slovenského 
rozhlasu a televízie z Banskej Bys-
trice a jeho hostí – staršieho pána, 
umenovedca z Prahy s manželkou. 
Svoj výklad prispôsobujem zloženiu 
a záujmom sprevádzaných, takže 
som sa zamerala na výtvarné ume-
nie a architektúru Štiavnice. Hos-
tia z Prahy prejavili záujem o naše 

skvosty - sochy sv. Kataríny a 
sv. Barbory. Zašli sme do In-
formačného centra po lístky. 
Podotýkam, že to bolo o 15. 
hodine. Pracovníci nám po 
krátkom zisťovaní situácie s poľuto-
vaním a ospravedlnením oznámili, 
že nás nemá kto do galérie vpustiť, 
nakoľko tam nikto nie je a oni kľúče 
nemajú. Cítila som sa veľmi neprí-
jemne, aj hostia boli sklamaní. Veď 

Praha nie je "za humnami", že si 
sem hocikedy odskočia. Takto "fun-
gujú" služby turistom v našom mes-
te. A tak sa netreba čudovať, že Ga-
léria Jozefa Kollára vykazuje takú 
nízku návštevnosť. Nora Bujnová

Prečo má Galéria J. Kollára 
takú nízku návštevnosť

Galéria Jozefa Kollára. 
foto lubo lužina

a 
-
.

poľuto- Praha nie je "za humnami" že si
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Pre plavca ako ja je zážitkom plá-
vanie pomedzi desiatky či stovky 
vznášajúcich sa sladkovodných me-
dúz. A toto sa mi stalo na Klingeri, 
v druhej polovici septembra, keď 
voda mala už len okolo 17 °C. Ne-
chcela som veriť vlastným očiam, 
že tie malé exotické krúžky s piati-
mi bodkami sú živé tvory, ktoré ako 
primabaleríny predvádzali svoj oča-
rujúci tanec. Berúc ich do dlane, ich 
krása pominula, avšak nie chuť žiť, 
lebo ihneď po dotyku s vodou zača-
lo pracovať ich nespočetné množ-
stvo nožičiek a boli preč. Bola to na-
ozaj krásna jeseň. Každý deň som 
vzala do tašky "vercajk" a poď ho na 
Klinger. Teplo a vzrušenie z očaká-
vania mojich kamarátok mi dávalo 
krídla. Voda bola nádherná. Stačilo 
sa trochu zahľadieť a okolo mňa de-
siatky medúzok. Užívala som si bá-
ječné predstavenie malých bielych 
tvorov, ktoré tak ako sa náhle ob-
javili, tak už 4. októbra zmizli bez 
stopy. Dokonalý estetický zážitok, 
aj preto, že sladkovodná medúzka, 
ako som sa na vlastnej koži presved-
čila, nemá žiadne prhlivé orgány. Čo 
však o nej vieme?

Medúzka sladkovodná - Craspe-
dacusta sowerbyi 
ríša: Animalia - živočíchy
kmeň: Cnidaria - žahavci
trieda: Hydrozoa - polypovce
rad: Hydroida - nezmary
čeľaď: Olindiasidae

10-20 cm; VII. -VIII. Malé medúzy 
majú v dospelosti na okraji klobúka 
200-400 chápadiel. Pri množení sa 
striedajú so štádiom polypovým (2 
mm), ktoré môže trvať aj niekoľko 
rokov. Objavujú se vzácne. Medúz-

ky dorastajú do veľkosti okolo 3 cm, 
plávajú voľne vo vode a živia sa zo-
oplanktónom, Pôvodne boli ziste-
né vo Vltave v roku 1930 a údajne 
ich bolo možné vidieť aj v Prahe pod 
Karlovým mostom. Toľko odborné 
informácie, prevzaté z Googlu.

Medúzky boli ešte v polovici 19. 
storočia rozšírené predovšetkým v 
juhovýchodnej Ázii. Vďaka človeku 
(ale aj vtákom, ktoré môžu na svo-
jich telách prenášať nalepené larvy) 
sa územie ich výskytu začalo rozši-
rovať do Ameriky (riečne systémy 
Ohio, Tennessee), Afriky aj Európy. 
Ako som sa od odborníkov dozvede-
la, na Slovensku sa s nimi môžeme 
stretnúť v Rusoveckých jazerách, či 
na Guláške alebo vo vodnej nádrži 
Beňov pri Bytči. V Čechách boli vi-
dené aj v niektorých pieskovňach 
v Polabí, prípadne v priehradách 
(Hlučínska priehrada, vodná nádrž 
Klíčava pri Kladne) alebo v zatope-
ných lomoch. Pre vedecký svet boli 
objavené v roku 1880 v záhradnom 
rybníku londýnskeho Regent´s Par-
ku. Musí to byť naozaj tak trochu zá-
hadný tvor. Môže sa totiž stať, že ich 
na niektorej lokalite uvidíme, ako 

to bolo teraz na Klingeri, vraj vlani 
na Počúvadle i na Veľkej vodáren-
skej, no potom niekoľko rokov nie, 
avšak po rokoch možno zase. Ved-
ci to vysvetľujú súvislosťou s teplo-
tou vody. Medúzka väčšinou žije len 
v štádiu mikroskopického polypa, 
ktorý nie je voľným okom viditeľ-
ný. Ale keď sa voda zahreje na viac 
než 20°C a musí byť takou po viacej 
týždňov, polypy se začnú hromadne 
premieňať na medúzky. Takže vý-
skyt medúz súvisí s tým, aké teplé je 
leto a môžeme ich pozorovať hlavne 
v auguste. Čo však nie je štiavnický 
prípad. Tieto naše sa objavili sice po 
teplom auguste, ale až na konci sep-
tembra až do 4. októbra, ako som 
už povedala, keď voda mala už len 
od 17 do 14 °C. Ďalšia záhada špeci-
fi cky štiavnická? Už menej je jasné, 
akým zpôsobom medúzky expan-
dujú na nové lokality. Vedci pred-
pokladajú, že je to pravdepodobne v 
žalúdkoch vodných vtákov. Tým by 
sa vysvetlilo, prečo sme ich našli aj 
v našich izolovaných vodných plo-
chách, (Klinger, Počúvadlo, Veľká 
vodárenská). A dúfam, že nie napo-
sledy. Oľga Kuchtová

Môžeme, samozrejme, disku-
tovať o tom, či tieto tajchy sú 
v prvom rade kaprové, lovné 
alebo rekreačné, podobne 
ako o tom, či je vhodné alebo 
nevhodné pribiť tabuľu na 
strom alebo na osobitný stĺpik. 
Závisí to od uhla pohľadu.

Nemali by sme však diskutovať 
o tom, čo je dávno dané a dokonca 
historicky podložené. A tým je ich 
názov, alebo ak chcete meno. Boli to 
odjakživa tajchy Kolpašské, podob-

ne ako obec pred premenovaním na 
Banský Studenec. A takto sú vede-
né vo všetkých hodnoverných do-

kumentoch, dokonca i na mapách..
Neviem čo viedlo tvorcov tejto in-

formačnej tabule k ich prekrsteniu 
na Studenské, keď samotná obec je 
Banský Studenec?

Na margo priskrutkovania tabule 
na živý organizmus, hoci je to "len" 
strom, iba jedna poznámka s otáz-
nikom. Hájiť záujmy štiavnickej prí-
rody čo aj v podmienkach rybného 
hospodárstva by nemalo byť prio-
ritou?

A aký má na to názor obec Ban-
ský Studenec? Oľga Kuchtová

ZAUJÍMAVOSTI

p. Ľudmila Šebeňová, učiteľka 
na dôchodku

Ruské peľmene

Potrebujeme: 200 g bravčové-
ho mäsa, 200 g hovädzieho mäsa 
( do sibírskych peľmeňov sa pri-
dáva aj divina) , 1 ½ hrnčeka po-
lohrubej múky, 1 cibuľu, 1/3 – ½ 
hrnčeka studenej vody, 1 vajíčko, 
½ čajovej lyžičky soli, mleté čier-
ne korenie (podľa chuti), 1 kyslú 
smotanu

Postup: preosejeme múku, zhr-
nieme ju do kopčeka, v strede 
urobíme jamku, do nej vyklo-
píme vajíčko, prilejeme trošku 
vody a posolíme. Cesto vymiesi-
me, necháme 20 – 30 minút od-
stáť prikryté utierkou. Potom 
ho rozvaľkáme a pohárikom vy-
krajujeme neveľké kolieska, do 
stredu položíme plnku (1 čajo-
vú lyžičku), kraje cesta pospája-
me, stlačíme a vyložíme na mú-
kou posypanú dosku. Necháme 
zovrieť vodu, v ktorej rozvarí-
me mäsový bujón, vložíme do 
nej peľmene, necháme variť 6 – 
8 minút. Vyberieme na tanier a 
ochutíme smotanou.

Príprava plnky: v mäsovom 
mlynčeku zomelieme mäso, cibu-
ľu, pridáme soľ, korenie, trošku 
vody (prípadne mlieka, smotany) 
a všetko dobre premiešame. 

Dobrú chuť! 

Kolpašské, či Studenské?

Tabuľa pri Kolpašskom alebo Stu-
denskom jazere. foto oľga kuchtová

Klingerská medúzka. foto oľga kuchtová

Medúzky na Klingeri

epigramy
Nade Kvakovej

Celebrity
Zviditeľniť svoje tváre
majú veľké snahy.
Aj kráľ sa zviditeľnil,
hoci bol nahý.

Lenivec 
Že robotu za mnou nevidno?
Cítim zvláštne chvenie.
Prečo nikto neocení
moje chcenie?!
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Vážení lúštitelia!
Výhru vo výške 3,50 € si výherca 

môže prevziať v pokladni Klientske-
ho centra. Správne znenie krížovky 
z č.34/2011: „Láska je hľadanie do-
plnkov vlastného ja v tom druhom.“ 
Výhercom sa stáva Zuzana Dob-
rovičová, A. Sládkoviča 11, Ban-
ská Štiavnica.

V tajničke sa ukrýva výrok Leca: 
„Svet sa stáva... (dokončenie v taj-
ničke) 
A., Vykonával, letora, jeden zo 
zmyslov, B., Začiatok tajničky, li-
ter, C., Otázka 1.pádu, planéta, od-
stupil sa, štát bývalej Juhoslávie, 
D., Dusno, ostrov vo Východosibír-
skom mori, hreší, Eduard, E., Ťaha-
nia, druh nemeckého auta, vydá-
va plameň, muruje česky, F., Krídlo 

odborne, uprav vlasy, mesiac básn., 
básnik, G., Čínske meno, opil, ne-
sie česky, kaplnka česky, H., Pond, 
Karol nemecky, kyslá pochutina, 
opak nepatrím, I., Pokračovanie 
tajničky, ženské meno, J., Náčrt, 
daj po hlave, druh domu, koncov-
ka zdrobnenín. 
1., Komunistická strana, zoťal, ces-
tovný doklad, 2., Mužské meno, 
Pavol, kukluxklan, 3., Namáha-
nie, obyvatelia Saska, 4., Kočov-
níci, poupratuj, 5., Ženské meno, 
púlil oči, samohlásky slova doma, 
6., Policajný zbor Senica, skr., vý-
zva, Ondrej domácky, 7., Dáš to-
pánky na nohy, spoluhlásky slova 
macesová, 8., Uhol sa z cesty, meno 
Machálkovej, 9., Boh Slnka, nafu-
koval koleso, 10., Zbavuj fúzov, do-
máce zvieratá, Park kultúry a oddy-

chu, 11., Ačkoli, Barunka, ker, 12., 
Pátra, remíza v šachu, vlastní, 13., 
Lysá z prehodeným prízvukom, 
zoprie, liter, 14., Rozum, koniec 

tajničky, 15., Ochladzujete, poľská 
plodina.
Pomôcky: Oňo, Leona, Ajon, Opel, 
Bosna  Anna Rihová

KULTÚRA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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Viac info: Mestský úrad, oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, 045/679 0 362, e-mail: kultura@banskastiavnica.sk

Kino Akademik: ZRODENIE PLANÉTY OPÍC
Sobota 15. októbra, 18:30, akčný, USA, 105 min., MN12, 2,30€

Mladý vedec Will (James Franco) vyvíja liek proti Alzheimerovej chorobe, kto-
rou trpí aj jeho otec (John Lithgow). Sľubný výskum sa však zadrháva kvôli ne-
žiaducim vedľajším účinkom, ktoré vykazujú pokusné zvieratá po aplikácii lie-
čebnej látky. Sklamaný vedec opúšťa výskum, odchádza starať sa o otca a ako 
bonus si tajne odnáša šimpanzie mláďa, ktorého rodičia zomreli pri Willových 
pokusoch. U šimpanza Caesara sa postupne začne prejavovať vysoká inteligen-
cia a Will zistí, že za to zrejme môže pôsobenie jeho lieku. Začne mu ho tajne po-
dávať a tým nechtiac otvorí bránu k ľudskej skaze.

Kino Akademik: BLÁZNIVÁ HLÚPA LÁSKA
Streda 19. októbra, 18:30, komédia, USA, 118 min., MN12, 2,30€

Štyridsiatnik Cal Weaver (Steve Carell) žije vysnívaný život. Má výbornú prá-
cu, krásny dom, úžasné deti a manželku - lásku zo strednej školy. Ale keď sa do-
zvie, že ho Emily (Julianne Moore) podvádza a chce sa s ním rozviesť, jeho per-
fektný život sa v jednej krátkej chvíli celý zosype a Cal zostane sám. Svoje voľné 
večery trávi sám v miestnom bare. 

Zúfalého Cala si pod svoje ochranné krídla zoberie tridsiatnik Jacob Palmer 
(Ryan Gosling) a pomôže mu zorientovať sa. Vďaka jeho pomoci sa Calovi po-
darí dostať sa z rozvodu a začať nový život. Jacob otvorí Calovi oči a ukáže mu 
množstvo príležitostí, ktoré pred ním stoja. Flirtovanie so ženami, preoriento-
vanie sa na poriadny mužský alkohol a skutočný mužský zmysel pre štýl, ktorý 
nenájde v detských obchodoch.

Kino Akademik: DOM
Sobota 22. októbra, 18:30, dráma, SR/ČR, 100 min., MN15, 2,30€

Imrich buduje svoj vlastný životný sen – stavia dom pre svoju mladšiu dcé-
ru Evu a očakáva, že tým navždy upevní ich rodinné puto. Na rodinnom dvo-
re stoja rozostavané domy dva - ten prvý mal patriť Evinej sestre Jane, ktorá sa 
však otcovi vzoprela a Imrich ju za to z ich rodinného života vytesnil. Eva, pek-
né dievča na prahu dospelosti, sníva len o tom, že po maturite konečne opustí 
„väzenie dokonalého domova“ a slovenské malomesto a vydá sa spoznávať svet. 
Ťažko nesie otcove starosvetské názory a jeho prístup k matke a sestre, cho-
dí poza školu, tajne sa stretáva so sestrou a jej rodinou, brigáduje a robí všet-
ko preto, aby mohla čo najskôr „vypadnúť“. Nečakane jej cestu skríži nový muž, 
starší a ženatý Jakub, do jej života pribudne ďalšie tajomstvo. Čoskoro však 
všetky tajomstvá vyplávajú na povrch a otec s dcérou sa musia rozhodnúť, akým 
smerom sa budú ďalej uberať ich životy.

Kultúrne centrum vás pozýva
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„Naučil som sa zakúriť 
polenami, ktoré mi život 
hádzal pod nohy…“

Priznám sa, že po otvorení tejto 
knihy ma najskôr zaujal vek jej au-
tora, keďže Dominik Smrek ju za-
čal písať ako 19-ročný. Pousmiala 
som sa nad odvahou tohto mladé-
ho muža, aj keď v priebehu čítania 
ma zaujal práve jeho mladý, čistý a 
svieži pohľad na život a neskrýva-
ná snaha urobiť ho lepším, krajším 

a usmievavejším. 
Kniha Dominika Smreka je útla 

svojou väzbou, ale bohatá obsa-
hom. Prináša jednoduché múdrosti 
a pravdy, už toľkokrát overené živo-
tom a časom. Je obohatená myšlien-
kami z biblie, príbehmi, legendami, 
nádhernými citátmi, je plná lásky 
a dobra. „Dobro je komodita, kto-
rej hodnota stúpa a vracia sa k jej 
vlastníkovi ako bumerang zúroče-
ný ďalším dobrom.“ Autorský pre-
jav je zrozumiteľný, priamy a úprim-
ný, s čitateľom si dôverne tyká. Mala 
som pocit, akoby sa snažil nadviazať 
dialóg a medzi jednotlivými kapito-
lami mi nechával čas na zamyslenie 
a premietnutie si jeho fi lozofi e do 
konkrétnych situácií z môjho živo-
ta. Ako inšpiráciu ponúka množstvo 
vlastných príbehov a skúseností, 
dovoľuje nahliadnuť do svojich ví-
zií i spomienok. Páčili sa mi jeho prí-
behy z vysokohorského prostredia i 
spomienka na trénera voltíže Janka 
Tribulu a jeho večnú nespokojnosť s 
výkonmi mladého jazdca. „V tej kri-
tike, ktorá mi rozožierala vnútro, 
bola skrytá tá najsrdečnejšia podpo-
ra, akej sa mi mohlo dostať.“ Smero-
vala k najvyššiemu stupňu víťazov, 
teda k vytúženému úspechu.

Odporúčam ju do pozornosti 

všetkým, ale najmä mladým ľuďom, 
pre ktorých by mohla byť v laby-
rinte dnešných čias ukazovateľom 
smeru k iným hodnotám, než je iba 
konzumný spôsob života, pretvár-
ka, násilie a falošné idoly. Dominik 
Smrek nám prináša úsmev a spolu 
s ním aj schopnosť počúvať, pocho-
piť a prijať výzvy života, nasledovať 
svoje vízie a sny, odhadnúť skutoč-
nú hodnotu priateľstva, každý deň 
aspoň trochu ,,podrásť“ a smelo 
kráčať k svojmu úspechu. Publiká-
ciu si môžete objednať na webovej 
stránke www.krokkuspechu.sk. 

„Život je prikrátky na to, aby sme 
ho prežili so zvesenou hlavou.“

Janka Bernáthová

V netradičnom stvárnení tejto 
skladby sa nám v piatok 7.10. 
predstavil v Kultúrnom centre 
nestor slovenskej populárnej 
hudby Pavol Hammel s 
kapelou. 

Koncert sa uskutočnil v rám-
ci šnúry po pätnástich slovenských 
mestách pri príležitosti vydania 
dvoch hudobných noviniek.

Prvá obsahuje najväčšie hity jeho 
doterajšej kariéry pod názvom Best 
Of. Druhá s názvom Nočná galé-
ria je Hammelovým štúdiovým al-
bumom s desiatimi úplne novými 
skladbami. V Štiavnici sa predstavil 
so špičkovými hudobníkmi Jurajom 
Burianom a Marcelom Buntajom, 
ktorí svojou hudobnou virtuozitou 
vytvorili skvelú atmosféru, podtrh-
nutú príjemnými skladbami. Novú 
podobu dostala kultová pesnička 
Mariána Vargu Ľalia poľná, ktorú 

naspieval spevák s pezinským chrá-
movým zborom Ad una corda a kto-
rú vo veľmi zaujímavom aranžmá-
ne predviedol práve u nás.

Všetko má svoj začiatok, aj ko-
niec. Záver podporený búrli-

vým standing ovation presvedčil 
všetkých, že sa oplatilo na tento 
koncert prísť.

Tešíme sa na vás pri budúcom hu-
dobnom stretnutí.

Zuzana Patkošová

KULTÚRA

Milovníci úsmevných diva-
delných predstavení si prišli 
na svoje v piatok podvečer 
7. októbra 2011 v útulnom 
divadielku v podkroví 
pivovaru Erb. 

Dvaja známi komici bratislav-
ského divadla West Jožo Pročko a 
Ivan Vojtek ponúkli publiku letný 
bláznivý príbeh pod názvom Zú-
falé manželstvo. Pointa predsta-
venia spočívala v tom, že jeden z 
protagonistov v podaní Joža Proč-
ka podstúpil operáciu u MUDr. 
Sokolovského, po ktorej zmenil 
pohlavie. A tak manželský pár po-
zostával netradične z dvoch mu-
žov. Táto absurdná situácia vyvo-
lala množstvo humorných scénok, 
na ktorých sa dobre bavilo celé 
publikum. Obaja herci využívali 
svoje predpoklady pre humor a ko-
miku, čo ocenili vďační diváci po-
tleskom na otvorenej scéne. Do 
tohto divadielka si zvykli chodiť aj 
návštevníci z okolitých miest, tak-
že takmer všetky miesta boli obsa-
dené. Umelecký zážitok čiastočne 
narušili niektorí nedisciplinovaní 
diváci, ktorí neprišli na predstave-
nie načas a zabudli si vypnúť mo-
bilné telefóny. Hlavne je to neúc-
ta voči samotným účinkujúcim a 
organizátorom, ktorí toto poduja-
tie s radosťou pripravili. Najbližšie 
predstavenie pod názvom "In da 
House" s hlavnými protagonistka-
mi Zuzanou Porubjakovou a Zuza-
nou Mauréry sa uskutoční dňa 11. 
novembra 2011 o 19:00 v divadle 
Erb. Michal Kríž

Zábavný 
piatkový 
večer v Erbe

Ľalia poľná, ako ju nepoznáme

Pavol Hammel s kapelou. foto lubo lužina

Dominik Smrek. www.krokkuspechu.sk

Zaujímavý autorský debut mladého spisovateľa Dominika Smreka

Kniha Krok k úspechu

INZERCIA

ZDARMA – predkontrola vozidla pred TK a EK, 
nastavenie svetiel a kontrola geometrie.

Pri absolvovaní kontroly u nás
ušetríte čas aj peniaze.

PONDELOK – PIATOK 7:00 – 17:00
SOBOTA 7:00 – 12:00

STK-EK
Stanica technickej a emisnej kontroly Banská Štiavnica

Nebojte sa STK – radi Vás uvidíme!
tel.č.: 045/ 672 29 19 mobil: 0910 903 505
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služby

ŠPORT

IV. liga dospelí - 10.kolo
Séria bez prehry pokračuje
Badín - Banská Štiavnica 0:2 
(0:1) 34’Hanzlík P., 89’Kminiak
Pažout – Halát, Hanzlík A., Necpal, 
Dulaj, Barák (79’Hudák), Mayer 
(83’Pastier), Kosec, Hanzlík P., Kmi-
niak, Kozárik (61’Ferenčík st.)

Sériu neporaziteľ-
nosti neprerušili 

ani domáci, kto-
rí boli favori-

tom, veď boli 
pred stret-
nutím na 
2.mieste. 
Naši hrá-
či dodrža-
li pokyny 

trénera a za-
slúžene zvíťa-

zili, keď boli po-
čas celého stretnutia 

lepším mužstvom. Stret-
nutie malo dobrú úroveň, veď hra-
li mužstvá na 2. a 3.mieste tabuľky. 
Boli to domáci, ktorí ohrozili našu 
bránu v 12’, keď po rohovom kope 
hlavička domáceho hráča len tes-
ne minula našu bránu. Naši hráči v 
15’ prvýkrát pohrozili a ukázali, že 
neprišli len brániť. Kminiak prud-
ko vystrelil z 25 m, brankár stačil 
len vyraziť, no Mayerova dorážka 
išla tesne nad brvno. V 25’ vystra-
šil domáceho brankára bombou Ko-
sec, no ten to vyškriabal na roh. V 
34’ zahrával priamy kop Kminiak, 
našiel hlavu Hanzlíka P., ktorý otvo-
ril skóre 0:1. V 58’ predviedli peknú 
akciu po osi Kosec, Kminiak, Han-
zlík, keď posledne menovaný strie-
ľal tesne vedľa. Obrovskú šancu na 
vyrovnanie mali domáci v 73’, no z 
5 m prestrelili našu bránu. Domáci 
sa snažili vyrovnať, no umlčal ich v 
poslednej minúte Kminiak, keď ho 
nádherne našiel prihrávkou Necpal, 
a tak 3 body zaslúžene odviezli naši 
chlapci domov.  FD

Bezproblémové víťazstvo 
Štiavnických Baní
Štiavnické Bane – Jesenské 3:1 
(2:0) 14’ V.Pavlík, 17’ Budinský, 
50’ Sochár
Blaško – Venglár, M.Pavlík, Drexler.w 
Sochor, Michalek (72’Ševeček), Budin-
ský, V.Pavlík (86’Košarník) Ondrík, 
Holmík, Turkota (61’ Sojka)

Domácim vyšiel úvod stretnutia, 
víťazstva sa mohli ujať už v 1’ i 9’, no 
až v 14’ vsietil 1. gól V.Pavlík a o 3’ 
neskôr zvýšil na 2:0 Budinský. V 10’ 

po prestávke zvýšil na 3:0 Sochor, v 
74’ hostia skorigovali na 3:1. Š.Bane 
po víťazstve poskočili na 4.miesto v 
tabuľke. RK

1 FK 34 Brusno 10 8 2 0 26:4 26
2 Sitno Banská Štiavnica 10 7 3 0 24:7 24
3 ŠK Badín 10 7 1 2 22:15 22
4 Baník Štiavnické Bane 10 4 5 1 17:10 17
5 MFK Revúca 10 5 2 3 13:7 17
6 ŠK Čierny Balog 10 4 4 2 16:12 16
7 B.Bystrica - Podlavice 10 4 2 4 19:20 14
8 FK Jesenské 10 3 2 5 13:15 11
9 FC Slovan Divín 10 3 2 5 15:21 11

10 SKLOTATRAN Poltár 10 3 1 6 13:13 10
11 Prameň Kováčová 10 3 1 6 12:19 10
12 Jednota Málinec 10 3 1 6 12:23 10
13 FTC Fiľakovo 10 2 1 7 7:19 7
14 PS Hliník nad Hronom 10 0 1 9 12:36 1

II. trieda – dospelí 8.kolo
Zaslúžené víťazstvo
Banská Štiavnica "B" – Horné 
Hámre 2:0 (1:0) 28’ Kozárik, 
57’ Baranec
Kraják – Boroška, Žikla, Kružlic, 
Kmeť, Pastier, Necpal (59’ Sluka), Fe-
renčík st., Ferenčík ml., Baranec (68’ 
Halát), Kozárik

Stretnutie prinieslo celkom sviž-
ný futbal z oboch strán. Hostia boli 
miernym favoritom, čo potvrdili v 
22’, keď naše mužstvo zachránila 
ľavá tyčka. Práve táto akcia vybur-
covala našich béčkarov k dobrému 
výkonu po niekoľkých slabých vý-
konoch v predchádzajúcich stretnu-
tiach. V 26’ Ferenčík st., zahodil veľ-
kú šancu, keď z 10 m netrafi l bránu. 
V 28’ sme išli do vedenia, Kozárik 
sa predral po ľavej strane do vnútra 
16-tky a strelou po zemi nedal žiad-
nu šancu brankárovi hostí. Vedenie 
sme mohli zvýšiť v 37’, no Boroška 
sa zľakol obrovskej šance, keď z 3 
m nedal. Hostia stále hrozili, keď 
chceli potvrdiť postavenie v tabuľ-
ke, no skvelý Kraják bol proti. V 57’ 
prišiel najkrajší okamih stretnutia. 
Baranec napriahol z dobrých 20 m 
a jeho projektil vymietol pravú ši-
benicu skameneného gólmana hos-
tí. Do konca stretnutia sa už skóre 
nemenilo, a tak 3 body zaslúžene 
zostali doma. Víťazstvo, ale hlavne 
zlepšená hra je dobrou pozvánkou 
na derby v Prenčove.  FD

Belania nezaváhali
Banská Belá – H.Beňadik 3:0 
(0:0) 54’ T.Selyem, 82’ Murgač, 
90’ T.Selyem

Aj keď si domáci vytvorili niekoľ-
ko gólových príležitostí, v 1.polča-
se sa im nepodarilo skórovať. Stre-
lecky sa prejavili až v 2.polčase, keď 
v 54’ sa ujali vedenia T.Selyemom, 
2.gól pridal v 82’ Murgaš a závereč-
ný 3.gól opäť v 90’ T.Selyem. Týmto 

víťazstvom si Belania udržujú šancu 
na postup do 1.triedy. RK

Prenčov opäť sklamal
O.Grúň - Prenčov 7:1 (4:1) Chovan

Prenčovskí futbalisti opäť skla-
mali, v O.Grúni vysoko prehrali, 
ich jediný – čestný gól zaznamenal 
Chovan. RK

1 Rudno/Hr. 8 6 1 1 18:6 19
2 L.Vieska 8 5 1 2 24:10 16
3 Banská Belá 8 5 1 2 17:8 16
4 H.Hámre 8 4 2 2 13:7 14
5 Banská Štiavnica "B" 8 4 1 3 14:13 13
6 M.Lehota 8 4 0 4 29:18 12
7 Š.Podhradie 8 3 1 4 13:12 10
8 O.Grúň 8 3 0 5 17:21 9
9 Prenčov 8 0 3 5 7:30 3

10 Hr.Beňadik 6 0 2 6 3:30 2

IV.liga - dorast 10.kolo
Žarnovica - Banská Štiavnica 0:0
Szabó – Malatinec, Čík, Ladický, Déne-
ši, Petro, Ferenčík, Cibula, Ďurovič, Ži-
dík, Neuschel – striedali Zubka, Šemoda 

Naši dorastenci odohrali dobré 
stretnutie a nebyť zahodených gólo-
vých šancí, mohli bodovať naplno. FD

III.liga SŽ
Sliač - Banská Štiavnica 5:0 (2:0)

III.liga MŽ
Sliač - Banská Štiavnica 2:3 (2:1) 
Horák 2, Židík 

1.trieda dorast
Banská Belá – J.Lehota 3:4 (1:2) 
Lasab 3 

1.trieda žiaci
Štiavnické Bane – Prestavlky 
4:2 (0:1) 

Malý futbal
S. Kremnička - Banská Belá 2:5, 
Lovča – Banská Belá 0:2

Kam na futbal?
IV. liga muži 16.10., 14:00
Banská Štiavnica - Divín, Kováčová 
- Štiavnické Bane 
IV. liga dorast 15.10., 14:00
Banská Štiavnica - Divín 
III. liga SŽ a MŽ 15.10., 10:00 a 12:00
Banská Štiavnica - Horehron
II. trieda muži 15.10., 14:00
Prenčov - Banská Štiavnica "B", 
Š.Podhradie – Banská Belá (16.10.)
I.trieda dorast 16.10., 11:30
Prestavlky – Banská Belá
I.trieda žiaci 15.10., 14:00
Lovčica – Štiavnické Bane
Malý futbal 15.10., 10:00
Banská Belá - Vyhne

FuDo, Roman Kuruc

Nevídaná séria pokračuje
Dovoz dreva - štiepané, metrovi- 

ca, palety, brikety, stavebniny, štrky, 
piesky, brizolit a iné, viac info na tele-
fónnom čísle: 0903 121 901

Doprava do EÚ 9 miest odvoz z  
domu, lacno a spoľahlivo, 0904 416 890

Ponúkam výkopové práce bag- 
rom a odvoz Aviou, viac info na te-
lefónnom čísle: 0905 883 804, 
0907 448 819

Robíme nové príjazdové cesty z dr- 
veného asfaltu, viac info na telefón-
nom čísle: 0903 649 835

Staň sa tipérom a za každú preda- 
nú nehnuteľnosť, ktorú si nám pora-
dil dostaneš 100 eur. Directreal Top 
Križovatka 5, viac info na telefónnom 
čísle: 0908 906 704

SUPRACID – prírodná pomoc pri  
prekyslenom organizme, bolestiach 
kĺbov, rednutí kostí a i. Viac info na 
telefónnom čísle: 0904 870 547 al. 
Obchod priateľov Zeme.

INZERCIA
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Predám auto Fiat Brava 1,4 12V  
59kW. Rok výr. 12.1996, telefónne čís-
lo: 0905 205 939

Predám stropné a cestné panely s do- 
vozom aj s uložením, telefónne číslo: 
0903 649 835 

Darujem zachovalý kuchynský kre- 
denc za odvoz, tel.č.: 0907 210 373

Predám výbavičku pre dieťatko - ko- 
čík Tako Natalia – trojkomb., CAM - au-
tosedačku vajíčko, stoličku, prebaľovací 
pult, pavúčik Dema, kopec hračiek a ob-
lečenia od nar. do 18 mes. Info na tel.č.: 
0911 170 591

Lacno predám pojazdný poľský FIAT  
126 P, platná EK a STK a dvojrýchlost-
nú Babetu, tel.č.: 0915 171 136 

Lacno predám elektrický sporák s  
rúrou zn. MORA a rámovú pílu, tel.č.: 
0907 248 908, 0907 527 443

Predám Škodu Favorit r.v.1990, v  
dobrom technickom stave. Nová ba-
téria, zimné pneumatiky na diskoch. 
Cena 400.-€, tel.č.: 0907 617 123

INZERCIA

Rekonštrukcie bytov 
– bytových jadier, 
murárske práce, 
omietky – maľovanie, 
vodoinštalácia, 
podlahy montáž

0940 802 977

DOCHÁDZA 
VÁM DREVO?

42 € / 1 prm
25 - 30 - 33 cm

dovoz dohodou

kontakt:
0944 200 347

SBS prijme do TPP 
pracovníka strážnej 

služby 
v Banskej Štiavnici. 

Kontakt: 
048/4145591

Predám panelový byt 2 + KK v pô- 
vodnom stave v BŠ, Ul. Mierová. Cena 
30 000 €, bližšie info: mierova13@cen-
trum.sk, (len vážni záujemcovia)

Predám 2 – izb. tehlový byt na Kri- 
žovatke. Prerobený, zariadený. Lacno. 
Tel.č.: 0907 791 861

Predám 2-izbový byt pod Kalváriou  
prerobený, cena dohodou, 0949 116 132

Predám 3-izbový byt, prerobený,  
stred paneláku, nízke mesačné náklady, 
cena: 42 000 €, dohoda možná, prosím 
len vážny záujem, tel.č.: 0911 616 301

Predám 2 RD na Štefultove lacno,  
tel.č.: 0903 649 835

Predám lukratívny pozemok na  
Richňave 2,5 ha, tel.č.: 0903 649 835

Predám 1-izbový byt na Dolnej ul.,  
zateplený, plastové okná, neprerobený, 
35 m², cena 19 200 €, 0917 402 816

Predám pozemok v BŠ neďaleko bo- 
tanickej záhrady, výmera 2600 m², 
tel.č.: 0911 552 510

Predám garáž na Povrazníku. Cena 4  
500 €, tel.č.: 0903 121 901

Predám čiastočne zrekonštruovaný  
4-izbový byt 3/7P, na sídl. Drieňová, 
cena 45 000 €, možná dohoda, tel.č.: 
0902 259 175 

Predám 3-izbový byt (68m2) na síd- 
lisku Drieňová, zrekonštruovaný, za-
teplený. Cena dohodou, telefónne číslo: 
0907 105 342

Predám rekreačnú chatu nad Klinge- 
rom, bližšie info: 0903 524 046

Dám do prenájmu nezariadený 3-iz- 
bový byt na Drieňovej, cena 370 €/mes. 
vrátane energií, tel.č.: 0905 178 047

Prenajmem nebytové priestory na  
obchod a služby Križovatka 1, tel.č.: 
0905 386 359 

Prenajmem garáž, garsonku (Križo- 
vatka) a priestor na podnikanie, tel.č.: 
0908 288 582 

Prenajmem skladové priestory na  
Povrazníku, tel.č.: 0903 121 901

Kúpim 1-izbový byt za rozumnú  
cenu, tel.č.: 0908 531 348

Kúpim na Jergištólni pozemok alebo  
starý domček al. ruinu, telefónne číslo: 
0914 138 988

Kúpim pozemok do 2 000m² v BŠ,  
tel.č.: 0908 531 348

reality inzercia


