
31. 7. 2008 cena 10,-Sk/0,33 €číslo 29 Ročník XIX.

T ÝŽDENNÍK 
MESTA 
BANSK Á 
ŠTIAVNICA

Festivaly

4 Živly
Capalest

Veľká Štiavnická sobota

Nezabudnuté remeslá
Folk & World Music

Inzercia

Príloha

Útulok v
B. Štiavnici

Letný festival Vácovská veselica

Starý zámok ožil čarovnou hudbou
V Banskej Šti avnici sa na Festi vale peknej hudby predviedli popredné hudobné telesá a špičkoví interpreti  

Delegácia Banskej Štiavnice na letnom festivale v maďarskom meste Vác

V dňoch 25.7-27.7.2008 ban-
skoštiavnická delegácia pod vede-
ním Ing. Mariána Zimmermana 
v zložení: Ľubomír Barák, Mgr. 
Karol Palášthy, Anton Greguš, Li-
bor Chmelíček a Andrej Ebert sa 
na základe ofi ciálneho pozvania 
vedenia maďarského mesta Vác 
zúčastnila 16. ročníka letného kul-
túrneho festivalu Vácovská veseli-
ca. Krátko po príchode do mesta 
sme boli prijatí primátorom mes-
ta Vác Dr. Jánosom Bóthom, kde 
počas neformálneho rozhovoru 
sa obidve strany dohodli na spo-
lupráci a ďalšom vzájomnom zbli-
žovaní. 

(Pokračovanie na 4.str.)

Pevnou súčasťou štiavnického 

kultúrneho leta sa stal Festival 

peknej hudby. Tohto roku sa 

konal už IX.ročník tohto obľú-

beného hudobného podujatia. 

Vďaka umeleckému majstrovstvu 

a výborným kontaktom v ume-

leckom svete sa jeho organizáto-

rovi p. Eugenovi Prochácovi darí 

každoročne pritiahnuť do nášho 

mesta popredné hudobné telesá 

a špičkových interpretov. Nebolo 

tomu ináč ani v tomto roku.

Už tradične festival začal vernisá-
žou obrazov akademického ma-
liara Františka „Bubína“ Kudláča, 
ktorý sa na nej osobne zúčastnil. 
Vystavoval olejomaľby, litografi e, 
inšpirované najmä postavami hu-
dobníkov a ich inštrumentmi. 

(Pokračovanie na 4.str.)

Pán Ing. M. Zimmerman s Jeho Excelenciou slovenským veľvyslancom v Maďarsku J. Migašom.

Árie z opier sevtoznámych skladateľov na Festivale peknej hudby v podaní Ľubice Vargicovej a Vladimíra Chmela 
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OznamZaujalo nás...

Vybrali sme z čiernej skrinky

Poslanci MsZ schválili nákup vozidla Škoda Fabia Combi pre Mestskú políciu 

Nezabudnuté remeslá 
Kde sa dozvieme niečo viac o akcii 
Nezabudnuté remeslá, ktoré budú 
2. augusta 2008?

Marian

Odpoveď: Na internetovej stránke 
mesta Banská Štiavnica alebo pria-
mo na odd. kultúry mesta B. Š. na 
tel. čísle: 694 96 50, viac info aj v ŠN 
č.28-29.

Veľkokapacitný kontajner
prosíme si ešte naspäť vrátiť veľ-
kokapacitný kontajner k hornému 
mlynu na Štefultove, veď aj ostatné 
sú ešte ponechané. Kopia sa tu sme-
ti. Pokiaľ robia zber s vetrieskou ale-
bo aviou z TS, nemôžu ich zobrať? 

občania zo Štefultova

Odpoveď: Ďakujeme za váš podnet. 
Bol postúpený na Technické služby 
m. p.

Meranie rýchlosti
Obecné polície však s najväčšou 
pravdepodobnosťou prídu o prá-
vomoc kontrolovať maximálnu po-
volenú rýchlosť. Doteraz tak mohli 
robiť v obci, a to na miestach, kde 
bola maximálna rýchlosť obme-
dzená dopravným značením, teda 
tam, kde bola rýchlosť nižšia ako 
všeobecne platná šesťdesiatka. S 
týmto druhom kontrol ste sa mohli 
bežne stretnúť napríklad v Trenčíne 
alebo Prievidzi. To však už dávno 
nie je po chuti prezídiu Policajného 

zboru. Nový zákon to síce exaktne 
nezakazuje, ale medzi vybranými 
dopravnými značkami, ktorých 
dodržiavanie môže mestská polí-
cia kontrolovať, značku maximál-
nej povolenej rýchlosti nenájdete.
„Podľa Jankoviča bolo meranie 
rýchlosti dopravnou políciou na-
háňaním fi nančných prostriedkov 
do obecnej pokladnice. „A sú tu 
aj procesné dôvody. V budúcnosti 
počítame s tým, že pri prekroče-
ní určitej rýchlosti bude možné 
odobrať vodičovi na mieste vodič-
ský preukaz a uložiť mu aj ďalšie 
sankcie. Mestská polícia však nie je 
na zadržanie vodičského preukazu 
oprávnená. Meranie rýchlosti by 
tak nemalo účinok“.
Mestskí policajti však považujú 
kontrolu rýchlosti za užitočnú. 
,,Nechápem, prečo by sme nemohli 
vykonávať aj takéto kontroly. Mest-
ská polícia je bližšie k občanovi. 
Nechceme merať rýchlosť tam, 
kde to robí dopravná polícia, ale 
pri školách, škôlkach, obytných 
zónach, peších zónach a tam, kde 
nás o to požiadajú občania,“ hovo-
rí Andrejko. Jeho slová potvrdzuje 
aj Tibora Hlobeňa, hovorca Mest-
ského úradu v Trenčíne „Vieme, 
že meranie rýchlosti obecnou po-
líciou sa mnohým nepáči, no po 
niekoľkých rokoch praxe môžeme 
povedať, že sa nám aj vďaka tomu 
podarilo v Trenčíne zvýšiť bezpeč-
nosť dopravy.

Tomáš Andrejčák, Pravda 

Neplatenie výživného:
Dňa 21.7.2008 poverený prísluš-
ník UJKP OSV vzniesol obvine-
nie voči osobe M.T. z Banskej 
Štiavnice pre prečin Zanedba-
nie povinnej výživy podľa § 207 
ods. 1  Trestného zákona, pre-
tože páchateľ i napriek tomu, 
že rozsudkom Okresného súdu 
v Žiari nad Hronom bol zavia-
zaný prispievať na výživu malo-
letého M.N., túto povinnosť si 
neplní, čím mu vznikol dlh na 
výživnom vo výške 11.000,-Sk. 
Prípad vyšetruje odbor skráte-
ného vyšetrovania PZ v Žiari 
nad Hronom. Za uvedený sku-
tok hrozí páchateľovi trest od-
ňatia slobody až na dva roky.

plk. JUDr. Gejza Volf

Vyhlásenie 
výberového konania

Oznam

Vážení čitatelia Štiavnických 
novín! Je čas letných prázdnin, 
dovoleniek. Aj redakcia Štiav-
nických novín si vyhradzuje 
právo na prestávku. Oznamu-
jeme všetkých našim stálym 
čitateľom Štiavnických novín, 
že od 1.- 20.8.2008 nebudú vy-
chádzať Štiavnické noviny. Naj-
bližšie číslo po dvojtýždňovej 
prestávke vyjde až 21.8.2008. 

Veríme, že nestratíme vašu 
priazeň a dôveru a prajeme 
vám príjemné prežitie leta a 
prázdnin. Ďakujeme za pocho-
penie! 

Vaša redakcia ŠN 

Vážení občania, podnikatelia, 

Mestský úrad Banská Štiavnica, 
oddelenie kultúry, cestovného 
ruchu a športu Vám oznamuje, 
že dňa 02. augusta 2008 (so-
bota) sa na Námestí sv. Trojice 
v Banskej Štiavnici uskutoční 
kultúrne podujatie s názvom 
„Nezabudnuté remeslá“. 

Dňa 1. augusta 2008 (piatok) 
od 12:00 hod. začínajú na Ná-
mestí sv. Trojice prípravné prá-
ce, od. 18:00 hod. bude úplné 
uzatvorenie námestia pre pre-
jazd a parkovanie motorových 
vozidiel (príprava kulís, osvet-
lenia, a pod...).

Dňa 2. augusta 2008 (sobota) 
bude úplné uzatvorenie Ná-
mestia sv. Trojice pre prejazd 
a parkovanie motorových vozi-
diel v čase do 19:00 hod. 

Dovoľujeme si vás požiadať 
o ústretovosť a zhovievavosť, 
keďže toto opatrenie je nevy-
hnutné pre zvládnutie uvede-
ného podujatia.  Ďakujem vám, 
že všetky svoje aktivity, vrátane 
zásobovania a ubytovania hos-
tí, zabezpečíte tak, aby počas 
týchto dní nedošlo ku kolíz-
nym situáciám. 

S úctou 
Ing. Rastislav Marko

ved. odd. KCRaŠ

Polícia informuje

Mesto Banská Štiavnica, v za-
stúpení primátorom mesta, v 
zmysle ustanovení zákona NR 
SR č. 564/1991 Z. z. o obec-
nej polícii v znení neskorších 
zmien a doplnkov a v súlade so 
zákonom NR SR č. 552/2003 Z. 
z. o výkone práce vo verejnom 
záujme vypisuje výberové ko-
nanie na obsadenie funkcie:
 inšpektor mestskej polície
Výberové konanie sa uskutoč-
ní dňa 18. 08. 2008 (t. j. v pon-
delok)
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 osob-
ne doručiť do 10.08.2008 na 
adresu: Mestský úrad, Radnič-
né námestie č. 1, 969 24 Banská 
Štiavnica na obálke s označe-
ním: Výberové konanie - in-
špektor mestskej polície

Kvalifi kačné predpoklady: - 
úplné stredné vzdelanie alebo 
úplné stredné odborné vzdela-
nie, práca s PC (Word, Excel), 
znalosť cudzeho jazyka (ne-
mecký, anglický) vítaná.
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Dražba - konkurzné konanie Mestská Polícia informuje
Konkurzné konanie:Mesto Banská 

Štiavnica vyhlasuje konkurzné 

konanie formou dražby na odpredaj 

meštianskeho rodinného domu súp. 

č. 15, postaveného na CKN p. č. 3195 

a prislúchajúcich pozemkov CKN p. č. 

3195, zastavené plochy a nádvoria, 

vo výmere 418 m2 a CKN p. č. 3196, 

záhrady, vo výmere 172 m2 

Nehnuteľnosti sú vedené 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, v prospech vlastníka Mesto 
Banská Štiavnica, podľa B1. v celosti.
Dom je nehnuteľnou kultúrnou pa-
miatkou a vyžaduje si komplexnú re-
konštrukciu.
Výkričná cena nehnuteľností je 5.mil. 
Sk / 165.969,60 € 
Konkurzné konanie – dražba sa usku-
toční dňa: 29.9.2008 o 13.00 hod. 
v zasadačke Ms. úradu v Banskej 
Štiavnici.
Podmienky konkurzného konania - 
dražby:
Prihlášky do konkurzného konania - 
dražby sa podávajú písomne poštou, 
alebo priamo v podateľni Mestského 
úradu, Radničné nám. č. 1, 969 24 Ban-
ská Štiavnica, najneskôr tak, aby boli 
doručené do 15.00 hod. dňa 26.9.2008 
a musia obsahovať: meno kupujú-
ceho, adresu trvalého pobytu, alebo 
sídlo organizácie v prípade fyzickej 
osoby – podnikateľa alebo právnic-
kej osoby hodnoverný overený do-
klad osvedčujúci jej obchodné meno 
a osobu, ktorá v zmysle zriaďovacej 
listiny alebo plnej moci je spôsobilá 
uzatvárať právne úkony,
písomné prehlásenie kupujúceho 
že nemá žiadne záväzky voči Mestu 
Banská Štiavnica, ani organizáciám 

zriadeným mestom, stručný zámer 
s využitím kupovaného objektu so za-
meraním na cestovný ruch, 
číslo účtu na ktoré má byť vrátená fi -
nančná zábezpeka v prípade neúspe-
chu v dražbe,
prehlásenie o tom, že kupujúci bol 
oboznámený s podmienkami kon-
kurzu a súhlasí s nimi ! 
Záujemca o kúpu zloží najneskôr 
dňa 26.9.2008 fi nančnú zábezpeku 
na účet mesta Banská Štiavnica, č. ú.: 
14525422/0200, vo výške 500.000,- S 
k/16.969,96 €, o čom predloží kon-
kurznej komisii platný doklad. Ne-
úspešným dražiteľom sa zábezpeka 
vracia ihneď po ukončení konkurzu - 
dražby. Účastník konkurzného kona-
nia - dražby zaplatí najneskôr 15 min. 
pred začatím dražby do pokladne Ms. 
úradu poplatok za účasť v dražbe vo 
výške 1.000,- Sk/ 33,20 €.
V prípade, že sa kupujúci nemôže zú-
častniť konkurzného konania- dražby 
osobne, môže ho zastupovať iná oso-
ba na základe úradne overenej plnej 
moci.
V konkurznom konaní záujemca pri-
hadzuje minimálne po 50.000,- Sk 
/1.659,70 € !

Kupujúci doplatí zostávajúcu časť 
kúpnej ceny za ktorú nehnuteľnosť 
vydražil, (po odpočítaní zaplatenej 
zábezpeky), vrátane poplatku za vklad 
nehnuteľnosti do KN, na účet mesta 
pred podpisom kúpnej zmluvy ! 
Kúpna zmluva bude uzatvorená naj-
neskôr do 30 dní odo dňa konania 
konkurzu - dražby. V prípade odstú-
penia od kúpy po uzatvorení kon-
kurzného konania sa dražobná zábez-
peka nevracia!
Neúplné prihlášky nebudú do kon-
kurzného konania - dražby zaradené! 
Predávajúci si vyhradzuje právo do 
dražby nezaradiť prihlášky s iným 
zámerom využitia kupovaného objek-
tu , ako je uvedené v bode 1, týchto 
podmienok.
Konkurzné konanie sa riadi v súlade 
so Zásadami hospodárenia s majet-
kom mesta Banská Štiavnica a je ve-
rejné !
Bližšie informácie (obhliadka ob-
jektu, nahliadnutie do znaleckého 
posudku a Zásad hospodárenia s ma-
jetkom mesta) si môžu záujemcovia 
dohodnúť na č. tel.: 045/6949637, 
0905413945 - p. Nigríniová, e-mail: 
majetok@banskastiavnica.sk

Stredoslovenská energetika 
(SSE), a.s., oznamuje obča-
nom mesta Banská Štiavnica, 
že bude prerušená dodávka 
elektrickej energie z dôvodu 
revízie el. zariadení v dňoch:
13.08.2008 od 9,00 hod. do 
14,00 hod., bez el. energie 
budú v meste B. Štiavnica časť 
Povrazník, Ul. Brezová, Raky-
tová, bývalý areál Autoservisu 
Žiaran, 18.08.2008, 9,00 hod. 
do 14,00 hod., bez el. energie 
bude obec Banky,
21.08.2008 od 9,00 do 14,00 
hod. bez el. energie budú v B. 
Štiavnici časť Podsitnianska 
domy na Ul. Obrancov Mie-
ru od Kultúrneho domu smer 
Suchý Tajch, Ul. Jozefa Kol-
lára – Pažite, S. Chalúpku, 
B.Nemcovej,
22.08.2008, 9,00 hod. do 
14,00 hod., bez el. energie 
budú v B. Štiavnici časť Pod-
sitnianska, Ul. Bednárika, 
Požiarna, Jesenského, Moy-
zesova, Obrancov Mieru od 
Kultúrneho domu smer most 
na Iliju, Nám. Padlých hrdi-
nov, Timravy a Školská ul.

SSE, a.s.

Na základe Všeobecne záväzného na-
riadenia mesta B. Štiavnica č. 4/1995 
o používaní a ochrane mestských 
symbolov a podmienkach udeľovania 
čestného občianstva mesta B. Štiavni-
ca a jeho dodatku vyzývame občanov 
a inštitúcie na predloženie návrhov 
na udelenie:
a/ Čestného občianstva mesta B. 
Štiavnica. V zmysle citovaného na-
riadenia čestné občianstvo mesta B. 
Štiavnica možno udeliť osobám, kto-
ré sa významným spôsobom zaslúžili 
o rozvoj mesta a šírenie jeho dobrého 
mena v SR a v zahraničí. Podnet na 

udelenie čestného občianstva mesta 
Banská Štiavnica môže podať ktorý-
koľvek občan SR alebo inštitúcia.
b/ Ceny za záchranu kultúrneho de-
dičstva a rozvoj mesta B. Štiavnica. 
V zmysle citovaného nariadenia Cenu 
za záchranu kultúrneho dedičstva a 
rozvoj mesta možno udeliť osobám, 
ktoré sa významným spôsobom za-
slúžili o záchranu hodnôt kultúrneho 
dedičstva v regióne mesta B. Štiavni-
ca a rozvoj mesta B. Štiavnica. Podnet 
na udelenie ceny môže podať ktorý-
koľvek občan alebo inštitúcia SR.
c/ Výročnej ceny mesta B. Štiavni-

ca. Výročná cena mesta sa v zmysle 
citovaného nariadenia môže udeliť 
občanom mesta, ktorí sa výrazným 
spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta, 
alebo šírenie jeho dobrého mena v SR 
alebo v zahraničí. 
Občania a inštitúcie môžu svoje ná-
vrhy na udelenie čestného občianstva 
mesta a cien mesta B. Štiavnica podať 
písomne na: Mestský úrad v B. Štiav-
nici do 10. augusta 2008 poštou alebo 
osobne. O udelení čestného občian-
stva a cien mesta rozhoduje mestské 
zastupiteľstvo. 

Výzva pre občanov a inštitúcie na predloženie návrhov

Oznam

Dňa 21.7.2008 nechal vodič M.B 
z Banskej Štiavnice odparkova-
né nákladné vozidlo Trambus 
na Ul. Kutnohorská tak, že táto 
ulica sa stala neprejazdnou. 
Priestupok bol riešený v zmys-
le zákona SNR č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v blokovom ko-
naní.
Dňa 22.7.2008 o 9.30 hod. do-
šlo k znečisteniu vozovky od 
obchodného domu Billa až po 
sídlisko Drieňová. Vodičovi J.S. 
z Plachtiniec sa počas jazdy vy-
sypal z domiešavača na vozovku 
betón. Na základe upozornenia 
hliadky MsPo vodič vozovku 
očistil.
Dňa 23.7.2008 v ranných hodi-
nách bolo na útvar MsPo ozná-
mené, že na zástavke SAD na 
Križovatke leží na zemi staršia 
pani. Po príchode hliadky MsPo 
na miesto sedela staršia pani na 
lavičke a odmietla lekárske ošet-
renie.  MsPo
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Festival peknej hudby Banská Štiavnica
(Pokračovanie z 1.str.)

Vernisáž spestril hudobnými vlož-
kami sám p. Prochác a jeho priateľ 
Vladimír Merta, všestranný ume-
lec a hráč na viacerých hudobných 
nástrojoch. Ten sa predstavil aj 
v samostatnom piesňovom bloku 
s vtipným slovným komentárom. 
V súkromnom rozhovore nám pre-
zradil, že prvýkrát prišiel do nášho 
mesta v mladších rokoch na bicyk-
li. Odvtedy tu bol viackrát, pretože 
„Štiavnica a Levoča sú najkúzelnej-
šie mestá na Slovensku.“
V prvý festivalový večer sme mali 
možnosť počuť aj vidieť Capellu Is-
tropolitanu s poľským dirigentom 
Jackom Rogalom a ruskou huslist-
kou, žijúcou vo Viedni, Jelenou De-
nisovovou (pred dvoma rokmi tu 
koncertoval jej manžel klavirista). 
Nepriaznivé počasie prinútilo hu-
dobníkov a publikum premiestniť 
sa do Rytierskej sály. Napriek sties-
neným priestorom členovia súboru 
a subtílna Jelena Denisovová, odetá 
do krásnej čiernej róby zdobenej 
čipkou, predviedli výkon, za ktorý sa 
niekoľkokrát ozvalo z publika nad-
šené „bravo“. Pôsobivý husľový part 
ruskej umelkyne v skladbách Ca-
milla Saint Saensa očaril všetkých. 
A vynikajúca bola aj interpretácia 
náročnej skladby Dmitrija Šostako-

viča.
Ako každý rok, tak i tento, jeden 
z koncertov sa uskutočnil v baroko-
vej kaplnke Múzea vo Svätom Anto-
ne. Tam sa predpoludním predsta-
vilo sláčikové kvarteto Pressburger 
Quartett s violončelistom Ladisla-
vom Szathmárym. Mladí umelci 
interpretáciou skladieb Bohuslava 
Martinu, Franza Schuberta a Eu-
gena Suchoňa, ktorého 100.výročie 
narodenia si pripomíname tohto 
roku, potvrdili, že sa z nich formuje 
umelecké zoskupenie mimoriad-
nych kvalít. Dlhým a neutíchajúcim 
potleskom to ocenila aj zaplnená ka-
plnka. Jej baroková nádhera výrazne 
prispela k umocneniu estetického 
zážitku.
Sobotný večer patril klaviristke poľ-
ského pôvodu, t.č. žijúcej v Belgic-
ku, Joanne Trzeciak. Obdivovali sme 
nielen jej bravúrnu hru v skladbách 
Ludwiga van Beethovena, Sergeja 
Rachmaninova a Karola Szyma-
nowského, ale aj fakt, že poldruha-
hodinový koncert odohrala spamä-
ti. Tomu sa už povie fenomenálna 
hudobná pamäť. Pri takýchto prí-
ležitostiach sa ukazuje, aké dôležité 
je mať kvalitné koncertné krídlo. 
Vydarenou bodkou za festivalom 
bol nedeľný výber árií z opier sve-
toznámych skladateľov – Mozarta, 

Donizettiho, Belliniho, Wagnera, 
Pucciniho a Verdiho v podaní Ľubi-
ce Vargicovej a Vladimíra Chmela. 
Nie tak často má slovenský milovník 
opery možnosť vypočuť si túto vyni-
kajúcu sopranistku, pretože je veľmi 
vyťažená a žiadaná aj na svetových 
operných scénach. Keď sa k nád-
hernému hlasu pridá i pôsobivý 
zjav, výsledok je dokonalý. Páčil sa 
aj jej umelecký partner barytonista 
Vladimír Chmelo. Ich duetá vyvo-
lali búrku ovácií zaplneného hľa-
diska. Klavírny sprievod umelcom 
robil popredný slovenský klavirista 
Daniel Buranovský. Ten zahral na 
počesť jubilujúceho skladateľa Eu-
gena Suchoňa jeho Metamorfózy, 
ktoré vhodne zapadli do nedeľného 
programu. 
Za vydarené a hodnotné hudobné 
podujatie sa treba predovšetkým 
poďakovať p. Eugenovi Prochácovi, 
jeho manželke p. Lele a všetkým, 
ktorí ho pomáhali pripravovať. 
Majstrovi Prochácovi prajeme pev-
né zdravie, dostatok elánu a síl, aby 
mohol i v budúcnosti pre nás pripra-
viť takéto krásne umelecké zážitky.
Festival fi nančne podporili: Minis-
terstvo kultúry SR, Nadácia SPP, 
Rakúske kultúrne fórum a Poľský 
kultúrny inštitút. Ďakujeme...

Nora Bujnová

Kultúrny a športový desiatnik

2.8., 9.8., 15.8., 23.8. 
Noc na Starom zámku 
Od 20,30 hod. Nočné divadelné 
prehliadky Starého zámku na tému 
Moliérových príbehov
4.8.
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. Bližšie info na: www.jiris-
tivin.cz. 
8.8. a 15.8.
Nočné prehliadky kašti eľa 
vo Sv. Antone
Kaštieľ vo Sv. Antone, o 21. hod., 
vstupné: 120,-Sk dospelí, 60,-Sk, 
Rezervácie na tel. č.: 045/6913932,
9.8.
Okruh Glanzenberg II.
Pravidelné stretnutie majiteľov 
veteránov a fanúšikov tejto 
zaujímavej záľuby
9.8. 
Sitňan Fest 
Futbalový štadión Trnavá Hora, 
od 14. hod.
Vystúpia kapely: Huoba, 
Punkfl oid, Sakumprask, Načo 
Názov, Hospital Bukra, Editor, 
Tri Groše, Punkreas, Sitňan, ŠHT, 
Prípad pre Samantu, Grobiani, 
Agáta, Defi ničný obor, Skapela
Vstupné predpredaj: 150,-Sk, 
www.mskcentrum.sk, na mieste: 
200,-Sk
Amfi teáter:
6.8. 
100%FREE + BORIS GODUNOV
koncert, o 20:00 - vstup 50,- Sk
12.8.
AFRO CAMPANA 
O 17. hod.- Workshop – 100,- Sk , 
lístky v predpredaji v informačnej 
kancelárii mesta
O 20. hod.- koncert - vstup 50,- 
Sk, pre účastníkov workshopu 
vstup zdarma
13.8.
ELSEQUINTETT 
jazzový koncert , o 20. hod. vstup 
50,- Sk
15.8.
 YOUCOCO
 koncert, o 20. hod., vstup 50,- sk
19.8. 
DIVADLO NA PERÓNE 
Príbeh Slaný – divadelné 
predstavenie, o 21. hod. vstup 80,- 
Sk, Bližšie info: info@cultour.sk, 
0911 298 407

(Pokračovanie z 1.str.)
Banská Štiavnica, ktorá už sama 
o sebe je v Maďarsku veľmi popu-
lárna, zaujala hlavne novovybu-
dovaným moderným lyžiarskym 
strediskom a bohatým kultúrnym 
programom. Vedenie mesta Vác 
prejavilo záujem o naše podujatie 
Živý šach, čo by v nasledujúcom 
ročníku slávností mohlo byť jed-
ným z hlavných podujatí na histo-
rickom námestí.  
Program zo strany mesta Vác bol 
pripravený naozaj výborne a mys-
lím si, že všetci zúčastnení zá-
stupcovia Banskej Štiavnice boli 
mestom na Dunaji očarení. Vácov-
ská veselica je trojdňový festival 
s pestrým kultúrnym programom, 
počnúc koncertom vážnej hudby 
v kostole, cez operetu na námes-
tí, až po rockový koncert pri Du-
naji. Čestným hosťom piatkového 
kultúrneho podujatia bol sloven-
ský veľvyslanec v Maďarsku Jeho 
Excelencia Juraj Migaš, ktorý bol 

pozvaný predsedom slovenskej 
menšiny vo Váci. Okrem čestného 
hosťa Banskej Štiavnici sa zúčast-

nili osláv partnerské mestá Vácu 
z Fínska, Japonska, Francúzska, 
Nemecka,  Slovenska - Dubnica 
nad Váhom a Šahy. 
Mesto Vác počas 16. Letných sláv-
ností svoje mestské brány otvorilo 
Banskej Štiavnici dokorán a ja ve-
rím, že naše mesto v tomto smere 
nezaostane a svojou pohostinnos-
ťou si získa maďarských návštevní-
kov, ktorých z roka na rok pribúda. 
Toto tridsaťtisícové mesto s nulo-
vou nezamestnanosťou nachádza-
júce sa približne 40 km od hraníc 
so Slovenskom je pre nás z hľadis-
ka cestovného ruchu naozaj zaují-
mavým partnerom.
V mene všetkých členov delegácie 
sa aj týmto spôsobom chcem čo 
najsrdečnejšie poďakovať Zsuz-
sanne Bacso za zorganizovanie ce-
lého nášho pobytu, Informačnému 
centru TourInfo a hlavne Petrovi 
Gyombolaiovi, ktorý sa nám počas 
celého pobytu venoval.

Libor Chmelíček

Letný festival Vácovská veselica

Banskoštiavnická delegácia pred Vácovskou 

radnicou: zľava Anton Greguš, Mgr. Karol 

Palášthy, Ing. Marián Zimmerman, Ľubomír 

Barák)
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Jazyková polícia 
vypátrala...

Hasičské 
spravodajstvo

„Mesto chce, aby sa mu vybera-
nie parkovného vrátilo“ (Markíza 
27.2.2008, TN)
Správne: poplatkov za parkovanie

„Parkovné by sa malo stať súčas-
ťou príjmu obce.“ (Rádio Regina 
18.6.2008) 
Správne: Poplatky za parkovanie

Nemôže sa vyberať parkovné 
(MsZ v B.Š. 31.3.2008)
Správne: poplatky za parkovanie

Slovo parkovné vzniklo asi z úsi-
lia o lakonické vyjadrovanie. Za-
tiaľ sa do spisovnej slovnej zásoby 
slovenčiny nedostalo a márne by 
ste ho hľadali v Krátkom slovní-
ku slovenského jazyka. Preto po-
užime opisný výraz poplatok za 
parkovanie. Nie je však vylúčené, 
že ho v budúcnosti jazykovedci 
neomilostia, tak ako slovo stočné 
(nájdete ho v slovníku s vysvetle-
ním poplatok za odvádzanie od-
padovej vody).

NB

V Štefultove o pohár primátora 
mesta padol hasičský rekord.
Za pekného počasia v nedeľu 
poobede 20. júla o 13.30 hod. na 
Suchom tajchu nastúpené hasič-
ské družstvá v počte 10 družstiev 
mužov a 3 družstvá žien. Predseda 
DHZ v Štefultove p. Jozef Ďurica 
privítal primátora nášho mesta 
Mgr. P. Balžanku, predsedu ÚzV 
DPO Ing. J. Perinu, okresného ve-
liteľa DPO prom. práv. V. Slezáka, 
riaditeľku ÚzV DPO p. M. Putišo-
vú, predsedu OV DPO V. Popraca. 
Primátor mesta p. P. Balžanka pri-
vítal hasičské družstva a hasičskú 
generalitu. 
Napínavá súťaž prebiehala za fan-
tastickej vône kapustnice, ktorú 
varil Michal Tokár novopečený 
zaslúžilý člen DPO SR.
O 15.17 hod padol fantastický re-
kord v požiarnom útoku na vodu, 
a to za 16.84 sec. Kto? No predsa 
chlapci zo Štefultova. Srdečne bla-
hoželáme. Podrobnejšie o výsled-
koch súťaže Vás bude informovať 
usporiadajúca organizácia.

Vladimír Poprac
predseda OV DPO

Výbor DHZ v Štefultove ďaku-
je všetkým členom aj nečlenom, 
ktorí sa pričinili svojou pomocou 
a sponzorstvom o výbornú úro-
veň súťaže DHZ o putovný pohár 
primátora mesta B. Štiavnica p. 
Mgr. P. Balžanku. Poďakovanie 
patrí v prvom rade súťažnému 
družstvu DHZ Štefultov za jeho 
prácu na príprave súťaže a aj za 1. 
miesto, ktoré získalo. Sú to meno-
vite: Michal Maruniak, Vladimír 
Jarábek ml., Peter Henzel, Miro-
slav Psotný, Štefan Knapp, Matej 
Zachar, Martin Kapoš, Vladimír 
Kmetík. Poďakovanie patrí tiež p. 
Dušanovi Beránekovi, Vladimí-
rovi Jarábekovi st. a Branislavovi 
Voštiarovi, ktorí zabezpečova-
li výcvik družstva, p. Dušanovi 
Čečetkovi a manželom Tokárov-
com st., ktorí pripravili výbornú 
kapustnicu, Jozefovi Jarábekovi 
a Marekovi Zieglerovi, ktorí za-
bezpečovali dodávku vody a udr-
žiavali okolie základne v dobrom 
technickom stave, Petrovi Úreko-
vi z DHZ Kopanice, ktorý posky-
tol digitálnu časomieru, Jožkovi 
Švelanovi za ozvučenie, Antonovi 
Juskovi za komentovanie, Mate-
jovi Havranovi za rozhodovanie 
a sponzorom, p. Petrovi Kni-
piglovi, p. Balážfymu Hostinec 
Blarazini, p. Janovi Cibuľovi Mä-
siarstvo a Pekárni Antol – Anton 
a tiež všetkým, ktorí prišli po-
vzbudiť našich chlapcov.
Za výbor DHZ Štefultov predse-

da Jozef Ďurica

20. júla 2008 - sa konal II. ročník 
hasičskej súťaže o Putovný pohár 
primátora mesta Banskej Štiavni-
ce v kategórii družstiev mužov a 
žien. 
Súťaž sa konala za výbornej kon-
kurenci, stretli sa tu aj výborné 
družstvá z Tekovsko-Hontianskej 
hasičskej ligy. V dramatickom sú-

boji sa prekvapivo stalo víťazom v 
kategórie mužov družstvo Šteful-
tova, druhí boli chlapci z Kopaníc 
a tretí chlapci z Lovče, v kategó-
rie žien vyhrali dievčatá z Lovče, 
druhé boli Kopanice a tretie zo Sv. 
Antona.http://www.dhzstefultov.
estranky.sk/

Jarábek Vladimír

Putovný pohár primátora 

mesta Banskej Štiavnice 

Družstvo I. pokus II. pokus Výsledný čas
1. DHZ Štefultov 17,47 s 16,80 s 16,80 s
2. DHZ Kopanice A 16,99 s 17,44 s 16,99 s
3. DHZ Lovča 31,18s 18,29 s 18,29 s
4. DHZ Lackov 18,64 s 18,46 s 18,46 s
5. DHZ Š. Bane 18,51 s 22,47 s 18,51 s
6. DHZ Krupina 20,74 s 18,69 s 18,69 s
7. DHZ Kopanice B N 19,38 s 19,38 s
8. DHZ Podhorie 23,51 s 22,24 s 22,24 s
9. DHZ Sv. Anton 29,01 s 27,37 s 27,37 s

10. DHZ B. Štiavnica 30,12 s 30,75 s 30,12 s

Družstvo I. pokus II. pokus Výsledný čas
1. DHZ Lovča 30,14 s 22,39 s 22,39 s
2. DHZ Kopanice 23,38 s 23,99 s 23,38 s
3. DHZ Sv. Anton 41,85 s 30,29 s 30,29 s

MUŽI

ŽENY

Poďakovanie

Sprevádzanie mestom  

fo
to
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Pre Štiavničanov, ale hlavne pre 
návštevníkov našej prekrásnej, 
historicky atraktívnej  Banskej 
Štiavnice sme v lete, v mesiacoch 
júl a august pripravili sprevádza-
nie naším mestom.
Pozrieť si historické zaujímavosti 
a architektúru, dozvedieť sa viac 
o dejinách a najvýznamnejších 
osobnostiach mesta, nadchnúť 
sa nádhernou prírodou a vypo-
čuť si zaujímavé legendy o Ban-
skej Štiavnici môžete každý deň 
o 17.30 hodine. Každá prehliad-
ka mesta trvá približne 70 – 90 
minút. 
Miestom stretnutia s profesio-
nálnym sprievodcom je Námestie 
sv. Trojice, pred Informačným 

centrom mesta. Vstupné pre deti 
do 12 rokov je 20 Sk, pre dospe-
lých 40. Sprevádzanie bude re-
alizované len v prípade predaja 
vstupeniek minimálne pre 5 do-
spelých osôb. 
Viac informácií získate v Infor-
mačnom centre mesta, Námestie 
sv. Trojice č. 6, 969 01 Banská 
Štiavnica, alebo na tel. čísle: 
045/694 96 53, kontaktná osoba 
Libor Chmelíček. 
Príďte sa pokochať naším pre-
krásnym mestom Banská Štiav-
nica, Mestom svetového kultúr-
neho a prírodného dedičstva. 
Tešíme sa na Vás!

Viktória Michalská
odd.KCRaŠ

Klub slovenských turistov Dr. Té-
ryho Banská Štiavnica usporiada 
dňa 16.augusta 2008 autobusový 
zájazd na vysokohorskú turistiku 
do Vysokých Tatier – Štrbské Ple-
so. 
Turistické trasy: Štrbské pleso – Po-
pradské pleso – Ostrva (1 966 m), 
Furkotský štít (2 403 m), Hincove 
plesá (1 945 m). Odchod autobusu 
o 6. hod. z Križovatky. Účastnícky 
poplatok pre člena KST 300,-Sk, 
pre nečlena 350,-Sk, platí sa pri 
prihlasovaní. V prípade neúčasti 
na akcii sa nevracia. Prihlasovanie 
na akciu 6.8.a 8.8.2008 od 17.-18.
hod. v reštaurácii Ametyst.

 Bližšie informácie: Ing. Róbert 
Melcer, tel.č.: 0907 522 840

Pozvánka
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Spomienka na P. Pačesu
Snahy o oživenie historické-
ho centra sa zatiaľ napĺňajú iba 
vyšším počtom kultúrnych pod-
ujatí (čo je plusom), kaviarní 
a krčiem. Miznú z neho obchody 
každodennej potreby. Pred pár 
rokmi boli v tejto časti mesta tri 
obchody s potravinami (jeden 
dokonca na Námestí sv. Tro-
jice). Tie sa „scvrkli“ na jeden 
s veľmi stiesnenými priestormi. 
Hoci sa majiteľka usiluje o pestrý 
sortiment, na počet kupujúcich 
obchodík jednoducho nestačí. 
Skúste si dačo kúpiť, keď sa doň 
nahrnie školský zájazd, autobus 
turistov alebo ruské deti z Počú-
vadla. A v lete pribúdajúci cha-
lupári. Po úzkych priechodoch 
obchodu chodíte s obavami, aby 
ste niečo z poličiek nezhodili. Ak 
sa náhodou minie práškový cu-
kor alebo ovsené vločky, musíte 
ich hľadať až na Starom ihrisku. 
Vláčiť nákup odtiaľ hore kopcom 
nie je žiadna slasť. Zlikvidovala 
sa Drogéria p. Širokej. To by ne-
bola ešte taká tragédia, o niekoľ-
ko stoviek metrov nižšie je ďalšia, 
hoci s trošku iným sortimentom. 
Zmizlo Kaderníctvo na Trotuári. 
Už niekoľko týždňov je zatvo-
rené Mäsiarstvo p. Krivdu. Vraj 
si otvoril predajňu v Pukanci. 
Ohrozený je aj Zelovoc na Trotu-
ári. Lámeme si hlavu, čo v týchto 
priestoroch bude. Ďalšia krčma, 
piváreň, vináreň? Vari by ich 
už v centre bolo dosť. Kto pre-
svedčí majiteľov nehnuteľností 
a podnikateľov, aby otvárali také 
obchody, ktoré občania Starého 
mesta pre svoj každodenný život 
najviac potrebujú? Netreba mať 
ani ekonomické vzdelanie, aby 
si človek vyrátal, čo urobí ne-
dostatok konkurencie s cenami. 
A centrum sa pre nedostatočnú 
obchodnú sieť bude ešte viac 
vyľudňovať. Všimlo si to vôbec 
vedenie mesta? Najjednoduchšie 
je zrejme domy predávať (každá 
korunka do mestskej kasy je dob-
rá). Potom si už každý majiteľ so 
svojím súkromným majetkom 
môže urobiť to, čo uzná za vhod-
né. Trebárs otvoriť aj ďalšiu krč-
mu. A o takých vymoženostiach 
a hádam aj samozrejmostiach 21. 
storočia, ako je káblová televízia 
a na viacerých uliciach aj kanali-
zácia, môžeme iba snívať...

Nora Bujnová

Bývať v centre 
mesta je čoraz ťažšie

Dňa 19.7.2008 ŠK Štefultov uspo-
riadal II. ročník púťového volejbalu, 
ktorý sa konal na športovom ihrisku 
pri kultúrnom dome v Štefultove. 
Turnaja sa zúčastnilo 7 družstiev zo 
Štefultova. Za krásneho slnečného 
počasia sa zišlo okolo 50 športuchti-
vých hráčov volejbalu.
Na 1.mieste sa umiestnilo družstvo 
TEKVICE
Na 2. mieste SKI DÚBRAVI z Če-
kančoku
Na 3. mieste družstvo RYBIČKY
Touto cestou chceme poďakovať 
všetkým zúčastnením a usporiada-
teľom za krásne prežitý športový 
deň a tým, ktorí materiálne pomohli 
uskutočniť túto akciu.

ŠK Štefultov

II. ročník púťového volejbalu v Štefultove

Pred  viac ako 
mesiacom 21. 
júna  2008  sme 
sa navždy  rozlú-
čili s vynikajúcim 
človekom, odbor-
níkom baníctva, 

dobrým manželom, starostlivým 
a milujúcim otcom a starým ot-
com p. Petrom Pačesom.  
Skončil sa život jedného z nás. 
Človeka nesmierne pracovité-
ho, svedomitého, a mimoriadne 
skromného. Žil v našom meste, 
tvoril, radil a  pomáhal. Odišiel 
od nás  vo svojich 59 rokoch 
života. Celý svoj život čestne 
reprezentoval všetkých tých, 
ktorým záležalo na šťastí a spo-
kojnosti. Mal rád naše mesto 
a svoju prácu, ktorou sa snažil 
prispieť k jeho  rozvoju. Vrode-
nou snahou pomáhať ľuďom, 
osobná skromnosť  a priateľstvo 
boli charakteristické vlastnosti, 
ktorými si získaval obľubu. 
Náš zosnulý pán Peter Pačesa 
sa narodil 17.júna 1949 v na-
šom  meste. Po ukončení Stred-
nej priemyslovej školy baníckej, 
odbor Hutníctvo  neželezných 
kovov,  sa zamestnal  v Rudných 
baniach,  najskôr pracoval ako 
referent zásobovania,  referent 
KPP a po skončení Inštitútu 
priemyslovej  výchovy, špeciali-
zovaného štúdia personalistiky 
a pracovného  práva, vykonával 
funkciu vedúceho referenta KPP 
a od 1.1.1987 zástupcu riaditeľa 

závodu pre kádrovú a personál-
nu prácu v Rudných baniach 
v našom  meste. Svoju prácu vy-
konával svedomite, zodpovedne. 
Svojou vzornou a príkladnou 
prácou strhával do pracovného 
nadšenia aj ostatných spolupra-
covníkov. Ochotne radil, neľuto-
val síl ani námahy. 
Za svoje pracovné výsledky bol 
niekoľkokrát ocenený a vyzna-
menaný. Mal  rád život a svoj 
úprimný vzťah k nášmu mestu 
vyjadroval postojom, v ktorom 
našla odraz jeho tvorivá ener-
gia. Prehlboval ňou svoj nema-
lý podiel na premenách nášho 
mesta., jej poslanie videl v prá-
ci pre všetkých, v nej a cez ňu 
i v osobnom zdokonaľovaní pre 
všetkých. Od roku 1995 až do  
roku 1999 bol na invalidnom dô-
chodku. 
Ani popri  svojich zdravotných 
problémoch nezastal a zamestnal 
sa v Dividende Manufakturing 
a.s., kde pôsobil ako technický 
riaditeľ až do 31.12.2006, sú-
bežne pracoval od 1.6.2006 ako 
technický riaditeľ fi rmy TIDLY 
Slovakia do 31.1.2007.
Každý, kto poznal nášho zo-
snulého, si ho obľúbil a vysoko 
vážil pre jeho vzťah k ľuďom, 
každý oceňoval jeho pracovitosť, 
skromnosť, húževnatosť, starost-
livosť  o svoju rodinu, zmysel pre 
kolektív, bohatý citový a duševný 
život. Nemožno zabudnúť ani 
na jeho záslužnú prácu na poli 

športovom, bol organizátorom 
mnohých podujatí, a hoci mal 
pre seba veľmi  málo času,  rád 
lyžoval, hral tenis a obľuboval li-
teratúru faktu. 
Bol starostlivým a milujúcim  
manželom, otcom a starým ot-
com. Bol vynikajúcim kamará-
tom, ktorý vždy každému po-
mohol, poradil, potešil milým 
a láskavým slovom.
Smrť  pretrhla  niť jeho plodného  
života. A jeho roky, ako vlny na 
rieke, sa zrazu stratili z hladiny 
času, aby naplnili už iba tok spo-
mienok, na všetko, čo vo svojom 
živote urobil. A urobil toho ne-
smierne veľa, dokázal, že nežil 
nadarmo. 
S  menom nášho zosnulého 
je spojená láska k životu, lás-
ka k najbližším, láska k ľuďom. 
a tento úprimný vzťah zostane 
navždy živý. Bude sa znásobo-
vať a bude žiť v našich spomien-
kach.
Naše srdcia zaplaví vždy ne-
smierny smútok keď odchádzajú 
od nás navždy tí ľudia, ktorí by  
pre naše mesto toľko znamenali 
a ešte chceli toho   toľko vytvoriť.  
Život  p. Petra Pačesu bol úzko 
spojený s Banskou Štiavnicou, 
s baníctvom,  zostane  natrvalo  
zapísaný  v dejinách nášho mes-
ta.  Aj keď musel  navždy odísť, 
zostane  v našich srdciach a spo-
mienkach. S úctou a vďakou bu-
deme na neho navždy spomínať. 

JS

Púťový volejbal na ihrisku pri Kultúrnom dome Štefultov
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Asociácia Capalest pozýva na fes-
tival Capalest - Cesta vidiekom od 
piatka 8. do nedele 11. augusta do 
Píly, Župkova, Hrabičova, Ostrého 
Grúňa, Kľaku a Banskej Štiavnice. 
Tento rok sa Cesta vidiekom roz-
šírila do mikroregiónu Kľakovská 
dolina a do okolia Banskej Štiav-
nice. Prinesie na vidiek poéziu, 
koncerty, divadlo a debatu. 
„Ľudia v odľahlých dedinách ne-
majú taký prístup ku kultúre ako 

ľudia v mestách. Ponúkame im 
preto kvalitnú kultúru, ktorá im 
poskytne citový zážitok a nad kto-
rou môžu porozmýšľať,“ povedala 
Antónia Miklíková, riaditeľka fes-
tivalu Capalest – Cesta na vidiek.
Cesta na vidiek chce zapojiť miest-
nych ľudí do debaty k augustovým 
udalostiam v roku 1968, v ktorej 
sa stretnú politici, historici, novi-
nári a umelci. Bude v autentickom 
priestore krčmy v Píle, ozdobenej 
portrétmi pozitívnych, negatív-
nych či kontroverzných postáv 
dejín.
Podujatia Cesty vidiekom sa usku-
točnia v netradičných hracích 
priestoroch, ako je krčma, kostol, 
obecný úrad či ihrisko. 
„Pozvali sme aj mladých básnikov 
z Trnavského literárneho klubu, 
ktorí budú vlastnou poéziou sprí-
jemňovať ľuďom deň v Župkove 
a Hrabičove. Rúfusova poézia 
zaznie aj v kostole svätého Luká-
ša v obci Píla hneď v nedeľu po 
omši,“ vymenúva Antónia Miklí-

ková. 
Do obdobia baroka divákov pozý-
va francúzska huslistka Sharman 
Plesner.
V Župkove premietne fi lm Tina 
Diosi Slovensko pre začiatočníkov, 
ktorý je o našej ružovej minulosti 
a budúcnosti. V Hrabičove zasa 
vystúpia zdravotne postihnutí 
rómski súrodenci Ďuďovci z vý-
chodoslovenskej obce Soľ s ukáž-
kou rómskeho folklóru. 
Projekt je realizovaný s fi nančnou 
podporu Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky. Hlavným 
organizátorom je Asociácia Capa-
lest - Cesta na východ. 
Cesta na vidiek bola v predchá-
dzajúcich rokoch súčasťou festiva-
lu Capalest. Tento rok prerástla do 
festivalu a má iný manažment ako 
európsky festival poézie, divadla 
a hudby Capalest v Banskej Štiav-
nici, ktorý bude o týždeň neskôr. 
Tlačové oddelenie capalest@gma-
il.com

Lenka Krnáčová

Festival Capalest - Cesta vidiekom 

Cap à l’Est
Cap à l’Est

Cap à l’Est

Program
Štvrtok 14. augusta / Jeudi le 14 
aout
15.00 hod. Babylon jazykov (men-
šín) / Babylone des minorités
Básnici Capalestu a slovenskí 
básnici spoza hraníc / Poètes de 
Capalest
et poésie slovaque hors frontières 
et les hôtesKAVIAREŇ LIBRES-
SO / CAFÉ LIBRESSO
17.00 hod. Poézia za hranicami / 
Rencontre poétique
Autorské čítanie / Lecture-ren-
contre d‘auteurs
KAVIAREŇ DIVNÁ PANI/ 
CAFÉ DIVNÁ PANI
19.00 hod.
Jan Ambróz a BORIEVKA
Otvorený festival / Ouverture du 
festival
TROJIČNÉ NÁMESTIE / COUR 
DU VIEUX CHÂTEAU
20.30 hod. Všetko najlepšie, pán 
Rúfus /
Bon Anniversaire monsieur Ru-
fus
Milan Kňažko a Michel de Maul-
ne, ľudová hudba BORIEVKA / 
Milan Kňažko et
Michel de Maulne, avec l‘en-
semble BORIEVKA
NÁDVORIE STARÉHO ZÁMKU 
/ COUR DU VIEUX CHÂTEAU

Piatok 15. augusta / Vendredi le 15 
aout
10.00 hod. Rok 1968 v Českosloven-
sku / 68 en Tchécoslovaquie
Diskusia / débat
NÁDVORIE SLOVENSKÉHO 
BANSKÉHO MÚZEA / COUR DU 
MUSÉE SLOVAQUE DES MINES
17.00 hod.
Poézia za hranicami / Poésie slo-
vaque hors frontieres
Lecture
Autorské čítanie / rencontre d‘aute-
urs
KAVIAREŇ DIVNÁ PANI / CAFÉ 
DIVNÁ PANI
19.30 hod. Klavírny koncert / Auto-
ur d'un piano
v podaní Valentina Cottona / Con-
cert de Valentin Cotton
KOSTOL SV. KATARÍNY / EGLISE 
STE CATHERINE
20.30 hod. DARUJME SI DOTYKY 
/ REVUE DOTYKY
Literárne soaré pri príležitosti 20. 
výročia založenia časopisu pre mla-
dú
literatúru a umenie Dotyky / 20ème 
anniversaire
KAVIAREŇ LIBRESSO / CAFÉ 
LIBRESSO
21.30 hod. LES TROMANOS
Francúzska tanečná hudba od roku 
1920 dodnes / Musique pour danser
de 1920 à nos jours 
ART CAFÉ

Sobota 16. augusta / Samedi le 16 
aout
10.30 hod. Mladá slovenská poézia / 
Rencontre poétique
Autorské čítanie / jeune poésie slo-
vaque
SKANZEN – BAŇA / AU FOND 
DE LA MINE: SKANSEN
16.00 hod.
Poézia za hranicami / Poésie hors 
frontieres
Slovinská poézia / la poésie slovène
KAVIAREŇ LIBRESSO / CAFÉ 
LIBRESSO
17.30 hod. Dezider Banga – Agáty 
neumierajú / Les
Acacias ne meurent pas
Pásmo o živote a diele rómskeho 
básnika / La vie et l’oeuvre d’un 
poète rom
KAMMERHOF
21.00 hod. TEKAMELI
Rómska skupina z Perpignanu - 
koncert sakrálnej hudby / Concert 
de musique
sacrée des Gitans de Perpignan
NÁDVORIE STARÉHO ZÁMKU / 
COUR DU VIEUX CHÂTEAU

Nedeľa 17. augusta / Dimanche le 
17 aout
17.00 hod. Klavírny koncert / Auto-
ur d'un piano v podaní Alexandry 
Roshchinovej / Concert d' Alexandra 
Roshchina KOSTOL SV. KATARÍNY 
/ EGLISE STE CATHERINE

Veľká štiavnická sobota – to sú tri 
podujatia, ktoré sa uskutočnia 2. 
augusta. Okrem Banskoštiavnic-
kého horského cyklomaratónu 
a Nezabudnutých remesiel to bude 
aj príjemné podujatie Festival folk 
& world music, ktoré sa uskutoční 
v priestoroch Amfi teátra. Na pod-
ujatí, ktoré chce postupne oživiť 
tradíciu folkových podujatí v na-
šom meste, vystúpi 10 interpretov 
zo Slovenska a Českej republiky. 
Chýbať nebudú ani kapely Ro-
chann (bretónska hudba) a Kar-
patské horké (úpravy ľudových 
piesní). Viacerí zúčastnení majú 
za sebou ocenenia z festivalov, 
o dobrý a príjemný zážitok teda 
iste nebude núdza. Vstupné na 
podujatie je 80 Sk dospelí, 40 Sk 
študenti a ZŤP. Začiatok akcie 
o 17.30 hod. S dobrým folkom 
a world music sa bude dať zabaviť 
do neskorého večera. Podujatie 
pripravujú Mestský úrad – odde-
lenie kultúry, cestovného ruchu 
a športu, Oliver Sinay a Cultour 
s.r.o. rm

Folk a world music 

ovládne Amfi teáter

Po tohtoročnom 4. ročníku pod-
ujatia Živé šachy, ktoré sa usku-
točnilo 19. júla, som sa zatiaľ 
stretla iba s kladnými ohlasmi 
okolia a návštevníkov podujatia. 
Musím priznať, že ako človeka 
priamo zainteresovaného na prí-
prave šermiarskej časti podujatia 
ma táto skutočnosť veľmi teší. No 
predovšetkým chcem touto ces-
tou poďakovať a vyzdvihnúť prá-
cu 16 mladých ľudí, ktorí na ša-
chovnici predstavovali pešiakov. 
Osem dievčat a osem chlapcov 
neodradili víkendové tréningy, 
práca s ťažkými zbraňami, ani 
nespočetné modriny, či nácvik 
pádov na dlažbu námestia. Títo 
ľudia preukázali svoju vytrvalosť, 
šikovnosť a prispeli k realizácii 
podujatia. Menovite ďakujem: 
H. Cvečkovej, Z. Prefertusovej, 
N. Cvečkovej, K. Rumanovej, 
M. Ivaničovej, J. Vicianovej, V. 
Mojžišovej, M. Solivarskému, 
M. Michalskému, M. Čabákovi, 
M. Babjakovi, O. Hromekovi, J. 
Matoušekovi, T. Maďarovi a M. 
Rűckschlossovi. Špeciálne za pre-
ukázanú odvahu patrí vďaka V. 
Michalskej.

A. Benediktyová

ŽIVÉ ŠACHY 2008
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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 kres-
by 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 hodinyLetný tábor v múzeu

Je pondelok, 14. júla. Do ban-
skoštiavnického Kammerhofu pri-
chádza viac ako tucet školákov, 
plných očakávania z nasledujúceho 
týždňa. Veď teta Anka, s ktorou sa 
už viacerí stretli v tamojšej Škole 
v múzeu, im tentoraz sľúbila čosi 
viac – celodenný táborový život až 
do konca týždňa. Nebudú len tkať, 
batikovať, drôtovať, paličkovať, 
šiť a piecť, dokonca trepať a česať 
ľan, čo sa zatiaľ v „remeselníckej 
muzeálnej škole“ neučili, ale budú 
spolu chodiť aj na obedy, budú sa 
môcť vyrozprávať, vyšantiť a ktovie 
čo ešte. Slovenské banské múzeum 
skrýva totiž v sebe toľko úžasných 
vecí, že o prekvapenia určite nebu-
de núdza. Veď dostať sa do depozi-
tu múzea, ako to zistili už pri pr-
vej vychádzke na Starý zámok, sa 
skutočne bežnému človeku len tak 
ľahko nepodarí. A k tomu sa ešte 
dozvedieť aj to, aká zložitá je cesta 
muzeálneho predmetu od jeho zís-
kania, cez ocenenie, zaradenie do 
zbierok, evidenciu, až po ošetrova-
nie a konzervovanie. Zuzka Den-
ková zo Starého zámku im však o 
tom veľmi ochotne porozprávala a 
Milka Švecová z Kammerhofu zase 

ukázala, ako sa grafi cky spracová-
vajú a tlačia pozvánky na výstavu. 
A to je veľmi dôležité! Veď aj tento 
letný tábor mal na záver svoju ver-
nisáž. Priamo v múzeu, vedľa bý-
valej jezuitskej kaplnky, kde si deti 
vystavili všetko, čo vytvorili – dlhý 
utkaný koberec, handrové bábiky, 
čipky, drôtené ozdoby a šperky, 
plstené ozdoby z ovčej vlny, pes-
trofarebné tričká, ktoré prešli celou 
technikou batikovania.
 Hostí, medzi ktorými nechýbal ani 
primátor Banskej Štiavnice Mgr. 
Pavol Balžanka a riaditeľ Sloven-
ského banského múzea PhDr. Jozef 
Labuda, CSc., ponúkli, ako sa na 
riadnu vernisáž patrí, aj vlastno-
ručne upečenou štrúdľou, chlebík-
mi a kysnutými koláčikmi so sliv-
kami. 
Úsmev a radosť na tvárach detí boli 
však určite tou najlepšou odmenou 
nielen pre primátora mesta, keďže 
práve mesto tento tábor aj fi nančne 
podporilo, ale aj pre všetky lektor-
ky a majsterky ľudovej umeleckej 
výroby, ktoré sa s deťmi prišli po-
deliť o svoje umenie. Či to už boli 
čipkárky Vierka Pešatová z Pod-
polianskeho osvetového strediska 

vo Zvolene a Gabika Rendlová 
z Banskej Štiavnice, alebo tkáčka 
Vlasta Solárová z B. Štiavnice, dro-
tárka Blažena Kriváková zo Žia-
ru, Hela Soboslayová zo žiarskeho 
Pohronského osvetového strediska, 
ktorá sa venuje výrobe hračiek, či 
samotná organizátorka a duša ce-
lého tábora Anka Ďuricová, ktorá 
na záver prezradila, že deti naj-
viac zaujalo paličkovanie a bati-
kovanie. Už teraz sa zamýšľa nad 
tým, aký program pripraví deťom 
o rok. Pretože takéto detské letné 
tábory nemôžu predsa zostať len 
experimentom. Okrem úžasného 
vytvárania a prehlbovania vzťahu 
detí k tradičným hodnotám našej 
ľudovej kultúry môžu byť, ako to 
na vernisáži zdôraznil primátor 
mesta Pavol Balžanka, „aj vítanou 
pomocou pre rodičov v čase letných 
prázdnin, keď sa nemá kto o ich ra-
tolesti postarať“. Nakoniec, najlep-
šie to potvrdila budúca štvrtáčka 
Betka Štyndlová, keď na otázku, 
prečo sa rozhodla ísť do tohto tá-
bora, odpovedala: „Mama dlho 
do noci robí, nemá na mňa čas, a 
takto som sa aspoň nenudila!“

Mgr. Ľuboš Krno

Do tajomstva paličkovanej čipky zaúčala deti pani Gabika Rendlová a pani Vierka Pešatová z Podpolianskeho osvetového strediska vo Zvolene.

Slovenské banské múzeum v Ban-
skej Štiavnici pozýva všetkých zá-
ujemcov, ktorí by chceli zvládnuť 
tajomstvá tradičných či menej tra-
dičných ľudových remesiel, do let-
nej školy pre malých i veľkých, ktorá 
sa uskutoční v dňoch 4. – 9. augusta 

a od 25. do 30. augusta na nádvo-
rí Kammerhofu. Za malý poplatok 
sa môžete naučiť tkať na krosnách, 
háčkovať, batikovať, maľovať na 
hodváb, vyrobiť si handrové hrač-
ky, cigánske tkanice, upiecť chlieb 
či tvarovať hlinu aj na hrnčiarskom 

kruhu. Vyučovať budú majstri ľu-
dovej umeleckej výroby v čase od 
9.30 – 15.30 hod. Podrobnejšie in-
formácie na www.muzeumbs.sk, 
alebo na enviro@muzeumbs.sk , 
resp.na t.č.: 045/694 94 51

 (luk)

Letná škola pre malých i veľ k ých v múzeu
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Krížovka

Kultúrne podujatia
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 17,30 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. 

2.8.2008
Banskoštiavnický horský cyklo-
maratón 
Program preteku:
od rána - príchod účastníkov, 
možnosť prehliadky trate
od 15,00 hod - ubytovanie
od 18,00 – 21,00 hod  - prezentácia 
účastníkov
od 06,30 – 09,30 hod. - dodatočná 

prezentácia
08,50 hod. - povinné poučenie 
kategórií ML,SL,DS,VL
09,00 hod. - ŠTART kategórií  
ML,SL,DS,VL
09,10 hod - povinné poučenie 
kategórie D,Ž,M
09,15 hod. - ŠTART  kategórie 
D,Ž,M
09,50 hod. - povinné poučenie 
kategórií  MS,SS,VS, ZS
10,00 hod. - ŠTART kategórií  
MS,SS,VS, ZS
Vyhodnotenie kategórií 60 minút 
po dojazde tretieho vyhodnote-
ného v danej kategórii. Koniec 
cca 15.00 až 16.00 hod. Ocenení 
budú prví traja v každej kategó-
rii plus, tombola pre zúčastne-
ných pretekárov. Budú zverejne-
né na internetovej stránke www.
cyklomaraton.sk do 24 hod. po 
preteku.

3.8. Indiana Jones a Kráľovstvo 
krištáľovej lebky
17.8. Sex v meste 
Amfi teáter, o 21.30 hod.
bližšie informácie na tel. č. 0911 
298 407, e-mail: info@cultour.sk

Bližšie info: Oddelenie kultúry, 
cestovného ruchu a športu, tel. 
č.: 045/6949650-51, 
e-mail: kultura@banskastiavnica.sk

Vážení lúštitelia!Výhru vo výške 100,-
Sk si výherca môže prevziať v poklad-
ni Klientskeho centra. Správne znenie 
Krížovky z č.28/2008 znie: „Božie 
mlyny melú pomaly, ale isto.“ 100,-
Sk vyhráva Jarmila Beňová, Učiteľ-
ská 8, Banská Štiavnica

 redakcia ŠN

V krížovke sa ukrýva výrok Martina 
Luthera: „...(dokončenie v tajnič-
ke).“

A., Koniec tajničky, B., Mačiatko, 
vodný živočích, protivný hmyz, det-
ská postavička z TV, C., Títo po rusky, 
preto, kokosová tyčinka, dáva sa na 
tvár, D., Pascal, má meniny 21.8, plu-
rál orla, nočné kluby, severovýchod, 
E., Človek, náročné cvičenie vojakov, 
obojživelník, zn. astátu a kyslíka, F., 
Začiatok tajničky, 500 v Ríme, G., 
Oľga, nemecký skladateľ so skratkou 

jedného mena na konci, výťah pre 
lyžiarov, stupaj, H., Zvratné zámeno, 
množstvo, listnatý strom, slovenská 
skupina J.Ráža, Zinok, I., Aj, Barbo-
ra, slov. obec, program práce, odpo-
rovacia spojka, J., Rieka, čln na Rýne, 
nie odborník, schôdzka, K., Oslavuj, 
nadúva, fi lm s Elánom, Ampér, L., 
2.časť tajničky, Karol nemecky,
1., Náš denník, sťažnosť, ticho, 2., 
Buničina, moc, existovala, 3., Zrak, 
Jozefína, list z väzenia, 4., Osobné 
zámeno, noha zvieraťa, patriaci baru, 
5., Ženské meno, pokladňa, vodivá 
látka, 6., Kaz, nadychuje sa, kadiaľ, 
7., Kysličník olova, poros, aha úľ, 8., 
Samohlásky slova kosa, ruský polo-
strov, potopená loď, vkladná knižka 
skr., 9., Natieraj smolou, stred slova 
plyn, farba, popevok, stred slova výr, 
10., Strelné zbrane, odvádza vodu zo 
strechy, skupenstvo vody, 11., Slúži 
na počúvanie, vklad bankára pri hre, 

Ježiš, zn. kozmetiky, 12., Citoslov-
ce výsmechu, zatlč, sláčik, aby, 13., 
Hláska, ktorá sa hovorí pri pozeraní 
do krku, jednoduchý voz, nasýtený 
uhľovodík, vrece na ryby, 14., Vnemy, 
ostrov v Sibírskom mori, kanadský 

spevák, 15., Časť siete, trávnatá plo-
cha, nie dobre, argón, 16., Titul boha-
tého muža, 3.časť tajničky.
Pomôcky: Ajon, vojvoda, čuvy, step, 
ponosa, Krym, Anka, sak, ato

Pripravuje: A. Rihová

Pozvánky

Banskoštiavnicko-hodrušský 
banícky spolok v Banskej 

Štiavnici vás srdečne pozýva na 
11. Náckov štiavnický pochod, 
ktorý sa uskutoční vo štvrtok 
31.júla 2008 o 19. hod. spred de-
dičnej štôlne Glanzenberg Príď-
te, zapojte sa do pochodu, pod-
ľa možností v baníckych, resp. 
iných uniformách a neoľutujete! 
Zdar Boh! 

Guvernér Národnej banky 
Slovenska a primátor mes-

ta Banská Štiavnica vás pozývajú 
na otvorenie výstavy Slovenské 
euromince - Výtvarné návrhy 
slovenských strán eurových min-
cí, ktoré sa uskutoční 7. augusta 
2008 o 13. hod. v Rubigalle – Trá-
mová miestnosť, Nám. sv. Trojice 
č.3. 

Obec Baďan a Mikroregión 
Južné Sitno Vás srdečne po-

zývajú na VIII. ročník ľudového 
festivalu Podsitnianske dni hoj-
nosti pod názvom „Dni žatvy“, 
ktoré sa uskutočnia 9. augusta 
2008 od 14. hod. v obci Baďan. 
Počas podujatia môžete ochutnať 
miestne špeciality, o občerstvenie 
je postarané. Vstupné na poduja-
tie je ľubovoľné! Akciu podporili 
BBSK, COOP Jednota Žarnovica, 
Nadácia Matice slovenskej Brati-
slava.

Spomienka

Dň a 2 . 8 . 2 0 0 8 
si pripome-

nieme 1. výročie 
a 27.8.2008 7. vý-
ročie od smutnej 
chvíle, keď nás na-
vždy opustili naši 
drahí syn a brat 
Ivan Schneider 
a manžel a otec 
Viliam Schneider. 
Tí, ktorí ste ich 
poznali, spomínaj-
te s nami. Smútia-

ca mama a manželka, sestry Eva 
a Kveta s rodinami.

Sú chvíle, ktoré 
ťažko prežíva-

me, sú okamihy 
na ktoré tisíckrát 
spomíname. Már-
ne ťa naše oči vša-
de hľadajú, márne 

po tvári slzy stekajú. Ako Ti 
z očí žiarila iskra a dobrota, tak 
nám budeš chýbať do konca ži-
vota. Dňa 6.8.2008 si pripome-
nieme 10. výročie smrti, čo nás 
navždy opustil náš drahý otec, 
starý otec a dedko vo veku 66 
rokov Július Henžel z Dolnej 
Vsi. S úctou a láskou si na neho 
spomínajú dcéry: Ľubica, Dan-
ka, Anička a syn Jozef s rodina-
mi, vnúčatá, pravnúčatá a man-
želka Anna.
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Zrkadlenie "ŠTYROCH ŽIVLOV"
Tento rok oslávi Letný fi lmový 

seminár 4 živly 10. výročie svojej 

existencie. Organizátori seminá-

ra si aj preto zvolili tému Zrkadla 

a to nielen z dôvodu odkazu na 

minulé ročníky (výber fi lmov: 

Blade Runner, Mesto Zero, Něco 

z Alenky). Film pôsobí na divá-

kov ako zrkadlo, kinematografi a 

je v istom zmysle zrkadlom času 

a v neposlednom rade zrkadlo 

je objekt, ktorý fi lmári radi 

používajú. Umožňuje elegantný 

koncept obrazu v obraze alebo 

obraz zmnohonásobí, hrdina 

doň vstúpi alebo z neho vylezie, 

niekto sa v ňom stratí, cez zrka-

dlo sa dostane do iných svetov a 

vôbec je to vďačná a tajomná vec 

hodná zobrazenia.

Letný fi lmový seminár sa odohrá 
druhý augustový víkend od 7. – 
10. augusta 2008. Tento rok môžu 
účastníci semináru vzhliadnuť 19 
fi lmov: Eden a potom (Alain Rob-
be-Grillet, ČSSR / Francúzsko 
1970, 93 min.), Zrkadlo (Andrej 
Tarkovskij, ZSSR 1975, 102 min.), 
Něco z Alenky (Jan Švankma-
jer, Švajčiarsko 1987, 84 min.), 
Mesto Zero (Karen Šachnazarov, 
ZSSR 1988, 97 min.), Čierna kni-
ha (Paul Verhoeven, Holandsko 
2007, 145 min.), Svätá hora (Ale-

jandro Jodorowsky, Mexiko / USA 
1973, 114 min.), Ztracená dovo-
lená (Lucie Králová, ČR 2006, 85 
min.) za osobnej účasti tvorcov, 
Witmanovi chlapci (János Szász, 
Maďarsko / Francúzsko / Poľsko 
1997, 99 min.) za osobnej účasti 
tvorcov, Smrt si říká Engelchen 
(Ján Kadár – Elmar Klos, Česko-
slovensko 1963, 111 min., Faunov 
labyrint (Guillermo del Toro, Me-
xiko / USA / Španielsko 2006, 112 
min.), Persepolis (Marjane Satra-
pi – Vincent Perronaud, Francúz-
sko / USA 2007, 95 min.), Blade 
Runner (Ridley Scott, USA 1982, 
117 min.), Krajinka (Martin Šu-
lík, Slovensko / Česko 2000; 106 
min.) za osobnej účasti tvorcov, 
Blok experimentálnych fi lmov: 
Sixpack Pack (Rakúsko / Ne-
mecko, 116 min.), Welt Spiegel 
Kino – Gustav Deutsch, 2006, 80 
min, Mirror – Matthias Müller – 
Christoph Girardet, 2004, 12 min, 
Mirror Mechanics – Siegfried A. 
Fruhauf, 2005, 7 min., Instructi-
ons for a Light and Sound Machi-
ne – Peter Tscherkassky, 2005, 17 
min a jedno tradičné prekvapenie 
z archívu. Filmy budú ako každý 
rok sprevádzať lektorské úvody 
fi lmového teoretika a pedagóga 
VŠMU Martina Ciela a fi lmové-
ho teoretika, šéfredaktora KINO 

IKONu Martina Kaňucha.
Po prvý raz sa pred seminá-
rom uskutoční Letný workshop 
MPhilms (30.6. – 7.8.2008), ktorý 
ponúka mladým účastníkom vo 
veku 15 až 20 rokov nasledovné 
tri kurzy: video (lektor: Braňo 
Špaček), fotografi a (lektor: Pa-
vol Pekarčík) a výtvarné umenie 
(lektor: Anton Čierny). Organi-
zátorom workshopu je občianske 
združenie MPhilms a viac infor-
mácií o workshope nájdete na 
www.mphilms.sk.
Opäť sa bude premietať v netra-
dičných priestoroch mesta Banská 
Štiavnica. Po minuloročnej vyda-
renej projekcii na Starom zámku 
ponúkne seminár projekciu fi lmu 
Pád domu Usherovcov (r. Jean 
Epstein, Francúzsko, 1928, 66 
min.) so živým hudobným sprie-
vodom projektu Phragments. 
Počas celého semináru je pripra-
vený bohatý sprievodný program 
v podobe videoprojekcie fi lmov 
študentov FTF VŠMU (sekcie Au-
toportrét a Nové fi lmy), premieta-
nia 16mm krátkych fi lmov v Lib-
resse, improvizačného vystúpenia 
hudobného zoskupenia PPPF k 
16mm fi lmom na Klopačke, reg-
gae party (Skabaret), sobotňajšej 
party na Klopačke (DJ Potkan), 
potulnej galérie nomadSPACE a 

výstavy karikatúr Martina “Sho-
otyho” Šútovca. 
Zakladateľka a riaditeľka Letného 
fi lmového semináru 4 živly Silvia 
Klasová sa o tohtoročnom semi-
nári vyjadrila: „Aktuálny ročník 
živlov by som označila ako akési 
ohliadnutie za našou desaťroč-
nou históriou, preto sme ho po-
ňali tak trochu nostalgicky, aby 
v ňom bolo všetko, na čo sú jeho 
návštevníci zvyknutí. Zároveň 
naznačuje nové trendy vývoja 
seminára do budúcnosti, najmä 
v podobe workshopu a netradič-
ných fi lmovo-hudobných projek-
cií.“ 
Organizátori Letného fi lmového 
semináru 4 živly ďakujú všetkým 
spolupracovníkom, mestu Ban-
ská Štiavnica, svojim stálym 
priaznivcom a hlavne divákom za 
dlhoročnú spoluprácu na vytvá-
raní podujatia, ktoré si aj vďaka 
nim zachovalo svojskú komornú 
a priateľskú atmosféru.
Bližšie informácie o téme semi-
náru, tohtoročnom programe, 
histórii a akreditáciách Letného 
fi lmového seminára 4 živly mož-
no nájsť na internetovej stránke 
občianskeho združenia 4 živly 
www.4zivly.sk. 

Daniela Chlapíková
OZ 4živly

Program Letného fi lmového seminára 4 živly Zrkadlo 

Štvrtok, 7.8. kino
14:00 Zrkadlo (Andrej Tarkovskij, 
ZSSR 1975, 102 min.) 
17:00 Smrt si říká Engelchen (Ján 
Kadár – Elmar Klos, Československo 
1963, 111 min.)
amfi teáter
21:00 Persepolis (Marjane Satrapi 
– Vincent Perronaud, Francúzsko / 
USA 2007, 95 min.) 

Piatok, 8.8. kino
10:00 Best of 4 živly: Něco z Alenky 
(Jan Švankmajer, Švajčiarsko 1987, 
84 min.) 
13:00 Svet Zrkadlo Kino (Gustav 

Deutsch, Rakúsko 2006, 80 min.)
16:00 Ztracená dovolená (Lucie 
Králová, ČR 2006, 85 min.) – s osob-
nou účasťou režisérky Lucie Královej 
a producenta Martina Řezníčka 
kaviareň Libresso
15:00 blok 16mm fi lmov
čajovňa Klopačka
19:00 premiéra krátkych fi lmov 
z workshopu MPhilms
23:00 reggae party (Skabaret)
podkrovie Rubigall
21:00 blok dokumentárnych fi lmov 
Lucie Královej 1
amfi teáter
21:00 Sweeney Todd: Čertovský ho-
lič z Fleet Street (Tim Burton, USA 
2007, 116 min.)
Starý zámok
24:00 Pád domu Usherovcov (Jean 
Epstein, Francúzsko 1928, 66 min.) 
so živou hudbou Phragmental

Sobota, 9.8. kino
10:00 Best of 4 živly: Mesto Zero 

(Karen Šachnazarov, ZSSR 1988, 97 
min.) 
13:00 Eden a potom (Alain Robbe-
Grillet, ČSSR / Francúzsko 1970, 93 
min.) + Mirror (Matthias Müller, 
Christoph Girardet, Rakúsko 2004, 
12 min.)
15:00 Svätá hora (Alejandro Jodo-
rowsky, Mexiko / USA 1973, 114 
min.) + Mirror Mechanics (Siegfried 
A. Fruhauf, Rakúsko 2005, 7 min.)
17:00 Banská Štiavnica vo fi lme: 
Witmanovi chlapci (János Szász, 
Maďarsko / Francúzsko / Poľsko 
1997, 99 min.) – v pôvodnom zne-
ní s anglickými titulkami, s osobnou 
účasťou režiséra Jánosa Szásza 
podkrovie Rubigall
14:00 blok VŠMU – nové študentské 
fi lmy + krátke fi lmy z workshopu 
MPhilms 
kaviareň Libresso
15:30 blok dokumentárnych fi lmov 
Lucie Královej 2
amfi teáter

21:00 Best of 4 živly: Blade Runner 
(Ridley Scott, USA 1982, 117 min.) 
+ Instructions for a Light and So-
und Machine (Peter Tscherkassky, 
Rakúsko 2005, 17 min.)
čajovňa Klopačka
23:00 party na Klopačke – 16mm fi l-
my a živé improvizačné vystúpenie 
PPPF + DJ Potkan

Nedeľa, 10.8. kino
11:00 Čierna kniha (Paul Verhoe-
ven, Holandsko 2007, 145 min.) 
14:00 Prekvapenie z archívu!
16:00 Banská Štiavnica vo fi lme: 
Krajinka (Martin Šulík, Slovensko / 
Česko 2000; 106 min.) 
podkrovie Rubigall
15:00 blok VŠMU – Autoportrét + 
krátke fi lmy z workshopu MPhilms
amfi teáter
21:00 Faunov labyrint (Guillermo 
del Toro, Mexiko / USA / Španielsko 
2006, 112 min.)
Zmena programu vyhradená
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Futbal
Prípravný zápas dorastencov
V nedeľu 27.7.2008 sa konal prí-
pravný zápas dorastencov.
Hliník – B. Štiavnica 1:5 (0:1)
Góly: 20’, 65’ Ševeček, 68’ Lupták, 
70’ Drexler, 75’ Barák
Zostava: Budinský D. – Kuka, 
Poprac, Cibuľa, Ferienčík, Barák, 
Budinský, Lupták, Drexler, Ševe-
ček, Beňadik
Striedali: Blaško, Sojka, Židík, 
Hudák FUDO

Beh ústavy SR 
Majstrovstvá Slovenska 

v cestnom behu
V pondelok 1. septembra 2008 
sa bude konať 7. ročník Me-
dzinárodného cestného behu – 
„Beh ústavy SR“. Tento ročník 
je beh vyhlásený ako ofi ciálne 
Majstrovstvá Slovenska v cest-
nom behu na 10 km. Záštitu nad 
pretekmi prevzal prezident SR 
Ivan Gašparovič. Beží sa na trati 
B. Štiavnica – Štiavnické Bane – 
jazero Počúvadlo. Štart pretekov 
je o 9. hod. na Nám. sv. Troji-
ce. Už o 8,30 hod. sa bežcom 
a divákom predstaví spevácky 
zbor Štiavničan a tesne pred vý-
strelom štartéra zaspieva štátnu 
hymnu. Potom sa usporiadatelia 
presunú do cieľa podujatia na 
Počúvadlianske jazero. Tesne po 
9,30 hod. privítajú najrýchlej-
šieho pretekára. Zároveň bude 
prebiehať prezentácia Malého 
behu ústavy SR pre deti a mlá-
dež. Tento pretek sa beží okolo 
Počúvadlianskeho jazera, okrem 
detí do 6 rokov, ktoré pobežia 
100 metrov. Vyhlásenie výsled-
kov oboch behov a uskutoční 
v areáli Školy v prírode pod Sit-
nom, kde bude pripravené ob-
čerstvenie a kultúrny program. 
Organizátori srdečne pozývajú 
obyvateľov B. Štiavnice a okolia, 
aby prišli stráviť tento sviatočný 
deň do krásneho prostredia pod 
Sitnom k brehom Počúvadlian-
skeho jazera. Okrem pobytu na 
zdravom vzduchu budú svedka-
mi zaujímavých súbojov medzi 
špičkou slovenských bežcov o ti-
tul majstra Slovenska. Osobitne 
pozývame všetky deti a mládež, 
aby v sprievode svojich rodičov 
štartovali na tomto behu, kde 
sú pre všetkých účastníkov pri-
pravené hodnotné ceny. Nakoľ-
ko usporiadanie majstrovstiev 
je značne nákladné, obracajú 
sa usporiadatelia na všetkých 
tých, ktorí by mohli sponzor-
sky prispieť na toto podujatie 
a tak zviditeľniť naše mesto na 
celom Slovensku. Všetkým, 
ktorí usporiadateľom pomôžu, 
vopred ďakujeme. Bližšie infor-
mácie podajú: Miroslav Kyjov-
ský, tel.č.:0910 933 916, Karol 
Melcer, tel.č.:0903 424 996 - 
045/6911625.

Za usporiadateľov
Karol Melcer

Minulú nedeľu si banskoštiavnic-
kí futbalisti otestovali svoju formu 
na ďalšom turnaji, tentoraz v Hor-
nej Vrbici – obci asi 15 km južne 
od Levíc. Na turnaji sa zúčastnili 
mužstvá: domáca H.Vrbica – účast-
ník 5. ligy Západoslov. futb. zväzu, 
Levice – bývalý druholigista, dnes 
však účastník 1. triedy levického 
oblastného futb. zväzu, ktorý skon-
čil v minulej sezóne na 2. priečke, 
tretím účastníkom turnaja bolo 
budapeštianske mužstvo Föv Víz-
movok – účastník maďarskej 4. ligy 
a kvarteto doplnila B. Štiavnica.
1. zápas: H. Vrbica – Budapešť 1:0 
(1:0)
2. zápas: B. Štiavnica – Levice 2:2 na 
penalty 3:4 
B. Štiavnica: Jurica – A. Hanzlík – 
Halát, Strapek, Košárnik – Pajerský, 
Novák, Kuruc (70’ Poprac), Šima, 
A. Dulaj – Kminiak
Väčšina zápasu sa odohrala za vý-
datného dažďa, čo však pomerne 
kvalitný trávnik neovplyvnilo, skôr 
hru oboch mužstiev. Už v 4’ sme sa 
ujali vedenia gólom Kminiaka, no 
o 1’ Levice vyrovnali na 1:1. V 29’ 
Levičania vsietili druhý gól, no o 4’ 
Strapek vyrovnal na 2:2. V 2.polčase 
gól nepadol, takže o postupujú-
com do fi nále rozhodovali penalty. 
Z našich hráčov po základnej pätici 
boli úspešní Kminiak, A. Hanzlík, 
Poprac, nedali Strapek a A. Dulaj. 
Keďže aj dvaja Levičania penalty 
nepremenili, rozhodovalo sa v ďal-
šej sérii. V nej najskôr Šima nebol 
úspešný a keďže následne levický 
hráč prekonal Juricu, odsunul náš 
kolektív do boja o 3 miesto.
Po zápase som požiadal trénerov 
oboch mužstiev o krátke zhodnote-
nie zápasu: Vladimír Šlosár, B. Štiav-
nica: „Súper bol lepší v osobných 
súbojoch, dôraznejší, čím si získal 
prevahu v hre a zaslúžene postúpil 

do fi nále.“ Atilla Belanský, Levice: 
„Zápas bol v 1. polčase vyrovnaný, 
naše mužstvo pôsobilo silovejšie, 
páčil sa mi váš stredný útočník (M. 
Kminiak – pozn. aut.). O postupe 
rozhodli penalty.“
Zápas o 3. miesto
B. Štiavnica – Budapešť 3:4 (1:1)
B.Štiavnica: Ferko (40’ P. Hanzlík) – 
A. Hanzlík – Kuruc, Strapek, Košar-
ník – Pastier, Novák, Šima (40’ Pa-
jerský), Poprac – Kminiak, Rusnák.
Aj v zápase o 3.miesto nášmu muž-
stvu lepšie vyšiel úvod – už v 10’ 
vsietil vedúci gól Strapek. No – 
podobne ako v 1. zápase, súper o 
1’ vyrovnal! V 58’ A. Hanzlík opäť 
zabezpečil víťazstvo nášho tímu, 
no o 2’ už bolo opäť vyrovnané. V 
68’ sa maďarské mužstvo ujalo ve-
denia 2:3 gólom z penalty za ruku 
nášho hráča v 16-tke. V 72’ však 
Rusnák pekným gólom vyrovnal na 
3:3. V závere zápasu, keď už tréneri 
rozmýšľali nad exekútormi pokuto-
vých kopov, hostia po chybe našej 
obrany strelili rozhodujúci štvr-
tý gól a umiestnili sa na 3.mieste. 
Naše mužstvo podobne ako pred 
týždňom v H. Hámroch obsadilo 4. 
priečku. Hodnotenie zápasu tréner-
mi: László Schmél, Budapešť (pred 
10 rokmi asistent trénera prvoli-
gového Ferencvárosu Budapešť): 
„Uznávam schopnosti banskoštiav-
nického mužstva, o výsledku roz-
hodol fakt, že sme mali viac času 
na oddych a regeneráciu. Zápas mal 
dobrú úroveň.“ Vladimír Šlosár, B. 
Štiavnica: „V zápase sme boli herne 
lepší, ale po hrubých chybách v na-
šej defenzíve sme prehrali. Otázka 
posilnenia kádra je v riešení vede-
nia klubu!“
Finále: H. Vrbica – Levice 3:4
Komentár autora: Aj keď naše muž-
stvo na dvoch po sebe idúcich tur-
najoch obsadilo posledné priečky, 

netreba nad ním lámať palicu. Ide 
predsa o prípravné obdobie, keď sa 
mužstvo po mnohých personálnych 
zmenách zohráva a dáva dokopy. 
Vo futbale však vždy platila súhra 
v trojuholníku funkcionári (vedenie 
FK) – tréner – hráči.
Vedeniu klubu angažovalo niekoľko 
nových hráčov, (niektorí sa do tímu 
vrátili), nového trénera. Čo sa týka 
hráčov, prestupový termín končí 5. 
augusta, dovtedy sa ešte dajú urobiť 
niekoľké personálne zmeny. K otáz-
ke trénera: Vlada Šlosára (pre neskôr 
narodených: jedného zo spolutvor-
cov banskoštiavnických úspechov 
v minulom desaťročí), považujem 
za človeku, ktorý svojou charizmou, 
skúsenosťami, rozvahou a dúfam, 
že aj nekompromisnosťou jednak 
voči vedeniu klubu, ale aj voči hrá-
čom dokáže banskoštiavnické muž-
stvo udržať v pokojných vodách (v 
strede tabuľky) 4. ligy. Podľa mojich 
informácií hráči nemajú výhrady, 
voči jeho tréningovým metódam 
a rešpektujú ich. Takže sa domnie-
vam, že je to človek na správnom 
mieste, ochotný pomôcť štiavnic-
kému futbalu. No a k hráčskemu 
kádru: Niektorí hráči by chceli hrať 
za Štiavnicu, no nemajú herne na to, 
naopak niektorí hráči na to majú, 
ale za náš klub hrať nechcú. Je na 
vedení FK, aby spravilo rozumné 
rozhodnutie a do FK Sitno anga-
žovalo hráčov, ktorí budú pre klub 
prínosom, budú ochotní a schopní 
prispôsobiť sa požiadavkám tréne-
ra a klubu. Len v takomto prípade 
môže banskoštiavnický futbal na-
predovať – ale postupne! Nie ako to 
bolo pred 10 rokmi, keď po rýchlom 
vzostupe nasledoval ešte rýchlejší 
pád – až do zaniknutia mužstva do-
spelých! Opakovanie takejto histó-
rie si nikto z nás neželá!!!

Roman Kuruc

B. Štiavnica skončila štvrtá

Ako sme už avizovali v predchádza-
júcich číslach Štiavnických novín, 
Banskoštiavnický volejbalový klub 
sa rozhodol pre účasť v 1. lige, ktorá 
je druhou najvyššou súťažou vo vo-
lejbale na Slovensku. Keďže v tejto 
súťaži je viacej mužstiev, Slovenská 
volejbalová federácia ju člení na dve 
skupiny - západnú a východnú. I na-
priek dúfaniu našich volejbalistov v 
zaradení klubu do západnej skupiny 
(skrz lepšie cesty) federácia náš od-

diel zaradila do východnej skupiny. 
A tak sa naši chlapci stretnú s taký-
mi klubmi, ako sú Prešov, Stará Ľu-
bovňa, Vranov nad Topľou, Revúca, 
Detva, Novoť, Sobrance. Náš volej-
balový klub sa tak pomaly pripra-
vuje na novú sezónu, ktorá sa začne 
v októbri 2008. Bližšie informácie o 
rozlosovaní uverejníme neskôr, ale 
už teraz sa môžete tešiť na vyššiu vo-
lejbalovú úroveň.

Mgr. Martin Kaššay

Volejbalisti - Východ
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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
Pôžičky pre všetkých, aj bez ru-
čenia, tel. č. 0911 886 363, 0908 
865 976
Firma Las Plus, obchodná spol. s 
r.o. v Žarnovici, prijme do zamest-
nania pracovníkov SBS ( platný 
preukaz SBS ).Výkon služby v Ban-
skej Štiavnici. Informácie na tel. č.: 
045/ 681 21 72, 0903 528 157 
Predám Hondu Civic 1.6 – 85 
kW, r. 1998, strieborná metalíza, 
125 000 km, cena 160 000,-Sk, ale-
bo Renault Clio 1,2, r. 1997, cena 
60 000,-Sk, kontakt: 0910 780 339
Prijmeme do zamestnania stolá-
rov, vyučených aj nevyučených, tel. 
č.: 0918 518 744
Hliníková zlieváreň Galanta – fi r-
ma BEKOR, s.r.o., prijme do TPP 
pracovníkov na pozíciu – operátor 
vysokotlakových lisov – operátor 
pecí. Platové podmienky: 15 000,-
Sk v čistom, ubytovanie zabezpe-
čené, stravné lístky, nadčasy a bo-
nusy za dochádzku, tel. č.: 0911 
882 495, 0902 361 271

INZERCIA

Inzercia Byty, domy, priestory
Prenajmem 3-izbový byt na síd-
lisku Drieňová. Možnosť nástu-
pu od septembra. Kontakt: 0902 
248 317 alebo 0903 528 195
Dám do prenájmu kancelársky 
priestor na Ul. Dolná 6/A v no-
vostavbe, oproti starej bryndziar-
ni, tel. č. 0915 655 790
Prenajmem 1-izbový zariade-
ný byt pod Kalváriou, tel. 0905 
124 948
Prenajmem 3-izbový byt na Drie-
ňovej, tel.č.:0907 805 961
Predám 3-izbový tehlový byt v B. 
Belej na 1. posch., cena dohodou, 
tel. č.: 0907 431 551
Ponúkame priestory na prená-
jom:
Výrobné 1.200,- Sk m2/rok 
(+energie) 250 m2
Skladové 1.000,- Sk m2/rok 
(+energie) 500 m2
Predajné 1.900,- Sk m2/rok 
(+energie) 55 m2
Tabaková ulica, Malé trhovisko, 
tel. č: 045/6922254
Predám byt v OV, kuchyňa, jedá-
leň + 2 s garážou pod Kalváriou, 
tel. č.: 00420737373219
Ponúkam bytové priestory na 
prenájom (bez energií):
Rodinný dom 300 m2 stredne vy-
bavený18.000,- Sk/mesiac
Rodinný dom 300 m2 vybavený 
25.000,- Sk/mesiacTrojizbový 
byt vybavený  12.000,- Sk/
mesiac
Trojizbový byt stredne vybave-
ný 10.000,- Sk/mesiac vhodné aj 
na podnikanie v oblasti služieb 
(prevádzku penziónu, kaviareň, 
kaderníctvo, kozmetika, salón, 
a pod.) Tabaková ulica, tel. č: 
045/6922254

KUPÓN

50,Sk

Meštianska

Objednávky na rozvoz pizze 
0800 100 004

(bezplatná linka) 
Akcia platí aj na rozvoz

Pizzeria – cukráreň

Hodnota kupónu bude odpočí-
taná z hodnoty vami objednanej 

pizze...

PRÍKLAD:
Pizza „2“ (saláma + kukurica)

113,-Sk
- 50,-Sk

Len -63,-Sk
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RODOZNALECKÉ 
SLUŽBY

Pátranie po predkoch, 
výskum rodu, rodokmeň 

a rodostrom
Mobil: 0905 916 238

e-mail: romankvanka@azet.sk


