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Zasype nás komunálny odpad?

Šachovým kráľom sa stal Movsesian!
Banskoštiavnické námestie sa nieslo v duchu výstrelov, historických bitiek a kráľovského sprievodu

V pripravovanom krátkom „se-

riáli“ si povieme niečo o určitej 

postupnosti nakladania s od-

padom, prečo a ako môžeme 

znižovať tvorbu nášho odpadu, 

že recyklácia nie je všeliek, a aké 

problémy spôsobuje spaľovanie 

a skládkovanie odpadov.

Existuje určitá postupnosť – hierar-
chia nakladania s odpadom, ktorá 
je zakotvená ako v európskej, tak aj 
v našej legislatíve. 
Predchádzanie vzniku odpadov – 
najlepší odpad je ten, ktorý vôbec 
nevznikne. Predchádzanie je úplne 
najvyššie v hierarchii nakladania 
s odpadom. Je to logické, pretože 

ak vieme problému, akým je odpad, 
predísť, nemusíme riešiť dôsledky 
– ďalšie nakladanie s ním. Je to naj-
prijateľnejšie aj pre naše peňaženky, 
keďže nakladanie s odpadom niečo 
stojí.
Opätovné používanie – ak sme už 
nejakú vec potrebovali, tak pred tým, 
než ju zahodíme, porozmýšľajme, či 
ju ešte nevieme nejako využiť. V koši 
končí množstvo ešte funkčných vecí, 
ktoré by mohli slúžiť oveľa dlhšie.
Predchádzaniu vzniku odpadu a opä-
tovnému používaniu sa často hovorí 
aj minimalizácia tvorby odpadov. 
Viac o nej a aj o tom, ako môžeme 
v každodennom živote znižovať tvor-
bu odpadov, si povieme nabudúce. 

Recyklácia (materiálové zhodnote-
nie) – ak sa daná vec nedá opätovne 
použiť, mali by sme sa ju snažiť vy-
užiť materiálovo – recyklovať. Roz-
bitý sklenený pohár je učebnicový 
príklad. Mnohé materiály však nie 
je možné tak ľahko a jednoznačne 
recyklovať ako sklo. 
Energetické zhodnotenie (spaľova-
nie) – určitá časť odpadu ako napr. 
plasty špinavé od oleja, staré kober-
ce, starý nábytok, mastný papier či 
papier potiahnutý plastovou fóliou 
sa ďalej nedajú recyklovať, mala by 
sa využiť aspoň energia, ktorá sa 
v takomto odpade nachádza. 

(Pokračovanie na 4.str.)

Hierarchia nakladania s odpadom – recyklácia, spaľovanie a skládkovanie

Cez víkend 19.7.2008 sa konal na Ná-

mestí sv. Trojice už 4. ročník poduja-

tia pod názvom „Živý šach“. Podujatie 

prilákalo do Banskej Štiavnice okolo 

8 000 zvedavých návštevníkov.

 Tento ročník bol iný ako tie predchá-
dzajúce. Do programu boli zaradené 
viaceré novinky. Jednou z noviniek 
bolo aj to, že hlavný program živých 
šachov sa začal až o 21.hod. za ume-
lého osvetlenia. Šachoví veľmajstri S. 
Movsesian a J. Markoš odohrali par-
tiu šachu so zaviazanými očami pred 
zaplneným hľadiskom. Súčasťou 
podujatia boli remeselné trhy. Každý 
z prítomných si mohol zakúpiť rôzne 
darčekové predmety z prútia, kože, 
ochutnať medovinu, domáce pečené 
klobásy, varenú kukuricu, pukance, 
párance, či pravé skalické trdelníky.

(Pokračovanie na 4.str.)
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Napínavá šachová partia dvoch veľmajstrov: zĺava Ján Markoš a Sergej Movsesian
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Z diára primátora Mestská polícia informujeZaujalo nás...

Vybrali sme z čiernej skrinky

Retardér umiestnený na Ulici Dolnej a zvýraznenenie priechodu pre chodcov

Rekonštrukcie
Dobrý deň, kontroluje niekto zo 
stavebného úradu, či robia rekon-
štrukcie domov a bytov oprávnené 
osoby? Aké pokuty môžu udeliť 
tento úrad tzv. stavbárom „sadro-
kartónovým živnostníkom“, ktorí 
robia kompletnú výstavbu a opra-
vu, či rekonštrukciu a k tomu ešte 
„načierno“? Ďakujem. 

JK

Odpoveď:
Áno, Stavebný úrad pri kolaudácii 
kontroluje, či jednotlivé stavebné 
činnosti robí oprávnená osoba (fi r-
ma). Avšak nie všetky práce podlie-
hajú kolaudácii a nie všetky práce 
musí stavebník ohlásiť Stavebnému 
úradu. Tie sú samozrejme nekon-
trolovateľné. Čo sa týka sankcií, 
ktoré Stavebný úrad môže uplatňo-
vať, o tom hovorí §105 a §106 Sta-
vebného zákona. 

Pouličné osvetlenie
Dobrý deň! Chcem sa spýtať, prečo 
nesvieti pouličné osvetlenie na ulici 
Dolná Resla. 

I. Zvarová

Odpoveď: 
Ďakujeme za Váš podnet. Bol po-
stúpený na Technické služby m. p. 
O systéme verejného osvetlenia bol 
uverejnený článok v ŠN č.27. 

Parkovanie na Ul. 1. Mája
Chcem sa opýtať kompetentných, či 
parkovanie pred bytovkami na Ul. 
1. Mája je vyhradené pre všetkých 
alebo len pre určitých jednotlivcov? 
Pýtam sa preto, lebo som mal s jed-
ným občanom nepríjemnosti, ktorý 
si tento priestor nárokoval ako jeho 
parkovacie miesto. Som občan so 
ZŤP, a preto mi je problematické 
využívať garáže na kopci na Ul. 1. 
Mája v Banskej Štiavnici. Je možné, 
aby toto parkovacie miesto bolo 
prenajaté nejakému občanovi? Za 
info vopred ďakujem!

J.CH., obyvateľ Ul. 1. Mája

Odpoveď:
Parkovanie pred bytovkami na Ul. 
1. Mája je verejne prístupná komu-
nikácia, ktorá slúži pre všetkých. 
Na druhej strane je možnosť požia-
dať o vyhradené parkovisko ZŤP, 
Mestský úrad v B. Štiavnici, odd. 
výstavby.

Dňa 16.7.2008 o 14.50 hod. bolo 
na útvar MsPo oznámené, že v čas-
ti Povrazník neznáma osoba ská-
če po kapote motorového vozidla 
a strháva stierače. Hliadka MsPo 
po príchode na miesto zistila, že 
ide o 20 ročného D.B. z Banskej 
Štiavnice. Menovaný bol predvede-
ný na útvar MsPo s cieľom podania 
vysvetlenia. Priestupok bol riešený 
v zmysle zákona SNR č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch v blokovom ko-
naní. Majiteľovi, ktorému vznikla 
škoda na motorovom vozidle, si 
ju môže vymáhať občiansko-práv-
nym konaním. 

Dňa 18.7.2008 vo večerných hodi-
nách bola hliadka MsPo privola-
ná občanmi Banskej Štiavnice, že 
v rôznych miestach dochádza k ru-
šeniu nočného pokoja. Vo všetkých 
prípadoch boli priestupky riešené 
v zmysle zákona SNR č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch. 

Dňa 19.7.2008 celý ďeň MsPo za-
bezpečovala verejný poriadok, 
bezpečnosť a plynulosť cestnej pre-
mávky   počas kultúrneho poduja-
tia „ Živé šachy“.

Dňa 20.7.2008 popoludní vykoná-
vala hliadka MsPo na Počúvadlian-
skom jazere kontrolu parkovania 
motorových vozidiel a verejného 
poriadku.               MsPo

V Banskej Štiavnici okrem živých 
šachov prebiehal v dňoch 15.7. 
až 20.7.2008 aj medzinárodný 
šachový turnaj za účasti hráčov 
z Českej republiky, Slovenska, 
Maďarska, Poľska a Rakúska. Zví-
ťazil český reprezentant Vladimír 
Talla, pred Jurajom Lipkom (SR) 
a Leszekom Weglarzom z Poľska. 
Z banskoštiavnických šachistov 
sa najlepšie umiestnil Norbert Píš 
na 20.mieste, Karol Rendla skončil 
tretí medzi seniormi. Za podporu 
ďakujeme riaditeľovi Spojenej ka-
tolíckej školy sv. Františka Assis-
kého Mgr. Karolovi Palášthymu, 
penziónu Kachelman, spoločnosti 
Gestus a Slovenskému šachovému 
zväzu. Podujatie podporil aj Me-
dzinárodný vyšegradský fond.

Milan Maroš

Medzinárodný

šachový turnaj

Mesto Banská Štiavnica, v za-
stúpení primátorom mesta, v 
zmysle ustanovení  zákona NR 
SR č. 564/1991 Z. z. o obecnej 
polícii v znení neskorších zmien 
a doplnkov a v súlade so záko-
nom NR SR č. 552/2003 Z. z. o 
výkone práce vo verejnom záuj-
me vypisuje výberové konanie 
na obsadenie funkcie: inšpektor 
mestskej polície
Výberové konanie sa uskutoční 
dňa 18. 08. 2008 (t. j. v piatok)
o 14.00 hod. v kancelárii pred-
nostky MsÚ
Bližšie informácie k výberové-
mu konaniu získate na Mest-
skom úrade v čase od 07.00 hod. 
do 15.00 hod. alebo na tel. č. 
045/6949612, 045/6949615.
Prihlášky s požadovanými do-
kladmi treba zaslať alebo osobne 
doručiť do 10.08.2008 na adresu: 
Mestský úrad, Radničné námestie 
č. 1, 969 24 Banská Štiavnica.
na obálke s označením: Výbero-
vé konanie - inšpektor mestskej 
polície
Kvalifi kačné predpoklady: - úpl-
né stredné vzdelanie alebo úplné 
stredné odborné vzdelanie
Iné požiadavky:
- vek minimálne 21 rokov
- občianska bezúhonnosť
- telesná a duševná spôsobilosť 
na výkon funkcie 
- osobné a morálne predpoklady
Uchádzači o výberové konanie k 
prihláške doložia:
- stručný profesijný životopis
- overený doklad o dosiahnutom 
stupni vzdelania
- odpis registra trestov nie starší 
ako 3 mesiace
- lekárske potvrdenie o telesnej a 
duševnej spôsobilosti na výkon 
funkcie inšpektora mestskej po-
lície.

Vyhlásenie 
výberového konania
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Bolo...
19.7. Účasť na podujatí Rezbársky 
deň v obci Štiavnické Bane a na 
podujatí Živý šach v B.Štiavnici
20.7. Účasť na 2.ročníku súťaže 
požiarnych družstiev mužov a 
žien o "Putovný pohár primátora 
mesta Banská Štiavnica" na 
Štefultove.
22.7. Zasadnutie Mestskej rady
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Nová tvár v Mestskej polícii

Vyhlásenie výberového konania

Polícia informuje

Krádež dreva :
Dňa 10.7.2008 poverený príslušník 
UJKP OSV začal trestné stíhanie 
a súčasne vzniesol obvinenie pre 
prečin „Krádež“ podľa § 212 ods. 
3 písm. a Trestného zákona, preto, 
že páchateľ M.O. z Banskej Štiavni-
ce v období od septembra 2007 do 
10.7.2008 na píle v oblasti Šobov 
v Banskej Štiavnici kradol drevo, 
a to tak, že počas prevádzky píly od-
nášal bez súhlasu majiteľa P.CH. du-
bové dosky, hranoly a prizmy, ktoré 
potom odvážal na svojom motoro-
vom vozidle v malých množstvách. 
Svojím konaním, t.j. odcudzením 
drevnej hmoty o celkovom objeme 
9 kubíkov, takto spôsobil majiteľovi 
škodu vo výške 100.000.-Sk.
Prípad vyšetruje odbor skráteného 
vyšetrovania PZ v Žiari nad Hro-
nom. Za uvedený skutok hrozí pá-
chateľovi trest odňatia slobody od 6 
mesiacov až na tri roky.

Krádež rádiátorov:
Dňa 14.7.2008 poverený príslušník 
UJKP OSV začal trestné stíhanie 
pre prečin „Krádež“ podľa § 212 
ods. 1  Trestného zákona, preto, že 
páchateľ v čase od 11.00 hod. do 
13.00 hod. dňa 14.7.2008 odcudzil 
celkom 5 ks liatinových radiáto-
rov, ktoré boli demontované, a to 
z objektu Strednej priemyselnej 
školy S.Stankovianskeho v Ban-
skej Štiavnici na Ul. Akademickej 
č. 13. Táto budova je momentálne 
v rekonštrukcii, čím uvedenej ško-
le spôsobil celkovú škodu vo výške 
12.000.-Sk. Prípad vyšetruje odbor 
skráteného vyšetrovania PZ v Žiari 
nad Hronom. Za uvedený skutok 
hrozí páchateľovi trest odňatia slo-
body až na dva roky.

Krádež peňazí:
Dňa 16.7.2008 o 09.30 hod. do-
posiaľ nezistený páchateľ prešiel 
cez otvorenú bráničku rodinného 
domu č. 27 v obci Močiar a pod 
zámienkou vrátenia preplatku daní 
za pozemok využil dôveryhodnosť 
a nepozornosť majiteľky domu E.Š. 
a zo spálne jej odcudzil fi nančnú 
hotovosť v sume 22.000.-Sk, ktorú 
mala voľne položenú na pohovke. 
Prípad vyšetruje odbor skráteného 
vyšetrovania PZ v Žiari nad Hro-
nom. Za uvedený skutok hrozí pá-
chateľovi trest odňatia slobody až 
na dva roky.

plk. JUDr. Gejza Volf

Viacerí Štiavničania si asi všimli, 
že v uliciach nášho mesta sa obja-
vil „policajt v sukni“. Je ním Mar-
tina Bačíková. Pani inšpektorka, 
predstavte sa, prosím, našim či-
tateľom.
Som rodená Štiavničanka. Skončila 

som SPŠ v Banskej Štiavnici. Prvú 
podmienku pre prácu v polícii spĺ-
ňam – mám úplné stredoškolské 
vzdelanie. Po maturite v r. 1996 
som nastúpila na verejno-prospeš-
né práce ako pracovníčka v kategó-
rii THP, čiže civilný zamestnanec 
Mestskej polície. Od 14. januára 
2008 som sa zúčastnila niekoľko-
týždňového školenia v Žiline, aby 
som získala „odbornú spôsobilosť 
príslušníkov obecnej polície.“ Po-
trebné skúšky som vykonala3.4. 
a od 7.4. pôsobím ako inšpektorka 
Mestskej polície v B. Štiavnici.
Ako vás prijali vaši mužskí kole-
govia?

Nakoľko s nimi pracujem už dlhé 
roky, nijaký problém s tým nebol.
Aká je náplň vašej práce?
Okrem administratívnych prác 
som zaradená aj do pravidelných 
služieb, ako sa u nás hovorí, do 
výkonu.

Aké predpoklady treba mať na 
úspešné vykonávanie funkcie in-
špektorky Mestskej polície?
Je to fyzická zdatnosť, ktorú si člo-
vek musí individuálne udržiavať, 
občianska bezúhonnosť, schop-
nosť správne odhadnúť a predví-
dať situáciu, nekompromisnosť, 
rozvážnosť a ovládanie primera-
nej komunikácie s ľuďmi.
Prihodilo sa už niečo nečakané 
počas vašej služby?
Väčšinou vykonávam administra-
tívne práce, zabezpečujem verejný 
poriadok, bezpečnosť a plynulosť 
cestnej premávky počas kultúr-
nych akcií v meste. Nič mimo-

riadneho sa zatiaľ, chvalabohu, 
nestalo
Vedeli by ste si poradiť aj s agre-
sívnym protivníkom?
Na školení som sa naučila viacero 
spôsobov sebaobrany. Myslím, že 
by som to zvládla. Do terénu však 

chodíme v dvojčlenných hliad-
kach, v prípade potreby si môže-
me privolať posily.
Čo je príťažlivé na povolaní in-
špektorky Mestskej polície?
Nie je to práca stereotypná. Kaž-
dý deň prináša dačo nové. A je to 
služba veľmi prospešná pre naše 
mesto a jeho obyvateľov. 

Sympatickej inšpektorke Mestskej 
polície prajeme, aby sa jej na tom-
to poste darilo. Chceme veriť, že 
agresivita mnohých výtržníkov sa 
pri pohľade na ženu- policajtku 
zmierni.

Nora Bujnová

Mesto Banská Štiavnica, v zastú-
pení primátorom mesta, vypisuje 
výberové konanie na obsadenie 
funkcie: “Konateľ Bytovej správy, 
spol. s r. o., v Banskej Štiavnici”
Bližšie informácie k výberovému 
konaniu získate na Mestskom úra-
de v čase od 07.00 hod. do 15.00 
hod. alebo na tel. č. 045/6949612.

Kvalifi kačné predpoklady: Vyso-
koškolské vzdelanie 

Iné požiadavky: 3 roky praxe v 
riadiacej funkcii
občianska bezúhonnosť
organizačné schopnosti
osobné a morálne predpoklady
vypracovanie projektu manažo-
vania Bytovej správy, spol. s r. o., 
v Banskej Štiavnici.
Uchádzači o výberové konanie k 
prihláške doložia: stručný pro-
fesijný životopis, overený doklad 
o dosiahnutom stupni vzdelania, 

odpis registra trestov nie starší 
ako 3 mesiace
Písomné prihlášky s požadova-
nými dokladmi treba zaslať alebo 
osobne doručiť do 
31. 07. 2008 na adresu: Mestský 
úrad, Radničné námestie č. 1, 969 
24 Banská Štiavnica
na obálke s označením: Výberové 
konanie – konateľ Bytovej správy, 
spol. s r. o. – neotvárať!
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Šachovým kráľom sa stal Movsesian!

Hierarchia nakladania s odpadom
(Pokračovanie z 1.str.)

Skládkovanie - ak sa daná vec nedá 
nijako vyššie uvedeným spôsobom 
spracovať, treba ju uložiť na riadenú 
skládku odpadov. 
Teoreticky by na skládke mal skončiť 
len stavebný odpad, prípadne popol 
z uhlia, ťažko zhodnotiteľný textil, 
či malé percento špinavých plastov 
a PVC. V praxi však na skládke kon-
čí prevažná väčšina našich odpadov. 
Mnohé z nich by mohli byť kvalitnými 
surovinami, keby neboli zmiešaním 
s ostatným odpadom znehodnotené. 
Až 81 % komunálneho odpadu sa na 
Slovensku skládkuje, 12,5 % spaľuje, 
2,8 % kompostuje, a 3,2 % recykluje. 
V roku 2007 v Banskej Štiavnici 95 
% komunálneho odpadu skončilo na 
skládke a len 5 % bolo recyklovaných, 
čo priemerne predstavuje 16 kg vyse-
parovaných surovín na občana.

Miloš Veverka

Ako organizátor by som nerád hod-
notil kvalitu podujatia Živý šach, 
vysvedčenie nám vystavia návštev-
níci podujatia. Rád by som sa však 
poďakoval ľuďom, bez ktorých po-
moci by sme akciu nemohli zorga-
nizovať:
Hlavná vďaka patrí našim sponzo-
rom pivovaru Steiger, fi rme Mira-
dor a medzinárodnéhmu višegrad-
skému fondu za podporu podujatia 
a našich aktivít. Poďakovanie patrí 
aj Europa Shopping Center Banská 
Bystrica za mediálnu podporu, rov-
nako aj rádiu Expres a portálu web-
noviny.sk. Za pomoc pri ubytovaní 
účinkujúcich ďakujeme spoločnosti 
Joergesov dom, n.o. Za poskytnu-
tie vozidla na prevoz tribúny spo-
ločnosti Combin Banská Štiavnica, 
s.r.o., za promptné poskytnutie tech-
niky spoločnosti SimKor, s.r.o. Ban-
ská Štiavnica. Za zapožičanie kostý-
mov ďakujeme Základnej umeleckej 
škole, Monike Hricovej a Kamilovi 
Fojtíkovi. Za sponzorské prasiatko 
pani Ľudmile Blaškovej, za poskyt-
nutie rekvizít Jozefovi Baranyaiaovi, 
za fl exibilnosť elektrikárom Tech-
nických služieb, m.p., p. Pecníkovi 
a Dobrovičovi, za spoluprácu pri 
čapovaní produktov fi rmy Steiger Ľ. 
Barákovi a M. Čiernemu.
Obzvlášť ďakujeme všetkým dob-
rovoľníkom, ktorí po mesiacoch 
tréningu vstúpili ako fi gúrky na ša-
chové polia, skupinám historického 
šermu Sitnianski rytieri a Bojník, K. 
Baarovej, V. Luptákovej, I. Lukáčo-
vi, T. Maďarovi za herecké výkony 
počas dňa, E. Forgáčovi za modero-
vanie, M. Marošovi ml. za zabezpe-
čenie šachovej časti, A. Ďuricovej, 
M. Kámenovej a Z. Hilbertovej za 
prácu s deťmi, J. Majsniarovi za in-
štaláciu čajovne, K. Palášthymu za 
poskytnutie stolov a stoličiek pre 
simultánku, Mestskej polícii, DHZ 
a Slovenskému banskému múzeu 
za pomoc, a všetkým ďalším, ktorí 
vyberali vstupné a pomáhali zabez-
pečovať úspešný priebeh podujatia 
a neboli vyššie spomenutí. Ďakuje-
me aj obyvateľom centra mesta za 
trpezlivosť a rešpektovanie pokynov 
organizátorov.
Špeciálne poďakovanie patrí kole-
gom z oddelenia kultúry, cestov-
ného ruchu a športu za ich prácu 
a nasadenie a primátorovi mesta P. 
Balžankovi a poslancom Mestského 
zastupiteľstva za podporu našich ak-
tivít.     Ing. Rastislav Marko, 

vedúci odd. KCRaŠ

Poďakovanie
(Pokračovanie z 1.str.)

Slinky sa veru všetkým zbiehali 
a vôňa od rôznych dobrôt sa šíri-
la naširoko-naďaleko. Popritom 
si diváci mohli pozrieť netradičné 
vystúpenia rôznych umelcov. His-
torické tance, kostýmy, stredoveké 

bojové umenie, to všetko dotvára-
lo tomuto podujatiu príjemnú, ne-
zabudnuteľnú atmosféru. Všetci, 
ktorí sa prišli pozrieť, určite neo-
ľutovali. Vstupné bolo symbolické 
30,-Sk a vstupenka sa dala použiť 
vo vybraných podnikoch ako ku-
pón na jeden alko, nealko nápoj 
zadarmo. Atmosféru dopĺňala 

stredoveká hudba. Medzi účinku-
júcimi nechýbala skupina Rattus 
Rattus, ktorá zahrala stredovekú 
hudbu a tance Porta Temporis. 
Vo viacerých vstupoch sa pred-
viedli sokoliari sv. Bavona, ktorí 
pre malých i veľkých predvied-

li svojich dravcov. Historickým 
šermom zaujala skupina Bojník 
z Bojníc, historické tance predsta-
vili Florent, stredovekú hudbu Tor-
men. Ďalej to boli rytierske turnaje 
na koňoch, dobové tance, či muče-
nie na kolese. O dobrú zábavu sa 
postarali veštica, alchymista, šašo, 
žongléri, pre deti boli pripravené 

tvorivé dielne, maľovanie na tvár, 
mohli si zastrieľať z kuše, zašermo-
vať si. Stretnúť ste mohli predajnú 
ženu, žobráčku, bylinkárku, fakí-
ra, hltača ohňov, ktorí sa pokúša-
li návštevníkov vtiahnuť do deja 
a zabaviť ich. Poobede od 17. hod. 
si všetci priaznivci šachu mohli 
zahrať so šachovými veľmajstra-
mi naživo šachovú partiu. Krátko 
po 21. hod. celé podujatie vyvrcho-
lilo unikátnym nočným divadlom. 
Na šachovnicu o rozmere 12 x 
12 m sa postavili živé šachové fi -
gúrky, aby mohli rozohrať partiu. 
Obidvaja hlavní aktéri mali za-
viazané oči a naslepo ich posúvali 
po hracom poli. Súboj bol naozaj 
napínavý od začiatku do konca. 
Nikto nevedel, ako to celé skon-
čí. Diváci prežívali každý ťah, hra 
gradovala, až napokon skončila re-
mízou. Majstri museli odohrať ešte 
dve bleskové kolá, ktoré nakoniec 
rozhodli. Šachovým kráľom sa na-
koniec stal Sergej Movsesian. Ko-
runovať ho prišiel primátor mesta 
Banská Štiavnica Pavol Balžanka. 
Záver podujatia patril ohňovej 
šou, ktorá rozprúdila všetkým krv 
v žilách. Treba povedať, že poduja-
tie sa vydarilo aj vďaka sponzorom 
a všetkým obetavým ľudom, ktorí 
akýmkoľvek spôsobom prispeli 
k bezproblémovému a jedinečné-
mu kultúrnemu zážitku. 

Michal Kríž
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Jazyková polícia 
vypátrala...

Prázdninová 

kvapka krvi

Ocenenie za obetavú a nezištnú prácu

Historicky najúspešnejší polrok STEIGRA

„Fontána v klasickom prevede-
ní...“ (JOJ 17.4.2008)
Správne: v klasickej podobe

„Ak vás zaujme klasické valčí-
kové prevedenie tohto páru,...“ 
(Markíza 30.3.2008, Let´s Dance)
Správne: stvárnenie 

„Vynikajúca technická fi nta 
v prevedení Filipa Lahma“ (STV 
2 25.6.2008)
Správne: v podaní (prípadne vy-
nechaním tohto slova)

„V prevedení kráľovského sym-
fonického orchestra“ (STV 2 
22.3.2008)
Správne: V podaní (v interpre-
tácii)
Slovesné podstatné meno pre-
vedenie má iba jeden význam – 
premiestnenie z jedného miesta 
na druhé (prevedenie peňazí 
z banky do banky). Ak ide o iný 
význam, použime podstatné 
mená stvárnenie, podanie, inter-
pretácia, podoba, realizácia.“

NB

Začalo leto a Slovenský Červený 
kríž upozorňuje na nedostatok 
krvi počas prázdnin.
Prázdninová kvapka krvi je letná 
aktivita a zameranie sa na nábor 
darcov krvi v letných mesiacoch, 
keď sú zásoby krvi v mesiacoch 
minimálne.
Vyzývame všetkých, ktorí chcú 
darovať krv, aby navštívili ktoré-
koľvek odberové miesto Národ-
nej transfúznej služby SR alebo 
hematologicko – transfúzne od-
delenie nemocníc na Slovensku.
Okrem tradičných odberových 
miest budú sa odbery konať aj na 
niektorých vodných plochách, či 
kúpaliskách alebo festivaloch. 
V rámci náborových aktivít bu-
deme spolupracovať so zástup-
cami Vodnej záchrannej služby 
SČK, nielen čo sa týka propagá-
cie Prázdninovej kvapky krvi na 
vodných plochách, ale aj pri pre-
zentácii našej činnosti, či ukáž-
kach prvej pomoci. 

Katarína Senciová
riaditeľka SÚS SČK

Pri príležitosti 135. výročia založe-
nia dobrovoľného hasičského zboru 
v našom meste dostala najvyššie 
rezortné vyznamenanie Za mimo-
riadne zásluhy – 30-ročnú prácu 
referentky mládeže a žien p.Júlia 
Popracová. Vyznamenanie jej odo-
vzdal na štadióne v Banskej Štiav-
nici Ing. Jozef Perina, predseda OV 
DPO v Žiari nad Hronom. Odmene-
nej sme položili niekoľko otázok.
Ako ste sa k práci v DHZ dostali?
Prišla som do Banskej Štiavnice 
v roku 1973. Pre túto prácu ma zís-
kal manžel Vladimír, ktorý v tom 
čase už v tejto oblasti pôsobil. 
K mládeži som vždy mala dobrý 
vzťah, a tak ma nebolo treba dlho 
prehovárať.
Čo vám z týchto začiatkov najviac 
utkvelo v pamäti?

Každoročne sme sa zúčastňovali 
okresnej i krajskej súťaže, kde sme 
sa pravidelne umiestňovali na po-
predných miestach. Do pamäti sa 
mi vryla nefalšovaná detská radosť, 
prameniaca z prvého uchopenia 
hadice, z ktorej vytryskla voda. 
Moji prví zverenci a zverenkyne 
už vyrástli a dnes sa venujú tejto 
prospešnej záľube ich deti. Viacerí 
z nich sa stali hasičmi z povolania.
Z čoho pozostáva výcvik mládež-
níckeho družstva?
Je to neustále zvyšovanie kondície, 
nácvik štafety na 400 m, požiarneho 
útoku nasucho a požiarneho útoku 
s vodou. Súčasne je to aj pestovanie 
zodpovednosti a dobrého vzťahu 
k svojmu mestu.
Táto práca je časovo náročná. Ako 
to pri vašom zamestnaní a rodine 

zvládate?
Keď boli moji synovia malí, nosila 
som ich so sebou. Postupne získali 
aj oni k hasičskej práci vzťah. Moh-
la som sa tejto činnosti venovať aj 
vďaka pochopeniu a podpore man-
žela. Ak niekto niečo veľmi chce, 
vie si to zariadiť, aby to dokázal.
Je záujem zo strany mládeže o čin-
nosť v DHS?
Záujem je, dokonca som si vy-
hliadla dvojicu, ktorá by v bu-
dúcnosti mohla po mne prevziať 
štafetu.
V mene redakcie Štiavnických novín 
a čitateľov p. Julke Popracovej k vy-
znamenaniu blahoželáme, prajeme 
veľa zdravia a síl, aby sa aj naďalej 
mohla venovať tejto ušľachtilej zá-
ľube.

ŠN

Pivovar STEIGER, a.s., Vyhne za 
1.polrok 2008 zaznamenal 35-
percentné medziročné zvýšenie 
predanej produkcie, čo je abso-
lútne najväčší nárast spomedzi 
všetkých slovenských pivovarov. 
Prejavilo sa to aj na ekonomike 
pivovaru, ktorý za prvý polrok 
vykázal zisk pred zdanením 10,2 
milióna Sk, pri celkových tržbách 
220 miliónov Sk.
Kým za prvých šesť mesiacov roku 
2007 v STEIGRI vyexpedovali 75 
993 hektolitrov (hl) piva, za rov-
naké obdobie roku 2008 to bolo až 
102 468 hektolitrov. Vzhľadom na 
symbolický vlaňajší polročný ex-
port na úrovni 43 hl, tohtoročných 
vyvezených 2512 hl predstavuje 
58-násobný nárast. Množstvom 
vystaveného piva si STEIGER 
upevnil za prvý polrok 2008 tretiu 
priečku medzi pivovarmi na Slo-
vensku, keď pred ním sa umiest-
nili veľké pivovarnícke skupiny 
Heineken Slovensko, a.s. (933 600 
hl) a Pivovary Topvar, a.s. (601 
085 hl). Informoval o tom pred-
seda predstavenstva spoločnosti 
a generálny riaditeľ pivovaru STE-
IGER Jaroslav Vysloužil.
,,STEIGER poskočil aj v celko-
vom podiele na slovenskom trhu 
vystaveného piva, keď zo štyroch 
percent za prvý polrok roku 2007, 
sa jeho podiel zvýšil na tohtoroč-
ných takmer 6 percent. Úspešný 
polrok STEIGRA je o to výraznej-

ší, že celkovo došlo na Slovensku 
za prvý polrok 2008 opäť k po-
klesu trhu, a to až o 6 percent. 
Medziročný nárast predanej pro-
dukcie piva bol akcelerovaný aj 
varením iných značiek. Spolu sa 
vo Vyhniach varí 6 druhov fľaško-
vého, 2 druhy v plechovkách a 5 

druhov sudového piva. Pre vývoj 
tržieb a ekonomiku spoločnosti je 
dôležitý fakt, že pivovar v prvom 
polroku tohto roka na slovenskom 
trhu predal viac ako 40-tisíc hek-
tolitrov importovaných značiek 
Zubr a Budvar. Nezanedbateľný je 
aj predaj sudových limonád s ob-
jemom 20.133 hl, predovšetkým 
vlastnej značky KolaLoka a li-
cenčne vyrábanej Kofoly.“, pove-
dal J.Vysloužil. 
Manažér marketingu Emil Mihá-
lik poukázal na to, že prvý polrok 
2008 bol obdobím veľkých zmien 
v STEIGRI: ,,Profesionálnu ko-
munikáciu s verejnosťou prevzala 

public relations agentúra PAPER 
LIFE, čo sa okamžite prejavilo 
v masmédiách na desiatkach po-
zitívnych správ o pivovare. STEI-
GER v rámci rebrandingu zmenil 
svoju pivnú pečať, v ktorej sa ob-
javili dve jašteričky a pivovarský 
pozdrav DAJ BOH ŠŤASTIA v la-
tinčine. Výraznou zmenou jednej 
z hlavných grafi ckých charakte-
ristík pivovaru chce jeho vedenie 
demonštrovať spätosť s legendou 
o nájdení zlatej a striebornej rud-
nej žily Spitaler a slávnou baníc-
kou históriou Štiavnických vrchov. 
Túto zmenu podporil pivovar jed-
nou z najväčších marketingových 
kampaní vo svojej histórii. Verej-
nosť bola oslovená 150 bilborda-
mi, 110 rozhlasovými spotmi, viac 
ako 700.000 výtlačkami grafi ckej 
kampane v printových médiách. 
Zlatým klincom bolo turné legen-
dárnej skupiny OLYMPIC v de-
viatich slovenských mestách. 
Veľkú technickú zmenu priniesla 
inštalácia novej stáčacej linky od 
nemeckej fi rmy Krones. Zvýšila 
sa tým produkcia fľaškového piva 
o 10.000 fl iaš za hodinu. Kapaci-
ta linky je 26.000 fl iaš za hodinu 
a vyžiadala si investície vo výške 
45 miliónov Sk. Ďalších 10 mili-
ónov stáli stavebné práce. Celko-
vé investície STEIGRA dosiahnu 
v roku 2008 viac ako 80 miliónov 
Sk.

Ing. Štefan Kuča

Pivovar STEIGER za prvý polrok zvýšil predaj o 35 %, je ziskový a s tromi oceneniami 
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Dňa 16. júla sa 
dožil svojich 
šesťdesiatin ria-
diteľ Sekretariátu 
prezidenta SR 
Marián Parká-
nyi. Jeho život 

už viacero desaťročí je v rôznych sú-
vislostiach neodmysliteľne spojený 
s B. Štiavnicou i naším regiónom. V 
r.1964 – 1968 absolvoval Strednú les-
nícku technickú školu v B. Štiavnici. 
Po jej absolvovaní prešiel rôznymi 
funkciami – od r. 1999 nepretržite na 
Sekretariáte prezidenta SR nielenže 
nestratil kontakt s B. Štiavnicou a 
regiónom, ale výrazným spôsobom 
zasahoval do rôznych aktivít. Tým 
všetkým len nadviazal na svoj hlbo-
ký, trvalý a ten najvrúcnejší vzťah 
k B. Štiavnici i celému kraju pod Sit-
nom. Na tento svoj vzťah si zaspomí-
nal nasledovne:
„Mesto, kde som študoval, mi od pr-
vého vstupu do neho učarovalo. Bolo 
to úžasné prostredie, kde všade, na 
každom kroku človeka oslovovala 
niekdajšia svetoznáma história tohto 
naozaj „zlatého mesta“, ako ho vo 
svojich románoch nazval neopako-
vateľný majster pera, spisovateľ Jozef 
Horák, ktorého som mal veľkú česť 
spoznať osobne počas svojich ban-
skoštiavnických štúdií. 
B. Štiavnica to bola nielen svetozná-
ma banícka história a jedinečné 
pamiatky. Bolo to aj mesto plné či-
norodej aktivity. Veľkú úlohu pritom 
zohrávali Elena Gondová, riaditeľ-
ka Mestského kultúrneho strediska, 
divadelný režisér a výborný herec 
zároveň, Jozef Číž ale aj samotné 

prostredie Strednej lesníckej technic-
kej školy, na čele s jej neúnavným 
organizátorom kultúrneho diania v 
meste, riaditeľom školy Ing. P. Mojži-
tom. Nemohol som byť nečinný ani ja 
a celkom rád som sa dal „vtiahnuť“ 
do divadelných aktivít v meste. Moje 
študentské roky v B. Štiavnici to bol 
aj aktívny šport. Hral som futbal 
za DINAS B. Belá. Spoznal som pri 
tomto športe veľa vzácnych priateľov, 
s tým najvrelejším vzťahom k našej 
milovanej B. Štiavnici. Priateľstvo s 
nimi pretrváva dodnes a keď prichá-
dzam do B. Štiavnice, stále sa s nimi 
veľmi rád stretávam.
Dodnes si mimoriadne živo spomí-
nam na svojich profesorov v škole. 
Vďačím im nielen za nadobudnu-
té vedomosti, ale aj za formovanie 
mňa i mojich spolužiakov na ľudí 
s vrúcnym vzťahom k mestu, jeho 
svetoznámej minulosti, pamiatkami, 
prekrásnej prírode, ktorá bola všade 
navôkol v kraji pod Sitnom, ale aj k 
umeniu a kráse vôbec. V tomto smere 
vynikal zvlášť Ing. Jozef Lackovič.
Z mojich aktivít z neskoršieho obdo-
bia, ktoré mali priamy vzťah ku B. 
Štiavnici, najradšej spomínam na to, 
že som bol jedným z hlavných orga-
nizátorov nádhernej aktivity mla-
dých ľudí pri záchrane jedinečného 
technického dedičstva – tajchov v 
okolí B. Štiavnice a prívodných jar-
kov ku nim. Hneď po prácach na zá-
chrane Čiernobalockej železnice sme 
v rámci akcie Strom života rozprúdili 
túto aktivitu mladých ľudí v B. Štiav-
nici. Boli sme prví, ktorí sme nielen 
upozornili na tajchy v okolí Banskej 
Štiavnice – unikátne technické ako 

aj historické dedičstvo, ale sme zača-
li aj s ich záchranou. Veľmi ma teší, 
že taká príkladná a obdivuhodná 
aktivita mladých ľudí – Strom živo-
ta prežíva na Slovensku až dodnes. 
Ešte viac ma však teší, že záchrana a 
postupná rekonštrukcia tajchov a ich 
hrádzí našla svojich nasledovníkov u 
tých najpovolanejších a najkompe-
tentnejších – Slovenského vodohos-
podárskeho podniku, š.p. 
Od 15.9.1999, odkedy pracujem na 
Sekretariáte prezidenta SR, sú moje 
aktivity v súvislosti s B. Štiavnicou i 
celým okresom nerozlučne spojené s 
návštevami prezidenta SR. Prvýkrát 
som organizačne zabezpečoval náv-
števu prezidenta SR R. Schustera 
6.6.2001, pri príležitosti slávnostné-
ho sprístupnenia štôlne Glanzenberg, 
ktorú expozične sprístupnilo SBM. 
Odvtedy som viackrát pripravoval 
návštevy, hlavne prezidenta SR I. 
Gašparoviča a samozrejme, vždy som 
sa týchto návštev aj zúčastnil, či už 
išlo o Salamandrové dni, Beh Ústavy 
SR, nad ktorým mal vlani prezident 
SR aj záštitu, preteky Okolo Sloven-
ska a v posledných rokoch s absolút-
nou pravidelnosťou chodievame aj 
na Dni sv. Huberta. Využívam túto 
príležitosť a prajem „mojej“ milova-
nej B. Štiavnici, jej obyvateľom i ce-
lému okresu len to najlepšie a samo-
zrejme ďalší rozvoj mesta i všetkých 
obcí v kraji pod Sitnom.“
Za všetkých čitateľov ŠN, ktorí po-
znajú nášho jubilanta, mu do ďalších 
rokov života dobré a pevné zdravie, 
šťastie, spokojnosť.

Ján Novák

Marián Parkányi a Banská Štiavnica

Nie je to tak dávno, čo som na tom-
to portáli písal o tzv. Internetovej 
kaviarni. Tá bola premenovaná na 
honosnejší názov Garáž Pub, a tým 
sa zväčšil aj jej dosah na blaho oby-
vateľov nášho sídliska. Dňa 14.7. 
okolo 22:40 musela opäť zasahovať 
Mestská polícia proti rušiteľom noč-
ného pokoja a zabránila aj bitke, ku 
ktorej sa schyľovalo, lebo nespokojný 
občan, napodiv tentoraz nie ja, ktorý 
som považovaný za chronického sťa-
žovateľa, už chcel zobrať situáciu do 
vlastných rúk.
Šok ale prišiel po informácii od za-
sahujúcej hliadky, (chcem podotknúť, 
že prišla okamžite a situáciu prompt-
ne riešila!), že nakoľko prevádzke boli 
predĺžené otváracie hodiny cez týždeň 

do 24:00 a piatok a v sobotu dokonca 
do 02:00 (asi za odmenu za vynika-
júce poskytovanie služieb zákazní-
kom) nemôžu okrem spacifi kovania 
rušiteľov pokoja nič robiť, lebo sa to 
stalo mimo prevádzky (asi 5 metrov 
od nej, teda pred ňou). Ja sa pýtam, 
je sídlisko pod Kalváriou takou baš-
tou cestovného ruchu, že prevádzka, 
ktorá je umiestnená uprostred neho, 
a ktorú za posledný mesiac navštívila 
Mestská polícia už tretíkrát, má mať 
takú dlhú prevádzkovú dobu, ktorá 
normálne pracujúcim občanom ne-
umožní oddych po vykonanej práci? 
Je to normálne, aby niekto tak ako 
včera, reval 10 minút o pol jedenás-
tej „Choďte všetci do p...e?, keď si ide 
pred dvere prevádzky pofajčiť. Ne-

viem, že by nejaká prevádzka v mes-
te, ktorá nemá hudobnú produkciu, 
a ktorú navštevujú aj turisti, ktorými 
sa mesto tak rado oháňa, mala otvo-
rené cez víkend dlhšie ako do 24:00 
resp. cez týždeň do 22:00 alebo 23:00. 
A to v meste nikto nebýva, a tak ho 
nemôžu ani rušiť.
Ale ako to vyzerá, keď už sme tým 
turistickým centrom tak sa turisti 
po 22. hodine budú presúvať na naše 
sídlisko, lebo tam ich čakajú veci ne-
tušené...

Ing. J. Sedílek

Vážený pán Ing. Ján Sedílek, 
Na základe vašej sťažnosti sme 
prevádzkarovi „internetovej ka-
viarne“ Pod Kalváriou okamžite 

zaslali upozornenie na dodržiava-
nie nočného pokoja a stanovených 
otváracích hodín. Zároveň sme 
požiadali Mestskú políciu o vy-
konávanie každodenných kontrol 
uvedenej prevádzky, o kontrolu 
otváracích hodín a dodržiavania 
nočného pokoja.  Pokiaľ sa poru-
šovanie ustanovení VZN č.1/2002 
v znení Dodatku č. 1 a 2 na ochra-
nu verejného poriadku v meste 
Banská Štiavnica a rekreačnej ob-
lasti Počúvadlianske jazero, čin-
nosťou vyššie uvedenej prevádzky 
zopakuje, budú v tejto prevádzke 
upravené otváracie hodiny roz-
hodnutím primátora mesta na pô-
vodné otváracie hodiny.

IN

Garáž Pub „veľ k á radosť“ nášho sídliska

Takmer 300 účastníkov na ce-
loslovenskom podujatí.
V nedeľu, dňa 20. júla popolud-
ní sa uskutočnil už VII. ročník 
Národného výstupu na Sitno, 
tak, ako v minulých rokoch 
pri príležitosti pripomenutia 
si vyhlásenia Deklarácie o zvr-
chovanosti SR, ktorú vyhlásila 
Slovenská národná rada dňa 17. 
júla 1992. 
Aj keď počas výstupu na Sitno 
sa spustil dážď, neodradilo to 
takmer 300 účastníkov z celého 
Slovenska, ktorí si prišli uctiť aj 
tento rok významný historický  
medzník nášho národa práve 
na našom legendárnom Sitne. 
Účastníkom podujatia sa priho-
vorili vedúci delegácie Matice 
slovenskej PhDr. Miroslav Bie-
lik - jej podpredseda, riaditeľ 
Domu Matice slovenskej v Le-
viciach Vincent Mozdík, ako aj 
predseda MO MS v B. Štiavnici. 
V kultúrnom programe vystúpi-
li Jolana Šamová – predsedníč-
ka Živeny - spolku slovenských 
žien v B. Štiavnici a matičný 
súbor Prameň zo Žarnovice. 
Za organizátorov – Dom Ma-
tice slovenskej v Leviciach, 
MO Matice slovenskej  v B. 
Štiavnici, Štiavnických Baniach 
a v Žarnovici aj na tomto mies-
te všetkým, ktorí sa akýmkoľvek 
spôsobom pričinili o toto, opäť, 
ako v minulých 6-tich rokoch, 
vydarené celoslovenské poduja-
tie, ďakuje  

Dr. Ján Novák, CSc. 
predseda MO MS v B. Štiavnici 

Výstup na Sitno
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V čom spočíva duch miesta, genius 
loci, spirit Banskej Štiavnice? Ne-
chcem hovoriť o celej Štiavnici, o po-
citoch, ktoré zaiste v každej citlivej 
duši prostredie Štiavnice napriek 
všetkému (...) stále vyvoláva. Chcem 
sa zamerať na Kostol sv. Kataríny. 
S láskou si spomínam na časy, keď 
staručký, ale veľmi dôstojný kňaz 
– asi posledný veľprepošt na Slo-
vensku – Emanuel Schubert, slúžil 
sväté omše každé nedeľné ráno práve 
tam. Dôstojný obrad toho, na čo bol 
kostol určený od svojho vysvätenia 
(1500) znásoboval každou omšou 
silu ducha miesta. A tá sila miesta dá-
vala naopak povznášajúci pocit jeho 
návštevníkom. 
V čom je schovaný spirit, ktorý ne-
vidíme, len neodškriepiteľne cítime? 
V gotických klenbách s kamenný-
mi rebrami, v zachovanej nástennej 
maľbe Posledného súdu v presby-
tériu chrámu, v gotickej Madone 
s Ježiškom, v barokovo výpravnom 
oltári? Vstupných neskorogotických 
portáloch? Zaiste vo všetkých tých-
to hmatateľných architektonických 
a umeleckých dielach. Ale miesto je s 
určitosťou nasiaknuté aj neuchopiteľ-
nou spiritualitou, ktorú mu vpečatili 
obrady liturgického charakteru. 
Posledné roky sa zamýšľam nad upa-
dajúcim osudom najkrajšieho chrá-
mu v Banskej Štiavnici. Po odchode 

dôstojného pána Emanuela Schuber-
ta sa už v kostole omše neslúžia. Jeho 
dvere sa otvárajú len počas prázdnin, 
keď slúži ako múzeum. Aspoň voľačo, 
povieme si. Ale keď som tam niekoľ-
kokrát s návštevníkmi vošla, hanbila 
som sa za špinu a zanedbanosť. Aj 
za to, ako nechránene sú vystavené 
vzácne archívne knihy (v kultúrnych 
krajinách by aj archivári mohli v nich 

listovať len v bielych jemných ruka-
vičkách), alebo vzácne historické bo-
hoslužobné rúcha - ornáty. Nedávno 
som sa hanbila aj za reštaurátorov, 
ktorí „reštaurovali“ okenné vitráže 
(ťažko hovoriť o reštaurovaní, lebo 

celé olovené rámiky sú nové, nie reš-
taurované). Reštaurátori, ani nikto 
iný počas inštalačných prác neochrá-
nili ani gotickú Madonu, nezakryli 
ani obrazy – veľkoplošné olejomaľby, 
ani oltárnu drevorezbu z kaplnky 
Svätých schodov z Kalvárie, ktorá je 
tam opretá o bočnú stenu presbyté-
ria, ani kamennú gotickú krstiteľ-
nicu, ani oltáre... Našla som všetko 

zapadnuté vrstvou prachu a sem-tam 
zaschnutou maltou. 
Posledné dva roky sa nám zapáčilo, 
že sme objavili v Banskej Štiavnici 
dlho hľadaný a chýbajúci „kulturák“. 
Áno, z kostola sv. Kataríny sa stáva 

obyčajný „kulturák“. Ten kulturák, 
ktorý si Štiavničania prepásli, keď sa 
vzdali jedinej divadelnej a spoločen-
skej sály v dnešnom cirkevnom gym-
náziu (bývalom KaSS), alebo keď 
sa vzdali synagógy a predali ju do 
súkromných rúk bez záruky opravy 
a kultúrno-spoločenského využitia... 
Jazz milujem. Len sa snažím vnímať 
charakter miesta. A niektoré mies-
ta majú svoju dôstojnosť. Kostol sv. 
Kataríny k nim nepochybne patrí. 
Jazz je muzika, ktorá skôr patrí do 
zafajčených barov a kaviarní, než do 
kostola. 
Aj kvôli tomu som tento rok na Jazz-
nicu nešla. Rušila by ma neadekvát-
nosť priestorov, kde sa konala. Mi-
nulý rok sa chvela gotická Madona 
aj kamenné rebrá klenieb pod nad-
mernou rezonanciou elektrických 
gitár, bubnov a reproduktorov. Ľudia 
jačali a pískali... Nezdá sa vám to za 
hranicou dôstojnosti? Nemusíte byť 
vôbec nábožensky založení. Stačí ak 
ste kultúrne vnímaví.
Koncert v kostole? Áno, ale musíme 
citlivo hľadať tú subtílnu hranicu 
a umožniť v ňom vhodné umelecké 
témy (napr. gospelovo-spirituálneho 
charakteru, komorné telesá vážnej 
hudby a pod.), ktoré spirit a dôstoj-
nosť miesta nedegradujú, ale ktoré 
ho podčiarkujú.

Katarína Vošková

„Duša“ Kostola sv. Kataríny

„Keby to boli len tieto dva koncerty 
(organový koncert v evanjelickom 
kostole a koncert vokálnej skupiny 
Close Harmony Frieds v Kostole sv. 
Kataríny – pozn. aut.) tak je to už 
skvelý program a krásny zážitok“ - 
povedala pani z Nitry, ktorá sedela 
predo mnou aj s rodinou na jednom 
z koncertov.
Lenže tých podujatí bolo v sobotu 21. 
júna 2008 v historickom centre Ban-
skej Štiavnice, výnimočne premene-
nej tento deň na pešiu zónu, oveľa 
viac. Ja osobne som stihla absolvovať 
s kamarátkami módnu prehliadku, 
úsmevné pouličné divadla o Prome-
teovi, výstavu drakov pána Oravca, 
tanečné improvizácie – a že išlo na-
ozaj o improvizácie, o tom nás pre-
svedčil jeden z mladých tanečníkov, 
ktorý do tanca zapojil aj malé dieťa, 
zatúlané medzi tanečníkov. Pozreli 
sme si remeselné trhy, výrobu mečov 

a lukostreľbu, príchod kráľa do mes-
ta, sprievod rytierov, sprievod drakov 
detí z Banskej Štiavnice, Zvolena a B. 
Bystrice – to všetko sprevádzané raz 
skvelým bubnovaním Vargovcov, či 
melódiami Old Quitars. 
Tak ako pre paniu z Nitry, aj pre nás 
boli vyvrcholením programu spomí-
nané dva koncerty, druhý v Kostole 
sv. Kataríny nadchol nielen nádher-
ným spevom ale aj atmosférou, ktorú 
dotvárali plamene 1 200 sviečok. A 
keď popri mne prechádzal „ohnivý 
drak“, napriek teplu, ktoré sálalo zo 
zapálených fakieľ, mala som po tele 
zimomriavky. Iste, ako pri každom 
veľkom podujatí, vyskytli sa aj tu 
menšie nedostatky skôr technického 
rázu, ale možno sme ich postrehli len 
my, ktorí v sebe nezaprieme určitú 
„profesionálnu deformáciu“. Lebo 
ohlasy ľudí, Štiavničanov i turistov, 
boli, ako som zaregistrovala, veľmi 

priaznivé. A to sme už my, trochu 
skôr narodení, nečakali po polnoci 
na Zdenku Prednú a Szendreiovcov, 
ktorí, ako som počula, roztancovali 
námestie a vytvorili výbornú náladu.
Keďže sama pripravujem ročne nie-
koľko desiatok podujatí v Štiavnici i 
v iných mestách a obciach (v ktorých 
sa počet interpretov a divákov nedá 
porovnať s podujatím Spectaculum 
Ignis počas letného slnovratu), viem 
si živo predstaviť, čo so sebou prináša 
podujatie takýchto rozmerov. Aj to, 
čo si bežný návštevník väčšinou ne-
uvedomuje. Že totiž každé podujatie 
začína nápadom, projektom (ktorý, 
ako som sa dozvedela, autorovi Mgr. 
Danášovi neprešiel, takže si musel 
pozháňať sponzorov), ďalej je to za-
bezpečenie účinkujúcich, dohody, 
ozvučenia, moderovanie, úprava 
priestorov, občerstvenia, scenár, ré-
žia, propagácia, pozvánky, plagáty, 

koordinácia činnosti... atď., atď. Sú 
to veci, ktoré dajú zabrať organizáto-
rom psychicky, fyzicky a samozrejme 
aj fi nančne. A pokiaľ to má „na ple-
ciach“ v podstate jeden človek, tak 
klobúk dole pred ním. Veď v sobotu 
účinkovalo 175 interpretov, a autoro-
vi projektu pomáhali desiatky dobro-
voľníkov (ohnivý drak a iné) v pod-
state niekoľko mesiacov. Návštevníci 
ocenili aj to, že sa historické centrum 
uzavrelo počas dňa a hlavne – čo je 
dnes už priam ojedinelé, že sa nikde 
nevyberalo vstupné. Ako Štiavničan-
ka, aj ako pracovníčka v oblasti kul-
túry, som rada, že sme mali v meste 
takéto vydarené podujatie. Mgr. Da-
nášovi gratulujem a ďakujem, držím 
mu palce do ďalších akcií, eventuálne 
v prípade záujmu a v rámci svojich 
možností radi pomôžeme aj z Osve-
ty. 

Mgr. Mária Petrová

Divadlo ohňa z pohľadu diváka 
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SBM
EXPOZÍCIE
Starý zámok
 pondelok - nedeľa 9.00 - 18.00
 streda 9.00 - 19.00

Nový zámok
 pondelok - nedeľa 9.00 - 18.00
 piatok 9.00 - 19.00

Banské múzeum v prírode
 pondelok 12.00 - 18.00
 utorok - nedeľa 9.00 - 18.00
 sobota 9.00 - 19.00
 

Galéria J. Kollára
 utorok - nedeľa 9.00 - 17.00

Mineralogická expozícia
 pondelok - nedeľa 9.00 - 18.00
 štvrtok 9.00 - 19.00

Kammerhof
 pondelok - nedeľa 9.00 - 18.00
 utorok 9.00 - 19.00

VÝSTAVY
Anton Čutek: sochy a 
kresby 20.6. - 31.8.
Galéria J.Kollára

Štôla Glanzenberg
 utorok - sobota o 11.00 a 13.00 
pre vopred nahlásené skupiny

MÚZEUM 
VO SV. ANTONE
 utorok - nedeľa 8.30 - 16.00

VÝSTAVA
Drevo, sklo a kov
26.6. - 31.12.

banskoštiavnický Betlehem
 utorok - nedea. - .
 Nádvorie Jašteriky

Múzeá otváracie hodiny

Galéria Jozefa Kollára sa nachádza 
v troch obnovených domoch zo 
16. storočia, na Námestí sv. Trojice 
v Banskej Štiavnici. Stále expozície 
prezentujú výtvarné umenie od 
polovice 13. storočia až po tvorbu 
maliarov 20. storočia, banskoštiav-
nických rodákov Edmunda Gwer-
ka a Jozefa Kollára. Okrem pre-
hliadky stálych expozície galéria 
ponúka krátkodobé výstavy, kto-
ré sa v priebehu roka obmieňajú. 
Problematike environmentálnej 
výchovy a vzdelávania mládeže v 
oblasti kultúry a výtvarného ume-
nia je venovaný projekt ŽIVÁ GA-
LÉRIA, v rámci ktorého sa môžu 
návštevníci v týchto oblastiach 
vzdelávať tzv. hravou formou (ma-
ľovanie priamo v galérii, premie-
tanie videofi lmov s environmen-

tálnou tematikou, prechádzka po 
Starom meste a pod.). 
Do pozornosti verejnosti odporú-
čame predovšetkým: 
program „Po stopách Jozefa Kol-
lára“, ktorý ponúka pre žiakov 
základných a študentov stredných 
škôl prehliadku náučného chodní-
ka po historickej časti mesta s vyu-
žitím pracovného zošita, v ktorom 
môžu návštevníci zhodnotiť a po-
rovnať zmeny v krajine s dielami 
majstra Jozefa Kollára. Ponúkame: 
pracovný list
maľovanie v galérii, možnosť re-
alizovať výtvarnú výchovu, pou-
kázať na rôzne techniky a spôso-
by maľby na príklade najstarších 
diel až po súčasné umenie pria-
mo v priestoroch galérie, zároveň 
spojiť teoretické vedomosti zo 

zručnosťou a prakticky zrealizo-
vať vlastné umelecké dielo podľa 
predlohy majstrov. Ponúkame: 
maliarske stojany, podložky, suché 
pastely. 
Otváracie hodiny: utorok - nedeľa 
od 9.00 hod. do 17.00 hod.
Vstupenky do Galérie Jozefa Kol-
lára si môžete zakúpiť v Informač-
nom Centre na námestí sv. Trojice 
v Banskej Śtiavnici, 
vstupné je: 50,- Sk (dospelí, 20,- 
Sk, deti, 10,- Sk) skupiny detí nad 
15 osôb a 1osoba (dozor) zdarma 
V prípade záujmu nás kontaktujte 
na telefónnom čísle 045 691 34 31. 
Tešíme sa na Vašu návštevu!

Mgr. Eva Matoušeková
samostatný pracovník a lektor 

Galéria Jozefa Kollára

Škola v múzeu – živá galéria
Projekt environmentálnej výchovy detí a mládeže v Galérii Jozefa Kollára

Rekonštrukcia židovského cintorína
Na Slovensku už niekoľko rokov 
existuje grantový program Šanca pre 
váš región. V roku 2008 bol tento 
program vyhlásený Kontom Orange 
14.2.2008 a v tomto roku sa doňho 
zapojilo 361 projektov. Projekt, ktorý 
som predložila, uspel v konkurencii 
iných projektov a na základe rozhod-
nutia odbornej hodnotiacej komisie 
a Správnej rady Konta Orange bol 
tomuto projektu udelený grant vo 
výške 90 000 Sk. Zároveň bol projekt 
ocenený aj ako Projekt roka 2008, 
čím mu bude udelená ďalšia dotácia 
vo výške 50 000 Sk. 
Projekt predložila neformálna sku-
pina občanov pod vedením PaedDr. 
Beaty Nemcovej a tvorená predo-
všetkým nadšencami, ktorí neváhajú 
obetovať svoj vlastný voľný čas ako 
aj námahu na dobrú vec. Ide predo-
všetkým o mladých ľudí, študentov 
GMN A.Kmeťa a tiež PhDr. Adriany 
Matejkovej, Slovenské banské múze-
um a Ing. arch. Kataríny Voškovej, 
Fakulta architektúry TU Bratislava, 
odbornými konzultantkami projek-
tu. Samotná realizácia projektu za-
hrnuje obdobie jún až október 2008. 
Nový projekt Rekonštrukcia ži-
dovského cintorína je iba priamym 
pokračovaním predošlých aktivít 
študentov a jeho cieľom je zrekon-
štruovať židovský cintorín v Ban-
skej Štiavnici a urobiť tak z neho 
miesto, ktoré je hodné spomienky 
na všetkých, čo kedysi tvorili ne-

oddeliteľnú súčasť nášho regiónu. 
Banská Štiavnica nie je, nanešťastie, 
jediným miestom na Slovensku, kde 
sa židovské cintoríny ničia a sú mies-
tom stretnutí vandalov, či vhodným 
zdrojom kamenárskeho materiálu. 
Ja však dúfam, že pomocou grantu, 
pomocou sponzorov, Mesta Ban-
ská Štiavnica a dobrovoľníkov tento 
stav zvrátime a vrátime tak tomuto 
vzácnemu miestu svoju tvár a vzdá-
me mu tak patričnú úctu. Samotná 
rekonštrukcia má zahrnovať čistenie 
cintorína, rekonštrukciu náhrob-
ných kameňov, omietnutie vonkaj-
ších a vnútorných stien a stropov 
Ciduk Hadin (dom smútku), výrobu 
informačných tabúľ, rekonštrukciu 
brány a podobne. 
Rada by som na tomto mieste vyzva-
la všetkých obyvateľov, ktorí by radi 
akýmkoľvek spôsobom pomohli pri 
obnove cintorína, aby sa so mnou 

skontaktovali na tel. čísle: 0905 752 
871 alebo emailovej adrese beata.
nemcova@gmail.com. Radi uvítame 
akúkoľvek pomoc vo forme dobro-
voľníckej práce, stavebného materi-
álu, zapožičania pracovného nára-
dia, fi nancií, fotografi í židovského 
cintorína či starých fotografi í budov 
patriacich žid.obyvateľom v minu-
losti, príbehy a fotografi e o žid.oby-
vateľoch mesta. Od júna už prebeh-
lo niekoľko brigád a ďalšie sa budú 
konať v týchto termínoch: od 28. do 
31.júla, od 1. augusta do 31.augusta 
každý deň od 18. hod., okrem víken-
dových dní – prebieha čistenie hro-
bov, ich okolia, čistenie a natieranie 
zábradlia a brán. V prípade záujmu 
zúčastniť sa, potvrďte svoju účasť na 
vyššie uvedených kontaktoch. Ďaľšie 
dátumy budú oznámené koncom 
júla.

PaedDr. Beata Nemcová
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Pozvánky

Mesto Kremnica vás sr-
dečne pozýva na XVIII. 

ročník Kremnického jarmoku, 
ktorý sa bude konať v dňoch 25. 
a 26. júla 2008 na Štefánikovom 
námestí, Námestí SNP a na Ulici 
Pavla Križku v Kremnici. Priví-
tame aj účasť podnikateľov a re-
meselníkov, ktorí majú záujem 
o predaj svojich výrobkov na 
Kremnickom jarmoku. Bližšie 
informácie o jarmoku získate na 
MsÚ v Kremnici, alebo na tel. č. 
045/6742 506. 

Usporiadateľ ŠK Štefultov 
si vás dovoľuje srdečne 

pozvať na Púťový deň, ktorý sa 
uskutoční dňa 26.7.2008, t.j. so-
bota na ihrisku pri kultúrnom 
dome na Štefultove.
Program: Začiatok o 16.00.s rôz-
nymi športovými hrami   jazdou 
na koňoch 20.00 začína Tekvico-
vý bál s hudobnou skupinou
Jewel. O perfektnú zábavu, tom-
bolu a občerstvenie je postarané 
VSTUP ZDARMA ! ! !

Dobrovoľný hasičský zbor 
vo Sv. Antone zvoláva ha-

sičské družstvá mužov, žien a 
žiakov na „VII. Ročník o putov-
ný pohár p. Antona Kružlica. 
Kedy? 26. júla 2008 začiatok sú-
ťaže o 10.00 hod.
Banskoštiavnicko-hodrušský ba-

nícky spolok v Banskej Štiavnici 
vás srdečne pozýva na 11. Nác-
kov štiavnický pochod, ktorý sa 
uskutoční vo štvrtok 31.júla 2008 
o 19. hod. spred dedičnej štôlne 
Glanzenberg Príďte, zapojte sa 
do pochodu, podľa možností 
v baníckych, resp. iných unifor-
mách a neoľutujete! Zdar Boh! 

Poďakovanie

Som jedna z tých, ktorým sl-
niečko žitia pomaly zapadá, 

navštevujú nás choroby a trá-
penia, čoraz častejšie potrebu-
jeme ľudskú pomoc. Aj ja by 
som pravdepodobne zle skonči-
la, keby nie pomoci záchrannej 
služby dňa 21.7.2008 v Domove 
Márie. Bol to skutočne rýchly, 
profesionálny zákrok. Dojal ma 
najmä ľudský prístup p. dok-
torky a sestričky. Ďakujem im 
z celého srdca. Taktiež ďakujem 
mojej dcére s rodinou za pomoc, 
ktorú mi poskytli.

Oľga Gregáňová

Spomienka

Dňa 22.júna 2008 uplynu-
lo 5 rokov, čo nás navždy 

opustila naša drahá mama, sta-
rá mama, prababička Jozefína 
Havranová, rodená Černayová. 
Tí, čo ste ju poznali, venujte jej 
tichú spomienku. Ďakujeme! 
Manžel, deti s rodinou a ostatná 
rodina.

Vážení lúštitelia! Výhru vo výške 100,-
Sk si výherca môže prevziať v poklad-
ni Klientskeho centra. Správne zne-
nie Krížovky z č.27/2008 znie: „Keď 
sa snažíme naučiť naše deti všetko 
o živote, učia naše deti nás, o čom 
je.“ 100,-Sk vyhráva Eva Pauková, 
L.Svobodu 27, Banská Štiavnica

redakcia ŠN

V krížovke sa ukrýva príslovie: „...
(dokončenie v tajničke).“

A., Bozky, ohrada, vlastníš, B., Doo-
kola, slovenský spisovateľ,
C., Praje, 1 001 v Ríme, vodný živo-
čích, D., Patriaci Ine, egyptský Boh 
Slnka, súčasť aromatických olejov, 
E., Samohlásky slova želala, výrobca 
klobúkov, stred slova vylep, F., Kul-
túrna komisia, 4.časť tajničky, textová 
skratka, G., Popevok, šetril, ozn. áut 
Banskej Štiavnice, H., Adriana, liek na 

hypertenziu, citoslovce trúbenia,
I., 3. časť tajničky, technická atmo-
sféra, mesto na Morave, J., Drahý kov, 
Matilda dom., K., Družka Adama, 
Arnold, dub anglicky, 
1., 1..časť tajničky, luhajte, 2., Čisti-
dlo na okná, kadiaľ, Okresný výbor, 
3., Pridávajú soľ, skratka v liste, fran-
kovka, 4., Naplánované úlohy, pracu-
je motykou, samohlásky slova kúpa-
la, 5., Baňa na kameň, ženské meno, 
skratka sekundy a Rötgenu, 6., Omo-
taj, biblický vrch, ozn. áut Trenčína,
7., Hovorí nezmysly, pila naopak, 
skr. biologický, 8., 2.časť tajničky, zn. 
Ytria a litra, časť trlice, 9., Samohlás-
ka, keď sa pozerá do hrdla, nebezpeč-
ná infekčná choroba, vetrovka, 10., 
Značka síry a draslíka, 5.časť tajnič-
ky, podmienková spojka.
Pomôcky: Ebola, Topas, Enap, Kara, 
Válek, Brno

Pripravuje: A. Rihová

Kultúrne podujatia
25.-27.7. Festival peknej hudby
Starý zámok - Rytierska sála, La-
pidárium, Kaštieľ vo sv. Antone 
- Kaplnka
9. ročník medzinárodného Festi-
valu peknej hudby, prinesie via-
cero výnimočných zážitkov. 

V piatok 25.7. od 17,00 hod. Sta-
rý zámok, Rytierska sála - Ver-
nisáž výstavy Františka Kudláča. 
Vystúpia: Vladimír Merta – spev, 
gitara, Eugen Prochác – violon-
čelo. O 20,00 hod. Starý zámok, 
Lapidárium - slovenský komorný 
orchester Cappella Istropolitana 
s poľským dirigentom Jacekom 
Rogalom. Sólistkou večera bude 
ruská huslistka Elena Denisova.

V sobotu 26.7. sa uskutočnia dva 
koncerty. O 11.00 hod. v baro-
kovej kaplnke kaštieľa vo Svä-
tom Antone vystúpi Pressburger 
Quartet. O 20.00 hod. zaznie na 
Starom zámku klavírny recitál 
v podaní vynikajúcej belgickej 
klaviristky Joanny Trzeciak.

V nedeľu 27.7. Starý zámok, Ry-
tierska sála - záver festivalu pek-
nej hudby bude patriť slovenským 
operným stáliciam Ľubici Var-
gicovej – soprán a Vladimírovi 
Chmelovi - tenor, ktorí v sprie-

vode klaviristu Daniela Bura-
novského uvedú známe Beliniho 
operné árie a duetá. Bližšie info: 
www.fph.sk

2.8. Nezabudnuteľné remeslá
Nám. sv. Trojice, od 10,00 – 17,00 
hod.
Tradičný festival starých reme-
siel, tento rok venovaný rómskej 
kultúre. Účinkujú: Ľudová hudba 
Jána Demeho z Klenovca, Sen-
dreiovci, Zacharovci so sólistami 
z Poník a rómsky súbor Amáro 
Dživipen zo Žiaru nad Hronom.

2.8. World Music Festival
Amfi teáter, od 15,00 hod.
2. ročník minifestivalu pozostá-
vajúci z koncertu piatich zaují-
mavých kapiel v priestoroch Am-
fi teátra. Vystúpia: Orbus, Luky 
Lukáč, Mysami, Petiar, Kofein, 
Pathetic Hypermarket Band, Jana 
Štefl íčková, Sanyland, Roc´hann 
a Karpatské horké. Bližšie info na 
www.wmf.szm.sk, alebo na tel.č.: 
0911 298 407, e-mail: info@cul-
tour.sk. 

Bližšie info: Oddelenie kultúry, 
cestovného ruchu a športu, tel. č.: 
045/6949650-51, 
e-mail: kultura@banskastiavnica.
sk
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Kultúrny a športový 
desiatnikV stredu 16.7. sa do Kostola sv. 

Kataríny ponáhľali všetci tí, ktorí 
majú radi kvalitnú muziku. Pokra-
čovaním úspešnej JAZZNICE bol 
koncert umeleckého zoskupenia 
TRIANGO – Petra Breinera a jeho 
spoluhráčov Borisa Lenku a Stana 
Palúcha (klavír, husle a akordeón). 
Peter Breiner patrí k najnahráva-
nejším hudobníkom sveta. Pôvo-
dom Humenčan absolvoval Vysokú 
školu múzických umení v Bratisla-
ve (1982) a pokračoval v štúdiu 
u Alexandra Moyzesa. Od r. 1992 
žije v Toronte v Kanade. Preslávil 
sa ako dirigent, skladateľ, klavi-
rista, aranžér a publicista. Hral na 
nespočetných koncertoch a diri-
goval mnohé hudobné telesá. Jeho 
repertoár je veľmi široký – Haydn, 
Mozart, Bach, Gershwin, Brahms, 
Schubert, Čajkovskij, vlastné kom-
pozície i autorstvo dvoch muziká-
lov. Breiner hrá barokovú hudbu, 
pop, džez, symfonickú a fi lmovú 
hudbu. Kompaktné disky tohto 

neobyčajne talentovaného hudob-
níka sa už vyšplhali k číslu 90! 
V r.2007 sa TRIANGO predstavi-
lo s unikátnym projektom Svetové 
tangá v aranžmáne Petra Breinera. 
A ukážky z neho sme mali mož-
nosť vypočuť si i v našom meste. 
Bol to neobyčajne silný zážitok. 
Všetci účinkujúci sú výborní mu-
zikanti a bravúrne ovládajú svoje 

inštrumenty. Publikum (takmer 
obsadený kostol) si dlhotrvajúcim 
potleskom vynútilo aspoň jeden 
prídavok.
Je potešiteľné, že Štiavničania 
a návštevníci nášho mesta majú 
možnosť byť účastníkmi takýchto 
kvalitných hudobných podujatí.

Nora Bujnová

Milovníci dobrej hudby si opäť prišli na svoje

Malebnú dedinku už od skorého 
rána objímali slnečné lúče a v poo-
bedňajších hodinách sa začali schá-
dzať návštevníci na 8. stretnutí Dní 
hojnosti, kde ich srdečne privítala p. 
starostka obce Prenčov Bc. Alenka 
Ciglanová, odetá v kroji. Mohutné 
lipy robili príjemný chládok, aby 
návštevníci mohli vychutnať krásnu 
atmosféru piesní, tancov, starodáv-
nych zvykov ako jarmoku, pradenie, 
či tkanie bielizne.
Zlatým lúčom programu bolo pred-
vedenie 39 krojov, ktoré zobrazili vý-
voj oblečenia našich predkov. Túto 

nádheru zozbierala zanietená vedú-
ca Folklórneho súboru Prenčovan – 
Anka Kriegerová. Za veľkej podpo-
ry tvojej rodiny a p. starostky, si to, 
Anička, zvládla a toľkú nádheru, do 
ktorej sa odlievali naši predkovia, si 
ukázala všetkým návštevníkom. Za 
seba i za všetkých prítomných ľudí. 
Ti patrí srdečná nekonečná vďaka. 
Zaujímavým bolo aj otvorenie ko-
váčskej vyhne u MUDr. Igora Mar-
tuliaka, ktorá po r. 1947 bola spuste-
ná a uvedená do prevádzky práve na 
týchto slávnostiach.
Milým programom nás potešili tieto 

súbory: Prenčovanček ZŠ Prenčov, 
Červené jabĺčko zo Sv. Antona, 
Urpín z B. Bystrice, Podhorčan 
z Podhoria, a náš tanečný a spevác-
ky súbor Prenčovan. Mnohých vý-
hercov potešila tombola. Ako vždy 
nechýbali ani tradičné lokše, piro-
hy, rezance, štrúdle, pagáče, peč, 
prasa, guláš, ochutnávka jablkovi-
ce, takže nielen krása oku lahodia-
ca, ale aj dobroty do bruška, každý 
si mohol prísť na svoje. Všetkým, 
ktorí sa o toto stretnutie postarali, 
ďakujem.

Cútová Emília 

Prenčovská paráda...
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25.7. – 27.7. (piatok - nedeľa)
Festi val peknej hudby
Starý zámok, Rytierska sála, La-
pidárium, Kašieľ vo sv. Antone, 
kaplnka
Bližšie info na str.9, www.fph.sk

25.7. (piatok)
Štefultovský pút
Štefultov, Tradičné hody plné zá-
bavy venované tekvici

25.7. (piatok)
NZ3, Ovce na Islande
Amfi teáter pod Novým zámkom 
o 19,00 hod. má pre vás priprave-
ný ďalší neobvyklý koncert. Pred-
staví sa vám nový projekt Jakuba 
Ursínyho, Luboša Párnického 
a Ota Palkoviča s názvom NZ3. 
Ako predkapela sa vám predstaví 
skupina Ovce na Islande, vstupné: 
50,-Sk. Bližšie info na: tel. č.: 0911 
298 407, e-mail: info@cultour.sk

27.7. (nedeľa)
Iron Man
Amfi teáter, o 21,30 hod.
Bližšie info na: tel. č.: 0911 298 
407, e-mail: info@cultour.sk

2.8., 9.8., 23.8., 15.8. (soboty)
Noc na Starom zámku 
Od 20,30 hod. Nočné divadel-
né prehliadky Starého zámku na 
tému Moliérových príbehov

2.8. (sobota)
Festi val folk & world music
Amfi teáter, od 15 hod.
Minifestival pozostávajúci z kon-
certu piatich zaujímavých kapiel 
v priestoroch Amfi teátra. Bližšie 
info na str.9, www.wmf.szm.sk

2.8. (sobota)
Banskošti avnický horský 
cyklomaratón
Významné športové podujatie, 
ktoré do Banskej Štiavnici ročne 
priťahuje cyklistov nielen zo 
Slovenska spojené s kultúrnym 
programom.

4.8. (pondelok)
Jiří Sti vín & Co Jazz System
Kostol sv. Kataríny, o 20 hod.
Vystúpia: Jiří Stivín – fl auty, saxo-
fóny, klarinety, Jaroslav Šindler – 
gitara, Zdeněk „Wimpy“ Tichota 
– basgitara, Michal Hejna – bicie 
nástroje
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Futbal
V poradí už 7. ročník regionál-

nej streleckej súťaže o „Pohár 

primátora mesta Banská Štiavnica“ 

zorganizovala ZO SZTŠ Liba Banská 

Štiavnica. Súťaž sa uskutočnila 

na strelnici Lesníckeho polesia 

Kysihýbeľ v nedeľu 20. júla. Keďže 

v tomto roku to bola v rámci SZTŠ 

v Banskej Štiavnici prvá súťaž, 

prítomní si chvíľkou ticha uctili 

pamiatku dlhoročného streleckého 

činovníka Ladislava Sikulu, ktorý 

umrel v minulom roku. 

Disciplína športová malokalibrovka 
30 rán bola určená spoločne pre ka-
tegórie dorast, kadeti, ženy a senior-
ky. Juniori, muži i obe seniorske ka-
tegórie strieľali disciplínu ľubovoľná 
malokalibrovka 30 rán. V tomto roč-
níku súťažilo 21 strelcov, z ktorých 
až 5 dosiahlo svoj osobný rekord. 
Znamená to, že súťaž bola aj na dob-
rej výkonnostnej úrovni. Súťažilo 
aj 6 členov ZO SZTŠ Liba Banská 
Štiavnica a z nich štyria boli medzi 
najlepšími trojicami.
V disciplíne športová malokalibrov-
ka výkonom 287 kruhov zvíťazil 16-
ročný Peter Lupták z usporiadajúcej 
ZO, ktorý tak obhájil minuloročné 
víťazstvo. Len o jeden kruh menej 
mal jeho 17-ročný klubový kole-
ga Richard Šimek a skončil druhý. 
Obaja splnili limit I. výkonnostnej 
triedy. Tretí skončil Ján Pročko (ZO 
SZTŠ Slovalco Žiar n. Hronom), 
ktorý nastrieľal 257 kruhov (splnený 
limit III.VT).

V spoločnej kategórii juniorov a mu-
žov opäť obhájil víťazstvo reprezen-
tant usporiadajúcej ZO Igor Lipták. 
Ten tentoraz nastrieľal 292 kruhov. 
Druhý bol Vladimír Stajník (ZO Slo-
valco Žiar n. Hronom) s 284 kruhmi 
(obaja splnili limit II.VT). Na 3. 
mieste skončil Ján Bartoš (ZO SZTŠ 
Rudno n. Hronom) s 275 kruhmi. 
On i v poradí štvrtý Peter Lupták st. 
(Liba Ban. Štiavnica) s 272 kruhmi 
splnili limit III. VT.
V kategórii seniorov A (46-59 roční) 
zvíťazil výkonom 290 kruhov (spl-
nený limit I.VT) Ivan Bublák (ZO 
Slovalco Žiar n. Hronom). Druhý 
bol minuloročný víťaz, jeho klubový 
kolega, Ing. Jozef Gocník s výkonom 
279 kruhov (II.VT). Tretí bol Ľubo-
mír Drbohlav (Liba Ban. Štiavnica) 
s 277 kruhmi (III.VT).
V kategórii seniorov B (60-roč-
ní a starší) minuloročné víťazstvo 
osobným rekordom 283 kruhov (II.
VT) suverénne obhájil Anton Kuk-

la (ZO SZTŠ Žarnovica). Druhý bol 
jeho klubový kolega Milan Rakov-
ský zo Žiaru nad Hronom, ktorý 
mal 245 kruhov. Na 3. mieste skončil 
JUDr. Miroslav Sabaka st. z Tekov-
skej Breznice (člen ZO Rudno n. 
Hronom), ktorý mal len o 2 kruhy 
menej. František Lipták z Banskej 
Štiavnice skončil na 4. mieste.
Pohár primátora za absolútne víťaz-
stvo získal a aj toto ocenenie tak ob-
hájil Igor Lipták z Banskej Štiavnice.
Všetky štyri trojice najúspešnejších 
strelcov usporiadatelia odmenili 
športovými pohármi, ktoré rovnako 
ako Pohár primátora za absolútne 
víťazstvo osobne odovzdal primátor 
Banskej Štiavnice Pavol Balžanka. 
Poďakovanie usporiadateľom pat-
rí aj za občerstvenie formou guláša 
i nápojov pre všetkých prítomných, 
ktoré sponzorsky zabezpečil člen ZO 
SZTŠ Liba Banská Štiavnica Miloš 
Šimek.

Ing. Jozef Piecka

Turnaj v Hodruši – Hámroch
1.zápas:
Hodruša – Hámre – Žarnovica 
2:2 (1:2) 
Pokutové kopy: 5:4
2.zápas:
Banská Štiavnica – Čaka (V.liga) 
4:5 (1:2) 
Góly: Šima 2, Kminiak, Galeta
Zostava: Hanzlík P., Halát, Pa-
jerský M., Mališ, Dulaj, Šima, 
Galeta, Gašparik, Želiar, Poprac, 
Kminiak
Náhradníci: Kuruc, Lupták M., 
Marák ml., Rusnák, Jurica
Zápas plný zvratov s množstvom 
gólov, sme prehrali po chybách 
v obrane. Ešte v 5’ pred koncom 
zápasu sme vyhrávali 4:3, o 1’ po 
školských chybách obrany bolo 
4:5 a fi nále nám bolo vzdialené. 
Hra nášho mužstva smerom do-
predu bola dobrá, horšie to bolo 
však v obrane, kde sme inkasovali 
4 góly po našich hrubých chy-
bách.

O 3. miesto: Banská Štiavnica – 
Žarnovica 0:2 (0:1)
Naše mužstvo nastúpilo na zápas 
v pozmenenej zostave s mladými 
hráčmi, ktorí nehrali v 1.zápase. 
Vo vyrovnanom zápase naši hráči 
svoje šance na strelenie gólu ne-
využili, hráči Žarnovice však áno, 
čo rozhodlo o výsledku.
Finále: Hodruša – Hámre – Čaka 
0:3 (0:2)

FUDO

Pohár primátora Banskej Štiavnice

Atletika
Dňa 19.07.2008 sa konal v Moštenici 
73. ročník turnaja volejbalistov, kto-
rý bol zároveň aj 52. ročníkom me-
moriálu Teodora Šimka.
Tento turnaj sa pýši titulom, naj-
staršieho volejbalového turnaja na 
Slovensku. Banskoštiavnickí volej-
balisti boli zaradení do skupiny A 
spolu s týmito družstvami: Mošteni-
ca, Revúca, Zvolen B, Dubová.
Do druhej skupiny B boli zaradené 
družstvá ako - Prievidza, Liptovský 
Mikuláš, Busno, Zvolen A a Banská 
Bystrica.
Výsledky zápasov v skupinách: 
A – skupina: Banská Štiavnica – 
Moštenica 2:0, Dubová – Zvolen B 
2:0, Revúca – Moštenica 2:0, Ban-
ská Štiavnica – Dubová 0:2, Zvolen 
B – Revúca 0:2, Moštenica – Dubová 

0:2, Banská Štiavnica – Zvolen B 2:0, 
Revúca – Dubová 0:2, Moštenica – 
Zvolen B 0:2, Banská Štiavnica – Re-
vúca 2:0.
B – skupina: Prievidza – Liptovský 
Mikuláš 2:0, Zvolen A – Brusno 2:0, 
Banská Bystrica – Liptovský Mikuláš 
2:0, Prievidza – Zvolen A 0:2, Brus-
no – Banská Bystrica 0:2, Liptovský 

Mikuláš – Zvolen A 0:2, Prievidza – 
Brusno 2:1, Banská Bystrica – Zvolen 
A 2:1, Liptovský Mikuláš – Brusno 
2:0, Prievidza – Banská Bystrica 0:2.
Keďže chalani z nášho mesta skončili 
na druhom mieste vo svojej skupine, 
čakal ich ťažký súper zo skupiny B, 
ktorý sa umiestnil na takom istom 
mieste vo svojej skupiny: Zvolen A. 
Nakoniec naši volejbalisti po vyrov-
nanom boji vyhrali na sety 2 : 1 a 
umiestnili sa tak na vynikajúcom 3. 
mieste.
Konečným víťazom turnaja sa stalo 
družstvo Kapitol Pub Banská Bystri-
ca s takými známymi menami ako 
bývalí slovenskí reprezentanti: Pavel 
Chudík, Gabriel Chochoľák, Richard 
Nemec.

Mgr. M Kaššay

Úspech našich volejbalistov
V dňoch 5. a 6. júla 2008 sa 
v Nitre konali Majstrovstvá Slo-
venska v ľahkej atletike junio-
rov a seniorov. Po dlhšom čase 
na Majstrovstvách Slovenska 
v ľahkej atletike štartovala aj 
štiavnická rodáčka Paula Soli-
varská. V drese Spartaku Dub-
nica nad Váhom dokázala, že 
behať nezabudla. Viedla si mi-
moriadne úspešne, keď získala 
dve strieborné medaily. V behu 
na 800 metrov zabehla výborný 
čas 2.15,80 a umiestnila sa na 
2. mieste. V behu na 1 500 met-
rov dosiahla opäť výborný čas 
4.40,37 a skončila na 2. mieste. 
Gratulujeme a prajeme veľa ďal-
ších úspechov!

Karol Melcer
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Murárske práce 0903 271 161
Vykonávam murárske práce, ma-
liarske práce, stierkovanie bytov, č. 
tel.: 0902 207 698
Prijmeme šikovné a zodpovedné 
čašníčky, krupiérky. Info: 0918 562 
454, 0949 201 277
Doučovanie anglického jazyka, 
korekcie a preklady textov (AJ, SJ). 
Kontakt: english.bs@pobox.sk, tel.č. 
0907 640 875
Pôžičky pre všetkých, aj bez ručenia, 
tel. č. 0911 886 363, 0908 865 976
Firma Las Plus, obchodná spol. s r.o. 
v Žarnovici, prijme do zamestnania 
pracovníkov SBS ( platný preukaz 
SBS ).Výkon služby v Banskej Štiav-
nici. Informácie na tel. č.: 045/ 681 
21 72, 0903 528 157 
Predám španovacie šrouby na dre-
vo: 5 ks – 160 cm dlhé, 1 ks – 145 
cm dlhý, 1 medený 50 l kotol, tel.č.: 
0902 368 594 
Info B.S. Dnes:
www.stiavnicko.estranky.sk.
Predám Hondu Civic 1.6 – 85 kW, 
r. 1998, strieborná metalíza, 125 000 
km, cena 160 000,-Sk, alebo Renault 
Clio 1,2, r. 1997, cena 60 000,-Sk, 
kontakt: 0910 780 339
Predám 3-izbový tehlový byt v B. 
Belej na 1. posch., cena dohodou, 
tel. č.: 0907 431 551

INZERCIA

Inzercia Byty, domy, priestory

FERRO – ZBER – KOV

(výkup farebných kovov 
a železa pri Tabačke)

Meď: 110,-Sk
AL kus: 25,-Sk

AL plech: 20,-Sk
AL drôt: 35,-Sk

Ant. (nerez): 30,-Sk
Železo:

Fe upr.: 7,-Sk
(do 1,50cm x 50cm)

Fe neupr.: 6,-Sk
(od 1,60cm x 60cm)

Fe plech: 6,-Sk

Bližšie info:0918 102 561, 
0910 314 131

Prenajmeme variabilné 
obchodné a kancelárske 
priestory v centre mesta 
na hlavnej ulici od 18 m2 
do 300 m2. Tel. č.: 0903 

518 316. 

Prenajmem 3-izbový byt na síd-
lisku Drieňová. Možnosť nástu-
pu od septembra. Kontakt: 0902 
248 317 alebo 0903 528 195
Predám 3-izbový, neprerobe-
ný byt na Drieňovej, tel. č.: 0918 
646 270
Predám 3 – izbový byt na Drieňo-
vej. Presklený balkón, stierky, po-
dlaha. Cena: 1.200 000,-Sk, rýchle 
jednanie = zľava, tel. č.: 0910 163 
394 
Dám do podnájmu apartmán 
v BŠ so samostatným vchodom na 
stále bývanie, aj na víkendy, tel. č.: 
0904 312 446
Dám do prenájmu 2-izbový byt 
(nájomné 3 000,-Sk + energie), 
nie SMS, č.tel.: 0949 424 809
Dám do prenájmu kancelársky 
priestor na Ul. Dolná 6/A v novo-
stavbe, oproti starej bryndziarni, 
tel. č. 0915 655 790

Prenajmem 1-izbový zariade-
ný byt pod Kalváriou, tel. 0905 
124 948
Kúpim 3-izbový byt . Cena 
do 1.000.000,-Sk, tel. č.: 0907 
578 967
Prenajmem 3-izbový byt na Drie-
ňovej, tel.č.:0907 805 961

Tesárske a pokrývacie 
práce. 

Výroba, montáž altánkov. 
Kladenie PVC podláh. 

Tel. č.: 0910 337 417
Prvá stavebná sporiteľňa 

jednotka v stavebnom sporení

Obchodný zástupca
Jozef Beňo

Dolná 18
(oproti bývalej Tabačke)
969 01 Banská Štiavnica

0905 418 616, 0918 716 729
jbeno@fo.pss.sk

Otváranie hodiny:
Pondelok a štvrtok
10,30 – 16,00 hod.

Zhodnocovanie vkladov, výhod-
né úvery. Príďte sa poradiť alebo 
na požiadanie prídeme za Vami!


