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Už niekoľko rokov spoľahli-
vo funguje nadštandardná 
spolupráca medzi mestom 
Banská Štiavnica a pivovarom 
STEIGER, a.s., Vyhne. Táto 
spolupráca má prazáklad v 
dávnej spoločnej baníckej mi-
nulosti, ako aj fakte, že mesto 
Banská Štiavnica niekoľkokrát 
v histórii vyhniansky pivovar 
vlastnila a striedala sa v ňom 
so súkromnými vlastníkmi. 
Bohatí mešťanostovia Banskej 
Štiavnice si na vyhnianskom 
pive pochutnávali ešte skôr, 
než bola objavená Amerika. Na 
bohatej histórii a príslušnosti k 
regiónu je založená aj súčasná 
profi lácia značky STEIGER.

V roku 2007 začal pivovar s 
rebrandingom, postaveným na le-
gende o nájdení zlatej a striebor-
nej rudnej žily Spitaler v Banskej 
Štiavnici. V pečati pivovaru sú 
teraz zobrazené dve jašteričky, tie 
nahradili templárskeho rytiera, 
ktorého používanie nadväzovalo 
na tradíciu varenia piva vo Vy-
hniach. Pivovar STEIGER má tra-
dičné väzby na Banskú Štiavnicu 
a dve jašteričky sú aj jej symbo-
lom. Hoci zlato a striebro sa už zo 
zeme vyťažilo, legenda o zlatom 
poklade pokračuje v zlatistom 
pive STEIGER z Vyhní. Aj názov 
STEIGER je spätý s banskoštiav-
nickým baníctvom, keďže zna-
mená banský majster. Spojenie s 

baníckou tradíciou vyjadruje aj 
latinsky nápis DA DEUS FOR-
TUNAE (DAJ BOH ŠŤASTIA) 
na pečati pivovaru. Na viacerých 
akciách, ktoré organizuje mesto, 
nechýba ani v súčasnosti zlatistý 
pivný mok z Vyhní. Sponzorsky 
ho dodáva pivovar STEIGER na 
základe zmluvy o reklame.

Aj v tomto roku sa slávnostne 
podpisovala zmluva medzi obomi 
stranami. Stalo sa tak v pondelok 
14. júna 2010 v priestoroch pivo-
varu za účasti najvyšších predsta-
viteľov mesta Pavla Balžanku a Ju-
raja Čabáka, generálneho riaditeľa 
pivovaru Jaroslava Vysloužila a 
obchodného riaditeľa Ivana Žilu. 
  4.str.

Vzájomná spolupráca mesta Banská Štiavnica a pivovaru Steiger úspešne pokračuje...

tohtoročných „Živých šachov“ spojených s Majstrovstvami Slovenskej republiky

Steiger naďalej hlavným partnerom

V dňoch 16. a 17. 7. 2010 sa 
opäť konalo podujatie pod 
názvom Štiavnický živý šach 
2010. Tento rok však oproti 
minulosti netrvalo jeden, ale 
až dva dni. Podujatie zorgani-
zovalo Odd. kultúry, cesto-
vého ruchu a športu. Počasie 
vyšlo a samotný program sa 
začal už v piatok napoludnie. 
Moderátorom podujatia bol 
známy zabávač Erik Forgáč. O 
dobrú náladu návštevníkov 
sa postarala skupina historic-
kého šermu Bojník so svojimi 
ukážkami streľby z historic-
kých zbraní. 

Na Námestí sv. Trojice postupne 
vystúpili počas dvoch dní v pravi-
delných vstupoch kaukliari Tomáš, 
Agripa, sokoliari sv. Bavona a fakír. 
Pre malých aj veľkých boli pripra-
vené rôzne súťaže sprevádzané his-
torickou hudbou v podaní Elthin. 
Návštevníci mohli vidieť ukážky 
historickej streľby Vinedi a zapojiť 
sa aj do turnaja v lukostreľbe, streľ-
be z luku, pripravené boli pivný kú-
peľ, škola šermu, žonglovania, cho-
dúle, maľovanie na tvár, mučenie a 
lámanie na kolese a mnoho ďalších 
atrakcií a prekvapení pre deti. Šaša 
počas týchto dní sa zhostil aj Miro 
Kasprzyk so svojím komickým di-
vadelným vystúpením.  4.str.

Nakamura - víťaz šachovej partie
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Šachovým kráľom sa stal Hikaru Nakamura
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Z diára primátora

Oznam

Polícia informuje 

POZOR

Chcel by som upozorniť návštev-
níkov B. Štiavnice na arogantné 
vystupovanie mestského policajta 
s číslom odznaku 007.Tento poli-
cajt nepresadzuje záujem mesta a 
jeho návštevníkov, ale presadzuje 
si vlastné záujmy a oháňa sa prá-
vom moci policajta!!! Osobne som 
mal s ním nepríjemnú konfron-
táciu, čoho boli svedkom aj moji 
priatelia. S pozdravom priateľ.
Odpoveď:

Vážený neznámy, veľmi ne-
rád čítam takéto riadky o svojich 
podriadených. Najviac ma mrzí 
to, že ste nevyužili vašu možnosť, 
ktorou je sťažnosť u nadriadeného, 
teda u mňa, pretože ako náčelník 
by som mal vedieť aj negatíva, ak 
nejaké sú, o svojich policajtoch. 
Mrzí ma aj tá skutočnosť, že ne-
viem posúdiť opodstatnenosť vašej 
kritiky, pretože som si nevypočul 
ani jednu stranu, preto nemô-
žem zaujať objektívne stanovisko. 
Píšete o policajtovi, ktorý podľa 
mojich doterajších vedomostí a aj 
skúseností patrí k tým najlepším. 
Bolo by preto korektné a spravod-
livé, dať šancu vám a aj vašej pro-
tistrane, teda policajtovi, aby ste 
sa vyjadrili k daným okolnostiam 
prípadu presadzovania záujmov 
policajta na úkor spravodlivosti za 
mojej prítomnosti. Vy ste to však 
nespravili nedali ste šancu pro-
tistrane a rovno ste napísali to, čo 
ste práve cítili. Avšak bez uvedenia 
presnejších údajov o čase, dátume 
tejto udalosti a ochote stretnúť sa 
s kompetentnou osobou na našom 
pracovisku, teda na MsPo v Ban-

skej Štiavnici vám nemôžem dať za 
pravdu a považujem vaše riadky za 
zavádzajúce, pretože ak mám po-
cit, že som v práve, nezastaví ma 
žiaden policajt a budem sa sťažovať 
u jeho nadriadených, aby som im 
dokázal svoju pravdu. Takže ste u 
mňa očakávaný a dúfam, že máte 
dostatočné argumenty na to, aby 
ste ma jednoznačne presvedčili 
o tom, čo ste napísali vo svojom 
skromnom príspevku a ja, naopak, 
aby som mal argumenty na to, aby 
som mohol vyniesť spravodlivý 
trest pre toho, kto si to zaslúži.

JUDr. Dušan Lukačko, náčelník MsPo

Oznamy o úmrtí

Chcem sa opýtať, či by sa ne-
mohlo zverejniť oznámenie o úmr-
tí aj na Križovatke, napr. v novom 
Kvetinárstve, nakoľko sa do mesta 
starší ľudia teraz nedostanú pešo a 
tak sa nedozvedia, ak ich rovesníci 
opustia ich rady a nemôžu ísť na 
poslednú rozlúčku. Ďakujem. 

PK

Odpoveď:

Smútočné oznámenie je vecou 
pozostalej rodiny. Jeho návrh, vy-
tlačenie a vyvesenie väčšinou so 
súhlasom rodiny realizuje pohreb-
ná služba, u ktorej si rodina zabez-
pečenie pohrebu objedná. Takýto 
všeobecne zabehnutý model sa 
uplatňuje aj v našom meste. Vaše 
odporučenie poskytneme pohreb-
ným službám pôsobiacim v našom 
meste, aby zvážili rozšírenie vyve-
senia smútočných oznámení aj na 
Križovatke. 

Ing.Piliar 

ved. odd. organizačného VSaSV

Vyberáme z čiernej skrinky 

Dňa 24. júla 2010 sa na Námes-
tí sv. Trojice uskutoční kultúrne 
podujatie „Piknik na Trojici“. Z 
tohto dôvodu vám oznamujeme, 
že Námestie sv. Trojice bude dňa 
24. júla (sobota) 2010 od 10:00 
– 21:00 hod. uzatvorené pre pre-
jazd a parkovanie motorových 
vozidiel.

Zároveň prosíme motoristickú 
verejnosť, aby počas Štiavnické-
ho kultúrneho leta a konania sa 
kultúrnych podujatí v jednotli-
vých častiach mesta rešpektovala 
dopravné značenia, obmedzenia 
v doprave a pokyny príslušníkov 
mestskej a štátnej polície.  

Za pochopenie ďakujeme!
MsÚ

Vážení čitatelia Štiavnických 
novín! 

Oznamujeme vám, že Oddele-
nie kultúry, cestovného ruchu a 
športu ako aj redakcia Štiavnic-
kých novín je presťahovaná do 
nových  priestorov Kassu (býva-
lého Katolíckeho spolku a Kato-
líckeho gymnázia sv. Františka z 
Assisi pri Hoteli Grand) na Ul. 
Kammerhofská 1, vchod od so-
chy A. Kmeťa, 1. posch. Zároveň 
vás upozorňujeme na nové tel. č. 
do redakcie ŠN: 045/6790388. 

red

Upozornenie

Viedol vozidlo bez oprávnenia

Dňa 17. 06. 2010 bolo začaté a 
súčasne vznesené obvinenie oso-
be  P.K, bytom Banská Štiavnica, 
Ul. Ladislava Exnára, za prečin 
Marenie výkonu úradného roz-
hodnutia“ podľa § 348 ods. 1, 
písm. d Trestného zákona, pre-
tože dňa07. 05. 2010 o 13:00 hod 
viedol bez vodičského oprávnenia 
nákladné motorové vozidlo zn. 
Ford Tranzit, po Ul. Budovateľ-
skej v Banskej Štiavnici, kde bol 
zastavený hliadkou OO PZ Ban-
ská Štiavnica a kontrolovaný, ná-
sledne bolo zistené, že obvinený  
nemá pri sebe vodičský preukaz 
a taktiež má zákaz viesť motorové 
vozidlo, a to na základe Rozsudku 
OS, kde má uložený zákaz činnos-
ti viesť motorové vozidlo po dobu 
4 rokov. Rozsudok nadobudol 
právoplatnosť dňa 24. 01. 2007. 
Za uvedený skutok mu hrozí trest 
odňatia slobody do 3 rokov. 

plk. JUDr. Gejza Volf

Bolo...

15. 7.

Rokovanie so štátnym tajom-
níkom p. Martinom Chrenom a 
ministrom hospodárstva SR p. 
Jurajom Miškovom na tému fun-
govania Hlavného banského úra-
du v Banskej Štiavnici  a štátneho 
podniku Rudné bane.

Uskutočnilo sa pracovné stret-
nutie s ministrom školstva SR p. 
Eugenom Jurzycom k úlohám 
vyplývajúcim z výjazdového 
zasadnutia vlády SR v Banskej 
Štiavnici. 

Rokovanie na Ministerstve 
kultúry SR v súvislosti s možnos-
ťami pridelenia fi nančných dotá-
cií v rámci projektu Obnovme si 
svoj dom.  

20. 7.

Účasť na informačnom semi-
nári  zameranom na vypracova-
nie žiadostí o poskytnutie nená-
vratného fi nančného príspevku 
z Programu rozvoja vidieka SR v 
Dudinciach. Z týchto fi nancií má 
mesto záujem obnoviť autobuso-
vé zastávky a park na Kammer-
hofskej ulici. 

Obhliadka obnovenej cestnej 
komunikácie J. Straku na sídlisku 
Drieňová.

Stretnutie s podnikateľmi z 
areálu bývalej tržnice a následne 
účasť na rokovaní predsedníctva 
Združenia turizmu. 

21. 7.

Rokovanie s predstaviteľmi 
Pamiatkového úradu vo vzťahu 
k aktuálne prebiehajúcim rekon-
štrukčným prácam na historic-
kých objektoch v našom meste. 

Pracovné stretnutie s poslan-
com NR SR p. Jozefom Mikušom 
zamerané na vzájomnú výmenu 
informácií o aktuálnej situácii v 
kraji.  

22. 7.

Pracovné stretnutie s minis-
trom zahraničných vecí SR p. 
Mikulášom Dzurindom na tému 
možností podpory pre mesto sve-
tového dedičstva a úloha Banskej 
Štiavnice v aktuálnych slovensko 
– maďarských vzťahoch. 

Pracovné rokovanie na ústredí 
Úradu práce, sociálnych vecí a 
rodiny k pripravovaným zmenám 
v špecializovanej štátnej správe.

Andrea Benediktyová
Nové informačné tabule v centre mesta pri Hríbe a na Križovatke
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Polícia informuje 

Domov MÁRIE, Ul. Špitálska 3, 
969 01 Banská Štiavnica 

Názov a sídlo zriaďovateľa: Ban-
skobystrický samosprávny kraj, 
Odbor sociálnych vecí a zdravot-
níctva, Námestie SNP č.23, 974 01 
Banská Bystrica

vyhlasuje podľa ustanovenia

§5 zákona NR SR č. 552/2003 
Z.z. o výkone práce vo verejnom 
záujme v znení neskorších pred-
pisov a v súlade so Zásadami č. 
2/2008/0SVaZ BBSK výberového 
konania na miesto vedúcich za-
mestnancov a sociálnych pracov-
níkov

VÝBEROVÉ KONANIE

na funkciu vedúca /i/ ekonomic-
ko-prevádzkového úseku

s predpokladaným nástupom 
01.09.2010

Žiadosť o účasť na výberovom 
konaní môžu podať záujemcovia 
spĺňajúci nasledovné podmienky:

Bezúhonnosť – výpis z registra 
trestov

Kvalifi kačné predpoklady: vy-
sokoškolské vzdelanie I. alebo II. 
stupňa, smer: ekonomický

špecializácia: nevyžaduje sa
Osobnostné a manažérske pred-

poklady
Ostatné zručnosti: fl exibilita, 

kreativita, samostatnosť, spoľahli-
vosť, tímová práca, orientácia na 
klienta a dosiahnutie výsledkov, 
dobré komunikačné zručnosti, 
vedomosti z oblasti manažérstva 
kvality (ISO, CAF)

PC zručnosti: Microsoft  Word, 
Microsoft  Excel, Power- Point, 
NET( e-mail, www) 

Prax v príslušnom odbore mini-
málne 3 roky, prax v manažérskej 
pozícií výhodou.

Zdravotnú spôsobilosť na prácu, 
ktorú má vykonávať

Zoznam potrebných dokladov: 
žiadosť o účasť na výberovom ko-
naní, výpis z registra trestov nie 
starší ako tri mesiace, overená 
fotokópia dokladu o najvyššom 
ukončenom vzdelaní, štruktúro-
vaný životopis, motivačný list, do-
klady o absolvovaných kurzoch a 
výcvikoch

- Zámer rozvoja ekonomicko-

prevádzkového úseku  – rozsah 
strán max. 3 strany

- Referencie od posledných za-
mestnávateľov

- Písomný súhlas uchádzača s 
použitím osobných údajov pre po-
treby výberového konania

Písomné prihlášky s požadova-
nými dokladmi treba zaslať alebo 
osobne  doručiť v zalepenej obálke  
do  23.07.2010  na adresu :

DOMOV MÁRIE  969 01 Ban-
ská Štiavnica, Ul. Špitálska 3, na 
obálke s označením „ Výberové 
konanie“.

Pre podanie prihlášky je rozho-
dujúca pečiatka

pri osobnom doručení úradná 
pečiatka na sekretariáte Domova 
MÁRIE

pri podaní poštou – potvrdenie 
pošty o podaní

Po tejto lehote nebude prihláška 
akceptovaná

Kontakt : 045/ 6921  366 – 367, 
401.

PhDr. Viera Chladná

riaditeľka Domova MÁRIE   

VÝBEROVÉ KONANIE

Krádež v priestoroch internátu 

Strednej Lesníckej školy

Nezistený páchateľ v čase od 
06:40 hod dňa 09. 04. 2010 do 
22: 45 hod dňa 11. 04. 2010 na 
Ul. Mládežnícka v Banskej Štiav-
nici, presnejšie z jednej z izieb 
internátu Strednej Lesníckej 
školy odcudzil 1 ks poľovníckej 
uniformy a to 1ks thermo tričko 
s dlhým rukávom, 1 ks thermo 
spodky, 1 ks zimné hrubé zelené 
nohavice,1 ks košeľa zelenej far-
by s motívom jeleňa, 1 ks fl isová 
mikiny, 1 ks zimný hrubý kabát 
všetko zn. HUNTER, 1 ks ves-
ta zelenej farby zn. MIKADO s 
gombíkmi z jelenieho parožia , 
čím spôsobil škodu majiteľovi P. 
Š, bytom Kráľovičove Kračany, 
okr. Dunajská Streda vo výške 
450,- €. Za uvedený skutok hrozí 
páchateľovi trest odňatia slobody 
až na 3 roky. Akékoľvek informá-
cie volajte na číslo 158.

Prišiel na návštevu a ukradol pe-

ňaženku

Dňa 17. 06. 2010 bolo začaté 
trestné stíhanie a súčasne vzne-
sené obvinenie osobe P.F. bytom 
Banská Štiavnica, Ul. A. Kmeťa 
za prečin „ Krádež“ podľa § 212 
ods. 2 písm. f Trestného záko-
na , pretože dňa 14. 04. 2008 v 
čase o 16:05 hod. počas návštevy 
v dome na Ul. Kysihýbelská  v 
Banskej Štiavnici odcudzil peňa-
ženku  šedej farby o rozmeroch 
10x15 cm, ktorá bola v tom čase 
položená  na kuchynskej linke  
v dome  a v ktorej sa nahádzal 
fi nančná hotovosť vo výške 30,- 
€, čím spôsobil celkovú škodu 
poškodenej V.L. bytom Banská 
Štiavnica, Ul. Kysihýbelská vo 
výške 35,- €. Za uvedený skutok 
mu hrozí trest odňatia slobody 
do 3 rokov. 

Nález munície

Dňa 11. 07 .2010. v čase o 10: 
45 hod. bola  v obci Prenčov , 
okr. Banská Štiavnica v potoku 
pod mostom  nájdená munícia  z 
druhej svetovej vojny o dĺžke 40 
cm a obvodu 35 cm, išlo o 1 ks 
míny. Na miesto bol privolaný 
pyrotechnik, ktorý muníciu pre-
vzal na zneškodnenie. 

plk. JUDr. Gejza Volf

Riaditeľ  OPP OR PZ ZH

7. júla sa konalo zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva. 
Otvoril ho a viedol primátor 
mesta Mgr. Pavol Balžanka.

Poslanci MsZ schválili:
- zásady odmeňovania primáto-

ra, jeho zástupcu, hlavného kon-
trolóra, poslancov, predsedov a 
členov komisií mesta

- predložený investičný zámer 
výstavby Športovo-relaxačného 
centra na Drieňovej

Poslanci MsZ odporúčajú pri-
mátorovi

- podpísať zmluvu so spoloč-
nosťou CulTour, s.r.o., o predĺžení 
prevádzkovania Amfi teátra pod 
Novým zámkom.

Majetkové veci mesta
Poslanci MsZ schválili:
- zámer na odpredaj pozemku o 

výmere 41 m2 na Ul. Horná huta 
Jaroslavovi Likerovi vo výške 230 

eur. Kupujúci uhradí aj náklady 
spojené s prevodom nehnuteľnosti.

- zámer na odpredaj pozemkov 
o výmere 391 m2 a 910 m2 Ľubo-
mírovi Kalovi, Milanovi Kalovi a 
Margite Kalovej v sume 5993 eur. 
Kupujúci uhradia aj náklady spoje-
né s prevodom nehnuteľností a vy-
pracovaním znaleckého posudku.

- zámer na odpredaj pozemku o 
výmere 43 m2 a 128 m2 Márii Ces-
nakovej v sume 1400, 78 eur. Kupu-
júci uhradí aj náklady spojené s vy-
pracovaním znaleckého posudku a 
s prevodom nehnuteľností.

- zámer na odpredaj pozemku 
o výmere 151 m2 v sume 850 eur 
Jozefovi Potančokovi s manželkou. 
Kupujúci uhradí aj náklady spoje-
né s prevodom nehnuteľností.

- priamy odpredaj pozemku 
o výmere 367 m2 a pozemku o 
výmere 107 m2 spoločnosti PO-
STEA, s.r.o., Bratislava za kúpnu 
cenu 29 894,44 eur. Kupujúci uhra-
dí aj náklady spojené s prevodom 

nehnuteľností.
- zrušenie uznesenia o odpred-

aji majetku Ing. Dane Fremalovej, 
Žiar nad Hronom, Jánovi Pavúrovi 
s manželkou, Zvolen, Ing. Júliusovi 
Forrovi s manželkou, Bratislava

Poslanci MsZ určujú
- rozsah výkonu funkcie pri-

mátora mesta na volebné obdobie 
2010 – 2014 na plný pracovný úvä-
zok

Poslanci MsZ vzali na vedomie
- informatívnu správu k započí-

taniu platieb nájomného pre Mest-
ské lesy, s.r.o., Banská Štiavnica a 
schvaľujú započítanie platieb ná-
jomného za odmenu, všetky ná-
klady súvisiace s konaním, úhradu 
správnych poplatkov a iné náklady 
spojené so sporom  za obdobie 
2000-2010 vo výške 19 268,35 eur.

Po interpeláciách a dopytoch po-
slancov primátor mesta zasadnutie 
ukončil.  ŠN 

Júlové rokovanie MsZ
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1.str. V neformálnej atmosfé-
re prítomní zhodnotili doterajšiu 
spoluprácu a vízie jej pokračova-
nia a neskôr aj podpísali zmluvu, 
na základe ktorej podporí pivovar 
Banská Štiavnica, jeho akcie a pro-
pagáciu kultúrneho leta fi nančne i 
nefi nančne. Na revanš bude mesto 
Banská Štiavnica naďalej podpo-
rovať pivovar prostredníctvom 
propagácie na týchto podujatiach, 

ako aj exkluzívnym predajom piva 
Steiger na nich.

Ostáva naďalej veriť, že táto spo-
lupráca bude vzorom aj pre ďal-

ších partnerov, ktorých si Banská 
Štiavnica nájde a že oceňované 
pivo Steiger bude domácim pivom 
nášho regiónu i naďalej. red

Steiger naďalej hlavným partnerom 

Na základe Všeobecne záväz-
ného nariadenia mesta Banská 
Štiavnica č. 2/2009 Štatútu 
mesta Banská Štiavnica

vyzývame

občanov a inštitúcie na predlo-
ženie návrhov na udelenie 

a/ Čestného občianstva mesta 
Banská Štiavnica

V zmysle citovaného nariadenia  
čestné občianstvo mesta Banská 
Štiavnica možno udeliť osobám, 
ktoré sa významným spôsobom 
zaslúžili o rozvoj mesta a šírenie 
jeho dobrého mena v SR a v zahra-
ničí. Podnet na udelenie čestného 
občianstva mesta Banská Štiavnica  

môže podať ktorýkoľvek občan SR 
alebo inštitúcia.

b/ Ceny za záchranu kultúrneho 
dedičstva a rozvoj mesta Banská 
Štiavnica 

V zmysle citovaného nariade-
nia Cenu za záchranu kultúrneho 
dedičstva a rozvoj mesta možno 
udeliť osobám, ktoré sa význam-
ným spôsobom zaslúžili o záchra-
nu hodnôt kultúrneho dedičstva 
v regióne mesta Banská Štiavnica 
a rozvoj mesta Banská Štiavnica.  
Podnet na udelenie ceny môže po-
dať ktorýkoľvek občan alebo inšti-
túcia SR.

c/ Výročnej ceny mesta Banská 
Štiavnica

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 
návrhy na udelenie čestného ob-
čianstva mesta a cien mesta Banská 
Štiavnica podať poštou alebo osob-
ne do 10. augusta 2010 na Mestský 
úrad v Banskej Štiavnici, Radničné 
námestie č. 1, 969 24 Banská Štiav-
nica, msz@banskastiavnica.sk. O 
udelení čestného občianstva a cien 
mesta rozhoduje mestské zastupi-
teľstvo. 

MsÚ

Výročné ceny mesta

1.str. Pre návštevníkov bol tak 
ako aj po uplynulé roky pripravený 
tradičný jarmok. V piatok večer sa 
odohrala simultánka medzi Serge-
jom Movsesianom (SVK) a Hika-
ruom Nakamurom (USA). Tieto 
exhibičné partie v rapid šachu a 
Fisherovom šachu vzbudili u náv-
števníkov mimoriadnu pozornosť. 
Zároveň počas celého týždňa od 
10. – 18.7. sa v priestoroch Kul-
túrneho a spoločenského strediska 
(telocvične bývalého Katolíckeho 
gymnázia) konali Majstrovstvá SR 
v šachu s medzinárodnou účasťou. 
Prekvapením tohtoročných živých 
šachov bola súťaž o hodnotné ceny 
s výstižným názvom „Nájdi žobráč-
ku, venuj jej groš a možno sa šťastie 
usmeje aj na teba.“ To ale ešte ne-
bol vrchol podujatia, na ktorý sa 
všetci návštevníci podujatia Živý 
šach tešili asi najviac. Tak ako aj 
minulý rok sa samotný Štiavnický 

živý šach začal o 21. hod. na Nám. 
sv. Trojice. Dvaja šachoví králi 4 - 
násobný víťaz tohto podujatia Ser-
gej Movsesian mal za súpera „no-
váčika“ Hikaru Nakamuru. Obaja 
so zaviazanými očami mohli začať 
hrať šachovú partiu a posúvať živé 
šachové fi gúrky po šachovnici. Po 
urputnom vyše hodinovom boji 
nakoniec skončila hra remízou a 
obaja aktéri pristúpili na rýchlu 3 
minútovú hru, kto z koho, alebo kto 
má silnejšie nervy. Napätie stúpalo 
a každý návštevník so zatajeným 
dychom čakal na vyvrcholenie tej-
to partie. Šachová partia nakoniec 
mala víťaza a víťazom sa tentokrát 
po prvý raz stal práve nováčik Hi-
karu Nakamura z USA. Kráľovskú 
korunu mu za potlesku publika 
prišiel nasadiť primátor mesta Mgr. 
Pavol Balžanka. Po tomto drama-
tickom vyvrcholení nasledovala 
ešte ohňová šou spojená s tancami 

a upaľovaním v podaní skupiny 
Bojník. Na záver treba poďakovať 
všetkým, ktorí akýmkoľvek spôso-
bom prispeli k zdarnému priebe-
hu tohto podujatia, účinkujúcim a 
šachovým fi gúrkam. Ďalej spon-
zorom a mediálnym partnerom, 
Pivovar Steiger Vyhne, Slovenský 
šachový zväz, Visegrad Fund, Em-
bassy of the USA, Corageo, Magic 
Computer, IVF, Spektrum, čajov-
ňa Klopačka, Šachový klub Ban-
ská Štiavnica, Penzión Nostalgia, 
Železničná spoločnosť Slovensko, 
SAD Zvolen, SSE, rádio Expres, 
hotel Sitno, webnovny.sk, Penzión 
Starý hostinec, Penzión Pod Sta-
rým mestom, Penzión na kopci, 
Paleoart, fosílie – minerály, Masáže 
a infrasauna – Zuzana Švidroňová, 
Diela a dielka slovenských výtvar-
níkov, p. Ladziansky. Ďakujeme a o 
rok dovidenia!

Michal Kríž 

Nakamura - víťaz šachovej partie

Bude...

24. 7.

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

Účasť na podujatí Piknik na 
Trojici v rámci medzinárodného 
projektu ViTo, ktoré má prispieť 
k oživeniu vitálnych funkcií his-
torického jadra nášho mesta.

27. 7.

Pracovné stretnutie k posúde-
niu architektonických návrhov a 
dohodnutiu postupu realizácie 
prác na obnove parku pri Pomní-
ku padlých a pri kruhovom ob-
jazde na Križovatke. 

28. 7.

Uskutoční sa pracovné stret-
nutie s prezidentom Slovenskej 
asociácie pretláčania rukou p. 
Milanom Čaplom k príprave 
majstrovstiev v tejto disciplíne, 
ktoré by mali prebehnúť počas 
Salamandrových dní 2010.  

29. 7.

Účasť na spoločenskom podu-
jatí na Rakúskom veľvyslanectve 
v Bratislave pri príležitosti roz-
lúčky s J.E. Dr. Helmutom Wes-
selym.

Pracovné stretnutie so štátnym 
tajomníkom Ministerstva fi nan-
cií p. Vladimírom Tvaroškom k 
rozšíreniu možností získavania 
fi nančných prostriedkov a hos-
podárskych stimulov pre mesto 
Banská Štiavnica ako lokalite 
UNESCO.

30. 7.

Účasť na tradičnom baníckom 
podujatí Náckov pochod v spo-
ločnosti pani poslankyne NR SR 
Magdy Vášáryovej a pána poslan-
ca NR SR Ľudovíta Kaníka. 

Uskutoční sa slávnostné prija-
tie veľvyslanca Švajčiarskej kon-
federácie J. E. Josefa Areggera a 
jeho delegácie zloženej zo šted-
rých sponzorov nášho družobné-
ho mesta Hunenberg.  

Andrea Benediktyová

Z diára primátora
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Slovenský Červený kríž v spo-
lupráci s Národnou transfúznou 
službou SR vyzýva všetkých dar-
cov krvi, ak môžu, aby prišli da-
rovať krv. Momentálne absentujú 
všetky krvné skupiny vo všetkých 
krajských mestách. 

Krv je možné darovať v pra-
covné dni v dopoludňajších 
hodinách na jednotlivých trans-
fúznych službách po celom Slo-
vensku, ako aj na hematologic-
ko-transfúznych oddeleniach 
jednotlivých nemocníc.

Akútny nedostatok krvi 

Náhradný termín 28. jún sa 
počasím vydaril na jednotku a sa-
motná športová súťaž a program 
za tým nezaostali. Podujatia sa 
zúčastnilo 61 osôb, ktoré vytvo-
rili príjemnú atmosféru. Športový 
deň otvoril predseda OC SZTP 
Ivan Madara, príhovory pred-
niesli primátor mesta Mgr. Pavol 
Balžanka a Mgr. Melita Bosáková 
za ÚPSVaR. A potom už mohli 
začať samotné súťaže. Nešlo ani 
tak o to, kto bude prvý, ale práve 
o tú neopakovateľnú atmosféru, 
ktorú všetci súťažiaci vytvorili. 
Spojenie mladších a skúsenejších 
na jednom ihrisku bolo veľmi 
príjemné. Ďakujeme všetkým 
organizátorom, moderátorovi 
programu Ivanovi Beňovi, obeta-
vým rozhodcom J. Osvaldovi, V. 
Nemčokovi, Ľ. Ďurianovi, F. Be-
ňovi a ďalším. Pochutili sme si na 
dobrom guláši od p. Ľ. Baráka, po 
ktorom nasledovala bohatá tom-
bola a družné posedenie. Súťažilo 
sa v disciplínach: 1., hod šípkami, 
2., hod granátom, 3., streľba zo 
vzduchovky, 4., hod na cieľ, 5., 
kop na bránku.

Výsledky: Členovia SZTP – šíp-
ky: 1., Bradovka J., 2., Lisý I., 3., 
Beňová B., streľba: 1., Bradovka J., 
2., Beňo F., 3., Madara I, kop na 
bránku: 1., Kuruc R, 2., Madara 
I., 3. Halajová M., hod na cieľ: 1., 
Páleník P., 2., Matis D., 3. Binde-
rová M.

Štartovali v päťboji 3 družstvá – 
výsledky: ženy: 1. MsÚ B.Štiavnic-
a, 2, ÚPSVaR B.Štiavnica, 3. SZTP 
B.Štiavnica, muži: 1., ÚPSVaR 
B.Štiavnica, 2., SZTP B.Štiavnica, 
3., MsÚ B.Štiavnica.

Všetkým zúčastneným patrí 
poďakovanie a úcta. O rok na 4. 
ročníku športového dňa dovide-
nia.                                              red 

Športový deň – III. ročník

Dňa 15. júla 2010 sa Juraj Miš-
kov, minister hospodárstva a vý-
stavby SR a Martin Chren, štátny 
tajomník Ministerstva hospodár-
stva a výstavby SR stretli so zástup-
cami Združenia baníckych spolkov 
a cechov Slovenska a Slovenskej 
banskej komory Vladimírom Klau-
čom, predsedom Baníckeho spolku 
Spiš zo Spišskej Novej Vsi, Pavlom 
Balžankom, primátorom Banskej 
Štiavnice, ktorí ho informovali o 
aktuálnom stave odvetvia ťažby a 
spracovania nerastných surovín a 
s tým súvisiaceho zabezpečovania 
potrieb SR a s potrebou aktualizá-
cie surovinovej politiky Slovenska, 
u ktorej od jej poslednej aktualizá-
cie uplynulo už viac ako šesť rokov 
a o potrebe dodržiavania progra-
mu energetickej bezpečnosti Slo-
venska, vrátane jeho prehodnote-
nia smerom k možnosti využívania 
energetických surovín, akými sú 
uhlie a rádioaktívne nerastné su-
roviny. Súčasne bol informovaný 
o celoslovenských, ako aj regio-
nálnych aktivitách zameraných na 
oboznámenie širokej verejnosti s 
bohatstvom baníckej histórie úze-
mia Slovenska a s akciami celoeu-
rópskeho významu pripravovaný-
mi v nasledujúcich rokoch. 

Minister hospodárstva a výstav-
by spolu so štátnym tajomníkom 
a generálnym riaditeľom sekcie 
energetiky si prednesené informá-
cie so záujmom vypočul a prisľú-

bil jednotlivým okruhom otázok, 
najmä príprave novej surovinovej 
politiky, venovať príslušnú pozor-
nosť. 

Na stretnutí prítomný Vladimír 
Klaučo, predseda Baníckeho spol-
ku Spiš a primátor Banskej Štiav-
nice pozvali pána ministra a  p. 
štátneho tajomníka na 3. stretnutie 
slovenských banských miest a obcí, 
ktoré sa uskutoční v dňoch 26. - 28. 
augusta 2010 v Spišskej Novej Vsi 
a na celoslovenské oslavy Dňa ba-
níkov, geológov, hutníkov a ener-
getikov v Banskej Štiavnici, ktoré 
sa v roku 2010 spolu s výročným 
zasadnutím Slovenskej banskej ko-
mory uskutočnia v dňoch 9.-10.
septembra. 

Súčasne bol pán minister infor-
movaný o príprave 15. Európskeho 

stretnutia banských a hutníckych 
miest, ktoré sa uskutočnia v roku 
2013 v Košiciach v rámci osláv 
„Košice – hlavné mesto európskej 
kultúry“.

P. minister a p. štátny tajomník 
vyslovili poďakovanie za pozvanie 
na spomenuté podujatia celoslo-
venského charakteru a prisľúbi-
li svoju osobnú účasť na týchto 
podujatiach za predpokladu, že 
služobné povinnosti im v tom ne-
zabránia.

Stretnutie uvedených zástup-
cov  bolo krátkym informatívnym 
predstavením priemyselného od-
vetvia, ktoré stálo pri zrode slo-
venského priemyslu a dodnes tvorí 
surovinovú základňu výstavby na 
Slovensku.

Ing. Rudolf Šembera

Stretnutie s predstaviteľmi banských miest 

Spoločný projekt miest Banská 
Štiavnica a Šoproň pod názvom 
Spoločne bez hraníc, fi nancovaný 
zo zdrojov EÚ prostredníctvom 
Programu cezhraničnej spolupráce 
Maďarsko -  Slovenská republika, 
pokročil v júni do svojej závereč-
nej fázy.  V dňoch 18. – 20. júna 
sa v maďarskom meste konali Dni 
Banskej Štiavnice v Šoproni, ktoré 
sa stretli s veľkým úspechom na-
priek tomu, že návštevníkov čaka-
lo nie veľmi príjemné počasie.

V piatok 18. júna začal program 
tlačovou konferenciou, realizova-
nou aj v spolupráci so Slovenskou 
agentúrou pre cestovný ruch. Po 
nej nasledovala príprava na sláv-
nostný sprievod, ktorého sa zú-
častnili aj predstavitelia postáv v 

populárnom živom šachu. Sobotný 
program bol najbohatší. Otvorila 
ho výstava fotografi í Mariána Ga-
raia a Lubomíra Lužinu s názvom 
Naša Štiavnica a pokračovanie 
zabezpečil trojhodinový koncert 
na Deákovom námestí, v rámci 
ktorého vystúpili folklórny súbor 
Sitňan, rómska kapela Romano Ilo 
a dychová hudba Sitňanka. Všetky 
vystúpenia sa stretli s veľkými ová-
ciami maďarského publika, ktoré 
potešil aj fakt, že na uvedenú dobu 
mali možnosť bezplatne ochutnať 
pivo z nášho regiónu – Steiger. V 
nedeľu nás vrtochy počasia do-
nútili presunúť program Štiavnic-
kého živého šachu z otvoreného 
priestoru do veľkej sály mládež-
níckeho centra, ale nakoniec nikto 

neľutoval. Sála sa naplnila veľmi 
slušne a tlieskala už pri vystúpení 
sokoliarov sv. Bavona. Štiavnický 
živý šach bol už len čerešničkou na 
torte podujatia, ktoré opäť zblížili 
Štiavničanov a obyvateľov nášho 
partnerského mesta.

Projekt Spoločne bez hraníc 
pokračuje ďalej aj počas leta. Už 
v auguste vycestujú do Maďarska 
talentovaní mladí hudobníci, aby 
nacvičili spoločný program, kto-
rým uzavrú spoločný projekt. Už 
teraz vás preto srdečne pozývame 
na koncert a vernisáž, ktoré sa 
uskutočnia počas prvého septem-
brového týždňa a o ktorých vás 
ešte budeme informovať.

R. Marko

Štiavničania očarili Šoproň

Stretnutie so zástupcami ZBSaCS a SBK
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Keď pri Evanjelickom lýceu v 
Banskej Štiavnici v roku 1880 zria-
dili tzv. preparandiu, ktorá z absol-
ventov 4. ročníka pripravovala bu-
dúcich učiteľov, čoskoro sa ukázalo, 
že ani z hľadiska priestorového ani 
organizačného toto riešenie nebude 
vyhovujúce a nepostačí pre ten-
to druh vzdelania. Preto sa v roku 
1908 z lýcea pod názvom Evanjelic-
ký učiteľský ústav odčlenil de facto 
i de jure. Jeho profesor Mikuláš Če-
mez na výstavbu novej budovy do-
konca obetoval značnú časť svojho 
majetku a dal vyhotoviť aj projekt. 
Budovu vyprojektoval profesor Eu-
gen Sobó a postavila ju banskobys-
trická stavebná fi rma Hudec & Ro-
senauer za dva roky (1909 – 1910). 
V tomto roku si teda pripomíname 
jej abrahámoviny. Miesto pre budo-
vu bolo vybraté pod Kutnohorskou 
cestou nad tzv. Centrálkou v blíz-
kosti mestskej strelnice, ktorú pri-
pomínajú už len mohutné lipy. 

Učiteľský ústav mal nepriaznivú 
konšteláciu, lebo kvôli politickým 

udalostiam po vzniku Českosloven-
ska ho zatvorili. Avšak v roku 1920 
zásluhou evanjelického biskupa Sa-
muela Zocha, ktorý ho i fi nančne 
podporoval, bol sprevádzkovaný, 
no v roku 1926 ho zase zoštátnili. 
Vyučovalo sa v ňom do roku 1952, 
keď bola výučba defi nitívne ukon-
čená a ústav zrušený. Budova prešla 
rôznymi zmenami, dokonca sa do 
nej vrátila i výučba, keď tam Gym-
názium zriadilo celoštátnu príprav-
ku pre štúdium v zahraničí, ľudovo 
nazývanú „Tuzexový gympel“.

Pre zaujímavosť treba spome-
núť, že na ústave ako učiteľ pôsobil 
aj mladý Jozef Vášáry, otec sestier 
Milky a Magdy, ale aj akademický 
maliar Jaroslav Augusta, František 
Votruba a mnohí ďalší.

Učiteľák, ako budovu dodnes fa-
miliárne nazývame, sa v rámci rešti-
túcií po rôznych peripetiách dostal 
späť k svojmu pôvodnému maji-
teľovi, Evanjelickej a.v. cirkvi v B. 
Štiavnici. Dnes už síce neplní svoju 
pôvodnú funkciu, avšak predsa je 

živou súčasťou uzáveru severnej 
časti historického centra mesta. Sú 
v nej priestory nielen na ubytovanie 
turistov s názvom Permoník, ale sú 
aj miestom príjemných stretávaní 
banskoštiavnických evanjelikov.

Oľga Kuchtová

Budova bývalého Učiteľského ústavu

Žiaci prvého ročníka Súkrom-
nej hotelovej akadémii n. o. v 
Banskej Štiavnici absolvovali 
svoj prvý Raut.

Raut sa začal dňa 22.5.2010 ná-
stupom, kde naša triedna pani 
profesorka Ing. Viera Baksová nás 
vyskúšala z technologických postu-
pov jedál. Keď sme úspešne zod-
povedali, pustili sme sa do roboty. 
Všetci sme jedlá pripravovali sami 
bez akejkoľvek pomoci. Bolo to pre 
nás ťažšie, pretože cez školu varíme 
jedla vždy po dvojiciach. Keď sme 
mali jedlá hotové išli sme pripra-
viť miestnosť na túto našu akciu. 
Pripravili sme stoly pre hostí a pre 
naše jedlá. Raut sa začal mojím 
príhovorom, ten obsahoval poďa-
kovanie všetkým p. profesorom a 
p. profesorkám za ich trpezlivosť a 
vynaloženú prácu, ktorá sa ukázala 
práve na dnešnej koncoročnej skúš-
ke z TPP(technológia prípravy po-
krmov) .Pozvali sme všetkých pro-
fesorov a profesorky, zúčastnila sa 
aj pani Mária Jančíková, ktorá má 
na starosti odbornú prax a za našu 
prácu nás pochválila. Pochválila nás 
aj naša triedna pani profesorka Vie-
ra Baksová, ktorá nás učí TPP. Zú-

častnili sa aj  rodičia a   starí rodičia, 
ktorí boli veľmi milo prekvapení a 
všetkým naše jedlá chutili. Zo zá-
verečných skúšok sme mali veľký 
strach, pretože ako iste viete, vždy 
sa dá na príprave jedla niečo poka-
ziť. Avšak my sme mali veľké šťastie 
a všetky jedlá chutili vynikajúco. 
Po odchode pozvaných hostí sme 
sa do jedál pustili my. Ale najhorší 
bol koniec, pretože všetok riad sme 
museli upratať. Dúfam,   že sa nám 
naďalej bude dariť tak ako v ten 
deň a profesorky a profesori budú 
s nami spokojní. A ešte niečo: Dú-
fam, že v budúcnosti budete ešte o 
nás počuť. Denisa Popracová - Šu-
lance so strúhankou, Pavol Priebera 
- Dusené bravčové stehno a zapeka-
né zemiaky Lujza Javorková - Šun-
kovo syrová doboška a syrová ro-

láda, Gabriel Szeles - Stroganov na 
smotanový spôsob s cestovinami, 
Martin Th omka - Miešané nápoje, 
Monika Lajčiaková - Zapekané sy-
rové cestoviny, - Nikola Mozolová, 
Kuracie - prsia s nivou omáčkou 
s ryžou, Alena Pivarčiová - Flam-
bované palacinky, Erika Śinková 
- Cestovinový šalát, Miroslava Far-
biaková - Čokoládové maff íny, Bra-
nislav Rozložník - Pórová polievka, 
Martin Nagy - Vločková polievka, 
Matej Mender - Vyprážaný pangas 
so zemiakovou kašou, Roman Be-
neš - Zamatová roláda. Zúčastnili 
sa vyučujúci: Ing. Viera Baksová, 
M. Šimková, PhDr. Soňa Ostricová, 
Janka Petrželová, Ing. Diana Kalno-
vičová, Mária Jančíková, Mgr. Iveta 
Halušková, Anna Miertušová.

Žiačka prvého ročníka Denisa Popracová

Koncoročné skúšky v Hotelovej akadémii
Kariéra

Služby

Reality

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

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

Dám do prenájmu 1-izbový  
byt v Banskej Štiavnici, tel.č.: 
0905 762 039

Mladá rodina s 1 dieťaťom  
obaja zamestnaný hľadá 2-izbový 
byt v BŠ do dlhodobého prenáj-
mu, tel.č.: 0904 100 592

Predám 3-izbový byť v BŠ,  
tel.č.: 0944 218 708

Predám alebo dám do prenáj- 
mu zabehnuté kaderníctvo, tel.č.: 
0907 431 551

V budove Ortler na ul. Dolná  
6/A, dám do prenájmu kance-
lárske priestory. Sú vhodné pre 
kaderníctvo a kozmetiku, tel.č.: 
0903 148 876

INTEMON s.r.o. Horná Huta  
1631, 969 01 Banská Štiavnica  
príjme do  pracovného pomeru 
s nástupom ihneď Montážni-
ka súprav. Požadujeme: stredné 
odborné vzdelanie, manuálna 
zručnos, technické myslenie, 
spoľahlivosť, fl exibilita, Ponúka-
me: stabilnú prácu, dobré platové 
podmienky. Záujemcovia hláste 
sa adrese: INTEMON s.r.o., Ta-
baková 1, Banská Štiavnica alebo 
na  t. č. 0911550999

Doučím angličtinu a francúz- 
štinu, tel.č.: 0904 822 531

Vykupujem zlomkové zlato,  
tel.č.: 0914 138 988

Vykonávam búracie a výkopo- 
vé práce a rekonštrukciu budov, 
tel.č.: 0944 164 590

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

Prenajmem zariadený 
1-izbový byt v Banskej Štiav-
nici na Dolnej 2. (bývalé 
OPP). Mesačný nájom 235,-€ 
vrátane energií. Kontakt: 
0905 912 125.

Budova Učiteľského ústavu
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Prvý Raut žiakov Súkromnej hotelovej akadémie
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Pozvánka

Pravidelné posedenie baníkov
Dňa 30. júla 2010 o 16. hod. sa 

uskutoční pravidelné posedenie 
baníkov a ich priateľov, ktoré sa 
bude konať v baníckej krčme u 
pána Karabellyho. Na hojnú účasť 
sa tešia usporiadatelia. 

Poďakovanie

OZ Túlavá labka Ďakuje. Zabudli 
sme poďakovať našim kamarátom, 
ktorí nám pomohli zabezpečiť 
hladký priebeh Minidogtrekkingu, 
dňa 12.6.2010. Boli to Ján Verešík, 
Pavol Burian, Peter Brzík a Milan 
Potančok – AB Group. 

Ďakujeme
Oznam

Súkromná hotelová akadémia, 
n. o. v Banskej Štiavnici príjme od 
1. septembra 2010 do pracovného 
pomeru na plný úväzok vyučujú-
ceho anglického jazyka.

Kontakty:  e-mail:  studijne@
sha.sk, tel. č.:  045/692 10 95, ad-
resa: Drieňová 12, 969 01  Banská 
Štiavnica

Kurz angličtiny

ICM Banská Štiavnica organizu-
je intenzívny jazykový kurz anglič-
tiny pre deti predškolského veku 
od 4 rokov 2-týždenný jazykový 
kurz sa bude konať:

2.8. - 13.8.2010 alebo 16.8. - 
27.8.2010 v priestoroch ICM v 
Banskej Štiavnici. Cena kurzu: 60 
€/2 týždne (2 vyučovacie hodiny, 
pondelok - piatok od 9:00 - 10:30). 
Prihlasovanie je možné v ICM ale-
bo na tel. č.: 0902 652 361, 045 692 
21 51.

Poďakovanie

Obec Banská Belá zastúpená 
starostkou ďakuje sponzorom, 
ktorí fi nančnými a vecnými darmi 
podporili akciu „ Výlov krokodíla“ 
VÚB, a.s., Banská Štiavnica, Bu-
fet u krokodíla p. Kandová, Dexia 
banka Banská Štiavnica, Gizka- 
textil Banská Štiavnica,, p. Edita 
Schillerová, Adavil – Ján Lahvička, 
Hostinec u Gabriely- p. Rafaeliso-
vá, Trend - p. Hrubčová, Michal 
Bosák-Pohostinstvo Banská Belá, 
Holičstvo Barbier- p. Slezáková 

Darina SMP – Universal I –p. Sle-
zák Vladimír, Requiem – p. Šako-
vý, Mäsiar a údenár- p. Stračina, 
Rozličný tovar- p. Červeň, COOP 
Jednota Žarnovica, WOOD De-
velopmant Banská Belá, Ján Lalík 
Banská Belá, Agro Banská Belá. 
Ďakujeme Ústavu pre výkon trestu 
Banská Bystrica Kráľová za predve-
denie ukážok činnosti služobných 
psov. Osobitne ďakujeme všetkým, 
ktorí sa  bez nároku na odmenu 
podieľali na usporiadaní akcie.

Ing. Ľubica Jašková

Dňa 26.6.2010 nás navždy 
opustila pani Mária Bukov-
čanová. Chceli by sme poďa-
kovať všetkým, ktorí pomohli 
v boji s ťažkou chorobou, me-
novite p. Tomčíkovej, Jaďu-
ďovej, MUDr. Kindernayovej, 
Mudr. Vojtášovi, MUDr. Sas-
kovi a celému personálu DOS 
v Banskej Štiavnici pod ve-
dením p. Juchovej. Úprimná 
vďaka všetkým.

OZNAMY

Oznamy
Banskoštiavnicko-hodrušský ba-

nícky spolok v Banskej Štiavnici

Vás srdečne pozýva na

13. NÁCKOV ŠTIAVNICKÝ  PO-

CHOD

podujatie sa uskutoční
v piatok  30. júla 2010 

s nasledovným programom:

- 18,00 odhalenie pamätnej ta-
bule na dome štiavnického Nác-
ka na Hornej Resle

zraz účastníkov o 17,00 pred 
štôlňou Glanzenberg

- 19,00 slávnostné otvorenie 
pochodu na terase Baníckej krč-
my pri štôlni Glanzenberg: ba-
nícka hymna „Zdar Boh hore!“, 
slávnostné odovzdanie daru Mes-
ta B. Štiavnica - nových ošliadrov 
baníckemu spolku, odchod spred 
dedičnej štôlne Glanzenberg s 
nasledovným programom a za-
stávkami:“

- Kammerhof, bývalá kaplnka sv. 
Ignáca,

- Pizzeria „Pri šachte Kaufh aus“,
- Pizzeria “Nad kozákom“,
- „Štiavnický betlehem - Jašte-

ričky“,
- Hotel Grand - Matej, sláv-

nostné ukončenie pochodu,  ba-
nícka hymna  „Banícky stav“, po-
sedenie  pri živej hudbe na terase 
hotela.

Na každej zastávke budú mať 
účastníci pochodu možnosť vyu-
žiť mimoriadne zľavy, poskytnuté 
vedúcimi navštívených pohostin-
ných zariadení!

Možnosť hasenia smädu pivom  
Steiger počas pochodu!

Príďte, zapojte sa spolu so 
štiavnickým Náckom do pocho-
du, podľa možností v baníckych, 
resp. iných uniformách a neoľu-
tujete!                               Zdar Boh!

Posledných pár dní ráno, 
keď idem do mesta, zažívam 
prekvapenia.  Asi ste zvedaví, 
aké. Nuž prekvapenia Dolnou 
ružovou, ulicou v historickom 
centre nášho mesta. Zo dňa 
na deň je krajšia a rozkvitnu-
tejšia. Skrátka – Dolná ružová 
je naozaj ružová. Pozornosť 
chodcov tu nemôžu neupútať 
ruže – červené, žlté, čajové – čo 
kvitnú do krásy. 

A v súvislosti s tým mi prišlo na 
um, že Magda Vášáryová vo svojej 
spomienkovej knižôčke napísala, 
že názov tejto ulice  zrejme vzni-
kol podľa kameňov s ružovkastým 
nádychom, ktorými je dodnes vy-
dláždená časť Dolnej ružovej. Iní 
tvrdia, že názov je odvodený od 
toho, že tu kedysi hojne rástli ruže 
(necháme bokom tých, čo meno 
ulice spájajú so slávnou ťažiarskou 
rodinou Rösselovcov). Kto by tak 
mohol mať pravdu? Spočiatku 
som sa prikláňala k názoru pani 
Vášáryovej, ale odkedy obyvatelia 
ulice (a nielen oni) pred domami 
zasadili ruže, ktorým sa tu neoby-

čajne darí (vďaka slnku, alebo skôr 
láske, ktorou ich zahŕňajú panie z 
Banskoštiavnického skrášľovacie-
ho spolku), tak si začínam myslieť, 
že ten názov je skutočne odvodený 
od ruží... Ale čo potom Horná ru-
žová? Tá zrejme nikdy nebola vy-
dláždená ružovkastými kameňmi, 
takže mi ostáva len verzia, že na 
nej tiež rástli ruže. Je to moja ulica, 
a tak už pár týždňov rozmýšľam, že 
na budúcu jar by sme to aj my, jej 
obyvatelia, mohli skúsiť s ružami. 
Asi však musíme poprosiť Dolnú 
ružovú a Banskoštiavnický skráš-
ľovací spolok, aby nám pomohli 
radou a vari aj ináč. My na Hornej 
ružovej sme totiž v odlišnej situácii 
ako obyvatelia Dolnej ružovej, ale 
o tom inokedy.

Dnes chcem len vzdať hold ru-
žiam a tým, čo sa o ne starajú. 

Ráno bývam prekvapená aj nie-
čím iným. Centrum nášho mes-
ta – aspoň ráno – dýcha čistotou. 
Pravidelne stretávam paniu, ktorá 
nástrojom na palici zbiera poulič-
nú špinu – najmä zvyšky obalov 
zo všeličoho a cigaretové ohorky. 
Mesto sa teda stará. Keby tá pani 

a ostatní, čo sa starajú o čistotu 
Banskej Štiavnice, mali čo najme-
nej roboty! Lenže o to by sme sa 
mali pričiniť všetci. Od hrdých faj-
čiarov pred Hríbom až po rodičov 
tých detí, ktorým akoby nik nikdy 
nepovedal, že obal z keksov patrí 
do koša. 

Toľko dnes o mojich ranných, 
zatiaľ dvoch milých prekvape-
niach. O ďalších nabudúce. 

Irena Roháčová z Hornej ružovej      

Dve prekvapenia z centra mesta
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Inzercia

Už šiesty ročník benefi čného 
gospelového festivalu „Krásny 
deň“ sa uskutočnil v nedeľu, 
11. júla 2010 na Ranči Nádej vo 
Svatom Antone.

Svatý Anton (AAP) - Pod báj-
nym Sitnom, na náprotivnej strane 
kopca s legendárnym kaštieľom, 
sa v amfi teátri Ranča Nádej stretli 
priaznivci gospelovej hudby z celé-
ho Slovenska. U šéfa hore to mali 
znova vybavené, a tak stretnutie 
naplnilo obsahom svoje pomenova-
nie. Po druhej hodine poobedňajšej 
otvoril koncert hudobník a produ-
cent Marek Novotný z Trnavy. Ako 
prvú privítal východniarsku kapelu 
„Kefas“, ktorá sa čoraz úspešnejšie 
dostáva do povedomia priaznivcov 
nielen gospelovej hudby.

V tom čase už pod blahodárnym 
tieňom 85-ročného orecha, ktorý 

zasadil starký Ondreja Bindera, 
majiteľa Ranča, rozvoniaval guláš, 
ale nielen on sýtil prítomných. Ich 
duše a srdcia sa napĺňali pocitom 
spolupatričnosti k Najvyššiemu, 
pocitmi empatie a viery.

Kým mnohé deti jazdili v korali 
na koňoch, na pódium vystúpi-
la formácia „Timothy“ so svojím 
lídrom, Marianom Lipovským a 
ďalšími členmi, tiež podali svo-
je svedectvá. Prítomných oslovili 
svojou úprimnosťou a rozhovory 
na tieto témy pokračovali aj po ich 
produkcii.

Tretím účinkujúcim bolo zo-
skupenie „eSPe“, ktoré - ako mi 
prezradil Marek Novotný – patrí 
k špičkám súčasného katolíckeho 
gospelu. Mladí ľudia s nasadením 
i s pokorou vyznávali svoju vieru a 
chválili prítomnosť Pána. Ich slová 
triafali presne do stredu, podobne 

ako šípy lukostrelcov na kolbisku.
 Ako bonus vystúpila so 

svojimi krehkými, ale sugestívnymi 
pesničkami aj miestna autorka a 
hudobníčka Katka Šebeňová.

 Práve pri poslednej pies-
ni eSPe sa na opačnej strane kopca 
rozozneli zvony na kostole Svaté-
ho Antona Pustovníka. Na jeho 
stene je umiestnená busta rodáka 
Otca biskupa Michala Buzalku, na 
ktorého počesť bol tento koncert 
usporiadaný. Ak u Nebeského Otca 
sa títo dvaja v nedeľu pozerali na 
Krásny deň na Zemi, určite sa při 
pohľade na Ranč Nádej vo Svätom 
Antone usmievali...

Krásny deň na Ranči NádejRezortné vyznamenanie pre Mú-

zeum vo Sv. Antone

Minister pôdohospodárstva 
SR Ing. Vladimír Chovan dňa 21. 
júna osobne v kaštieli vo Sv. An-
tone odovzdal bronzovú medailu 
Ministerstva pôdohospodárstva 
SR Múzeu vo Sv. Antone. Múze-
um získalo toto ocenenie za sta-
rostlivosť o historické a umelecké 
zbierky a propagáciu slovenského 
poľovníctva. Múzeum vo Sv. An-
tone patrí už 9 rokov do zriaďo-
vateľskej kompetencie MP SR a i 
vďaka pochopeniu MP SR môže 
plniť svoje poslanie pri záchra-
ne nášho vzácneho kultúrneho a 
prírodného dedičstva. Ocenenie 
nás teší i zaväzuje. Uistili sme 
pána ministra, že i naďalej bu-
deme našou prácou šíriť dobré 
meno rezortu i našej kultúry na 
Slovensku i v zahraničí. Marian Číž

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

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

Predám palivové drevo naštie- 
pané, dĺžka 25, 30, 33 cm, 40 €/1 
prm, pri odbere nad 5 prm, do-
voz v cene, tel.č.: 0944 200 347 

Kúpim staré autobatérie a au- 
tovraky, tel.č.: 0908 531 348

Predám karisieť 2 x 3, 4 x 20 x  
20, tel.č.: 0908 531 348

Predám stojany do predajne  
(vhodné na textil), ramienka, 
registračnú pokladňu, zrkadlá, 
tel.č.: 0904 822 531 

Predám motocykel ČZ 175 s  
TP a ŠPZ, cena dohodou, tel.č.: 
0904 649 784

Predám palivové drevo, tel.č.:  
0944 164 590

Piknik priamo na námestí?
Kto pozná Banskú Štiavnicu aj 

mimo exponovaných dní letnej se-
zóny, vie svoje o smutných uliciach 
po zotmení, o prázdnych kaviar-
ňach, ktoré môžu svoje otváracie 
hodiny obmedziť na minimum. 
Mesto žije s príchodom letných 
návštevníkov a oddychuje počas 
takmer ¾ roka. Diskusie, ktoré 
boli na začiatku projektu Piknik 
na Trojici, našu pozornosť neustá-
le upriamovali na srdce mesta - na 
Námestie Svätej Trojice, ktoré je pre 
nás symbolom spomenutého sezón-
neho života. Kompaktné námestie 
s monumentálnym barokovým stĺ-
pom je po veľkú väčšinu roka oby-
čajným parkoviskom, transferom 
pre autá, ktoré mestom prechádza-
jú, hľadajú parkovacie miesta. Trh, 
ktorý námestie pravidelne okupoval 
ešte do konca 80. rokov, ostáva jedi-
ne v spomienkach pamätníkov. „Pre 
nás sa stal trh, jeho ruch, i komuni-
ta, ktorá ho pravidelne navštevova-
la a zásobovala čerstvým tovarom, 
symbolom života v centre mesta. 
Vznikla tak myšlienka aktivovať 
energiu, ktorá s predajom dobrých 
a kvalitných tovarov súvisí. A keďže 
sme nezisková organizácia so zame-
raním na súčastné umenie, zapojili 
sme aj trochu fantázie a vznikol ná-
pad zrealizovať na námestí občian-
sky happening pod názvom „Piknik 

na Trojici.“ hovorí za organizátora 
Svätopluk Mikyta, z o.z. Štokovec.

Občianske združenie Štokovec 
začalo kontaktovať pestovateľov a 
výrobcov. "Počas dvoch mesiacov 
príprav pikniku sme narazili na ne-
pripravenosť lokálnych pestovateľov 
a producentov. Takmer nikto z oslo-
vených nechcel s vlastnými potravi-
nárskymi produktami na námestie 
prísť. Legislatívna komplikácia ešte 
stále znemožňuje malým súkrom-
ným pestovateľom svoje produkty 
ponúkať bezprostredne. Ani táto 
skutočnosť nezabrzdila naše sna-
ženie a na námestie príde okrem 
predajcov zeleniny a ovocia, rodin-
ná fi rma Na Hájiku, ktorá dodáva 
svoje produkty aj do vybraných 
štiavnických reštaurácií", dodáva 
Mikyta. Trh doplní svojou ponukou 
aj skupina aktívnych občanov Štiav-
nice, ktorí ponúknu burzu receptov, 
zaspomínajú na minulosť, ale hlav-
ne prediskutujú aktívnu občiansku 
participáciu na možnej revitalizácii 
centra. Na námestí budú počas ce-
lého dňa k dispozícii domáce grily, 
stačí si priniesť drevené uhlie a dob-
roty, ktoré si budú návštevníci môcť 
sami pripraviť. Osviežujúce nápoje 
ponúkne Art café a milovníci čaju 
ocenia aj zastúpenie Čajovne Klo-
pačka, ktorá na námestí „rozbalí“ 
svoj stan. Počas celého dňa sú pre 
detských návštevníkov pripravené 

dielne pod vedením animátorov 
z ICM Banská Štiavnica. K pikni-
ku bude hrať hudba napríklad aj 
z vašich LP platní, ktoré si môže-
te prísť od 12tej do 14tej pustiť na 
pripravenom gramofóne. Nebudú 
chýbať ani komorné koncerty ale-
bo čítačka Moniky Kompaníkovej 
z jej najnovšieho románu, ktorý 
je len druhý týždeň na pultoch 
kníhkupectiev. Podrobný program 
nájdu záujemcovia na webe www.
banskastanica.sk alebo vo všetkých 
dobrých kaviarňach Banskej Štiav-
nice. Verme, že na námestie prídu 
najmä obyvatelia Štiavnice, ktorí sa 
budú môcť zapojiť  do diskusie ve-
novanej verejným priestorom a re-
vitalizácii mesta, na ktorej sa pred-
staví aj projekt ViTo fi nancovaný z 
Programu nadnárodnej spolupráce 
Juhovýchodná Európa. Ten štartu-
je práve v tomto roku a umožňuje 
Banskej Štiavnici získať potrebné 
skúsenosti v takmer dvojročnom 
kolotoči workshopov, meetingov 
a čiastkových projektov v spolu-
práci s desiatkou ďalších miest EU. 
Hlavným organizátorom projektu 
je slovinský Ptuj, partnerské mesto 
Banskej Štiavnice. Piknik na Trojici 
sa uskutočňuje len vďaka dobrovoľ-
nej občianskej aktivite a podpore zo 
strany Nadácie Ekopolis, Slovenskej 
pošty a projektu ViTo. 

Zuzana Bodnárová

Oblečte svoje okná! Poradíme 
Vám ako na to!

Poradíme, navrhneme a ušijeme 
záclony a okenné dekorácie na mieru 
a podľa Vašich predstáv z ponúka-
ných, ale i prinesených materiálov.

Okrem toho ponúkame:
- najmodernejšie typy kovových 

garniží s príslušenstvom a koľajnico-
vé závesné systémy,

- spoluprácu pri zariaďovaní rešta-
uračných zariadení, penziónov a pod.

Privítame Vás v predajni Útulný 
domov v Žiari nad Hronom na ul. 
SNP 600/96 /Dom služieb/ v ponde-
lok až piatok od 9.00 do 17.00 hod.

volajte: 0903 894325

Piknik priamo na námestí?
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Viac info: Mestský úrad, oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, info: tel.č.:045/290 9009 kultura2@banskastiavnica.sk

Nedeľa 25.7.

ALICA V KRAJINE ZÁZRAKOV
Fantasy,USA, 2010, 103 min,MP , Vstupné:2,50 Euro, Začiatok premietania: 21:30 hod.
Alica má 20 rokov, matka ju chce vydať za prostého aristokrata, no na veľkej čajovej párty sa v záhrade potuluje králik vedúci slečnu do hlbokej 
nory... a v nej čaká nový svet. Alebo nie až taký nový, keď ju všetci familiárne oslovujú a pár bizarných bytostí predpovie jej veľkú rolu v Brajný 
deň a skolenie Jabberwockyho. Nasleduje párty s Klobúčnikom, ťah na mesto Červenej kráľovnej, hľadanie bájneho meča, vlastné presvedčenie 
o svete v podzemí a fi nálny súboj.

Streda 28.7.

CRAZIES
Mysteriózny,Sci-fi ,Triler,USA/Arab.emiráty,2010,101min., MP 15 ,Vstupné:2,50 euro, Začiatok premietania: 21:30 
hod.
Obyvatelia malého pokojného mestečka sa začnú správať veľmi zvláštne a zo dňa na deň sa zmenia na vraždia-
ce monštrá! Hrôzostrašný príbeh na motívy hororovej klasiky George Romera. Šerif David 
Dutton (Timothy Olyphant) z provinčného mestečka Ogden Marsh má nudnú prácu: jeho 
úlohou je dozerať na dodržiavanie poriadku v útulnom zapadákove, v ktorom sa väčšinou 
nič nedeje. Jedného dňa sa však jeho mesto zmení na nepozanie. Slušní spoluobčania sa za-
čínajú správať spočiatku iba podivne, neskôr sa z nich ale postupne stávajú zúrivé vraždiace 
beštie. Počet šialených obyvateľov sa neustále zvyšuje - nákaza sa rozšírila po celom mestečku a suse-
dia a priatelia sa navzájom vyvražďujú. Šancu uniknúť nemajú ani tí, ktorí zostávajú normálni. Mesto 
obkľúčila armáda a ozbrojenci v uniformách nekompromisne čakajú, až sa obyvatelia Ogden Marsh 
navzájom zlikvidujú.

PIKNIK NA TROJICI
Nové podujatie: workschopy: potlač tričiek, grafi cká dielňa, miešané nápoje
Koncert: Ado Juráček Band
Sobota 24. júla 2010 od 12.00 – 20.00 hod.
Námestie sv. Trojice, Banská Štiavnica

Základná škola J. Kollára už 
niekoľko rokov dosahuje veľmi 
dobré výchovno-vyučovacie 
výsledky. Pedagogickí pracov-
níci sa venujú žiakom nielen na 
vyučovaní, ale aj popoludní na 
krúžkovej činnosti. Počas roka 
sme získali 1. miesto v špor-
tových súťažiach a 2. miesto v 
ostatných súťažiach a olympiá-
dach v okrese Banská Štiavnica 
vyhlasovaných MŠ SR. 

OK Cezpoľný beh - I. miesto - 
družstvo chlapcov (D. Hudák, M. 
Halaj, R. Ďurovič)

II. miesto - družstvo dievčat 
(R. Chmolová, D. Tenkelová, L. 
Schniererová)

Výtvarná súťaž Františkova púť 
- I. miesto: L. Schniererová, III. 
miesto: K. Brnáková, III. miesto: L. 
Bednář

Zimný viacboj všestrannosti - I. 
miesto: V. Ivaničová,

II. miesto: D. Machavová, III. 
miesto: H. Zajdenová

Umiestnenie družstva školy - III. 
miesto

Šach - školské kolo - I. miesto: 
M. Dobrovič, II. miesto: P. Uhliar, 
III. miesto: P. Bednář

Olympiáda zo SJL - školské kolo 
- I. miesto: G. Petrikovič, II. miesto 
: P. Bačíková, III. miesto: V. Jano-
vicová

Regionálna vedomostná súťaž 
"Kto to bol?" - 2. miesto vo fi nálo-
vom kole - G. Petrikovič, R. Chmo-
lová, A. Tulipánová

OK v basketbale - II. miesto - 
dievčatá

- III. miesto - chlapci
Olympiáda SJL - I. miesto: G. 

Petrikovič
Inšpirácie spod Sitna - I. miesto 

- Kristína Korbeľová
III. miesto - Gregor Petrikovič
Monika Turányiová
Stolný tenis OK - dievčatá - III. 

miesto
OK Olympiáda Ang. j. - II. 

miesto - P. Luptáková
OK Olympiáda Nem. j. - III. 

miesto - S Biela
OK volejbal chlapci - I. miesto
OK Florbal - II. miesto - mladšie 

žiačky

II. miesto - mladší žiaci
II. miesto - staršie žiačky
I. miesto - starší žiaci
OK Šaliansky Maťko - I. miesto 

- I. Gallay
I. miesto - K. Matkovičová
OK vybíjaná - II. miesto
OK volejbal dievčatá - II. 

Miesto
Hokej o pohár primátora - I. 

miesto
Regionálne kolo (RK) Volejbal - 

II. miesto
Hokej - Binder cup - I. miesto
Origami - Orizuru - I. miesto v 

regionálnom kole
OK Dejepisná olympiáda- III. 

miesto - S. Slezák
OK Hviezdoslavov Kubín - poé-

zia - I. miesto - G. Petrikovič
II. miesto - P. Bačíková
- próza - II. miesto - K. Matko-

vičová
II. miesto - M. Herian
OK chemická olympiáda - I. 

miesto - V. Janovicová
II. miesto - G. Petrikovič
OK Geológia - I. miesto - V. Ja-

novicová

II. miesto - G: Petrikovič
III. miesto - F. Zigo
Ak vieš odpovieš - vedomostná 

súťaž - III. miesto - G. Petrikovič, 
S. Biela

Živé lego - I. miesto - IV. ročník
II. miesto - VIII. ročník chlapci
III. miesto - VIII. dievčatá
Súťaž o najkrajšiu záložku - I. 

miesto - K. Čaklošová
II. miesto - N. Jányová
III. miesto - K. Brnáková
OK Pytagoriáda – úspešní rieši-

telia – M. Biely, S. Hrivňáková
OK Archimediáda žiakov 7. roč-

níka - III. miesto
OK Atletika – ŽIAČKY - Celkové 

poradie - II. miesto - ZŠ J. Kollára
- ŽIACI - Celkové poradie - I. 

miesto - ZŠ J. Kollára
OK futbal dievčatá - IV.miesto
OK futbal "Smer Afrika" - II. 

miesto

Chceme sa poďakovať všetkým 
žiakom a pedagogickým pracovní-
kom za vzornú reprezentáciu školy 
a nášho mesta.

vedenie ZŠ J. Kollára

Úspechy žiakov školy J. Kollára v šk. roku 2009/2010



10 22. júla 2010KULTÚRA

Nielen rázovitá obec Východná 
žila tento víkend tradičným 
spevom, tancom, zvykmi či 
remeslami. Po dvoch rokoch 
svoje brány pre folkloristov a 
návštevníkov opäť otvoril aj 
amfi teáter v obci Podhorie pri 
Banskej Štiavnici na 18. roční-
ku Pohronských folklórnych 
slávností. Banskobystrický 
samosprávny kraj - Pohron-
ské osvetové stredisko v Žiari 
nad Hronom a obec Podhorie 
organizujú folklórne slávnosti 
Podhorie pravidelne každé 
dva roky už od roku 1976.

Približne 1000 návštevníkom 
a účinkujúcim v nedeľu, 04. júla 
2010, naozaj prialo počasie, aby si 
vychutnali nielen hlavný program 
„U nás na jarmoku“, ale aj sprie-
vodný program a rôzne atrakcie 
alebo súťaže. 

Na veľkom javisku vystúpili 
folklórne kolektívy detí aj dospe-

lých z Hodruše-Hámrov, Podho-
ria, Voznice, Tekovskej Breznice, 
Prenčova, Novej Bane, Prestavĺk, 
Žiaru nad Hronom, Veľkej Leho-
ty, Plachtiniec- Príbeliec, speváci 
ľudových piesní a hráči na ľudové 
hudobné nástroje, ale aj hostia z 
Českej republiky. Záver hlavné-
ho programu patril medailóniku 
miestneho folklórneho súboru 
Podhorčan, ktorý sa prezentoval 
tým najlepším zo svojho dlhoroč-
ného repertoáru. Neskôr program 
pokračoval voľnými vystúpeniami 
prítomných súborov a folklórnych 
skupín na malom pódiu až do ve-
černých hodín.

Už neodmysliteľný jarmok re-
mesiel ako aj výstavy remeselného 
umenia paličkárok a rezbárov, Od 
srdca k srdcu a Dary lásky, prezen-
tovali návštevníkom obdivuhodnú 
šikovnosť remeselníkov z celého 
pohronského regiónu. V areáli 
amfi teátra bola k vzhliadnutiu aj 

výstava poľnohospodárskych stro-
jov a náradia, súťaž mikroregiónov 
vo varení guláša - Gulášmajster, 
ochutnávka domácich špecialít 
alebo tvorivé dielne pre deti aj ro-
dičov, kde si mohli vyrobiť šnúr-
ky lietačky alebo detské hračky. 
Otvorená pre návštevníkov bola aj 
stála expozícia Ľudového múzea, v 
ľudovom dome, v časti Žakýl obce 
Podhorie. Lákavou atrakciou bola 
aj jazda na koňoch v okolí amfi te-
átra a najmenší si dosýtosti zašan-
tili na dvoch skákacích hradoch. 
Prirodzene, nechýbalo ani výbor-
né občerstvenie, tombola,no naj-
mä dobrá nálada. A tak vás už te-
raz pozývame, aby ste si prišli opäť 
o dva roky v príjemnej atmosfére a 
nádhernom prostredí Štiavnickych 
vrchov pripomenúť naše kultúrne 
dedičstvo, prežívajúce v ľudových 
tradíciách, remeslách, tancoch a 
piesňach.

Ing. Veronika Miháliková

Prvý prázdninový víkend patril folklóru

Stálica banskoštiavnického 
divadelného neba Paradájz 
Pikčr a takmer chronickí, ale 
i náhodní vyznavači a obdi-
vovatelia  sviežeho, originál-
neho, inteligentného, slepa-
čieho a čo ja viem ešte akého 
humoru, sa stretli v piatok 16. 
júla na nádvorí kaštieľa vo 
Svätom Antone pri príležitosti 
slávnostnej premiéry novej 
divadelnej hry Slepačí bujón.

Pútavý príbeh z prostredia kur-
níka, ukážka tamojších spoločen-
ských pomerov, do detailov pre-
pracované vizuálne i charakterové 
črty jednotlivých postáv, strhujúca  
dejová línia a okrem skvelých he-
reckých výkonov aj úžasná hudob-
ná produkcia, na ktorej sa podieľal 
Dodo Klimko a režisérka, scená-
ristka, textárka, herečka, proste 
všestranná Monika Hricová. (Fan-
tastickú atmosféru letných veče-
rov s Paradájz Pikčr  záujemcom 
pripomenú nahrávky z ich nového 
CD.)

Úvod a najmä záver boli ne-
obvykle plne motorizované. V 
úlohách  moderátorov zažiarili 
Ivan Lukáč ako Ivan ,,Monty“ Py-
tón a Silvia Herianová ako Silvia 

,,Sakra“ Uřvaná. Predstaviteľky 
sliepok majstrovsky stvárnili He-
lena Chovanová ako šarmantná 
a svetaskúsená Coco Flanel, Bi-
biana Stanková ako sčítaná nos-
nica Omeletta Bohowska z Curie, 
Monika Hricová presvedčivo ne-
bojácna Rotvajlerka K.O.Box. V 
úlohách trojžĺtkových mládok si 
,,zakotkodákali“ Zuzka Kovárová 
ako Bobina, Timea Hudecová ako 
Pipina a Kristínka Čabáková ako 
Škrupina. Kohúta, generálmajora 
Oskara Kloaka, osudovo  stvárnil 
Mikuláš Pál. O nervy drásajúce  
momenty na scéne sa postarala 
kuna el Ňiňa v podaní Ninky Hri-
covej. Potkany eMSi Poklop  a PíSí 
Stupačka, stvárnili ich Arpád Pál a 
Ivan Ladziansky, potešili divákov 

nielen osobným šarmom, ale aj 
skvelým rappom.Technická spolu-
práca Peter Ivaška a Peter Sliacky. 
Samotný dej opisovať neradno, to 
naozaj  treba vidieť!

Na margo preplneného hľadiska 
asi len toľko, že nie je hydina ako 
hydina. Poniektoré ušľachtilejšie 
kúsky mali privilégium sedieť na 
vopred vyznačených pántikoch, 
bez ohľadu na nosnosť, sortu, 
vek, či pohlavie. Čestná lóža tvo-
rila takmer polovicu hľadiska. 
Našťastie humoru bolo dosť pre 
všetkých a tí, ktorí sa v piatok ve-
čer nemohli prísť nasmiať do sý-
tosti, budú mať ešte možnosť 13. a 
20. augusta opäť na nádvorí kaštie-
ľa vo Sv. Antone.  

J. Bernáthová

Nová pipikomédia Slepačí bujón
MÚZEÁ
starý zámok
 utorok- nedeľa 8:00 - 16:00

nový zámok
 streda - nedeľa
 8:00 - 16:00

galéria J. Kollára
 streda - nedeľa 8.00 - 16.00

mineralogická expozícia
streda - nedeľa, 8:00 - 16:00
8:00 - 16:00
kammerhof
 pondelok - piatok 8:00 - 16:00

štôla glanzenberg
 utorok, štvrtok, sobota, 13.00 
 objednať deň vopred
múzeum vo svätom antone

 pondelok - zatvorené
utorok - sobota 8.00 - 15.00

Múzeá otváracie hodiny

„Slepice v akcii“
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IX. roč. dorasteneckého turnaja o pohár M. Bosáka
Inzercia

V stredisku účelového zariade-
nia SZTPŠ Remata – Handlová sa 
v dňoch 25.6. – 2.7.2010 konali 
32. majstrovstvá Slovenska v ša-
chu telesne postihnutých špor-
tovcov, ktoré sa skončili veľkým 
úspechom členov rozpusteného 
oddielu ŠK MŠK Žiar nad Hro-
nom, ktorí teraz reprezentujú ŠO 
Opevnenie Banská Štiavnica a v 
turnaji obsadili prvé dve miesta. 
Majstrom Slovenska na rok 2010 
sa stal suverénnym spôsobom 
Marian Prekopp, keď svojim sú-
perom povolil iba dve remízy a 
získal tak 8 bodov. Na druhom 
mieste skončil Stanislav Kuchyňa, 
ktorý získal 7 bodov, rovnako ako 
tretí Milan Marvanyi z Prešova. 
V skupine vozičkárov zvíťazil Ján 
Magáč z Prešova.    Standa Kuchyňa

V dňoch 25. - 27. 6 2010 sa v 25 
m bazéne v Trnave konali Letné 
majstrovstvá SR v plávaní mladších 
žiakov. Na plaveckých pretekoch sa 
zúčastnili aj 2 plavci z PK Banská 
Štiavnica. Prinášame výsledky: 

Ernek Matej - 1998 

50 voľ. sp. -  31.83   11.
100 voľ. sp. -  1:09.79  6.
100 znak -  1:24.63   12.
200 znak -  2:51.10     6.
100 motýľ - 1:27.40  10.

200 motýľ - 3:04.83    6.
Orság Dalibor Daniel - 1998 

100 voľ. sp. - 1:18.56    24.
100 prsia - 1:40.64        17.
200 prsia - 3:33.45        13.  

red

Dňa 26.6.2010 sa v Nových Zám-
koch na Sihoti usporiadali M-SR 
veteránov v ľahkej atletike na dráhe. 
Naše mesto tu malo zastúpenie 3 
pretekárov. Majstrovstiev sa zúčast-
nili aj pretekári z Maďarska, Česka, 
Rakúska a Poľska. Výsledky:

400 m – 5. Cengel Juraj
800 m – 4. Cengel Juraj

1 500 m – 3. Matis Daniel
                 5. Nagy Mikuláš
5 000 m – 3. Matis Daniel

17. Majstrovstvá veteránov 

Práve v tomto čase od 15.- 
24.7.2010 sa konajú 17. Majstrov-
stvá Európy veteránov v ľahkej at-
letike v maďarskej Nyiregyháze. Na 
tomto šampionáte sme mali zástup-

cu aj z nášho mesta. Na štart 10 km 
sa postavil aj náš bežecký veterán 
Daniel Matis spomedzi 13. bežcov 
v kat. M-45 získal 6. miesto (37:46), 
čo je v rámci Európy pekné umiest-
nenie. Víťazom sa stal Španiel Fo-
utaneda Francisco Jav za 32:40.79. 
Blahoželáme!

red 

32. majstrovstvá 
Slovenska v šachu

Letné majstrovstvá SR v plávaní ml. žiakov 

Najprv dvakrát bronz – potom šiesty

26.6.

B.Štiavnica – Žarnovica 6:2 (1:1)

Góly: Budinský D. 2x, Budinský 
V. 2x, Drexler, Ďurovič

Handlová – Badín 1:6 (0:2)
Stretnutie o 3. miesto: Žarnovica 

– Handlová 0:5 (0:2)
Finále: B.Štiavnica – Badín 5:5 

(2:0), p.k. 7:6
Góly: Hudák D. 2x,Budinský D. 

3x
Najlepší hráč – Budinský D.
Najlepší brankár – Zamboj René 

– Badín
Najlepšie strelec – Budinský D.
Káder nášho mužstva na turnaji: 

Szabó, Budinský V., Barák, Hu-

dák D., Hudák M., Sojka, Cibuľa, 
Ferenčík, Ladický, Židík, Drexler, 
Halaj, Ďurovič, Lichner, Sovinec, 
Gregáň M.
Turnaj prípraviek roč. 1999 a mlad-

ší vo Zvolene

B.Štiavnica – Jupie B.Bystrica 
0:1

B.Štiavnica – Zvolen „A“ 4:1, 
góly: Prokaj 2x, Židík 2x

B.Štiavnica – Poltár 6:0, góly: 
Prokaj 2x, Židík 2x, Binder, Horák

B.Štiavnica – Zvolen „B“ 5:2, 
góly: Prokaj, Židík, Horák, Cho-
van, Halaj

Naši chlapci skončili na turnaji 
na 2.mieste

10.7. Prípravné stretnutia v rám-
ci turnaja v Kanianke

Kanianka – B.Štiavnica 4:2 (2:1), 
góly: Kuruc, Budinský D.

17.7. Prípravné stretnutia v rám-
ci turnaja v Hodruši – Hámroch

B.Štiavnica – Horná Ves 2:1 
(0:0), góly: Číž, Halát

B.Štiavnica – Hodruša – Hámre 
1:3 (0:3), gól: Budinský D.
Dorastenecký turnaj v Kremnici

B.Štiavnica – Kremnička 1:3 (0:2), 

gól: Čík

B.Štiavnica – J. Lehota 6:1 (2:0), 
góly: Menuš 2, Ladický 2, Gregáň, 
Čik

FUDO

Pod názvom „Cena obce Kozá-
rovce“ zorganizovali ZO SZTŠ 
a ŠSK Rudno nad Hronom v 
poradí už jubilejný 5. ročník 
verejnej súťaže v situačnej 
streľbe. Tá sa uskutočnila na 
strelnici Jamina v Rudne nad 
Hronom v nedeľu 11.júla.

Bez obmedzenia počtu nábojov 
a bez rozdielu kategórií, strieľalo 13 
súťažiacich z malokalibrovej pištole 
na dve kolá, na dvoch parkúroch. 
Jediným účastníkom z Banskej 
Štiavnice bol Ľubomír Drbohlav, 
člen SŠK. Do hodnotenia sa počí-
tal len lepší faktor (podiel bodov a 
času) z oboch parkúrov. Na prvom 
sa najviac darilo Petrovi Haringo-

vi z Horuše-Hámrov (členovi ZO 
SZTŠ Žarnovica), ktorý mal faktor 
7,34. Druhý bol Ľubomír Drbohlav 
zo SŠK Banská Štiavnica s faktorom 
7,06. S rovnakým faktorom 6,61 
bola tretia dvojica z Novej Bane 
Jozef Šipikal (člen ŠSK N. Baňa) a 
Jozef Svetík (člen usporiadajúcich 
organizácií). Druhý parkúr skončil 
takto: 1. Roman Repiský (ZO SZTŠ 
Žarnovica) - 4,81, 2. Ľubomír Dr-
bohlav – 4,26, 3. Jozef Svetík – 4,01. 
Celkovým víťazom sa tak stal Ľ. Dr-
bohlav s faktorom 11,32. Na ďalších 
dvoch miestach bola dvojica repre-
zentantov ZO SZTŠ Žarnovica. 
Druhý bol P. Haring – 11,23 a tretí 
Roman Repiský s faktorom 10,73. 
Viacnásobný doterajší víťaz J. Svetík 

tentoraz skončil na 4. mieste. 
 V dodatkovej súťaži sa strieľalo 

vyraďovacím spôsobom (súboj – 
duel dvojíc). Tentoraz súťažilo len 9 
strelcov. Zvíťazil Jozef Svetík, ktorý 
vo fi nálovom súboji porazil Petra 
Haringa a obhájil tak niekoľkoná-
sobné víťazstvo. 

Trojicu najúspešnejších v hlavnej 
súťaži usporiadatelia odmenili me-
dailami a víťaza súboja športovým 
pohárom. Ceny im odovzdal Viktor 
Krajči z Kozároviec (člen usporiada-
júcich organizácií), ktorý bol iniciá-
tor tejto súťaže. Príjemnou súčasťou 
pre každého účastníka súťaže bolo 
občerstvenie vo forme poľovnícke-
ho guláša.

 Ing. Jozef  Piecka

Ľ. Drbohlav víťazom jubilejnej ceny Kozároviec

A glez – masérske služby,
Široká ponuka – klasická masáž,
Masáž lávovými kameňmi, re-
fl exná masáž chodidiel, priama 
– šije,
chrbta,BODY Basic-zoštíhľujú-
ca,
luxusná – Japonská masáž tváre,
Indická – antistresová,
Harmonizácia klienta - liečenie
TÁDE sviečkami, medová ma-
sáž,
AROMA masáž – chrbta, Brous-
sova
Dornova terapia. Rašelinové zá-
baly. 
Kde? Sídlisko Drieňová
LEKÁREŇ – LIPA – od parko-
viska.

Predaj plynu
Pl. bomba 2 kg 2,80 €
Pl. bomba 10 kg 12,60 €
Pl. bomba 33 kg 44,00 €
V prípade potreby 
doveziem.
Marian Lupták Ilija č.118
Tel. č.: 0904 979 027

Chcete sa zbaviť celulitídy?

Vyformovať si postavu do plaviek?

Oddýchnuť si v infrasaune, zrelaxovať pod 

rukami masérky?

Príďte a vyskúšajte: ultrazvukovú liposukciu, 

rádiofrekvenčnú masáž tváre, rôzne druhy 

masáží, zábalov a terapií (rašelina, bahno z 

mŕtveho mora), info: www.bsnet.sk/masaze, 

e-mail: svidronova@bsnet.sk, tel.č.: 0908 648 

707, 0914 269 221
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INZERCIA

Chcete predať svoju 
nehnuteľnosť? Právny 

poradenský servis a 
predaj zariadime za 
Vás! Info: 0902 882 
707, 045/691 23 26


