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Dano Dangl, Richard Stanke, 
Roman Pomajbo, Lukáš Latinák, 
Marian Miezga a Marián Čurko vy-
stúpia v Banskej Štiavnici so svojou 
šou Partička. Ako to s ich vystúpe-
ním bude, opýtali sme sa Rastislava 
Marka z oddelenia kultúry, cestov-
ného ruchu a športu MsÚ: „Áno, 
je to pravda. Nebolo to jednodu-
ché, ale nakoniec sa nám podarilo 
získať kontakt a aj sa dohodnúť na 
tom, že momentálne jedna z najpo-
pulárnejších šou zavíta aj do nášho 
Amfi teátra. Partičku buď milujete, 
alebo nenávidíte. Myslím, že tých 
prvých je dosť na to, aby naplnili 
našu kapacitu a verím, že aj toto 
podujatie spríjemní už aj tak veľ-
mi kvalitné kultúrne leto v našom 
meste. Srdečne pozývam všetkých 
tých, ktorí majú záujem o lístky do 

Informačného centra na Námestí 
sv. Trojice, kde je ich obmedzené 
množstvo k dispozícii v predpreda-
ji za cenu 11 €.“

Neváhajte teda ani vy a ak máte 
chuť stráviť príjemný utorkový 

večer (17.8. 2010) v spoločnosti 
dobrej zábavy, neodkladajte kúpu 
lístkov na neskorší čas – nemusí sa 
to oplatiť. Viac informácií získate aj 
na telefónnom čísle 045 694 96 53.

ŠN

Partička zaútočí na Štiavnicu

V sobotu 24. júla sa na Námestí 
sv. Trojice konalo podujatie 
pod názvom Piknik na Trojici, 
ktoré zorganizovalo o.z. Štoko-
vec v spolupráci s Mestom Ban-
ská Štiavnica, Feel me fi lmom, 
ICM Banská Štiavnica a Art 
café. Tento „občiansky happe-
ning“, ako ho nazvali iniciátori 
zo Štokovca Zuzana Bodnárová 
a Svätopluk Mikyta, mal upo-
zorniť na možnosti využívania 
verejných priestorov. Chcel 
aspoň na jeden deň vytlačiť 
dopravu z historicky cenného 
námestia v prospech ľudí. 

Podujatie začalo presne na polud-

nie a trvalo celých 8 hodín, počas 
ktorých prichádzalo na námestie 
množstvo rodín, starších i mladších 
návštevníkov. Vládla tu takmer ro-
dinná pikniková atmosféra. Počas 
celého dňa bol pre návštevníkov 
pripravený bohatý program. Čaka-
lo na nich grilovanie, stretnutia sa 
so zaujímavými ľuďmi, degustácia 
domácich koláčikov, čerstvá zeleni-
na a ovocie, mohli hlasovať o Strom 
roku v stánku nadácie Ekopolis, dať 
si kávu či holandské wafl ičky, zalis-
tovať v knihách z Antikvariátu, zre-
laxovať sa v stane čajovne Klopač-
ka, zahrať si šach. Veľký záujem bol 
o púšťanie starých šlágrov a hitov z 
LP platní.  4.str.

Sobotný Piknik na Trojici
Organizátorom v tomto projekte išlo o to prinavrátiť život do centra mesta tak, ako to bolo kedysi
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Sobotný piknikový deň na Nám. sv. Trojice
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Z diára primátora

Oznam

Polícia informuje 
Bolo...

28. 7.

Uskutoční sa pracovné stret-
nutie s prezidentom Slovenskej 
asociácie pretláčania rukou p. 
Milanom Čaplom k príprave maj-
strovstiev v tejto disciplíne, ktoré 
by mali prebehnúť počas Sala-
mandrových osláv 2010.  

Obhliadka rekonštrukčných 
prác na prívodových jarkoch jaze-
ra Klinger a posúdenie možností 
vytvorenia nových parkovacích 
plôch v tejto lokalite .
29. 7.

Účasť na diplomaticko-spolo-
čenskom podujatí na Rakúskom 
veľvyslanectve v Bratislave pri prí-
ležitosti rozlúčky s veľvyslancom 
J.E. Dr. Helmutom Wesselym.

Pracovné stretnutie so štátnym 
tajomníkom Ministerstva fi nancií 
SR 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 prijatie 
veľvyslanca Švajčiarskej konfede-
rácie J. E. Josefa Areggera a jeho 
delegácie zloženej zo štedrých 
sponzorov z nášho družobného 
mesta Hunenberg.

Bude...

31.7. – 1. 8.

Účasť na podujatiach Šteful-
tovských tekvičiarskych slávností 
- Štefultovský pút.
2. 8.

Práca v meste - obhliadka stavu 
miestnych komunikácií.

Individuálne pracovné stretnu-
tia.
3. 8.

Obhliadka pokračovania re-
konštrukčných prác na ZŠ J. Kol-
lára a ZŠ J. Horáka. 

Individuálne pracovné stretnu-
tia.   

Prijatie delegácie z partnerské-
ho mesta Hűnenberg ( Švajčiar-
sko ).
4. 8.

Kontrola pokračovania prác na 
rekultivácii skládky. 

Práca v meste, stretnutia s ob-
čanmi.              Andrea Benediktyová 

Vážení čitatelia Štiavnických no-

vín! 

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. 
na Odd. kultúry: 045/6790362, 
Cestovný ruch: 045/6790814 a 
Štiavnické noviny, 045/6790388. 

red

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
Mestská polícia informuje...
Dňa 22.6.2010 o 09.00 hod. 

bola hliadka MsPo privolaná na 
Ul. Dr. J. Straku, kde mali traja 
Rómovia požívať alkoholické ná-
poje. Hliadka MsPo po príchode 
na miesto zistila, že ide o P.F., T.V. 
a E.M., všetci traja z Banskej Štiav-
nice. Požívanie alkoholických ná-
pojov nebolo zistené. Menovaní 
boli hliadkou z uvedeného miesta 
vykázaní. 

Dňa 25.6.2010 o 13.00 hod. 
bola hliadka MsPo privolaná na 
Križovatku, kde na autobusovej 
zástavke ležal na lavičke neznámy 
muž. Hliadka MsPo po príchode 
na miesto zistila, že ide o M.S. z 
Valaskej, ktorý bol pod vplyvom 
alkoholických nápojov a svojím 
správaním sa dopustil priestup-
ku proti verejnému poriadku. 
Priestupok bol riešený v zmysle 
zákona SNR č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch v znení neskorších 
predpisov.

Dňa 27.6.2010 o 20.35 hod. 
bola hliadka MsPo požiadaná OO 
PZ o spoluprácu na Šobove pri 
domácom násilí. Hliadka MsPo 
po príchode na miesto zistila, že 
ide o Ľ.K. z Banskej Štiavnice, 
ktorý pod vplyvom alkoholických 
nápojov sa agresívne správal voči 
svojej manželke. Nakoľko meno-
vaný bol zranený, bola k nemu 
privolaná IRS. Vec je v riešení OO 
PZ. 

Dňa 6.7.2010 bola hliadka MsPo 
požiadaná HaZZ o spoluprácu pri 
zabezpečovaní bezpečnosti a ply-
nulosti cestnej premávky na Ul. 
SNP počas odstraňovania vyteče-
nej naft y na komunikácii. 

Jozef Mego, zástupca náčelníka  MsPo 
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Čierna skládka na Evičkinom jazere

Slávnostné prijatie jubilantov v Obradnej miestnosti Radnice
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Polícia informuje 

Nová poľovnícka legislatíva, 
prijatá v uplynulom roku, 
priniesla so sebou podstat-
né zmeny do života a práce 
poľovníkov i v našom regió-
ne. Legislatíva reagovala na 
potreby praxe, ktoré so sebou 
priniesla zmena spoločenské-
ho zriadenia. Zmenou prešla 
nielen tvorba a prenajímanie 
poľovných revírov, ale i celková 
organizácia poľovníctva na 
Slovensku. Niektoré úlohy, 
ktoré doteraz vykonávali lesné 
úrady, ako orgány štátnej sprá-
vy poľovníctva, a Slovenský 
poľovnícky zväz, ako organi-
zácia poverená Ministerstvom 
pôdohospodárstva, prevzala 
na seba Slovenská poľovnícka 
komora, ako samosprávny or-
gán všetkých poľovníkov, a jej 
organizačné zložky – obvodné 
poľovnícke komory.

Koncom marca tohto roku sa v 
Žiari nad Hronom konala ustano-
vujúca konferencia obvodnej po-
ľovníckej komory, na ktorej si zá-
stupcovia poľovníckych organizácií 
v regióne Žiar nad Hronom zvolili 
členov predstavenstva, disciplinár-
nej komisie a dozornej rady OPK 
v Žiari nad Hronom. Za predsedu 
predstavenstva bol zvolený Ing. Sla-
vomír Kicko, za podpredsedu OPK 
pre organizáciu riadenia poľovníc-
tva bol ustanovený Ing. Jaroslav 
Poláček. Podpredsedom pre sprá-
vu zdrojov je Ing. Jaroslav Dudík, 
predseda dozornej rady  Ing. Štefan 
Vozár, predseda disciplinárnej ko-
misie Ing. Peter Kicko, predsedom 

komisie pre poľovníctvo a životné 
prostredie – Ing. Ján Grolmus, kto-
rý doposiaľ pôsobí aj v RgO SPZ 
Žiar nad Hronom. Predsedom le-
gislatívnej komisie je Ing. Ján Ko-
váč, predsedom osvetovej komisie 
– Ing. Vladimír Valent. Streleckú 
komisiu má vo svojej kompetencii 
– Ing. Róbert Láska. Predsedom 
kynologickej komisie sa stal  Marcel 
Búci, a za predsedu ekonomickej 
komisie bol zvolený Štefan Kubík.  
Do dozornej rady boli na zasadnutí 
zvolení  Ing. Jozef Rataj a Ing. Mar-
ta Dobrovodská, CSc. Disciplinár-
nu komisiu OPK tvoria: Ing. Jozef 
Jurkemík, JUDr. Marcela Chovano-
vá, Ing. Radim Vojtko a JUDr. Mi-
roslav Šalko.

Základnou organizačnou jed-
notkou OPK sú právnické osoby a 
fyzické osoby, ktoré v súlade so zá-
konom 274/2009 Z.z. o poľovníctve 
a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, vykonávajú právo poľov-
níctva v poľovných revíroch, ako 
aj právnické osoby, ktoré majú v 
predmete činnosti výkon práva po-
ľovníctva, chovu zveri, starostlivosti 
o zver a jej životné prostredie.

Úlohou poľovníckej komory je 
organizovať skúšky uchádzačov o 
poľovný lístok, vydávať a predlžo-
vať poľovné lístky, vymenúvať pred-
nášateľov a skúšobných komisárov, 
organizovať streleckú prípravu 
uchádzačov o poľovný lístok, prak-
tické skúšky zo strelectva a kon-
trolné streľby členov komory, or-
ganizovať poľovnícku kynológiu a 
sokoliarstvo, organizovať a vykoná-
vať chovateľské prehliadky a riešiť 
disciplinárne previnenia držiteľov 

poľovných lístkov prostredníctvom 
disciplinárnej komisie. Obvodná 
poľovnícka komora spolupracuje 
s Ministerstvom pôdohospodár-
stva SR pri plnení úloh na úseku 
poľovníctva, najmä pri návrhoch 
koncepcií rozvoja poľovníctva a 
dbá na to, aby sa zachovali historic-
ké hodnoty a tradície poľovníctva. 
Ťažiskom práce v OPK by mala byť 
predovšetkým práca s mládežou, 
propagácia poľovníctva ako súčasti 
ochrany prírody a genofondu voľ-
ne žijúcej zveri. Preto je potrebné 
získať viac mladých ľudí pre poľov-
níctvo a starostlivosť o bohatstvo, 
akým je voľne žijúca zver.

V územnej pôsobnosti OPK v 
Žiari nad Hronom sa nachádza 47 
poľovných revírov, patriacich do 
Poľovnej oblasti J XI Vtáčnik, S VI 
Štiavnické pohorie, J XXVIII Tri-
beč, s celkovou výmerou 115 555 
ha, v ktorých podľa posledného 
jarného sčítania sa poľovníci stara-
jú o 2200 ks jelenej, 120 ks danie-
lej, 1000 ks mufl onej, 2400 srnčej 
a 1200 ks diviačej zveri. Z hľadis-
ka územnosprávneho členenia sa 
v pôsobnosti OPK nachádzajú  tri 
okresy, a to Žiar nad Hronom, Žar-
novica, Banská Štiavnica. OPK má 
1301 členov, ktorí sú držiteľmi plat-
ných poľovných lístkov. Obvodná 
poľovnícka komora má sídlo v Žar-
novici, Bystrická 53, číslo dverí 306 
v budove, kde sídli aj Obvodný les-
ný úrad v Žarnovici. Od 1. 6. 2010 
predstavenstvo komory schválilo za 
vedúceho kancelárie Ing. Miroslava 
Garaja.

Ing. Miroslav Garaj,

 Ing. Jaroslav Dudík

Vznikla Obvodná poľovnícka komora v ZH

Zanedbanie povinnej výživy

Dňa 23.06. 2010 bolo začaté a 
súčasne vznesené obvinenie oso-
be  J.H, bytom Banská Štiavnica, 
Prenčov za prečin „ Zanedbanie 
povinnej výživy“ podľa § 207 
ods. 1, ods. 3 písm. c Trestné-
ho zákona, pretože si od 01. 01. 
2010 neplní svoju vyživovaciu 
povinnosť voči svojej dcére, a to 
i napriek tomu, že bol rozsud-
kom Okresného súdu vo Zvo-
lene  zaviazaný prispievať na jej 
výživu sumou 1000,- Sk mesačne 
( 33,19,- € ), čím mu vznikol dlh  
na výživnom  do súčasnej doby 
vo výške 199,14,- € a skutku sa 
dopustil aj napriek tomu, že  dňa 
23. 04. 2009 bol podmienečne 
prepustený  z výkonu trestu od-
ňatie slobody, v ktorom bol za 
zanedbanie povinnej výživy. Za 
uvedený skutok mu hrozí trest 
odňatia slobody viac ako 3 roky.  

Dňa 25.06. 2010 bolo začaté 
a súčasne vznesené obvinenie 
osobe  Ľ.K., bytom Banská Štiav-
nica, Ul. Budovateľská za prečin 
„ Zanedbanie povinnej výživy“ 
podľa § 207 ods. 1, ods. 3 písm. 
a,c Trestného zákona, pretože si 
od 01. 01. 2010 do súčasnej doby 
neplní svoju vyživovaciu povin-
nosť voči svojim dcéram, a to i 
napriek tomu, že bol rozsudkom 
Okresného súdu  v Žiari nad 
Hronom zaviazaný prispievať na 
ich výživu sumou 400,- € mesač-
ne na každé dieťa zvlášť, čím mu 
vznikol dlh na výživnom vo výš-
ke 4.800,- € a skutku sa dopustil 
aj napriek tomu, že  dňa 21.12. 
2009 bol Okresným súdom v 
Žiari nad Hronom  odsúdený za 
obdobný trestný čin. Za uvedený 
skutok mu hrozí trest odňatia 
slobody viac ako 3 roky.  

plk. JUDr. Gejza Volf

 Riaditeľ OPP OR PZ ZH
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STEIGER FEST VYHNE novým lákadlom 
Príďte sa do Vyhní zabaviť a po-

zrieť si pivovar STEIGER, prídu aj 
Kmeťoband, Mikušek a Metalinda

„STEIGER FEST VYHNE 2010“ 
je názov nového formátu aktivity 
regiónu Vyhní na podporu do-
máceho turizmu, ktorý nadväzuje 
na úspešnú 5 ročnú tradíciu „Dní 
otvorených dverí pivovaru STEI-
GER“. Návštevníci tejto originálnej 
akcie si budú môcť v sobotu 7.au-
gusta 2010 prehliadnuť pivovar 
STEIGER, okúpať sa vo Vodnom 
raji a zabávať ich bude Kmeťoband, 
Alan Mikušek, Metalinda  a ďalší. 
Na ,,Super poukážku“ v cene 3,5 
eura dostanú návštevníci dve veľké 
pivá, pol litra nealka, porciu gulášu, 
hodinové kúpanie vo Vodnom raji 
a tombolu. Informoval o tom ma-
nažér marketingu pivovaru STEI-
GER Emil Mihálik.

,,Dúfame, že stojíme pri zrode 

novej tradície spojenej s bohatou 
históriou regiónu a podporujúcej 
domáci turizmus, poznanie mož-
ností regiónu a hlavne šírenie jeho 
dobrého mena. Najstarší pivovar 
na Slovensku – STEIGER v spolu-
práci s Obecným úradom Vyhne a 
ďalšími podnikateľskými subjektmi 
v obci, organizuje túto novú akti-
vitu propagujúcu zaujímavý regi-
ón – obec Vyhne. Pivovar ponúkol 
vybudovaný potenciál návštevnosti 
akcie dní otvorených dverí, dosa-
hujúci vyše 3 500 návštevníkov, ale 
aj know-how získaný pri organizo-
vaní piatich ročníkov“,  konštatoval 
E.Mihálik.

Dodal, že organizátori očakávajú 
viac ako 5 000 návštevníkov, čo túto 
aktivitu zaraďuje medzi najväčšie v 
regióne. Festival je neziskový a bez 
vstupného, s nákladovým rozpoč-
tom cca 15 000 € . Kým Dni otvore-

ných dverí sa organizovali tradične 
prvú augustovú sobotu, v tomto 
roku bol zvolený termín 7. augusta 
a akcia bude celodenná (od soboty 
rána 10:00 do nedele 01:00). Bonu-
som pre návštevníkov je výhodný 
nápojový a stravovací lístok – Super 
poukážka v nominálnej hodnote 8 
€, ktorú si môžu kúpiť len za 3,5 € 
a aj zvýhodnené ceny počas celej 
akcie. Občerstvenie a strava je za 
ľudové ceny v hoteloch Termál a 
Sitno. Na ihrisku OU Vyhne budú 
stánky s remeslami a atrakciami a 
vystúpenia známych interpretov a 
skupín budú na lúke pod hotelom 
Sitno. Tenisové kurty tohto hotela 
zas poskytnú deťom Detskú arénu 
so súťažami. Proti smädu je vybu-
dovaný ,,Pivný chodník“, s čapo-
vaním po trase pivovar -Vodný raj 
- hotel Sitno.

Ing. Štefan Kuča

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

Predám 3-izbový byt na Drie- 
ňovej v OV, cena: 28 500€, tel.č.: 
0905 148 574, www.realitor.sk

Predám stavebný pozemok  
v Banskej Belej, 1 800m2, tel.č.: 
0905 148 574, www.realitor.sk

Predám garáž, tel.č.: 0918 474  
861

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

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

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

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

Reality

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

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 
zručnosť, 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

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

Kariéra

1.str. M. Kompaníková všetkým 
prítomným čítala zo svojho prvého 
románu Piata loď, ktorý ilustroval 
S. Mikyta. Po celú dobu ste mohli 
svoje malé ratolesti „zamestnať“ v 
detských dielňach, ktoré pripravolo 
ICM B. Štiavnica. Z improvizované-
ho javiska na zelenom trávniku hra-
li pesničkár F. Winter, V. Čabák a na 
záver A. Juráček band. Pozornému 
návštevníkovi aktivít na tomto ná-
mestí neušlo, že vôbec po prvýkrát 
boli v priestore nainštalované nádo-
by na separovaný triedený zber, kto-
rý by sa mal stať samozrejmosťou v 
rámci podobných podujatí zastreše-
ných v rámci kultúrneho leta.

Na priebeh podujatia sme sa opý-
tali organizátorky tohto podujatia 
Z. Bodnárovej, OZ Štokovec: 
Prečo sa ste sa rozhodli zorganizo-

vať toto podujatie? 

Celá myšlienka vznikla na začiat-
ku tohto roka, keď sme sa spolu so 
Svätoplukom Mikytom a našimi 
banskoštiavnickými priateľmi roz-
právali o parkovaní v meste a absen-
cii života v centre. Paralelne sa na 
sociálnej sieti facebook rozprúdila 
diskusia o pešej zóne a jej význame 
pre mesto. Sami zastávame názor, že 
najprv sa musí aktivovať v centre ži-
vot, až potom má význam riešiť pe-
šiu zónu. Je to komplexný problém, 
ktorý sa nedá riešiť petíciou zo dňa 
na deň. Aj preto sme navrhli zorga-

nizovať na Námestí svätej Trojice 
pre ľudí niečo pozitívne, aby sme 
upriamili ich pozornosť na tento 
priestor a možnosti jeho využívania. 
Vznikol projekt Piknik na Trojici.
Prečo práve piknik?

Je pravda, že naším zámerom 
bolo spojenie pikniku s trhom. 
Veľmi sme chceli, aby sa aspoň na 
jeden deň Trojica premenila na 
trhovisko, ktoré poznáme zo sta-
rých fotografi í. Bohužiaľ, po dvoch 
mesiacoch stretávaní s malými 
podnikateľmi sme sa nedopraco-
vali takmer k ničomu. Pestovatelia 
zeleniny, ktorí každý týždeň cho-
dia predávať na malé trhovisko pri 
Bille úplne odmietli možnosť, že by 
sa stali súčasťou nášho projektu. U 
malých chovateľov a producentov 
sme sa často stretli s neprekonateľ-
nými legislatívnimi problémami, na 
ktoré sa odvolávali. Máme ale malé 
podozrenie, že práve týmto ľuďom 
chýba skutočné nadšenie. To nechý-
balo pani Nemcovej z rodinnej far-
my Na háji, ktorá prišla a svoje bio 
produkty nielen krásne nainštalo-
vala, predala, ale získala aj veľa kon-
taktov. Pridala sa aj pani Antalová, 
ktorá presunula na pár hodín svoj 
kamenný obchodík so zeleninou o 
pár metrov vyššie.
S akým ohlasom sa piknik stretol?

Sme radi, že zareagovalo tak veľa 
ľudí. Vďaka podpore Slovenskej 

pošty sme rozposlali 76 autorských 
pohľadníc priamo z námestia, v 
ktorých ľudia spontánne opísali 
svoje pocity z akcie. Bohužiaľ, mu-
síme konštatovať, že veľkú väčšinu 
návštevníkov tvorili priatelia Što-
kovca, ktorí vo veľkom zastúpení 
pricestovali na piknik. Veríme, že 
medzi nimi o rok bude a viac Štiav-
ničanov. 
Čo plánujete v budúcnosti a budete 

v tomto podujatí pokračovať aj o 

rok? 

Budeme sledovať, ako pokračuje 
diskusia začatá na námestí. Piknik 
na Trojci by sme chceli zorganizovať 
aj o rok. Chceli by sme, aby si za-
choval svoje špecifi ká a kvalitu. Aby 
sa na ňom prezentovali výnimočné 
produkty (či už ide o zeleninu alebo 
autorský dizajn). Aj preto na seba 
preberáme výhradné právo rozho-
dovať o predajcoch. Považovali sme 
v tomto roku za výnimočné recyko-
vané dizajnové doplnky z Recycling 
Labu, ale aj pôsobenie pani I. Píšovej 
(ľudsky a nielen na facebooku, kde 
má jej skupina viac ako 2500 fanúš-
kov), ktorá projekt podporila do-
mácimi koláčikmi. Okrem Pikniku 
paralelne pracujeme na revitalizácii 
železničnej stanice v B. Štiavnici. 
Podrobný program našich aktivít 
nájdete na www.stokovec.sk.

Michal Kríž

Sobotný Piknik na Trojici
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Oznam

Už tretí víkend po sebe sa nad 
Počúvadlianskym jazerom 
rozliehala skvelá bluesová 
muzička. 

Ani veterné počasie pri teplote 
okolo 12 stupňov Celzia neodra-
dilo ostatný víkend milovníkov 
tohto hudobného štýlu, aby strávili 
večery na koncerte pod holým ne-
bom. Spacáky a deky si vzali sebou 
ako „povinnú výbavu“. Niektorí 
ich však napokon ani nepotrebo-
vali, keďže si radosť z hudby užíva-
li tancom pred pódiom.

Piatkový koncert otvorilo zo-
skupenie Blues 8 so skvelým soulo-
vým a bluesovým repertoárom. Aj 
keď to spočiatku vyzeralo, že kon-
cert sa odohrá za hustého dažďa, 
napokon sa tesne pred úvodnými 
tónmi skvelej gitary Reného Lacka 
na usporiadateľov a hlavne na obe-
censtvo dokonca usmialo slnko.

Ako druhá v poradí vystúpi-
la kapela ZVA 12-28 Band, ktorú 
už môžme považovať za klasiku 
na tomto festivale. Po niekoľkých 
úvodných skladbách prišlo pre-
kvapenie večera a ZVAáčko po-
krstilo svoj nový album. Krstným 
otcom nemohol byť nikto iný ako 
duša celého festivalu a hlavný or-
ganizátor Peter Spodniak.

Sobotný koncert otvorilo duo 
Beňa & Ptaszek takmer hodino-

vým koncertom tradičného čer-
nošského blues, ktoré nezostalo 
nič dlžné svojmu menu Hudba 
rieky Mississippi. Skutočne ste sa 
na okamih mohli cítiť ako na juhu 
dnešných USA, avšak pred viac 
ako storočím. Večer gradoval a 
duo bolo vystriedané kapelou Th e 
Sean Carney band. Skvelí americkí 
hudobníci odohrali na Počúvad-
lianskom jazere druhý zo svojich 
dvoch koncertov na Slovensku. 

Záver koncertu patril obom ka-
pelám v spoločnom jam session, 
ktoré bolo skutočnou pastvou pre 
uši všetkých zúčastnených. Ne-
vedno ako sa to organizátorom 
podarilo zariadiť, ale prvá dažďo-
vá kvapka padla až po poslednom 
prídavku a dlhom potlesku.

V rámci festivalu SITNO BLUES 
2010 návštevníkov a fanúšikov nie-
len blues čakajú ešte dva víkendy a 
v rámci nich štyri skvelé koncertné 
večery. Nechajte sa i vy zlákať:

30.7. Marcel FLEMR Band (CZ)
Petra BÖRNEROVÁ Band & 

Miloš Železňák
31.7. Peter LIPA & Lipaband
René LACKO & Th e Downtown

6.8. Ján LITECKÝ ŠVEDA & Víťazný 

traktor

Peter BONZO RADVÁNYI & the Re-

sonators

7.8. Vladimír MIŠÍK & ETC (CZ)

Radim HLADÍK & Blue Eff ect (CZ

www.sitnoblues.sk

Niekoľko reakcií návštevníkov:
Super večer, naozaj zážitok, kto-

rý by som na takomto mieste neča-
kal. Vďaka úžasným hudobníkom, 
zvlášť záver, keď hrali všetci spolu, 
bol famózny. Keď hudobníci, ktorí 
skutočne sú hudobníkmi, zanôtia 
spolu bez ohľadu na čas, ktorý sa 
poznajú a či už niekedy spolu hra-
li, má to grády

Napriek tomuto veternému po-
časiu sme zostali až do konca  a ne-
ľutujeme, boli sme tu i pred rokom 
a tešíme sa opäť na ďalší víkend... 
myslím, Lipa tu bude?

Zuzana Beňová

Počúvadlo v znamení skvelých hudobníkov
BANSKÁ ŠTIAVNICA – MOJE RO-

DISKO 

16.6. Nela Ivanová, 17.6. Peter 
Bartoš, 18.6. Matej Supuka, 23.6. 
Miroslav Hornický, 23.6. Katarí-
na Balžanková, 26.6. Lilien Lup-
táková, 30.6. Kristína Mališová, 
10.7. Samuel Melicherčík, 14.7. 
Stacy Balážová.

NA SPOLOČNÚ CESTU SA VYDALI

2.7. Róbert Moravík a Mgr. 
Dominka Olajcová, 2.7. Juraj 
Debnár a Viera Krajčiová.

ODIŠLI Z NAŠICH RADOV 

12.6. Anna Ruckschlossová 
vo veku 86 rokov,15.6. Štefánia 
Šmondrková vo veku  79 rokov, 
17.6. Ján Pastier vo 63 rokov, 17.6. 
Kvetoslava Liptayová vo veku 79 
rokov, 27.6. Bukovčanová Mária 
77 rokov, 26.6. Zuzana Petrovico-
vá vo veku 96 rokov, 29.6. Štefan 
Gašpar vo veku 85 rokov, 1.7.Šte-
fan Palou vo veku 81 rokov, 1.7. 
Jozef Cibulka vo veku 69 rokov,  
3.7. Mária Osvaldová vo veku 99 
rokov, 5.7. Anna Jackuliaková vo 
veku 87 rokov, 5.7. Mária Jusko-
vá vo veku 89 rokov, 5.7. Helena 
Reichlová vo veku 77 rokov, 10.7. 
Ján Ihradský vo veku 58 rokov, 
16.7. Albína Šarkoziová vo veku 
78 rokov, 18.7. Valéria Baróniko-
vá vo veku 79 rokov, 18.7. Anna 
Radvániová vo veku 87 rokov.

J. Simonidesová

Leto v Banskej Štiavnici po-
núka mnoho aktivít. Jednou 
z nich je medzinárodný Letný 
workshop MPhilms 2010, 
ktorý sa koná už po tretí 
krát. Po úspešnom prvom 
ročníku Letného workshopu 
MPhilms 2008 nasledovala 
jeho medzinárodná verzia v 
roku 2009, ktorej sa zúčast-
nili mladí nadšenci od 15 – 25 
rokov z Maďarska, Rumunska 
a Slovenska. Tento rok sa v 
Banskej Štiavnici uskutoční 
Letný workshop MPhilms 2010 
2. - 13. augusta. 

Aj tento ročník sú v ponuke 
4 workshopy. Workshop perfor-
mance povedie performer József 
R. Juhász. Účastníci minulý rok 
zrealizovali každý deň jeden per-
formance, ktorý sa konal presne o 

12:50 na križovatke pri Trojičnom 
námestí v Banskej Štiavnici. Vďa-
ka originalite nápadov si jednot-
livé akcie získali veľkú popularitu 
a okrem účastníkov workshopu 
sa do jednotlivých vystúpení ak-
tívne zapájali aj obyvatelia Ban-
skej Štiavnice a turisti.  V rámci 
fi lmového workshopu, ktorého 
lektorom je režisér a strihač Ma-
rek Šulík, majú účastníci možnosť 
nakrútiť svoje krátke fi lmy, pričom 
si vyskúšajú rozne techniky, formy 
a žánre. Fotografi cký workshop 
povedie tento rok Tomáš Mani-
na. Účastníci dostávajú každý deň 
nové zadania, ktoré posúvajú ich 
tvorivosť a spôsoby použitia tohto 
média. Workshop výtvarného 
umenia povedie výtvarníčka Bety 
K. Majerníková, ktorá vychádza z 
nápadov a zamerania jednotlivých 
účastníkov. V rámci jednotlivých 

workshopov účastníci tvorivým 
spôsobom rozvíjajú svoje schop-
nosti. Učia sa spolupracovať, dis-
kutovať a dotvárať vlastné nápady 
do fi nálnej podoby. 

Výsledkom práce jednotlivých 
účastníkov sú realizované fi lmy, 
fotografi e a výtvarné diela, ktoré 
sú prezentované v rámci Letné-
ho fi lmového seminára 4 živly. 
Podobne tomu bude aj počas 12. 
ročníka Letného fi lmového semi-
nára 4 živly, ktorý sa koná 12. – 15. 
augusta v Banskej Štiavnici. Pre-
zentácia výsledných prác Letného 
workshopu MPhilms sa odohrá 
13.8. 2010 o 19:00 v kine Akade-
mik. Letný workshop MPhilms 
a Letný fi lmový seminár 4 živly 
majú vždy rovnakú tému, ktorá sa 
z roka na rok mení. Tohtoročnou 
je HRA. 

Daniela Chlapíková, www.mphilms.sk

Letný workshop MPhilms 2010
Oznam o prerušení dodávky 

elektrickej energie

Oznamujeme vám, že od 
10.08.2010, 08.30 do 10.08.2010, 
13.30 bude prerušená dodáv-
ka elektrickej energie z dôvodu 
opravy el. zariadenia. Bez el. 
energie budú v meste B.Štia-
vnica-Ul.Mierová od č.11 po 
č.20, Ul.Výskumnícka od č.1 po 
č.10, Ul.Hájik od č.1 po č.13,Ul.
Michalská od č.1 po č.9 a sklady 
piva Steiger-Ciglan.

Oznamujeme vám, že od 
23.08.2010, 08.00 do 23.08.2010, 
16.00 bude prerušená dodávka 
elektrickej energie z dôvodu reví-
zie el. zariadenia. Bez el. energie 
bude v Banskej Štiavnici časť Šo-
bov sociálne byty a píla Anguš.

Dipečing VN/NN Žiar nad Hronom
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Pán Timon Turčan sa narodil 
19.4. 1905 v Banskej Štiavnici, 
správca nemocnice (špitálu) a 
kostolný otec za Banskú Štiav-
nicu a okolie.

Tak veru ani sa mi nechce veriť, 
že je to už 20 rokov (20.6.1999), čo 
nás navždy opustil pán Timon  Tur-
čan, úžasne obetavý dobrosrdečný 
a hlboko veriaci človek. Moja spo-
mienka letí do roku 1951, keď ako 
8 ročný som chodil každé ráno o 
6.00 hod miništrovať do špitálskej 
kaplnky, ktorá sa nachádzala už na 
prízemí budovy Hornej nemoc-
niciev Banskej Štiavnici. Kaplnka 
plná pacientov a rehoľných sestier. 
Pred oltárom pán kanonik Stani-
slav Josif a tenorový spev  pána 
Turčana, spieval aj v cirkevnom 
zbore, prekrásne Pašie vo Farskom 
kostole spolu s pána Viliamom 
Gránekom,  členom  nášho Dob-
rovoľného hasičského zboru.  Po 
tragickom dni v marci 1953, keď 
naše rehoľné sestry násilne odviez-
li nočnou hodinou autom bohvie 
kam, ostala len jedna rehoľná ses-
tra Aurélia,  hlavná inštrumentár-
ka, ktorú nedovolil odvliecť pán 
primár MUDr. Dionýz Majdák, 
prvý chirurg od 1. 1. 1939 do r. 
1963. Pán Timon Turčan pracoval 
vo funkcii správcu nemocnice 20 
rokov a za nesplnenie novodobých 
straníckych príkazov, aby zvesil 
všetky kríže, ktoré sa nachádzali v 
nemocnici, bol okamžite z funkcie 
odvolaný.  

Aby sme si bližšie vybavili, 
akým bol pán Turčan, zišli sme sa 
u nás na našom dvore bývalého 
špitálu so synom Timonom  Tur-
čanom, naším mestským kapel-
níkom, ktorý svojím spevom (po 
ockovi pozn. red.) víta na radnici 
novorodencov, mladomanželov, 
oslávencov, ale i vyprevádza svo-
jou hudbou a spevom našich spo-
luobčanov na ich poslednej ceste. 
Timon, ako si spomínaš na tento 
dom, záhradu, rodičov a svoje 
detstvo, ktoré si prežil aj so svojou 
sestrou Valikou? Tu, Vladimír, na 
prvom poschodí, kde teraz bývate, 
bývali rehoľné sestričky, ktoré pra-
covali v nemocnici. Vedľa bývala 
rodina Imricha Sládečka. Potom v 
roku 1959 prišla bývať rodina Jo-
zefa Dobroviča, zub. technika. My 
sme bývali na prízemí a stačili nám 
2 kroky a boli sme v prekrásnej zá-

hrade, o ktorú sa starali 
aj mníšky a ovocie, kto-
ré pozbierali v záhrade, 
uskladnili a v zimnom 
období mali dostatok 
ovocia pre pacientov.  
o našom odsťahovaní 
dole, 100 metrov od 
nemocnice vľavo do 
Buznovho domu,  do 
nášho bytu prišla bývať 
rodina Kandová, po-
tom neskoršie tu bolo 
rehabilitačné oddele-
nie. 

Máš pravdu, Ti-
mon, lebo tento byt 
mi vybavil pán primár 
MUDr. Filip Daninger 
pod podmienkou, že 
prestúpim pracovať zo 
Žiarskej nemocnici do 
Banskej Štiavnice, čo sa 
tak aj stalo 15. septem-
bra 1973. 

Tak Timon a teraz ďalej spomí-
naj: „ Otec sa narodil v Banskej 
Štiavnici, pochádzal so 7 detí a on 
bol najstarší. Obidvaja rodičia mu 
zomreli počas jedného roka, keď 
mal asi 20 rokov a výchova všetkých 
súrodencov ostala na ňom, takže 
bol zároveň otcom a mamou pre 
všetkých. Jeho otec Daniel Turčan 
a mama Anna Turčanová, rodená 
Zaťková, boli robotníci v tabako-
vej továrni. Otec Timon Turčan sa 
oženil ako 43 ročný a zobral si Va-
lériu Turčanovú rodenú Joklovú. 
Pracoval ako správca nemocnice a 
mama Valéria ako zdravotná ses-
tra. Otec bol úžasne obetavý dob-
rosrdečný a hlboko veriaci človek. 
Za celý jeho život nepovedal jedno 
špatné slovo, alebo nadávku, jedine 
kuťafaját, alebo ak ho niekto veľmi 
rozčúlil povedal: aby ti psi na kare 
trúbili, ale s úsmevom. Jeho funk-
cia v špitáli, ako vtedy volali ne-
mocnicu, nespočívala len v kope 
papierovačiek a tlačív, pri ktorých 
sme ho našli každý deň aj do pol 
noci pri stole s malou lampičkou 
a starým rádiom Filips, z ktorého 
sa ozývala slobodná Európa. Skoro 
každý deň alebo noc bol výpadok 
elektrického prúdu, čo zase zna-
menalo, že doleteli za ním, aby 
išiel nahodiť elektrocentrálu, čo 
bol obrovský stroj a štartoval sa 
ručne kľukou, lebo sa na operač-
ke operuje. (v roku 1973 Vladimír 
Poprac prevzal aj túto funkciu ,ale 

už sa štartovalo  stlačeným vzdu-
chom pozn. red.). Celý špitál bol 
vykurovaný pecami na drevo a keď 
skoro ráno neprišli kuriči, zase len 
pán správca o 4. ráno poďme do 
monteriek a narúbať, nanosiť a za-
kúriť, čo bolo niečo neuveriteľné, 
ale on si povedal: veď pán Boh to 
vidí a bolo. Tiež si spomínam ako, 
hovoril, že sa mu podarilo zachrá-
niť pred odvlečením počas okupá-
cie Nemcami aj niekoľkých židov, 
ktorých ukryl v nemocnici, jednu 
rodinu dokonca v záložnej studni, 
ktorá sa nachádza i teraz v záhrade 
a má prístrešok ako malý domček.  
Nespomínam si však žeby sa mu 
bol niekto prišiel poďakovať. U 
nás v tých 50. rokoch povojnových 
bolo úplne bežné, že hocikedy v 
noci otec letel k nejakej poruche v 
nemocnici a mama zase do labáku 
určiť krvnú skupinu pacientom či 
už na operačku alebo rodičke na 
pôrodnici, lebo labák nemal stálu 
službu. Otec zomrel ako 85 ročný 
20. júna 1990 v Banskej Štiavnici 
a on i jeho súrodenci aj rodičia 
sú pochovaní v cintoríne Lazaret. 
Mamka teraz býva na Drieňovej“. 

Timon, ďakujem ti za spomien-
ky na fantastického, skromného, 
dobrosrdečného a  hlboko veriace-
ho človeka tvojho ocka  pána Ti-
mona  Turčana, ktorého som mal 
aj ja  tú česť  poznať.  

S úctou Vladimír Poprac 

roku Pána 13.7.2010

Žili medzi nami...
MÚZEÁ
starý zámok
pondelok- nedeľa 9:00 - 18:00

nový zámok
pondelok - nedeľa
9:00 - 17:00

galéria J. Kollára
pondelok - nedeľa 8.00 - 16.00
mineralogická expozícia

streda - nedeľa, 9:00 - 17:00
8:00 - 16:00
kammerhof
utorok - sobota 9:00 - 17:00
štôla glanzenberg

 

utorok, nedela, 11.00, 13.00, 
15.00 objednať deň vopred
múzeum vo svätom antone
 pondelok - nedeľa 9.00 - 17.30

BMP
pondelok 12:00 - 17:00
utorok - nedeľa 9:00 - 18:00

Múzeá otváracie hodiny

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

Pílenie dreva na klátiky, tel.č.:  

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. 

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.

Dňa 3.8.2010 
by náš otec Ma-
rian Molnár 
oslávil svoje 41. 
narodeniny. Tí, 
čo ste ho poznali, venujte mu 
prosíme tichú spomienku. S 
láskou a bolesťou v srdci spo-
mínajú dcéra Nikolka, syno-
via Marianko a Maroško a 
manželka Vladimíra. Odpo-
čívaj v pokoji.

D ň a 
1 1 . 7 . 2 0 1 0 
uplynuli 4 
roky, či nás 
navždy opustila naša dra-
há starká Anna Molnárová. 
S láskou a bolesťou v srdci 
spomínajú vnučka Nikolka, 
vnuci Marianko a Maroško a 
mamina. Odpočívaj v pokoji.

OZNAMY

Inzercia

Oznamy

Inzercia

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!

Dňa 26. júla 2010 sme sa navždy 
rozlúčili s pána Jozefom Hanzlíkom, 
priamym účastníkom SNP a vojno-
vým veteránom. Pán Jozef Hanzlík 
sa narodil 9.marca 1920 na Repišti. 
Tu prežil detstvo i študentské roky. 
Bol priamym účastníkom SNP a za 
svoju odbojovú činnosť bol vyzna-
menaný viacerými vojnovými vy-
znamenaniami. Po II. svetovej vojne 
prišiel do nášho mesta. Zamestnal 
sa na Poštovom úrade, kde praco-
val ako doručovateľ až do odchodu  
dôchodok. Bol nesmierne obetavý a 
láskavý človek, nadovšetko skrom-
ný, ktorý pomáhal v produktívnom 
veku svojim kolegom a nášmu mes-
tu. Aj vo svojom dôchodkovému 
veku chcel byť užitočný a ešte 15 
rokov pracoval ako strážnik na 
Starom zámku. Mal som tú česť s 
Jožkom veru aj niekoľkokrát zvo-
niť na zvonoch na Starom zámku. 
Všade kde pracoval, bol nesmierne 
obľúbený pre svoju dobrácku pova-
hu a mimoriadne dobré a láskavé 
srdce. Každému sa snažil pomôcť a 
každého potešil dobrou a múdrou 
radou. Pre jeho úprimný a ľudský 
postoj, pre jeho dobrácke srdce ho 
rovnako milovali aj jeho najbližší. 
Náš zosnulý bol 62 rokov ženatý a 

spolu s manželkou vychovali svoje 
dve dcéry, z ktorých dcérka Mag-
daléna dnes už nežije. Miloval svoju 
rodinu, bol starostlivým manželom, 
otcom, starým otcom a prastarým 
otcom. Rád pracoval v záhradke 
na chatke na Ul. Kutnohorskej, kde 
ešte aj ako 80 - ročný sám odvodňo-
val Kamienku, kde vybudoval chod-
ník. Obetavo pracoval, nepožadoval 
nikdy od nikoho nič. Miloval štiav-
nický kraj, prechádzky po ňom. Bol 
známy ako neprofesionálny maliar, 
ktorý maľoval desiatky obrazov s 
motívmi Banskáej Štiavnice a svoj-
ho rodného kraja. Po celý svoj život 
mal rád spravodlivosť, bol členom 
a funkcionárom Slovenského zvä-
zu protifašistických bojovníkov, 

osobná skromnosť a priateľstvo boli 
charakteristické vlastnosti, ktorými 
si získal obľubu všade tam, kde ho 
pracovné alebo osobné povinnosti 
zaviedli. Svoj pocit šťastia rozdával 
okolo seba. V jeho živote sa snú-
bila láska, práca a túžba pomáhať 
všetkým, ktorí to potrebovali. Náš-
mu členovi SZPB Jozefovi Hanzlí-
kovi ďakujeme za všetko, čo vyko-
nal v prospech našej organizácie, 
za prácu, ktorú odviedol pre naše 
mesto a našu spoločnosť. Odišiel, 
no navždy zostane v našich srdciach 
a spomienkach. Jožko náš, odpočí-
vaj v pokoji a nech ti je zem sloven-
ská ľahká, za ktorú si tak  ťažko v 
SNP bojoval. 

Vladimír Poprac, podpredseda SZBP

Za Jozefom Hanzlíkom (9.3.1920 – 22.7.2010)

0908 655 270
Predám lacno malý motocykel „Ba- 

beta“, pojazdný, tel.č.: 0904 128 700 
Predám motocykel ČZ 175 s TP  

a ŠPZ, cena dohodou, tel.č.: 0904 

649 784
Predám palivové drevo, tel.č.:  

0944 164 590
Predám karisieť 2 x 3, 4 x 20 x  

20, tel.č.: 0908 531 348

Jozef Hanzlík s manželmi Popracovcami
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Inzercia

Potrebujete vyžehliť “ puky“?

Ak  vám doma chýba žehlička 
na „puky“ na nohaviciach,  ale-
bo potrebujete doplniť zbierku  
gramoplatní, alebo postrádate 
niektoré súčasti kroja, tak prá-
ve  pre vás pripravuje Slovenské 
banské múzeum  už štvrtú sezó-
nu  bazár (ne)potrebných vecí 
Haraburdy, kde si tieto  a množ-
stvo ďalších

úžasných vecí a vecičiek mô-
žete zakúpiť za symbolické ceny. 
Odporúčame  vám navštíviť 
kammerhofské nádvorie v dňoch 
6.-7.augusta a 10.– 11. septembra 
2010 od 10.00 – 16.00 hod. Keď 
vám náhodou doma nejaké  (ne) 
potrebné veci zavadzajú, tak   ich 
tiež môžete na dané miesto pri-
niesť. A ak náhodou nepotrebu-
jete nič nakupovať, ani predávať, 
tak si môžete prísť zmyslami vy-
chutnať pestrú výstavu života 20. 
storočia bez skiel a výstavných 
vitrín. 

Bližšie informácie na 
tel.045/6949451, e-mail: enviro@
muzeumbs.sk.

SLOVENSKÉ BANSKÉ MÚZEUM

Galéria Jozefa Kollára

Súčasná bulharská grafi ka

výstava

30. júl – 31. august 2010

Galéria Jozefa Kollára

Ôsmy ročník festivalu Cap à 
l´Est, ktorý sa uskutoční od 17. do 
21. augusta 2010, je venovaný bul-
harskej kultúre. Vďaka spolupráci s 
Bulharským kultúrnym inštitútom 
sa v Galérii Jozefa Kollára uskutoč-
ní výstava Súčasnej bulharskej gra-
fi ky zo súkromnej zbierky Romana 
Fečíka. 

Sledujúc výtvarné umenie Bul-
harska, zisťujeme, že práve grafi ka 
je dominantným výtvarným pre-
javom. Prekonávanie plastických 
problémov jej zabezpečuje vysokú 
umeleckú úroveň.

Bulharská grafi ka sa vo svojich 
počiatkoch opiera o drevoryty z čias 
obrodenia, prijíma metódy i náme-
ty, napr. pastorálne a idylické scény 
v duchu národných škôl. Jedným z 
predstaviteľov z 30. rokov minulé-
ho storočia je Vasil Zachariev, jeho 
pokračovateľmi sú Penčo Georgiev, 
Veselin Stajkov a ďalší. 

Súčasná bulharská grafi ka je vy-
soko oceňovaná pre svoju rôznoro-
dosť, estetiku a štylistiku, ako aj pre 
duchovný a emotívny obsah. Ešte 
stále nesie stopy osobitosti, ktorá je 
spojená s hodnotovým rebríčkom 
národa a autorovým uprednostne-
ním istých plastických alebo štýlo-
vých tendencií. 

Grafi cká zbierka znalca a zbera-

teľa bulharského umenia p. Roma-
na Fečíka je výberom diel súčasnej 
bulharskej grafi ky. Veľká časť diel 
bola vytlačená v grafi ckej základni 
v Samokove, kde sa už 33 rokov vy-
víja úsilie o zosúladenie tradičných 
i súčasných trendov v bulharskej 
grafi ke.  

Výstava približuje diela význam-
ných súčasných bulharských au-
torov, sú to Stojan Canev, Stoimen 
Stoilov, Ada Mitrany, Christo Kar-
džilov, Zachari Kamenov, Rumen 
Skorčev, Ivan Ninov, Nikolaj Maj-
storov, Canko Panov, Georgi Trifo-
nov a Bojan Filčev.

Vernisáž výstavy sa uskutoční 30. 
júla 2010 o 15.00 v štukovej miest-
nosti Galérie Jozefa Kollára a výsta-
va potrvá až do 31. augusta 2010. 
Galéria otvorená: pondelok – ne-

deľa 9.00 – 17.00 hod.

vstupné: dospelí – 2 €

deti, študenti, dôchodcovia – 1 €

informácie: Mgr. Bernadeta Kubo-

vá

045/6913431
sbm@muzeumbs.sk
www.muzeumbs.sk

SBM

Pozvánka na vernisáž

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.

Príďte a vyskúšajte: ultrazvuko-
vú liposukciu, rádiofrekvenčnú 
masáž tváre, rôzne druhy ma-
sáží, 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

Prenajmem zariadený 
1-izbový byt v Banskej 
Štiavnici na Dolnej 2. (bý-
valé OPP). Mesačný nájom 
235,-€ vrátane energií. 
Kontakt: 0905 912 125.
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Viac info: Mestský úrad, oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, info: tel.č.:045/290 9009 kultura2@banskastiavnica.sk

Nedeľa  1.8. 

ROBIN HOOD
Dobrodružný, USA/V. Británia, 2010, 148 min.,MP 12, ,Vstupné:2,50 
euro
Toto je príbeh vojaka menom Robin Longstride. Lukostrelec kráľa Richar-
da Levie srdce, opúšťa armádu a vracia sa domov. Spolu s parťákmi z ar-
mády sa viac–menej chcú starať iba o seba a užiť si vojnovú korisť. Do 
cesty sa im však postaví zrada siahajúca až k najvyšším kruhom a morálna 
povinnosť zaniesť vzácny meč ďaleko na sever - do Nottinghamu.
Začiatok premietania: 20:30 hod.

Streda  4.8. 

ŽENY V POKUŠENÍ 
Komédia, Česká republika, 2010, 118 min., MP 12, Vstupné:2,50 eur
Rozšafná komédia Ženy v pokušení sa antigravitačne vznáša v radost-
nom hormonálnom ošiali žien troch generácií. Utiahnutá štyridsiat-
nička Helena (Vlasáková) prechádza kritickým obdobím partnerského 
vzťahu. Hoci sama pracuje v oblasti psychológie manželstva, svoj život 
kočíruje ukážkovo neodborne. Dcéra Laura (Veronika Kubarová) ne-
zdieľa jej pohľad na chlapov a bezostyšne si berie príklad z hýrivej a 
necudnej babičky – bývalej herečky - Vilmy (Eliška Balzerová). Všetky tri 
vo fi lme striedavo odolávajú a prepadávajú testosterónovým šarmom 
buď mladučkého Jakuba (Vojtěch Dyk), pragmatického Dana (Roman 
Zach), alebo  dobrodružného Michala (Jiří Macháček). Traja urastení 
chlapi prudko kontrastujú s územčistým, neatraktívnym a neverným 
Heleniným manželom Zdeňkom (Michal Gulyáš).  
Začiatok premietania: 20:30 hod.

1.8. Amfi teáter Banská Štiavnica
17.30 Romano Ilo
19.00 Sendreiovci 

Pomlieť mak, natĺcť orechy, 
vymiešať tvaroh, vyšľahať 
sneh, vybúchať cesto ... upiecť 
ťahanú štrúdľu to nie je len 
tak... A to najťažšie? Neodje-
dať! Kammerhofská dielnička 
sa 23. 6. 2010 zaplnila druhák-
mi zo ZŠ Jozefa Kollára. 

Od decembra pracovali pod 
vedením triednej učiteľky Mgr. 
Ivanky Kabinovej – Kopálovej v 
projekte „Za tajomstvami Banskej 
Štiavnice“. Počas hodín vlastivedy, 
prírodovedy, čítania, informatiky, 
hudobnej výchovy, slovenského 
jazyka, výtvarnej výchovy a pod. 
vyskúšali výbuch sopky, skúma-
li sopečné kamene, vlastnoručne 
mleli obilie na žarnove a piekli 
chlieb. Čítali a maľovali legendu o 
jašteričkách, navštívili  Kammerhof 
aj Starý zámok, naučili sa v náre-
čí  spievať „Vstávaj Hanzo hore...“, 
spoznali symboly mesta, erb, ba-
nícku uniformu, naučili sa poznať 

okolité kopce, pracovali so starými 
mapami a fotografi ami, študovali 
na internete letecké snímky mesta,  
navštívili CHA Botanická záhrada, 
skúmali rastliny a živočíchy, číta-
li povesti o pamiatkach v meste a 
namaľovali ich na veľké plátno ... 
O jednotlivých častiach projektu 
sme vás informovali priebežne na 
stránkach Štiavnických novín a o 
projekte bol publikovaný príspevok 
aj v celoštátnych Učiteľských novi-
nách (31.5.2010). Deti písali vlastné 
príspevky, ktoré si môžete prečítať 
na stránke školy v pôvodnom znení 
(http://zsjkollara.edupage.org/tex-
t/?text=text/text3&subpage=1&) a 
krásne zvládli o svojej práci rozprá-
vať v reportáži na VIO televízii (11. 
Štiavnický magazín, http://www.
ipoma.sk/). 

Štrúdľa sa podarila. Kým sa piek-
la, deti navštívili aktuálnu výstavu 
„Vedecká hračka“, ktorá je ukážkou, 
ako môže byť poznávanie zábavné a 
atraktívne. To bol motív aj pre nás 

na jeseň minulého roku – pokúsiť 
sa napísať projekt v rámci progra-
mu Nadácie Orange „Školy pre 
budúcnosť 2009“, aby deti mohli 
získavať poznatky aktívne, aby sme 
mohli vlastivedu prepojiť s ďalšími 
predmetmi, aby sa deti rozvíjali v 
rôznych smeroch. Náš projekt bol 
podporený, takže zo získaných fi -
nancií sme mohli zaplatiť vstupné, 
dopravu do múzeí a na tvorivé diel-
ne, výtvarný materiál, dvojité lupy, 
toner, fotky atď., čo samozrejme 
rodičia uvítali. V priebehu týždňa 
pripravíme prezentačné panely s 
výstupmi z projektu v priestoroch 
Kammerhofu, s ktorými sa budú 
môcť návštevníci počas leta oboz-
námiť. 

Štvrtok 24.6. 2010 bol na Drie-
ňovej posledným dňom školského 
roka. Pani učiteľka rozdala deťom 
nielen vysvedčenia, ale aj diplomy 
za usilovnú prácu v projekte, fo-
tografi e na pamiatku a každému z 
druhákov pripla na hruď odznak – 

jašteričku, ktorá ich sprevádzala pri 
odhaľovaní tajomstiev tohto mesta.

Poďakovanie
Pre mňa osobne bola realizácia 

projektu nielen potešením, ale aj 
opätovným potvrdením, že učiť sa 
dá zaujímavo, pútavo, interaktívne. 
Tento projekt sa uskutočnil vďaka 
trpezlivosti a práci pani učiteľky I. 
Kabinovej – Kopálovej, fi nančnej 
podpore programu Školy pre bu-
dúcnosť Nadácie Orange, pomoci 
pani vychovávateľky E. Kriegerovej, 
ústretovosti Slovenského banského 
múzea v B. Štiavnici (ďakujeme, 
Anička Ďuricová ) a Fakulty eko-
lógie a environmentalistiky Tech-
nickej univerzity vo Zvolene. Naša 
úprimná vďaka za ochotu patrí 
Štiavnickým novinám, VIO televí-
zii ako aj Foto Cengel a SAŽP Geo-
park za poskytnuté materiály.

Zuzana Gallayová,

členka Rady rodičov

Sladký záver projektu „Za tajomstvami B. Štiavnice“
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Festival peknej hudby (FPH) 
vznikol z iniciatívy manželov 
Eugena Procháca a Lele Zema-
novej v roku 1999, ktorým uča-
roval banskoštiavnický región 
napriek ich bratislavskému 
pôvodu. FPH sa stal priekop-
níkom v oblasti sprostredko-
vania jedinečných zážitkov v 
oblasti klasickej hudby v tomto 
malebnom historickom meste 
UNESCO. 

Prvý Festival Peknej Hudby sa 
konal v Banskej Štiavnici a postup-
ne sa rozšíril aj do neďalekého Sv. 
Antona a Sklených Teplíc. Doteraz 
zaznelo spolu 45 koncertov a vy-
stúpilo vyše 300 domácich aj za-
hraničných umelcov. Od roku 2006 
Občianske združenie Pekná Hudba 
rozšírilo svoje aktivity aj o Štiavnic-
ké letné kurzy (ŠLK) - majstrovské 
kurzy určené pre študentov a mla-
dých profesionálnych hudobníkov, 

ktoré v tomto roku začali už 4. júla.
11. ročník Festivalu peknej hudby 

bol od začiatku organizovaný v tes-
nej spolupráci s Poľským kultúrnym 
inštitútom, ktorého angažovanosť v 
podpore aktivít nášho občianskeho 
združenia Pekná hudba je neoce-
niteľná. Spolupracujeme spolu už 
roky, či už v rámci Štiavnických let-
ných kurzov, alebo festivalu. Punc 
výnimočnosti tomuto ročníku dali 
celosvetové oslavy dvojstého vý-
ročia narodenia poľského génia 
Fryderika Chopina. Rozhodli sme 
sa usporiadať na jeho počesť „Cho-
pinovský maratón“ za účasti našich 
i zahraničných majstrov klavíru. 
Môžete si ich výkony vychutnať 
priamo na  mieste koncertu, alebo 
ich sledovať priamo  na obrazovke 
v srdci Banskej Štiavnice.

Poľskí umelci sa predstavia aj v 
posledný deň festivalu, znamenité  
Wroclav Modern Quartet, kom-
pletne v ženskom obsadení nám 

prinesie aj súčasnosť poľskej hudby.
Bohužiaľ, všetkých nás, organi-

zátorov hlboko zasiahla šokujúca 
správa o náhlom úmrtí ďalšieho 
plánovaného poľského umelca, 
gitaristu Mareka Dlugosza. Jeho 
originálne transkripcie Chopino-
vej hudby, ako aj hudbu siahajúcu 
od baroka až po blues, mali oživiť 
sobotňajšie matiné vo Sv. Antone. 
Uctime si  jeho pamiatku.dobrou a 
peknou hudbou,. Okrem iného prí-
jemnými operetnými a valčikovými 
melódiami, či originálnymi violon-

čelovými pochúťkami v podaní čes-
kých majstrov tohto nástroja.

 Vstup do festivalu bude nanajvýš 
pozitívnym: Skvelý výtvarník, gra-
fi k, fotograf, spisovateľ ..., šarmant-
ný človek, majster Ivan Popovič nás  
nielenže obdaril svojimi kresbami 
ako podkladom pre plagát festivalu, 
ale jeho práce budú rozdávať hu-
mor na Starom zámku počas celého 
augusta. A priviedol k nám aj svoj-
ho hviezdneho kamaráta – Janka 
Lehotského.

Lele Zemanová

Festival peknej hudby 2010

VESELÝ ZAČIATOK 

Komorný Festival peknej hud-
by, zameraný prevažne na vážnu 
hudbu, otvorí tentokrát vtipnejšie 
naladená dvojica, karikaturista, 
spisovateľ Ivan Popovič a spevák 
Janko Lehotský. Už tradične Fes-
tival peknej hudby otvára výstava 
súčasného slovenského výtvarníka, 
ktorým je tento rok Ivan Popovič. 
Vernisáž sa uskutoční v piatok 30. 
júla o 17.00 h na Starom zámku v 
Banskej Štiavnicii. O príjemnú at-
mosféru sa postará aj jeho dlho-
ročný priateľ speváka a hudobník 
Janko Lehotský.

ZNÁME OPERETNÉ MELÓDIE

Otvárací koncert 11. ročníka 
FPH zaznie následne (v piatok 30. 
7.) o 20.00 h v Lapidáriu na Starom 
Zámku (open aire) a prinesie  no-
vinku v podobe uvedenia na Slo-
vensku už menej  preferovaného a 
umierajúceho hudobného žánru, 
a to operety. Slovenská hudobná 
história je pritom bohatá práve 
na mená skladateľov, ktorí patrili 
medzi zakladateľov tohto žánru 
- Kálman, Lehár, Dusík, Znovu 
oživenie operety zažijú návštevníci 
FPH prostredníctvom Metropo-
litného orchestra a speváčky Evy 

Šeniglovej pod vedením huslistu 
Petra Uličného.

SOBOTA 31. júla

ŠTYRI VIOLONČELÁ

V sobotu 31.7. o 11.00 h sa 
uskutoční koncert v kaplnke ba-
rokového kaštieľa vo Sv. Antone, v 
rámci ktorého vystúpia dlhoroční 
priatelia zakladateľa Festivalu pek-
nej hudby  violončelistu Eugena 
Procháca. Vďaka štúdiu na praž-
skej AMU sa spoznal s kolegami 
violončelistami Janom Hališkom, 
Jiřím Hanouskom a jeho manžel-
kou Vlastou Hanouskovou. Spo-
ločne si zahrajú po viac ako 30 
rokoch Johanna Sebastiana Bacha, 
Jeana Barriéra, Luigiho Bocche-
riniho, Leopolda Koželuha, 

Wilhelma Fitzenhagena, Ernesta 
Blocha, Paula Hindemitha,  Hector 
Villa-Lobosa 

KLAVÍRNY MARATÓN – 

NOC so CHOPINOM
Pri príležitosti 200. výročia naro-

denia mága romantického klavíra 
Frederika Chopina pripravili orga-
nizátori pre Štiavničanov mimo-
riadnu hudobnú udalosť. Po prvý 
krát v histórii tohto mesta sa usku-
toční klavírny MARATÓN.  V so-

botu 31. júla od 19.00 h do 24.00 h 
bude v kostole Sv. Kataríny na Tro-
jičnom námestí znieť iba chopino-
va klavírna tvorba. Štyria poprední 
klaviristi Eva Kosorínová, Jordana 
Palovičová, a Peter Pažický, ako aj 
zahraničný hosť, taliansky klaviris-
ta Carlo grante odohrajú spolu 26 
klavírny skvostov. Koncert bude 
súčasne prenášaný na Námestie 
sv. Trojice, takže si ho budú môcť 
vychutnať aj náhodní okoloidúci. 
Klavírny maratón je organizova-
ný za výraznej podpory Poľského 
kultúrneho inštitútu, Ministerstva 
kultúry a spoločnosti ENEL.

NEDEĽA 1. augusta

CLASSICAL & JAZZ ART DUO

Nová tradícia promenádnych 
koncertov v malebnom kúpeľnom 
mestečku Sklené Teplice pokra-
čuje aj v tomto roku koncertom v 
nedeľu o 11.00 h. Vystúpia dvaja 
renomovaní hudobníci fl autista 
Miloš Jurkovič a klavirista Ján Haj-
nal. Obaja majú na konte mnoho 
umeleckých úspechov, založili toto 
duo v roku 2004. Skutočnosť, že 
majú klasické hudobné vzdelanie, 
ale aj skúsenosti z džezovej hudby, 
im umožnila postaviť repertoár z 
džezových aranžmánov klasických 

tém, ktoré striedajú džezové sklad-
by Jána Hajnala, zaujímavé svojím 
zakotvením v intonáciách sloven-
ského folklóru. V ich programe 
nájdeme aj niektoré klasické dže-
zové témy. Spojenie nápaditých 
aranžmá Jána Hajnala s džezový-
mi improvizáciami a decentným 
zvukom fl auty a klavíra vytvára 
nevšedný koncertný program, v 
ktorom striedanie džezového a 
klasického cítenia vytvára mnoho-
farebnú paletu.
WROCLAV MODERN QUARTET

Poľskí umelci sa predstavia aj v 
posledný deň festivalu, znamenité  
Wroclav Modern Quartet, kom-
pletne v ženskom obsadení nám 
prinesie aj súčasnosť poľskej hud-
by. Kvarteto vystúpi v Rytierskej 
sále o 20.00 h spolu s vynikajúcim 
francúzskym fl autistom Olivierom 
Lusinchi.

KONTAKTY

www.fph.sk
Eugen Prochác, umelecký riaditeľ FPH

t.č.: +421 907 411 212, eugen@
naex.sk
Lele Zemanová, manažérka FPH

t.č.: + 421 903 289 819

Program 11. ročníka Festivalu peknej hudby 
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V sobotu 17.7. sa na Bátovskej 
priehrade uskutočnil šampionát v 
strednom – polovičnom Ironma-
novi. Okrem predpísaných obje-
mov 1,9 km plávania, 90 km cyk-
listika a 21 km beh, čakal takmer 
100 pretekárov z Čiech, Maďarska, 
Poľska a samozrejme zo Slovenska 
extrémne teplý deň. Pred štartom 
mal vzduch 36ºC a voda viac ako 
27ºC, mnohí v týchto podmien-
kach bojovali aj viac než 6 hodín. 
O náročných podmienkach svedčil 

fakt, že viacerí pretekári sa nedo-
kázali s podmienkami správne 
vyrovnať a predčasne skončili. Sú-
ťažilo sa v kategóriách jednotlivci 
a družstvá. Banská Štiavnica mala 
zastúpenie medzi družstvami. Viac 
sa darilo družstvu KMT v zložení 
T. Nemčok, P. Kozák, D. Matis. S 
vekovým priemerom nad 38 rokov 
patrili medzi tých starších, ale po 
príkladnom bojovom a húževna-
tom výkone skončili spomedzi 12 
družstiev na výbornom 5. mieste. 

Družstvo Tanád Sport v zložení R. 
Profertus, J. Cengel a R. Šluch sa 
dlho dobre držalo v desiatke, ale 
vyčerpanosť a dehydratácia spravi-
la v závere svoje a pretek predčasne 
ukončila. Súťaž vyhrala FTVŠ Bra-
tislava, v jednotlivcoch Čech Zálek 
a Slovenska Lipárová. Krásne ťažký 
pretek predčasne ukončila. Krásne 
ťažký pretek, takmer jesenný Iron-
man na Hawajských ostrovoch. 

Vlado Nemčok st. 

Extrémny triatlonový šampionát

Veľký úspech plavkyne 
Plaveckého klubu Ban-
ská Štiavnica Denisy 
Tenkelovej

V krytom 50m bazéne v Žiline  
sa v dňoch 2. - 4. 7 2010 konali 
Majstrovstvá Slovenskej republi-
ky v plávaní seniorov a juniorov. 
Na majstrovstvách mal zastúpe-
nie aj PKBŠ. Výborne si viedla 
Denisa Tenkelová, keď sa stala 4 - 
násobnou majsterkou Slovenska 
v kategórii junioriek, a na 200 m 
znak sa stala majsterkou Sloven-
ska senioriek. Prinášame výsled-
ky štiavnických pretekárov. 
JUNIORI : 

Adamský Marián - 1994

50 prsia -        33.05    10.
100 prsia-     1:14.00    19.
50 motýľ -       28.27    21.
100 motýľ-    1:02.97   13.

Hriňák Dávid - 1993

50 voľ.sp. -         27.33        35.
100 voľ.sp. -    1:02.38        37.
50 motýľ -         28.66          25.
100 motýľ -      1:07.88        27.

JUNIORKY : 

Maruniaková Monika - 1996

50 znak -       36.37       26.
100 znak -    1:17.98      21.
200 znak -    2:41.89      10.
200 poloha-  2:40.14      10.
400 poloha-  5:41.88        9.

Tenkelová Denisa - 1995

50 voľ.sp. -       27.98       2.
100 voľ.sp. -    1:02.63     2.
50 znak -            32.03     1.
100 znak -        1:08.28     1.  = v 

senioroch 3. miesto 
200 znak -        2:24.87    1.   = v 

senioroch 1. miesto 
50 motýľ -          29.95     2.
100 motýľ-        1:06.06   1.

SENIORI : 

Maruniak Miroslav - 1964

50 motýľ -       29.19       20. 
Red

Letné Majstrov-

stvá Slovenskej 

republiky V nedeľu 25. júla sa na strelnici 
Lesníckeho polesia Kysihý-
beľ uskutočnil v poradí už 9. 
ročník streleckej súťaže pod 
názvom „Pohár primátora 
Banskej Štiavnice“. Zorganizo-
val ho Strelecký športový klub 
Banská Štiavnica. Tentoraz, 
za neustáleho silného dažďa, 
súťažilo 24 strelcov (nielen z 
nášho regiónu) z malokalibro-
vej pušky na 30 rán v štyroch 
kategóriách.

V spoločnej kategórii dorastu, 
kadetov a žien zvíťazil 16-ročný 
Dušan Sliačan z MŠK Brezno, kto-
rý nastrieľal 293 kruhov. Druhý bol 
18-ročný Peter Lupták z usporia-
dajúceho klubu s 289 kruhmi. Na 
3. mieste skončila taktiež 18-ročná 
Lenka Líšková zo ŠSK Turany, kto-
rá mala 287 kruhov. Všetci traja 
splnili limit I. výkonnostnej trie-
dy. O tom, že v tejto kategórii boli 
skutočne výborný výsledky, svedčí 
aj skutočnosť, že ešte ďalší dvaja 
splnili limit I. a ďalší traja strelci li-
mit II. VT. Medzi nimi boli aj ďalší 
dvaja mladí strelci zo SŠK Banská 
Štiavnica, a to Patrik Jány s 272 
kruhmi skončil na 7. a Štefan Šulek 
s 269 kruhmi na 8. mieste.

V spoločnej kategórii juniori a 
muži zvíťazil Igor Lipták z uspo-
riadajúceho klubu. Nastrieľal 290 
kruhov, čo je splnený limit II.VT 
mužov. Pri zhodnom výkone 283 
kruhov dvoch súťažiacich zo ŠSK 
Turany o poradí rozhodla posled-
ná 10-ranová položka. Tú mal lep-
šiu Miloš Líška, a tak skončil druhý 
a Miroslav Kochol bol tretí. Obaja, 
rovnako ako ďalší traja súťažiaci 
v poradí, splnili limit III.VT. Boli 

to aj dvaja členovia SŠK Banská 
Štiavnica, a to Richard Šimek s 278 
kruhmi na 5. a Peter Lupták st. s 
275 kruhmi na 6. mieste.

V kategórii seniori A (46-59 
roční) zvíťazil Ivan Bublák z Luti-
ly (člen ZO SZTŠ Slovalco Žiar n. 
Hronom). Ten nastrieľal 288 kru-
hov, čo je splnený limit I. VT. Dru-
hý bol jeho klubový kolega Ing. 
Jozef Gocník zo Žiaru n. Hronom 
s 279 kruhmi a splneným limitom 
II.VT. Na 3. mieste skončil Ľubo-
mír Budinský zo ZO SZTŠ Žarno-
vica, ktorý mal 251 kruhov.

V kategórii seniori B (60-roční a 
starší) s 277 kruhmi, čo je splnený 
limit II.VT, zvíťazil Anton Kukla 
zo Žarnovice. Druhý bol Ľubomír 
Drbohlav zo SŠK Banská Štiavni-
ca. Ten nastrieľal 267 kruhov, čo je 
splnený limit III.VT. Tretí bol Pa-
vel Ozank zo ZO SZTŠ Žarnovica 
s 248 kruhmi.

 Všetky štyri najúspešnejšie tro-
jice odmenili športovými pohármi, 
ktoré im osobne odovzdal primá-

tor Banskej Štiavnice Mgr. Pavol 
Balžanka. Rovnako odovzdal aj 
pohár za absolútne víťazstvo, ktorý 
získal Dušan Sliačan.

 Celej súťaže sa zúčastnil aj člen 
rady Slovenského streleckého zvä-
zu a súčasne predseda KV SSZ 
Štefan Švarc a časť súťaže sledo-
val aj viceprezident SSZ a súčasne 
predseda komisie rozhodcov SSZ 
Ing. Ján Kulich. Účasť oboch vý-
znamných predstaviteľov SSZ bola 
nielen symbolickou, ale aj povzbu-
dením v ďalšej činnosti usporiada-
júceho Streleckého športového klu-
bu Banská Štiavnica. Najmä mladí 
členovia tohto klubu dosiahli za 
ostatné roky už viacero úspechov 
a dostali sa až do reprezentácie SR. 
Príjemnou súčasťou súťaže bolo 
občerstvenie vo forme chutného 
guláša i pitného režimu.

Na fotografi i najúspešnejší 
strelci súťaže spoločne s Mgr. P. 
Balžankom.

Ing. Jozef Pieckaw

Pohár primátora do Brezna

Chcete predať 
svoju nehnuteľ-
nosť? Právny po-
radenský servis a 
predaj zariadime za 
Vás! Info: 0902 882 
707, 045/691 23 26

Inzercia

Úspešní strelci „O pohár primátora“
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