
Filmári opäť v našom meste
Zábery z ulíc Starozámocká, Dolná ružová, Horná Resla a 
J.Hollého sa objavia v celovečernom fi lme "Moja dcéra".
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Špeciálna príloha
Sitno Blues, 4 živly, 
Cap à l´Est a program 
letného kina Amfi teáter
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Posledný júlový víkend sa 
uskutočnil už XII. ročník tohto 
významného medzinárod-
ného festivalu, ktorý patrí 
k vrcholným podujatiam 
Štiavnického kultúrneho leta. 
Jeho organizátor maestro 
Eugen Prochác vďaka svojim 
kontaktom v európskom 
hudobnom svete vie každo-
ročne pritiahnuť do nášho 
mesta vynikajúcich inter-
pretov.

Už v prvý večer zažiarila v Kos-
tole sv. Kataríny popredná španiel-
ska sopranistka Rosa Mateu spolu 
s klavírnym sprievodom Anny Fer-

rera. Plnoštíhla dáma, odetá v dlhej 
čiernej róbe, k nádhernému spevu, 
ktorý zaplnil celý chrám, pridala aj 
pôsobivé gestá. Jej expresívny pre-
jav odmenili diváci dlhotrvajúcim 
potleskom a vynútili si niekoľko-
násobný prídavok. Hoci málokto 
z publika ovládal španielčinu, kaž-
dý pochopil, o čom tá katalánska 
hudba je: o ľudskej bolesti, rados-
ti i vášni.

Každoročne je toto kultúrne pod-
ujatie spojené s výtvarným ume-
ním. Tento raz sa v priestoroch Sta-
rého zámku prezentovali Eva B. 
Linhartová a Jozef Šufl iarsky. Ich 
vystavené obrazy vznikli pod doj-
mom hudobného zážitku. 
4.str.

Festival peknej hudby očaril

Matej Chren a Elena Podzámska predviedli svoje kreácie. foto lubo lužina

Dychová hudba Sitňanka 
oslávila už 170 rokov svojej 
existencie.

V sobotu 30. júla 2011 sa hneď 
zrána všetky oči súčasných a aj bý-

valých hráčov dychovej hudby Sit-
ňanka pozreli smerom hore a dú-
fali, že "ujo Počasiak" p. Dr. Iľko a 
ani rosničky sa nemýlili a dažďové 
kvapky v ten deň nezmaria snahu 
členov Sitňanky, ktorí svojpomoc-

ne začali organizovať Popoludnie so 
Sitňankou. Týmto podujatím chceli 
osloviť všetkých obyvateľov a náv-
števníkov mesta. Prišli aj dychové 
hudby z okolia, s ktorými nás viaže 
spolupráca a mnohoročné priateľ-
stvá a spoločnými silami sa snažíme 
prinášať našim poslucháčom radosť 
a dobrú náladu v dnešnom občas aj 
"rozladenom" svete a zároveň si na-
vzájom pomáhať. Mnohí diváci si is-
totne všimli "prevracanie kabátov" 
a vzájomné si vypomáhanie, hráči 
splynuli s inou kapelou vizuálne, ale 
aj po hudobnej stránke všetko ladi-
lo, čo je nesporne znakom rastu kva-
lity kapiel a hudobného majstrov-
stva samotných hráčov. Presne o 15. 
hodine pán Ján Furinda pozdravil 

všetkých prítomných, hostí a býva-
lých členov dychovej hudby. Struč-
ným životopisom pripomenul vznik 
a históriu dychovej hudby Sitňanka, 
ktorá už 170 rokov kráča v stopách 
svojich zakladateľov ako druhá naj-
staršia dychová hudba na Sloven-
sku. Potom už nič nebránilo tomu, 
aby dychová hudba Hodrušanka ako 
prvý hosť pozdravila oslávenca svo-
jím hudobným darčekom a postup-
ne sa pridali dychové hudby Žiaran-
ka a Sebechlebskí hudci. S veľkým 
potešením sme uvítali pani primá-
torku mesta Mgr. Nadeždu Babia-
kovú, ktorá popri svojom náročnom 
sobotnom programe nezabudla a 
prišla nám zaželať mnoho ďalších 
úspechov do ďalších rokov. 
5.str.

Sitňanka oslávila narodeniny
Už 170 rokov kráča v stopách svojich zakladateľov ako druhá najstaršia dychová hudba na Slovensku

Pestré hudobné žánre potešili všetkých milovníkov kvalitného umenia a zábavy
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1. august - Pracovné rokovanie 
so zástupcami OZ Bakomi k zá-
meru založenia súkromnej zá-
kladnej školy v našom meste.
Pracovné rokovanie k problemati-
ke Mestských lesov Banská Štiav-
nica, spol. s.r.o.
Uskutočnilo sa pravidelné stret-
nutie starostov obcí okresu Ban-
ská Štiavnica, na ktorom odzneli 
okrem iného aj informácie o pro-
jekte Technických služieb, m.p., a 
informácie o možnosti úspory ve-
rejného osvetlenia. 
2. august - Práca v meste, prí-
prava materiálov na zasadnutie 
mestskej rady, individuálne pra-
covné stretnutia s občanmi. 
3. august - Uskutočnilo sa pra-
covné rokovanie so zástupcami 
spoločnosti Salamandra Resort. 
Pracovné rokovanie k rozpočtu.
Pracovné stretnutie s predsedom 
VÚC BBSK Ing. Vladimírom Maň-
kom. Andrea Benediktyová 

Z programu
primátorky

Vážení spoluobčania, milé 
deti a mládež! Mesto Banská 
Štiavnica vám ponúka 
možnosť využiť voľný čas a 
letné prázdniny na športové 
aktivity.

V areáli ZŠ J.Kollára na sídlisku 
Drieňová si deti a mládež môžu BEZ-
PLATNE každý deň v čase od 10:00 

do 17:00 zahrať tenis, volejbal, fut-
bal, nohejbal, basketbal a iné športy, 
pre radosť z pohybu, dobrú telesnú 
kondíciu a zmysluplné využitie voľ-
ného času.

Neváhajte a choďte do toho! Ne-
nechajte športové ihriská oddycho-
vať. Využite túto jedinečnú ponu-
ku a bezplatne si zašportujte, koľko 
len vládzete. Práve odteraz ich máte 

na dosah. Zmeňte svoj doterajší štýl 
a venujte sa tomu, čo vám prospie-
va. Aj nám záleží na vás, preto sa 
snažíme ponúknuť každému z vás 
rovnakú šancu pre radosť z pohy-
bu. Rezerváciu ihriska si dohodnite 
osobne, alebo kontaktujte správcu 
ihrísk na tel. č.: 0918 255 415. 

Mgr. Nadežda Babiaková
primátorka mesta

Športové aktivity 
pre deti a mládež

Cintorín na Štefultove
Cintorín na Štefultove: neviem, 

či ešte stále je tam taká zúfalá situ-
ácia, ale pred pár dnami som tam 
bola a kvôli vysokej tráve a burine 
som mala problém nájsť hrob. Vy-
zerá to tam dosť zle, bolo by treba 
to pokosiť. Človek nevie, či stúpa na 
hrob, a kde vlastne je chodník a čo 
už chodník nie je.

Odpoveď:
Kontrola cintorínov bola vykona-

ná dňa 3. augusta 2011. V čase kon-
troly boli všetky cintoríny, ktoré sa 
nachádzajú na Štefultove, pokose-
né a tráva bola odprataná.

Oddelenie PaSM

Canisterapia
Dobrý deň, v Štiavnických novi-

nách sa objavil článok p. Juchovej 
o zavedení canisterapie pre pacien-
tov DOS (Dom ošetrovateľskej sta-
rostlivosti). Nakoľko priestor DOS 
sa nachádza v areáli nemocnice, za-
ujíma ma, ako je možné zabezpečiť 
vstup psov do priestorov zdravot-
níckeho zariadenia v súlade s plat-
nou legislatívou. Ďakujem

Odpoveď:
Výnimka vstupu psov do zdravot-

níckeho zariadenia: záchranárske, 
asistenčné a terapeutické. Samozrej-
me sa musia preukázať platným pre-
ukazom na vykonávanie činnosti ako 

aj aktuálnym očkovacím preukazom. 
Vedenie nemocnice bolo oboznáme-
né s plánovanou realizáciou caniste-
rapie ako aj RÚVZ Žiar nad Hronom. 
Psy sa zdržiavali vo vyhradenom 
priestore a nemali prístup na lôžkové 
oddelenia. Canisterapie sa zúčastni-
li pacienti/klienti so stabilizovaným 
zdravotným stavom za podmienok 
dodržania ochrany osobného aj ve-
rejného zdravia. Terapia bola dobro-
voľná so súhlasom pacientov/klien-
tov, ako aj rodinných príslušníkov. 
Výsledok a účinky liečby boli úžasné. 
Akékoľvek info veľmi rada poskyt-
nem alebo na otázky odpoviem osob-
ne na telef. čísle 0911 155 333

Mgr. Zuzana Juchová 

Odpovedáme občanom

Dňa 28. júla 2011 odoslala primátorka mesta Banská Štiavnica Mgr. 
Nadežda Babiaková kondolenčný list veľvyslankyni Nórskeho kráľovstva 
v SR J.E. Trine Skymoen v nasledovnom znení:

Vaša Excelencia, vážená pani veľvyslankyňa, 

dovoľte mi, aby som Vám v mene obyvateľov mesta Banská Štiavnica, v mene 
poslancov mestského zastupiteľstva ako aj v mene svojom vyjadrila hlbokú sústrasť nad 
tragickými udalosťami, ktoré sa v posledných dňoch odohrali v Osle a na ostrove Utoya. 

Banská Štiavnica a Nórske kráľovstvo už niekoľko rokov udržiavajú a budujú 
vzájomnú spoluprácu a priateľské vzťahy, a preto sa ma táto udalosť osobne hlboko dotkla. 
Je to veľká strata pre celý nórsky národ. Viem si predstaviť, aký veľký musí byť žiaľ rodín 
obetí a hlboko s nimi súcítim. 

Čas zahojí bolesť a stlmí žiaľ, spomienky však nikdy nevymaže. Verím, že tento čin 
bude mementom pre všetkých ľudí a že sa čosi podobné už nikdy nezopakuje. Želám Vám do 
najbližších dní veľa sily a verím, že nájdete útechu a prenesiete sa cez túto bolestnú stratu. 

S hlbokou úctou a s pozdravom 
 Mgr. Nadežda Babiaková
 PRIMÁTORKA MESTA 

Touto cestou chcem vyjadriť 
svoje veľké a úprimné poďakova-
nie celému mnohočlennému or-
ganizačnému kolektívu Štiavnic-
kého šachového festivalu 2011 
za úspešný a bezproblémový prie-
beh podujatia. Ďakujem všetkým 
sponzorom, ktorí nám aj v tomto 
roku podali pomocnú ruku a tak 
prispeli k realizácii tohto obľúbe-
ného podujatia, ktoré si stále zís-
kava nových priaznivcov. V nepo-
slednom rade patrí poďakovanie 
všetkým účinkujúcim a tiež náv-
števníkom, pretože najmä ich prí-
tomnosť a ich neutíchajúci záujem 
je najcennejšou odmenou pre or-
ganizátorov.

Mgr. Nadežda Babiaková
primátorka mesta

Primátorské 
poďakovanie 
za Štiavnický 
šachový 
festival 2011
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Primátorka mesta Mgr. 
Nadežda Babiaková zvolala 
na 29. júna riadne zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva.

Neprítomní (ospravedlnení): 
Mgr. Karol Palášthy, Mgr Helena 
Chovanová, RNDr. Pavel Bačík, Ing. 
Miriam Blaškovičová, Ing. Slavomír 
Palovič.

MsZ schválilo
- úpravu rozpočtu č.1 na rok 2011
- výročnú správu ku konsolidovanej 

účtovnej závierke za rok 2010:
aktíva 42 762 909 €, pasíva 
42 762 909 €.

- návrh na vymenovanie náčelníka 
Mestskej polície, ktorým sa stáva 
Mgr. Vladimír Kratoš s termínom 
nástupu do funkcie 1. júla 2011

- priamy odpredaj nehnuteľnosti – 
kotolne k DM, súp. č. 1686 Rado-
vanovi Hiklovi s manželkou, by-
tom Banská Štiavnica

- zriadenie vecného bremena v 
prospech Radoslava Šediboka s 
manželkou, bytom Dolná ružo-
vá č.11 na účel uloženia vodo-
vodného potrubia a priznanie 
práva údržby a opráv zdroja pit-
nej vody

- poskytnutie dotácií z rozpočtu 
mesta podľa rozpočtových pravi-
diel územnej samosprávy

- zákaz vstupu so psom do objektov 
Kalvárie v zmysle VZN č.3/2011

- doplnky k VZN č.3/2011 o čistote 
mesta a verejnom poriadku. Zne-
nie bodu 3:
Čistenie miestnych komunikácií 
a parkovísk po zimnej údržbe sú 
poverené osoby povinné vykoná-
vať mechanicky so súčasným kro-
pením a polievaním. Bod č.5: 
Pri tvorení poľadovice je nutné 
používať posypový inertný mate-
riál (piesok, kamenná drť). Che-
mický posyp sa môže aplikovať 
len tam, kde je to nevyhnutne 
potrebné.

- VZN č. 5/2011 o podnikateľskej 
činnosti a určení pravidiel času 
predaja v obchode a prevádzky 
služieb. Letné terasy v čase od 
1. júla – 31. augusta v piatok a 
v sobotu môžu byť otvorené do 
24. hod. Prevádzkovatelia hu-
dobnej produkcie sú povinní do-
ložiť odbornú hlukovú štúdiu k 
nebytovým priestorom a proto-
kol o meraní hluku vo vonkajšom 
a vnútornom prostredí budov do 
30. novembra 2011.

- plat primátorky mesta vo výške 
2 161 € od 1. júna 2011

- Dodatok č. 1 k Zásadám odme-
ňovania primátorky, zástupcu 
primátorky, hlavného kontroló-
ra mesta, poslancov, predsedov a 
členov komisií mesta

MsZ vzalo na vedomie
- Plán práce MsZ na druhý 

polrok 2011
- Návrh Plánu kontrolnej činnos-

ti hlavného kontrolóra mesta na 
druhý polrok 2011

- Informatívnu správu o príprave 
Salamandrových dní

- Informatívnu správu o konaní 
Valného zhromaždenia spoloč-
nosti Nemocnica Banská Štiav-
nica, a.s. a požiadalo Predsta-
venstvo Nemocnice Banská 
Štiavnica, a.s., o predloženie 
správy Zámery rozvoja a.s. v r. 
2011 s výhľadom na r. 2012 a o 
poskytovaní zdravotníckej sta-
rostlivosti prevádzky v Banskej 
Štiavnici. Zároveň požiadalo o 
odvolanie z funkcie člena Do-
zornej rady Mgr. Pavla Balžanku 
a vymenovanie do tejto funkcie 
Mgr. Nadeždu Babiakovú

- Informatívnu správu o požiadav-
ke Nemocnice a polikliniky, n.o., 
Všeobecná nemocnica Žiar nad 
Hronom o príspevok na LSPP 
pre dospelých

- Informatívnu správu o výstavbe 
bytov na sídlisku Drieňová

- Informatívnu správu o konaní 
Valného zhromaždenia Stredo-
slovenskej vodárenskej spoloč-
nosti, a.s., so sídlom v Banskej 
Bystrici.

Po interpeláciách a otázkach po-
slancov primátorka mesta zasad-
nutie ukončila. MsÚ

Júnové rokovanie MsZ

Tak ako aj po minulé roky 
Mesto Banská Štiavnica bude 
udeľovať výročné ceny mesta 
občanom, ktorí sa výrazným 
spôsobom podieľali na rozvoji 
mesta a záchrane hodnôt 
kultúrneho dedičstva v 
regióne a meste.

Na základe Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Banská Štiavni-
ca č. 2/2009 Štatútu mesta Banská 
Štiavnica vyzývame občanov a in-
štitúcie na predloženie návrhov na 
udelenie výročných cien mesta.
Čestného občianstva mesta 
Banská Štiavnica

V zmysle citovaného nariade-
nia čestné občianstvo mesta Ban-
ská Štiavnica možno udeliť osobám, 

ktoré sa významným spôsobom za-
slúžili o rozvoj mesta a šírenie jeho 
dobrého mena v SR a v zahraničí. 
Podnet na udelenie čestného ob-
čianstva mesta Banská Štiavnica 
môže podať ktorýkoľvek občan SR 
alebo inštitúcia.
Ceny za záchranu kultúrneho 
dedičstva a rozvoj mesta Ban-
ská Štiavnica 

V zmysle citovaného nariadenia 
Cenu za záchranu kultúrneho de-
dičstva a rozvoj mesta možno ude-
liť osobám, ktoré sa významným 
spôsobom zaslúžili o záchranu hod-
nôt kultúrneho dedičstva v regió-
ne mesta Banská Štiavnica a rozvoj 
mesta Banská Štiavnica. Podnet na 
udelenie ceny môže podať ktorýkoľ-
vek občan alebo inštitúcia SR.

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 svo-
je návrhy na udelenie čestného ob-
čianstva mesta a cien mesta Banská 
Štiavnica podať poštou alebo osob-
ne do 10. augusta 2011 na Mestský 
úrad v Banskej Štiavnici, Radničné 
námestie č. 1, 969 24 Banská Štiav-
nica, msu@banskastiavnica.sk. O 
udelení čestného občianstva a cien 
mesta rozhoduje mestské zastupi-
teľstvo.  Mestský úrad

Výročné ceny mesta

Základná škola Jozefa Kollára 
Ul. L. Svobodu č. 40, 969 01 
Banská Štiavnica, oznamuje, 
že športové ihriská budú 
otvorené pre verejnosť 
nasledovne:

Futbalové miniihrisko:
Žiaci, študenti, SŠ, VŠ vstup voľný 
v určených hodinách
Po.- Pi. od 15:00 - 17:00 
Dni voľna a prázdnin od 
10:00 - 17:00
Ostatní záujemcovia 10 € / hod

Tenisový kurt:
Žiaci, študenti, SŠ, VŠ vstup voľný 
v určených hodinách
Po.- Pi. od 15:00 - 17:00 
Dni voľna a prázdnin od 
10:00 - 17:00
Ostatní záujemcovia 4 € / hod

Stolný tenis (na prvom po-
schodí, vchod z ľavej strany):
Žiaci, študenti, SŠ,VŠ vstup voľný 
v určených hodinách
Po.- Pi. od 15:00 - 17:00 
Dni voľna a prázdnin od 
10:00 - 17:00
Ostatní záujemcovia - 1 stôl
1,40 € / hod

Basketbalové ihrisko
vstup voľný - neobmedzene

Futbalové ihrisko
vstup voľný - neobmedzene

Volejbalové ihrisko
vstup voľný - neobmedzene

Otvorené pre verejnosť:
Po.-Pi.: od 15:00 - 22:00
Dni voľna a prázdnin: 
od 10:00 - 22:00 

objednávky na tel. čísle: 
0918 255 415

Základná škola Jozefa Kollára

Športové 
ihriská na 
Drieňovej



4 číslo 26 • 4. august 2011
sn@banskastiavnica.sk

Zaujímavosti o historickej 
trilógii režiséra Juraja Kiliána.

Štiavnica je mestom nádherných 
veľkolepých scenérií i čarovných zá-
kutí. Pre svoj jedinečný pôvab je vy-
hľadávaným objektom mnohých 
umelcov. Toto leto sem opäť zaví-
tali fi lmári. O krátky rozhovor som 
požiadala sympatického vedúceho 
produkcie Viliama Štrelingera.
Poviete nám niečo o svojom fi l-
me? 
„Zámerom projektu je vytvorenie ce-
lovečerného fi lmu, pozostávajúceho 
z troch samostatných príbehov. Prvý 
príbeh je situovaný do 18.storočia a 
nakrúcali sme ho vlani na Červenom 
kameni. Teraz spracúvame druhú časť 
trilógie. Príbeh má názov ,,Moja dcé-
ra“ a odohráva sa okolo roku 1930 vo 
Varšave.“
Dovolíte nám nahliadnuť aj do 
deja?
„Pán Kowalski má 60.narodeniny, na 
ktoré neprišla jeho dcéra Patrícia. Roz-
hodne sa za ňou odcestovať do Varša-
vy a vyhľadať ju. Počas svojho putova-
nia stretáva rôznych ľudí, dochádza k 
vtipným situáciám i trápnym momen-
tom.“
A nájde svoju dcéru? 
„Vám to prezradím, ale divákov ne-

chajme ešte chvíľu v napätí.“
Akú úlohu zohráva Banská 
Štiavnica vo Vašom fi lme?
„Predstavuje Varšavu 30.rokov, pri-
pravili sme úchvatné exteriérové zá-
bery Novozámockej a Starozámockej 
ulice, Dolnej ružovej (trhovisko) a in-
teriéry domov na Hornej Resle u Fuj-
dalovcov, v Dolnej ružovej u Cagáňov-
cov a v Hollého ulici u Gazdíkovcov 
pod penziónom Tatiana, (kde sme boli 
ubytovaní). A samozrejme nesmiem 
zabudnúť na vchod do očarujúcej ban-
skoštiavnickej kaviarne Divná pani, 
ktorý predstavoval autentické prostre-
die hotela.“
A akú úlohu zohráva Banská 

Štiavnica vo Vašom živote?
„Môj vzťah k tomuto kraju má kore-
ne už v detstve. Spomínam si na skve-
lé prázdniny, kúpanie na Richňave a 
Počúvadle. Inšpiruje ma história, ar-
chitektúra, príroda, milí a priateľskí 
ľudia, takmer rodinné zázemie a v ne-
poslednom rade krásne ženy. Chcel 
by som sa poďakovať mestu Banská 
Štiavnica, miestnym obyvateľom a in-
štitúciám, všetkým, ktorí nám vyšli v 
ústrety, aby sa tento projekt mohol re-
alizovať. Do Banskej Štiavnice sa bu-
deme vždy radi vracať a budeme odpo-
rúčať všetkým priateľom a známym, 
aby sa sem prišli pozrieť.“ 

Janka Bernáthová

AKTUALITY

�1.str. Že je talent dedičný, o tom 
nás presvedčila 12-ročná violon-
čelistka Natália Prochácová, ktorá 
spolu so svojím otcom spestrila ver-
nisáž skladbami Marka Piačeka.

Natália Gutman, svetoznáma 
ruská violončelistka, pre náhlu hos-
pitalizáciu musela odvolať viacero 
koncertov, vrátane nášho štiav-
nického. Organizátorom sa poda-
rilo zabezpečiť kvalitný náhradný 
program – vystúpenie troch výbor-
ných violončelistov – pánov Eu-
gena Procháca, Jozefa Podhoran-
ského, Jána Slávika a klaviristky 
Ivetty Sabovej ktorí predviedli ná-
ročné skladby F.M. Bartholdyho, 
Sergeja Rachmaninova, Dmitrija 
Šostakoviča a Antonia Vivaldího. 
Uvedení muzikanti preukázali nie-
len majstrovské ovládanie svojich 
nástrojov, ale aj zmysel pre humor. 
Poctu Natálii Gutman vzdal p. Eu-
gen Prochác ukážkou z jej vlastnej 
tvorivej dielne.

Nádherná baroková kaplnka v 
Múzeu vo Svätom Antone je priam 
predurčená pre typ hudby, ktorú 
produkuje medzinárodné zoskupe-
nie Solamente naturali. Husle Mi-
loša Valentu, barokové violončelo 
Juraja Kováča a organ Somu Dinyé-
sa doplnila krásnym sopránom Ga-
briella Szili. Pre svoje vystúpenie si 
umelci vybrali chrámové skladby 
Telemanna a Händla. 

Napriek chladnému a veternému 
sobotňajšiemu počasiu Noc s tan-
gom prilákala do lapidária Starého 
zámku početné publikum. Zohria-
li ho vynikajúci hudobníci páni Eu-
gen Prochác (violončelo) a Rajmund 
Kákoni (akordeón) sériou táng (ar-
gentínske, španielske, dokonca aj 
slovenské), valčíkov a ukážkou tem-
peramentnej gruzínskej hudby. Štyri 
tanečné vstupy páru Elena Podzám-
ska a Matej Chren dokumentovali 
krásu, ladnosť pohybov a dokonalú 
spätosť tanca a hudby. S týmito ta-

nečnými majstrami si vyskúšali nie-
koľko krokov aj vybraní „ochotníci“ 
z publika. A išlo im to veľmi dobre. 
Diváci sa výborne bavili aj na vtip-
ných komentároch oboch hudob-
níkov. Počasie bolo zhovievavé k 
vystupujúcim i divákom, dážď sa 
spustil až po skončení programu.

Záver festivalu patril nedeľnému 
promenádnemu koncertu Sitňanky 
v Sklených Tepliciach. 

Za toto krásne podujatie, ktoré 
pohladilo dušu a prilákalo do Štiav-
nice návštevníkov aj z iných miest, 
patrí srdečné poďakovanie riadite-
ľovi festivalu pánu Eugenovi Pro-
chácovi, jeho manželke Lele, ďal-
ším organizátorom i účinkujúcim. 
Prajeme im najmä zdravie, pohodu, 
veľa tvorivej invencie a tešíme sa na 
XIII. ročník.

Slová vďaky odzneli na jednom z 
koncertov aj z úst primátorky mes-
ta Mgr. Nadeždy Babiakovej.

Nora Bujnová 

Filmári v Banskej Štiavnici 

Festival peknej hudby

Príjemná atmosféra počas fi lmovania. foto janka bernáthová

Spoločenská
kronika

Banská Štiavnica moje rodisko
16.6.Ema Adamská, 16.6. Emma 
Budinská, 23.6.Paulína Škvarko-
vá, 26.6. Hana Šavoltová, 30.6. 
Kristína Psotná,13.7. Mária 
Blašková, 15.7. Desana Piff ko-
vá, 15.7. Kristína Melová, 15.7. 
Leonardo Čambalík, 16.7. Mar-
ko Kandráč, 20.7. Šimon Lontoš, 
22.7. Laura Revická. 

Na spoločnú cestu 
životom sa vydali 
18.6. Michal Minárik a Zuzana 
Lovasová, 8.7.JUDr. Dušan Lu-
kačko a Ing. Martina Olhová, 9.7. 
Mgr. Ján Mozola a Mgr. Eva Paň-
ková, 9.7. Tomáš Torok a Mariana 
Grujoskiová, 9.7. Th omas Weier 
a Andrea Tyčiaková, 9.7. Martin 
Prokein a Mgr. Denisa Farštiako-
vá, 16.7. Radovan Procner a Kris-
tína Škrabáková, 30.7. Vladimír 
Máliš a Kristína Klasová, 29.7. 
Ing. Jozef Herčko a Mgr. Nina 
Bukovinská. 

Odišli z našich radov 
3.7. Anna Plevová vo veku 82 ro-
kov, 6.7. Magdaléna Berkyová vo 
veku 64 rokov, 13.7. Magdalé-
na Brigantová vo veku 72 rokov, 
24.7. Michal Mozola vo veku 62 
rokov. Jarmila Simonidesová 

Spoločnosť Mestské lesy Banská 
Štiavnica, spol. s r. o. predáva kon-
tajnerové sadenice:
Druh / výška sadenice / cena v € 
za ks (vrátane DPH) 

Ginko dvojlaločné / 25cm / 3€ -
Jedľa normandská / 50cm / 7€  -
Buk červený / 50cm / 10€ -
Buk červený - panašovaný /  -
35cm / 10€

Buk ovisnutý – zelený / 35cm /  -
10€

Buk okrúhlolistý - malolistý /  -
50cm / 10€ 

Možnosť zakúpenia sadeníc je v 
sídle spoločnosti:
Ul. E. M. Šoltésovej 1, Banská 
Štiavnica
Čas predaja: 
pondelok – piatok 8:00 – do 14:00
Kontakt: 
045/6921129, 0904 379 371 
mestskelesybs@stonline.sk 

Jaroslav Dudík

Predaj sadeníc
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Narodil 19.júla 1951 v Martine. 
Jeho detstvo a mladosť boli spä-
té s Liptovskou Lužnou a krásnou 
okolitou prírodou. Vzdelanie získal 
na vojenskej škole v Bratislave. Od 
roku 1982 je jeho domovom Ban-
ská Štiavnica, kde žije so svojou 
rodinou. Pracoval v bani ako razič 
banských chodieb. „Na tieto časy 
spomínam len v dobrom. Ťažká prá-
ca sa dala zvládnuť vďaka výbornej 
partii, kamarátom a príslovečnému 
baníckemu humoru,“ prezradil nám 
pán Mego. V roku 1991 bola baňa 
zatvorená a pán Mego vymenil 
svoje fáračky za uniformu prísluš-
níka Mestskej polície. Už dvadsať 
rokov pôsobí ako strážca poriad-
ku v našom meste, je zástupcom 
náčelníka Mestskej polície. Okrem 
nápadne vysokej postavy a príjem-
ného vystupovania ho charakte-
rizuje aj pokojná a priateľská po-
vaha. Vždy sa snaží v prvom rade 
pomôcť, poradiť, usmerniť, slušne 
dohovoriť.
Čo máte na svojej práci 
najradšej?
„Je to kontakt s ľuďmi.Za dvadsať ro-
kov som sa stretol s rôznymi reakcia-
mi, boli aj pekné a naše snaženie od-
menené poďakovaním.”

Štiavnica sa otvára svetu, najmä 
v letných mesiacoch sem prichádza 
množstvo turistov, účastníkov veľ-
kých medzinárodných festivalov, 

ľudí hľadajúcich zábavu a uvoľne-
nie. To iste predstavuje zvýšené ná-
roky na strážcov poriadku.
„Najťažšie je dosiahnuť rozumnú do-
hodu s občanmi pod vplyvom alkoholu, 
najmä domácimi. Ale s tým si musíme 
poradiť, to je naša práca.”
Čo by ste najviac priali 
"svojmu" mestu?
„Viac pracovných príležitostí, aby 
Štiavničania nemuseli odchádzať za 
prácou do zahraničia. Rodiny by mali 
byť spolu, venovať viac času a pozor-
nosti deťom , viesť ich k zmysluplnej 
činnosti, kultúre, športu, atď. Netreba 
zabúdať, že najmä v čase dospievania 

sú mladí ľudia ovplyvniteľní.“
A ako trávite svoj voľný čas?
„Väčšinou s rodinou. Som otcom troch 
dospelých detí a veľa času venujem 
šesťročnému vnúčikovi. Relaxujem pri 
šachu, hubárčení, nohejbale, tenise, a 
po vydarenom športovom zápase si s 
priateľmi ,,veteránmi“ rád podebatu-
jem pri dobrom pivku.“

V mene redakcie i čitateľov Štiav-
nických novín ďakujem nášmu jubi-
lantovi za rozhovor a úprimne pra-
jem veľa zdravia, šťastia, radosti, 
pohody a optimizmu do ďalších ro-
kov života. Janka Bernáthová

AKTUALITY

�1.str. A nastal čas, keď sa pred-
stavila domáca dychová hudba 
Sitňanka so svojím programom, 
ktorým chcela všetkých hostí pre-
svedčiť, že umiestnenie v zlatom 
pásme na festivale dychových hu-
dieb J.L.Bellu v Kremnici a násled-
ne tiež zlatým pásmom na celo-
slovenskom súťažnom festivale 
Malých dychových hudieb v Led-
nických Rovniach, kde Sitňanka 
po prísnom kritickom ohodnotení 
porotcov obsadila tretie miesto a 
umelecký vedúci Aleš Turčan DiS.
art., po bezchybnom sólovom vý-

kone bol tiež ocenený za svoj in-
štrumentálny výkon. Veríme, že 
sme mnohých potešili, že naša ces-
ta je správna a rozhodnutie uspo-
riadať Popoludnie so Sitňankou 
bolo pre vás príjemným prekva-
pením a nie posledným, lebo naj-
viac poteší srdiečko muzikanta, 
keď vidí svojich fanúšikov s pes-
ničkou na perách aj v domácom 
prostredí. Dovoľte, aby sme ešte 
poďakovali všetkým našim býva-
lým členom, ktorí už z akýchkoľ-
vek príčin nehrajú, ale našli si čas 
a prišli medzi nás a podporili, ve-

rím, že aj svoju Sitňanku. Praje-
me skoré uzdravenie nášmu stále 
hrajúcemu Otkovi Doletinovi. Ďa-
kujeme všetkým, ktorí svojou po-
mocou a porozumením pomohli 
dychovej hudbe Sitňanka, menovi-
te mestu Banská Štiavnica, p. pri-
mátorke mesta Mgr. Nadežde Ba-
biakovej, Mestským lesom, spol. 
s.r.o., Banská Štiavnica, fi rme To-
máš Ciglan, veľkoobchod s pivom 
a nealkoholickými nápojmi, rešta-
urácii a pizzerii BLACK M a pánu 
Petrovi Chovancovi s Jankom Šaj-
merom.  Ján Petrík

Sitňanka oslavovala

Strážca poriadku 
so srdcom baníka…

Jozef Mego oslávil 19. júla 2011 krásne životné jubileum, 60. rokov

Pán Mego pôsobí dvadsať rokov ako strážca poriadku. foto janka bernáthová

Ilustračná fotka. foto archív šn

V rámci výzvy na podávanie 
žiadostí o fi nancovanie rozvojo-
vého projektu ZDRAVIE V ŠKO-
LÁCH 2011 bolo Ministerstvu 
školstva, vedy, výskumu a športu 
SR v stanovenom termíne pred-
ložených spolu 352 projektov. Zo 
všetkých predložených projektov 
komisia vybrala 30 projektov s od-
porúčaním na pridelenie účelo-
vých fi nančných prostriedkov zá-
kladným, stredným a špeciálnym 
školám.

"Moji spolužiaci sú skvelí" – 
práve tak sa volá projekt, ktorý 
predložila naša ZŠ J. Horáka. Po-
tešilo nás, že ho budeme môcť rea-
lizovať od septembra do decembra 
2011 so žiakmi šiestych ročníkov 
v ZŠ J. Horáka. 

Hlavným cieľom tohto projek-
tu je zlepšiť sociálnu atmosféru v 
triedach, zvýšiť pocity spolupat-
ričnosti, prehĺbiť vnímavosť žia-
kov voči pocitom iných, zlepšiť ich 
sociálne zručnosti s ohľadom na 
prejavovanie emócií, odovzdáva-
nie informácií i presadzovanie ná-
zorov. Našou snahou bude zlep-
šiť schopnosti žiakov pracovať s 
nepríjemnými pocitmi a kritikou, 
zvýšiť sebakontrolu a pocit zodpo-
vednosti za vlastné konanie i pre-
žívanie s cieľom znížiť množstvo 
agresie u žiakov. 

Projekt bude vlastne veľkou eta-
povou hrou tímov, jednotlivé akti-
vity budú postupne zvyšovať ná-
roky na mieru tímovej spolupráce 
i samostatnosti a tvorivosti tried-
nych tímov, pričom prostriedky 
na dosahovanie úspechu v jed-
notlivých etapách budú len vlast-
né zdroje skupín (nie fi nančný, ale 
osobnostný potenciál – komuni-
katívnosť, ochota pomôcť, vedo-
mosti a zručnosti jednotlivých čle-
nov). 

Veríme, že sa nám podarí spl-
niť stanovené ciele a na jeho kon-
ci budú stáť skvelé triedne kolektí-
vy.  Martina Račková

Moji spolužiaci 
sú skvelí
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V júli sa v tichosti dožil významné-
ho životného jubilea - 75 rokov života 
- pán Jozef Osvald, významná osob-
nosť mesta Banská Štiavnica v oblasti 
baníctva a udržiavania baníckych zvy-
kov a tradícií, zberateľ štiavnických 
vtipov, dlhoročný interpret posta-
vy štiavnického Nácka, zberateľ ban-
ských svietidiel a cestovateľ. 

Narodil sa 11.7.1936 v Banskej 
Štiavnici. Stredoškolské odborné 
vzdelanie získal štúdiom na Priemysel-
nej škole baníckej v Banskej Štiavnici, 
ktoré ukončil maturitou v roku 1955. 
Po maturite nastúpil do zamestnania 
v organizácii Rudné bane, n. p., Ban-
ská Bystrica, kde pracoval ako banský 
technik na závodoch Banská Štiavnica 
a Hodruša – Hámre až do odchodu na 
dôchodok v roku 1990. 

Dlhoročne sa venuje zberateľskej 
činnosti, zbiera vtipy a humorné prí-
behy zo štiavnického prostredia a 
vlastní najväčšiu súkromnú zbierku 
banských svietidiel na Slovensku s 
počtom 113. Je spoluautorom publi-
kácií "Banícke piesne" v r. 1985, "Nác-
kove špásy a huncútstva" v r. 1997, 
"Banícke piesne 2003", "Šibalstvá, 
huncútstva a príbehy štiavnického 

Nácka" v r. 2009 a je autorom publi-
kácie "Náckoviny" v r. 2003. V období 
rokov 1990 – 2004 uverejnil v Štiav-
nických novinách 29 humoristických 
príbehov o štiavnickom Náckovi a 35 
cestopisných reportáží zo svojich po-
tuliek po svete. Doteraz navštívil 52 
štátov sveta a 18 ostrovov, bol medzi 
prvými, ktorí v roku 1978 prešli pešo 
po turistických značkách Českoslo-
venskú republiky na trase dlhej 1438 
km. Boli obdobia, keď ročne prešiel aj 
5000 km. 

S jeho osobou je spojovaná aj dlho-
ročná interpretácia postavy štiavnic-
kého Nácka, prvýkrát to bolo v roku 
1963 na vystúpení vo Vsetíne. Je 
prakticky pokračovateľom misie stre-
doškolského profesora Jozefa Vášáry-
ho, ktorý ako prvý prezentoval Nác-
ka od roku 1953 do roku 1973 na 
vyše tisíc verejných vystúpeniach na 
celom území vtedajšej Českosloven-
skej republiky. J. Osvald svoju misiu 
štiavnického Nácka doteraz neukon-
čil, sporadicky ho interpretuje na vý-
znamných kultúrnych podujatiach. 
Od roku 1951 sa pravidelne zúčastňu-
je aj Salamndrových sprievodov. Vše-
obecne je známa aj jeho humanitár-

na angažovanosť, za bezpríspevkové 
darovanie krvi získal postupne všet-
ky plakety MUDr. Jána Jánskeho, až 
po diamantovú, keď celkovo daroval 
krv 98 krát. 

Je dlhoročným členom Ban-
skoštiavnicko-hodrušského baníc-
keho spolku a až do roku 2010 bol aj 
členom jeho riadiaceho výboru. Za 
vynikajúce pracovné výsledky získal 
počas aktívnej práce na Rudných ba-
niach viacero vyznamenaní, v roku 
1968 štátne vyznamenanie "Za pra-
covnú obetavosť" a v roku 1979 minis-
terský odznak "Vzorný záchranách I. 
stupňa". V roku 2000 mu bola udele-
ná výročná cena Mesta Banská Štiav-
nica, v rokoch 2001 a 2003 získal cenu 
primátora Banskej Štiavnice „Za roz-
voj kultúry“, v roku 2007 mu minister 
hospodárstva SR udelil vyznamena-
nie "Za udržiavanie baníckych tradícií" 
a v roku 2009 mu Hornický historický 
spolok v Stříbre udelil medailu Fran-
tiška Jareša "Za zásluhy".

Do štvrtého štvrťstoročia života mu 
želáme hlavné pevné zdravie a aby mu 
ešte dlho vydržala zanietenosť pre veci 
verejné v našom historickom banskom 
meste. Zdar Boh!  Milan Durbák

Jozef Osvald 75 ročný

Pán Michal Podoben je rodákom 
zo starobylej Banskej Štiavnice, na-
rodil sa v rodine baníka a sám tiež 
odišiel do dôchodku z Rudných 
baní, kde pracoval naposledy ako 
predák na Novej šachte. Od ma-
lička ho lákala športová gymnasti-
ka. Začínal v 10. rokoch v rodnom 
meste pod odborným vedením pe-
dagóga a trénera Ladislava Kristu. 
Tvrdý režim, vstávanie 4 x týžden-
ne ráno o 5-tej na tréning a upí-
sanie sa športovému životu zača-
lo prinášať svoje ovocie vo forme 
výsledkov. Po ukončení povinnej 
školskej dochádzky v našom mes-
te odišiel študovať na Žiškovu vo-
jenskú školu do Bratislavy a stal sa 
členom popredného dorastenec-
kého oddielu v republike – gym-
nastického oddielu ŽŠ v Bratisla-
ve. Málokto z nás spoluobčanov 
vie o Michalovi, že počas účinko-
vania v oddieli, kde ho trénovali 
prof. Ivan Laurinec a popredný čs. 
tréner p. Kornoš, sa stal doraste-
neckým šampiónom celoštátnych 
armádnych majstrovstvách v špor-
tovej gymnastike. Onedlho nato 
sa stáva novopečeným majstrom 
ČSSR a stojí na najvyššom stup-
ni víťazov v roku 1967. Po maturi-
te odchádza do Vyškova, dochádza 
za tréningami aj do Brna. Škoda, že 
sa pre neho nenašiel "krstný otec", 
akých mali chlapci napr. z Bratisla-
vy, Prahy, Brna, Ostravy. Trénova-
nie bolo stále komplikovanejšie, 
na dopĺňanie kalórií pre organiz-
mus nedostával podporu a fi nan-
cie. Tak miesto boja o vrchol v se-
niorskej čs. športovej gymnastike 
a reprezentačného trička sa vrá-
til po vojenskej prezentačnej služ-
be do rodného mesta. Tu si našiel 
miesto medzi kamarátmi v Rud-
ných baniach a časom si založil ro-
dinu. Pod Sitnom žije dodnes a uží-
va svoj banícky dôchodok. Miško, 
užívaj si ho ešte dlho medzi nami. 
Škoda len, že nedôslednosťou tak 
čs. gymnastika prišla o jeden vý-
razný talent v 60. a 70. rokoch mi-
nulého storočia. Ivan Madara

Žijú medzi 
nami...

Dňa 18.7.2011 sa uskutočnila v 
kostole na Štefultove posledná rozlúč-
ka s Ing. Karolom Ďurigom, význam-
nou osobnosťou slovenského rudného 
baníctva druhej polovice 20. storočia, 
ktorý zomrel 13.7.2011 vo veku ne-
dožitých 80 rokov svojho života.

Narodil sa 3.11.1931 v B.Štiavnici 
v rodine banského úradníka. Stredo-
školské vzdelanie získal štúdiom na 
štátnom reálnom gymnáziu v B.Štia-
vnici, ktoré ukončil maturitou v roku 
1951. V tom istom roku začal štu-
dovať banské inžinierstvo na Fakul-
te špeciálnych náuk Slovenskej vyso-
kej školy technickej v Bratislave, ktorá 
sa v roku 1952 pretransformovala do 
Baníckej fakulty novovzniknutej Vy-
sokej školy technickej v Košiciach. Tu 
študoval špecializáciu hlbinné dobý-
vanie ložísk, štúdium ukončil v roku 
1955 a získal titul "banský inžinier". 

Jeho prvým zamestnávateľom boli 
Slovenské magnezitové závody, n. 
p. Lovinobaňa, kde pracoval do roku 
1956 ako vedúci banských výrobných 
prevádzok Ružiná, Burda, Ploské a 

Sirk. V roku 1956 sa zamestnal v Rud-
ných baniach, n. p., Banská Bystrica, 
ktorým ostal pracovne verný úctyhod-
ných 33 rokov. Začínal ako prevádzko-
vý inžinier na závode Banská Štiavni-
ca, v období rokov 1959 – 1961 bol 
pridelený na závod Poproč, kde zastá-
val funkciu vedúceho prevádzky a ne-
skôr funkciu hlavného inžiniera zá-
vodu. V období rokov 1961 – 1968 
bol poverený vykonávaním funkcie 
vedúceho výrobného inšpektora na 
podnikovom riaditeľstve Rudných 
baní, ktoré malo v tom období síd-
lo v Kremnici. Od roku 1969 do roku 
1978 pôsobil opätovne na závode v 
Banskej Štiavnici vo viacerých ria-
diacich funkciách, vedúci investičné-
ho oddelenia, hlavný inžinier závodu 
a vedúci banskej prevádzky. Od roku 
1979 prešiel opätovne na podnikové 
riaditeľstvo Rudných baní, kde zastá-
val funkciu vedúceho investičnej vý-
stavby a zmocnenca Slovenského ge-
ologického úradu pre investičné práce 
vyhľadávacieho geologického priesku-
mu v štiavnicko-hodrušskom regióne 

až do svojho odchodu na dôchodok v 
roku 1989. S jeho osobou bolo spoje-
né vykonávanie odborného dozoru 
pri realizácii najvýznamnejších ban-
ských stavieb na štiavnicko-hodruš-
skom rudnom ložisku v 80. rokoch 
20. storočia, akými boli Nová odvod-
ňovacia štôlňa, Nová jama Rozália a 
Jama Roveň. 

Za dosiahnuté pracovné výsled-
ky získal viaceré podnikové a rezort-
né vyznamenania a v roku 1967 mu 
bolo udelené štátne vyznamenanie 
"Za pracovnú vernosť". 

Bol dlhoročným členom Ban-
skoštiavnicko-hodrušského baníc-
keho spolku, v rámci ktorého sa oso-
bitne angažoval vo vznikajúcej sekcii 
rozvojových programov. Rád sa zú-
častňoval pravidelných stretnutí bý-
valých baníkov Rudných baní a tiež 
baníckych šachtágov.

Pietny príhovor na rozlúčke s po-
sledným "Zdar Boh!" za bývalých spo-
lupracovníkov a členov baníckeho 
spolku predniesol Ing. Milan Durbák.

Richard Kaňa 

Za Karolom Ďurigom
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MUDr. Jozef Štrelinger, 
* 14. 7. 1905 Ludrová
† 25. 9. 1983 Banská Štiavnica

Uplynulo už 28 rokov, ako nás 
navždy opustil MUDr. Jozef Štre-
linger, zaspomínajme si na jedné-
ho vynikajúceho lekára a milovníka 
okolia a mesta Banská Štiavnica. 

Narodil sa 14.júla 1905 v obci 
Ludrová pri Ružomberku. Základnú 
a strednú školu vyštudoval v Ban-
skej Štiavnici. Rodina MUDr. Štre-
lingera žila pred II. svetovou vojnou 
a počas nej v obci Piarg (Štiavnic-
ké Bane). Po skončení strednej ško-
ly nastúpil na štúdium na Lekársku 
fakultu Karlovej univerzity v Prahe. 
Po úspešnom absolvovaní štúdia za-
čal pracovať v známej Pražskej ne-
mocnici "Bulovka". Hneď od začiat-
ku praxe sa špecializoval na pľúcne 
lekárstvo, kde pracoval so špičko-
vými chirurgmi v tejto oblasti. Za 
zmienku stojí úzka spolupráca so 
špičkovým chirurgom MUDr. Ed-
mundom Weichherzom, priekop-
níkom v liečbe tuberkulózy. Po nie-
koľkých rokoch sa MUDr. Štrelinger 
vrátil domov, kde zasvätil celú ži-
votnú prax liečbe pacientov, hlavne 
baníkov a ich rodín, ako praktický 
lekár. Ako jeden z prvých na Sloven-
sku už v roku 1929 používal vo svo-
jej ambulancii RTG prístroj.

Po návrate na Slovensko sa ože-
nil a žil s manželkou Emíliou 
rod. Dvořákovou (* 29.3.1910 + 
28.10.1996), najprv v Revúcej a za-
krátko na to sa rodina usadila na 
(Piargu) Štiavnické Bane a po voj-
ne v Banskej Štiavnici. Počas II. sve-
tovej vojny bol opakovane perzek-
vovaný pre spoluprácu s odbojom, 

liečil partizánov skupiny Ladisla-
va Exnára, riskujúc svoj život, od-
vádzal ťažké pôrody v mnohokrát 
nedostupných štiavnických horách 
napriek zákazu. Pre jeho židovský 
pôvod mu bola počas II. svetovej 
vojny arizovaná ambulancia aj s ce-
lým vybavením a do konca vojny 
nemohol ofi ciálne vykonávať lekár-
sku prax. Jeho rodina bola odve-
dená do koncentračného tábora a 
MUDr. Štrelinger sa aj s manželkou 
a malinkým synom musel skrývať v 
banských štôlňach, kde za ním no-
sili zranených partizánov a aj iných 
pacientov. Po vojne, keď bol nedo-
statok lekárov, pracoval vždy obeta-
vo, vrátane častých služieb denných 
aj nočných. Neskôr bol za svoju obe-
tavú prácu ocenený pamätnou me-

dailou prezidenta Československej 
republiky. Ako lekár pracoval do 
vysokého veku 70 rokov. Jeho prá-
ca bola vzorom pre jeho syna Joze-
fa a neskôr vnuka Jozefa, ktorí tiež 
vyštudovali Lekársku fakultu v Bra-
tislave a obaja sú lekári. Okrem od-
bornej lekárskej činnosti je potreb-
né si spomenúť aj na jeho koníčky. 
Bol priekopník lekárskej a doku-
mentačnej fotografi e a ako jeden 
z prvých na Slovensku fotil a robil 
farebné fotografi e. Tiež sa venoval 
pestovaniu kaktusov. 

Jeho zbierka pozostávala z viac 
ako stovky druhov kaktusov. Mal 
rád kolky a bol vášnivý rybár. Zo-
mrel 29. septembra 1983 a je po-
chovaný v milovanej Banskej Štiav-
nici. Vladimír Poprac

SPOMÍNAME

„Ten, kto zo-
stáva v na-
šich srdciach, 
bude žiť na-
vždy.“

Dňa 23. 
júla 2011 
sme si pripomenuli prvé vý-
ročie, keď dotĺklo srdce našej 
milovanej manželky, mamky, 
starkej Anny Čunderlíkovej 
rodenej Ludhovej. Dožila sa 
72 rokov a päť dní. Bolest-
ný bol pre nás tvoj odchod, 
ale v spomienkach ostaneš 
navždy s nami. Tí, ktorí ste 
ju poznali, venujte jej tichú 
spomienku. Ďakujeme!

Manžel, dcéra s rodinou, 
rodina Dobrotová, 

Čunderlíková a Popracová

Plaváreň

Bytová správa, s.r.o., prevádzka 
Mestské kúpele – plaváreň, ozna-
muje obyvateľom a návštevníkom 
mesta Banská Štiavnica, že od 1. 
júla 2011 do 5. septembra 2011 
bude prevádzka Mestské kúpele – 
plaváreň z technických príčin za-
tvorená. Denisa Slezáková

Leto v Centre voľného času
Centrum voľného času v B.Štia-
vnici organizuje počas leta detské 
letné tábory pre deti s možnosťou 
aj dovoleniek detí s rodičmi + do-
spelých jednotlivcov v termínoch 
10. – 19. augusta 2011. Chorvát-
sko – Gradac (deti, dospelí). Pri-
hlásiť sa môžete v Centre voľného 
času, L.Svobodu 40, B.Štiavnica, 
č.t. 6911626, 0907 598 567

Pracovníci CVČ

Poďakovanie
Chcel by som aj touto cestou po-
ďakovať vodičovi minubusu p. 
Zdenovi Tauchmanovi, ktorý mi 
našiel hodinky pre nevidiacich, 
ktoré mi v jeho vozidle vypadli. 
Som mu veľmi vďačný, lebo bez 
nich som stratený. Ďakujem.

Miloš Prokein

oznamy, pozvánky
spomienky

Dňa 22.7.2011 sa uskutočnilo na 
baníckom spolku prijatie Jána Miha-
lovica, jedného z najstarších baníkov 
štiavnických baní, z príležitosti výni-
močného životného jubilea, 90 rokov 
života. Narodil 22.7.1921 v Prenčove. 
Vo svojom rodisku prežil detstvo, ak-
tívny pracovný život a tam prežíva aj 
svoju jeseň života. Na banícke povo-
lanie sa dal v roku 1950, keď nastúpil 
do zamestnania na závode Rudných 
baní v Banskej Štiavnici. Začínal na 
šachte Žigmund, neskôr pracoval na 

šachte Emil a aktívnu pracovnú čin-
nosť ukončil v roku 1973 na šachte 
Michal. V práci sa postupne vypra-
coval na pozíciu predák – lamač pri 
razení banských diel. Bol priekopní-
kom používania novej banskej me-
chanizácie pri nakladaní rúbaniny v 
bani, keď dovtedajšie pracovné ná-
stroje, korýtko a motyka, boli na-
hradené nakladačom NL-12-V. Za 
dosiahnuté vynikajúce pracovné vý-
sledky mu v roku 1964 udelil prezi-
dent republiky štátne vyznamenanie 

"Za pracovnú vernosť".
V programe prijatia bol aj sláv-

nostný šachtág, na ktorom jubilant 
absolvoval čestný „skok cez kožu“ 
podľa § 24a zákona č. 1/2001 Zb. 
zákonov baníckeho spolku o udr-
žiavaní poriadku a povznesenej ná-
lady na šachtágu ("pivný zákon"). 
Želáme mu hlavne pevné zdravie, 
aby si ešte dlho užil zaslúžený ba-
nícky dôchodok v kruhu svojej ro-
diny a svojich blízkych. Zdar Boh! 

Milan Durbák

Ján Mihalovic 90 ročný

Žili medzi nami...

MUDr. Jozef Štrelinger so zdravotnými sestrami. foto archív autora
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Banskoštiavnicko-hodrušský ba-
nícky spolok v Banskej Štiavnici a 
Mesto Banská Štiavnica vás pozý-
va na pietne podujatie pri príleži-
tosti pamätného dňa Slovenskej 
republiky 10. august - deň obe-
tí banských nešťastí na Sloven-
sku, ktoré sa uskutoční 10. augusta 
2011 o 15:00 pred štôlňou Glan-
zenberg v Banskej Štiavnici.
program:

otvorenie -
Banícka hymna „Zdar Boh hore!“  -
(spevokol Štiavničan)
báseň -
príhovor predsedu baníckeho  -
spolku 

príhovor primátorky mesta -
pieseň „Haviari, haviari“ (spevo- -
kol Štiavničan)
položenie venčeka ku krížu a  -
vzdanie úcty (Banskoštiavnicko-
hodrušský banícky spolok)
položenie kvetov ku krížu a  -
vzdanie úcty (Mesto Banská 
Štiavnica)
banícka hymna „Banícky stav“ -
ukončenie -

Podujatie sa bude konať pod zá-
štitou predsedu baníckeho spolku, 
Ing. Richarda Kaňu a primátorky 
Mesta Banská Štiavnica, Mgr. Na-
deždy Babiakovej. Milan Durbák

KALEIDOSKOP

Mária Maďarová - vedúca 
školskej jedálne na Spojenej 
katolíckej škole sv. Františka 
Assiského v Banskej Štiavnici

Rýchla tvarohová nátierka 
s ríbezľami 

Suroviny: 250 nízkotučný tva-
roh, 1PL masla, 1PL medu, 1PL 
nasekanej mäty alebo medovky, 
150 g čiernych ríbezlí, 1PL ovse-
né vločky. 
Postup: Tvaroh s maslom vymie-
šame dohladka a pridáme med. 
Mätu alebo medovku nasekáme 
a pridáme do tvarohovej hmoty. 
Jemne primiešame umyté čierne 
ríbezle alebo iné drobné ovocie. 
Ak je nátierka riedka, pridáme as-
poň lyžicu pomletých ovsených 
vločiek. 
Nátierka sa môže natrieť na keks, 
palacinky, bagetu či toastový 
chlieb.  Dobrú chuť!

Slovenský Červený kríž, územ-
ný spolok Banská Štiavnica, ponú-
ka spoluobčanom a organizáciám 
nasledovné:
- školenie prvej pomoci (8 hodín)
- školenie prvej pomoci pre uchá-

dzačov o vodič. oprávnenie (8 
hod.)

- ukážky prvej pomoci
- zdravotnícky dozor pri rôznych 

kultúrnych, športových a spo-
ločenských podujatiach

- dovoz obedov priamo do do-
mácnosti dôchodcom, invalid-
ným a imobilným spoluobča-
nom

- pobyt v Domove sociálnych slu-
žieb pre mentálne postihnu-
té deti, mládež a dospelých – 
ambulantná forma - denne od 
6.00 hod. do 15.30 hod. 

Bližšie info na tel.č. 
045/6921540, 0903 558 945, ale-
bo osobne na adrese: Bratská 9 
(Drieňová priestory MŠ).

Katarína Senciová

Slovenský 
Červený kríž

Deň obetí banských nešťastí

Milí seniori, občania, príbuzní ľudí, kto-
rí majú problém s pamäťou.
Obraciame sa na vás s otázkami:
Máte problém s pamäťou? Stáva sa 
vám , že občas zabúdate? Zabúdate 
hlavne na činnosti , ktoré sa vám sta-
li nedávno? Neviete si spomenúť, aký 
je dnes deň, mesiac, rok, dátum? Stáva 
sa vám, že zablúdite a nepotrafí te do-
mov? Občas sa vám stane, že ste bez 
príčiny smutný alebo náladový? Viete, 
kedy treba vyhľadať lekára alebo inú 
odbornú pomoc? 
Ak sa u vás alebo vašich príbuzných ob-
javujú niektoré z týchto začínajúcich prí-
znakov sme vám ochotní bezplatne a na 
báze dobrovoľnosti  a vo svojom voľnom 
čase poskytnúť odbornú pomoc. 

V našom Domove MÁRIE poskytujeme 
sociálnu službu aj v špecializovanom za-
riadení pre chorých s ACH, a demencia-
mi rôzneho typu eti ológie. Aj z týchto 
dôvodov sme sa zapojili do projektu stať 
sa kandidátom o status Kontaktného 
miesta pre náš širší región. Ide o okre-
sy, Banská Šti avnica, Žarnovica, Žiar nad 
Hronom, prípadne i Krupina. Preto sa 
obraciame na vás, milí rodinní príslušní-
ci, priatelia, známi, ak vám nie je ľaho-
stajný život ľudí s ACH našou snahou je 
pomôcť týmto rodinám aj chorým vo 
forme pomoci pri riešení sociálnej prob-
lemati ky, vytváranie činnosti  podpor-
ných skupín, rozvíjať sociálne kontak-
ty, výmenu informácií a skúsenosti , ale 
predovšetkým emocionálnu podporu. 

Budeme uskutočňovať vzdelávacie pod-
ujati a pre rodinných príslušníkov zame-
rané na osvojenie si nových vedomostí , 
spôsobov a metód práce s chorými aj v 
domácom prostredí a výmenou skúse-
nosti  v podporných skupinách, kde si 
osvojíte a uľahčíte už i tak sťažené život-
né, sociálne a emocionálne podmienky 
v rodine, v ktorej sa nachádza chorý tr-
piaci s ACH.
Ak máte záujem o stretnuti e, ozvite sa 
nám, kontaktujte nás písomne alebo te-
lefonicky na adrese: Domov MÁRIE, Ul. 
Špitálska 3, 969 01 Banská Šti avnica.

E- mail: riaditel@domovmarie.sk
zdravdm@domovmarie.sk 
Tel: 045/6921366, 367, 401

INZERCIA

Po dvoch rokoch, tak ako sa 
už stálo tradíciou, v dňoch 
14. – 17. júla 2011 naše histo-
rické mesto znovu navštívila 
ofi ciálna delegácia a občania z 
nášho švajčiarského partner-
ského mesta Hünenberg. 

Ofi ciálnu delegáciu na čele s pri-
mátorkou mesta Regulou Hürli-
mann tvorili Guido Wetli, tajomník, 
Claudia Benninger Brun, riaditeľka 
základnej školy, Richard Aeschli-
mann, predseda Spolku partner-
stva s Banskou Štiavnicou, Beda 
von Reding, členka Rady Spolku 
partnerstva a katolíckej cirkvi, Ag-
nes Wicki, členka Rady Spolku part-
nerstva. Spolu s nimi prišlo do Ban-
skej Štiavnice aj 13 občanov, ktorí si 
pobyt hradili sami. 

Po príchode a ubytovaní si hostia, 
ktorí boli u nás prvýkrát, prezreli 

historické centrum mesta a ostat-
ní sa prešli po meste, kde priebež-
ne boli informovaní o najnovších 
zmenách. V piatok 15. júla na zá-
klade ich želania navštívili dreve-
ný evanjelický artikulárny kostol v 
Hronseku, prezreli si Banskú Bys-
tricu a poobede si dopriali banský 
a parný kúpeľ v Liečebných termál-
nych kúpeľoch, a.s., Sklené Teplice. 
V sobotu doobeda hostí na historic-
kej radnici prijala primátorka mes-
ta Banská Štiavnica Mgr. Nadežda 
Babiaková. Vtedy sa už však k de-
legácii ofi ciálne pripojil aj Jeho Ex-
celencia pán Christian Martin Fot-
sch, mimoriadny a splnomocnený 
veľvyslanec Švajčiarskej konfede-
rácie v Slovenskej republike. Po-
tom sa uskutočnili pracovné roko-
vania členov ofi ciálnej delegácie s 
partnermi na našej strane. Pracov-
né rokovanie predstaviteľov oboch 

miest za aktívnej účasti pána veľ-
vyslanca bolo veľmi bohaté a týka-
lo sa všetkých oblastí spoločného 
záujmu – výmenný pobyt žiakov z 
Banskej Štiavnice v Hünenbergu, 
švajčiarsky fi nančný mechanizmus, 
návštevy občanov, hostia prejavi-
li znovu záujem o opravu primera-
ného domu pre ich pobyty u nás, 
znovu ponúkli počítačové zostavy 
a pod. Poobede si okrem oddychu 
pozreli aj program na Námestí sv. 
Trojice, niektorí aj Kalváriu a večer 
partiu živých šachov. V nedeľu 17. 
júla si stihli pozrieť ešte Štiavnický 
banícky betlehem a Starý zámok. 
Presvedčili sa aj o tom, že ich dubu, 
ktorý darovali nášmu mestu ešte v 
septembri roku 2004 pri reciproč-
nom podpisovaní dohody o part-
nerstve, sa darí a rozrastá sa tak, 
ako aj naše partnerstvo.

Miron Breznoščák

Priatelia z Hünebergu u nás
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Srdečne vás pozývame na Fes-
tival bizarných plavidiel, ktorý sa 
už po tretíkrát uskutoční na Po-
čúvadlianskom jazere, a to 14. au-
gusta 2011 od 10:00.

Festival otvorí Dračia loď, po kto-
rej bude nasledovať ukážka a pretek 
bizarných plavidiel, pretek vodných 
bicyklov a vodných lyžiarov a súťaž 
o najvytrvalejšieho utopenca. Tešiť 
sa tiež môžete na vodný zorbing, 
drevený kolotoč, vodné boje, nafu-
kovací hrad pre deti, módnu šou a 
iné. Vystúpi Angelika4, Romano 
Ilo, Šukar Dživipen, Everest. Počas 
celého festivalu free wifi . 

Príďte si s nami spríjemniť ne-
deľu. Katarína Tatárová

Vážení lúštitelia!
Výhru vo výške 3,50 € si výher-

ca môže prevziať v pokladni Klient-
skeho centra. Správne znenie krí-
žovky z č.24/2011: „Lepšie je mať 
sto priateľov ako jedného nepriate-
ľa.“ Výhercom sa stáva Ivica Mo-
ravčíková, Mária šachta 3, Ban-
ská Štiavnica 

V tajničke sa ukrýva výrok Ein-
steina: „Neplač, že zapadlo slnko, 
lebo...(dokončenie v tajničke)

A., Ozn. áut Islandu, poodídete, 
približne, B., Začiatok tajničky, C., 
Mužský hlas, výplne okien, vlk z 
knihy džunglí, D., Ohorok, texto-
vá skratka, strčil dnu, E., Toto má, 
mrie, strážne zvieratá, sali, F., Se-

verský boh, dorýpalo, útek, G., Vo-
jenská hodnosť, šikmo, nepotrebné 
veci, H., Starorímsky básnik, krík, 
zn. radónu, I., Koniec tajničky, 
spojka, J., Firma predávajúca záclo-
ny, patriace moliam, zaujalo ležiacu 
polohu,
1., Zaistenie, Medzinárodný olym-
pijský výbor, prvé písmeno abe-
cedy, 2., Nevidomosť, plietol, 3., 
Dávaj na vedomie, ide, 4., Dyspró-
zium, odlám, boh, 5., Rastlina s 
kmeňom, ťažko pracujem, 6., Ihlič-
natý strom, stred slova úkrok, ko-
vať, kyslík, 7., Nie široká, boh lásky, 
hektoliter, 8., Pikantná pomazán-
ka, papula, 6 v Ríme, 9., Len, spolu-
hlásky slova veslo, pracuje pluhom, 
10., Časti ciest, zbav šupky, 11., Sa-
mohlásky slova celá, pracujú moty-

kou, jedenkrát, ampér, 12., Patria-
ca Anete, naša politická strana, 13., 
Nútili, český folkový spevák, 14., 

Dvojhláska, patriaca Alike, kyslík 
Pomôcky: Atum, Eros, Kryl, Akela

Anna Rihová

KULTÚRA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

30. júla 2011 sa v Banskej Štiav-
nici na železničnej stanici konal Pik-
nik. Počasie organizátorom pria-
lo, a tak podujatie prilákalo mnoho 
domácich ako aj cezpoľných "pikni-
kujúcich" Program bol vskutku roz-
manitý a svojou troškou prispelo aj 
ICM Banská Štiavnica. 

Pre návštevníkov bol priprave-
ný stánok s propagačným materi-
álom o činnosti ICM a tvorivé diel-
ne pre všetky vekové kategórie. 
Najväčší úspech však malo živé 
"Človeče, nehnevaj sa", ktoré si 
účastníci mohli zahrať ako samot-
né fi gúrky. Katarína Tatárová

Piknik 
na stanici

Festival 
bizarných 
plavidiel 
„Utopenec“Obec Prenčov je jednou zo 

šiestich obcí, ktoré sú členmi 
združenia Mikroregión Južné 
Sitno. Obce každoročne organi-
zujú ľudový folklórny festival 
pod rovnomenným názvom 
„Podsitnianske dni hojnosti“. 

Ľudové slávnosti sa konajú od júna 
do augusta vždy v dvoch až troch ob-
ciach. Tento rok je to už XI. ročník s 
podujatiami v dvoch obciach v júli a 
v auguste. Júl organizovala obec Ba-
ďan pod názvom „Na husacom pľaci“ 
a v auguste sa pripravuje podujatie v 
obci Prenčov s názvom „V Prenčove 
na rínku“. 

Podsitnianske dni hojnosti sa vy-
značujú ponukou domácich hontian-
skych špecialít, ukážkami tradičných 
dedinských prác, ktoré sa moder-
nizáciou vidieka vytratili zo sloven-
ských dedín a programom zamera-
ným na ľudové tradície a remeslá. 

Tento rok sa slávnosti v Prenčo-
ve konajú dva dni pri príležitosti 
745. výročia založenia obce. V pia-
tok 12. augusta 2011 o 17.00 hod. 
bude slávnostné zasadnutie obecné-
ho zastupiteľstva, kde starostka obce 
Mgr. Alena Ciglanová ocení obyvate-
ľov obce, ktorí sa významne podieľa-
li na rozvoji obce a jej zviditeľňovaní. 
Folklórna skupina Prenčovan pokrstí 
svoje tretie CD „Ozveny prenčovské-
ho chotára III.“, na ktorom sa podie-
ľal ako hosť ľudovej hudby Tisovník 
aj známy primáš ľudovej hudby Ďa-
telinka Ondrej Molota. Pozvaní sú 
aj rodáci obce, ktorí sa hrdo hlásia k 
svojim koreňom. Stretnutie rodákov 

a ich slávnostné uvítanie je napláno-
vané na sobotu o 13:00.

Hlavný program Podsitnianskych 
dní hojností pokračuje sobotou 13. 
augusta 2011. Centrum obce Prenčov 
sa prenesie v čase o niekoľko desať-
ročí späť. Obyvatelia obce návštevní-
kom priblížia žatevné práce na poliach 
a lúkach, ktoré boli v čase leta pre de-
dinských obyvateľov samozrejmé, ak 
chceli zadovážiť pokrm pre seba a hos-
podárske zvieratá na celý rok. 

Pálenica bude otvorená pre verej-
nosť s ponukou dobrého pitia a je-
denia. Okrem súťaže v poznávaní 
destilátov miestnej pálenice návštev-
níci ochutnajú tradičné špeciality do-
mácností Prenčova a okolitých obcí. 
V priestore pred pálenicou sa pred-
stavia folklórne skupiny s ukážka-
mi ľudových tancov, zvykov a piesní, 
obyvatelia obce predstavia vidiec-
ke práce. V miestnej šmykni kováč 
drobnými ukážkami priblíži návštev-
níkom svoju ťažkú, ale krásnu reme-

selnú prácu. Gurmáni, ktorí obľubu-
jú smažené rybičky, si prídu na svoje 
pri miestnom rybníku. 

Kultúrny program pokraču-
je na hlavnom pódiu vystúpenia-
mi folklórnych skupín z Veľkej Le-
hoty, Zvolenskej Slatiny a Prenčova 
s ľudovou hudbou Tisovník . Večer-
ný program spestrí FS Vatra z Tlmáč 
a ľudová hudba Ďatelinka s Ondre-
jom Molotom a so svojimi sólistami. 
Tanečnou zábavou so živou hudbou 
Jewel sa slávnosti prehupnú do ne-
deľného rána.

Podsitnianske dni hojnosti sú pre 
každú obec sviatkom. Tak ako v mi-
nulosti sa ľudia na dedinách postre-
tali po ťažkej každodennej práci na 
ľudových zábavách a boli pre nich ra-
dosťou, tak i my dnes budeme radi, 
ak sa Podsitnianske dni hojnosti sta-
nú dňami rodinných a priateľských 
stretnutí, dňami oddychu, pohody 
a zábavy pre všetkých návštevníkov 
podujatia.  Drahomíra Prieberová

V Prenčove na rínku
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Banská Štiavnica sa stala 
v dňoch 9. – 17. júla 2011 
hlavným šachovým mestom 
na Slovensku. Okrem tradič-
ného Štiavnického živého 
šachu sa tu už po štvrtýkrát 
za posledných šesť rokov 
uskutočnili Medzinárodné 
majstrovstvá Slovenska v 
šachu jednotlivcov. 

Tohto roku sa organizátorom po-
daril husársky kúsok, keď sa šampi-
onátu zúčastnilo až 12 veľmajstrov 
(veľmajster je najvyšší titul pre hrá-
ča udeľovaný medzinárodnou ša-
chovou federáciou FIDE), čím bol 
výrazne prekonaný rekord z roku 
2002, keď sa podarilo prilákať 8 dr-
žiteľov tohto titulu. Aj vďaka tomu 

sa stalo tohtoročné podujatie najsil-
nejším otvoreným turnajom v slo-
venskej histórii. 180 hráčov zo 6 
štátov bolo rozdelených do dvoch 
hlavných turnajov A a B, pričom 
väčšinu tvorili hráči z krajín Vyše-
hradskej štvorky. Majstrom Sloven-
ska sa stal Tomáš Petrík z Modry, 
medzi ženami kraľovala Júlia Ko-
četková, priateľka Sergeja Movse-
siana. Absolútnym víťazom sa stal 
Jevgenij Gleizerov z Ruska. V tur-
naji Open B sa zo Štiavničanov naj-
viac darilo Mariánovi Šurkovi, kto-
rý skončil v silnej konkurencii 82 
hráčov na peknom 48.mieste. So-
lídny výkon podali aj Július Hip-
szki (58.miesto) a Karol Rendla (63.
miesto). Záver podujatia bol spes-
trený netradičným vystúpením, 

keď prítomným šachistom pred-
viedol svoje spevácke umenie ma-
ďarský šachový veľmajster Lajos 
Portisch. Na klavíri ho sprevádzal 
budapeštiansky virtuóz Valér He-
gedüs. Veľká vďaka patrí všetkým, 
ktorí podujatie podporili. Menovite 
sú to najmä Mgr. Nadežda Babiako-
vá, primátorka mesta, JUDr. Dušan 
Kollár, Medzinárodný vyšehradský 
fond, JUDr. Miroslav Číž, poslanec 
NRSR, Veľvyslanectvo USA, Sloven-
ský šachový zväz, Banskobystric-
ký samosprávny kraj, Ministerstvo 
kultúry SR, CoraGeo, ESET, NAD-
Ress, Magic Computers, Šachový 
klub Opevnenie Banská Štiavnica, 
rádio Expres, SAD Zvolen, MY No-
viny žiarskej kotliny, Štiavnické no-
viny a ďalší. Milan Maroš

Hrali sa najsilnejšie otvorené šachové majstrovstvá v histórii Slovenska

Majstrovstvá Slovenska 
v šachu jednotlivcov

V sobotu 6. augusta 2011 sa 
na Námestí sv. Trojice uskutoč-
ní tradičné podujatie Nezabud-
nuté remeslá, tento rok venované 
výrobcom hračiek a hračkám.Na 
remeselný trh je prihlásených viac 
než sto remeselníkov.

Súčasťou tohtoročných reme-
siel bude vystúpenie FS Urpín z 
Banskej Bystrice, ktorý predvedie 
širokú škálu svojich hudobných, 
tanečných či speváckych kreácií z 
celého Slovenska, a rôzne folklór-
ne hry, ktoré boli v obľube našich 
starých otcov a mám.

Môžete si zastrieľať z lukov a 
dozvedieť sa niečo viac o anglic-
kom, japonskom, maďarskom a 
loveckom kladkovom luku.

Podujatie začína o 10:00 a kon-
čí o 18:00.

Nezabudnuté 
remeslá

Koncert 
kapely Fragile

Rešeto
7. augusta 2011 o 17:00 sa 

predstavia 1st Slovak Pink Floyd 
Revival & Tri prasiatka. 

Víkend v znamení kvalitnej 
hudby s rockovým nádychom. 
Predstaví sa najlepší Revival Pink 
Floyd na Slovensku a populárna 
štiavnická kapela.

Zuzana Patkošová

Pozývame vás v piatok 5. au-
gusta 2011 o 19:00 do Amfi teátru 
pod Novým zámkom, v Banskej 
Štiavnici, kde opäť po dvoch ro-
koch vystúpi slovenská hudobná 
skupina FRAGILE v zložení: Bra-
ňo Kostka, Helena Krajčiová, Jana 
Golisová, Kamil Mikulčík, Slavo 
Košecký, Soňa Norisová, Svetlana 
Rymarenko a Viliam Csontos.

Ich predstavenia sú plné nie-
len výbornej hudby, ale predo-
všetkým skvelého humoru, vďaka 
ktorým zažijete neopakovateľný 
večer plný jedinečnej zábavy.

Vstupné: 11,50 €.

6. augusta 2011 o 18:00 na Ná-
mestí sv.Trojice sa po ročnej pre-
stávke do Banskej Štiavnice vra-
cia malý festival, ktorý spríjemní 
sobotný večer v centre mesta. Vy-
stúpia Stano Kalman, Orbus, Ko-
fein, Mysami a Peter Janků.

Folk & World 
Music Festival

Dňa 16. júla 2011 sa na Námestí 
sv. Trojice uskutočnil ďalší 
ročník podujatia Štiavnický 
živý šach. Nad organizátormi 
sa zľutovalo aj inak nie veľmi 
vľúdne letné počasie, a tak 
akcia mohla prebehnúť podľa 
plánovaného programu s 
veľmi dobrou návštevnosťou.

Podujatie ako každoročne otvoril 
krátky sprievod účinkujúcich a po 
ňom už nasledoval bohatý program, 
v ktorom vystúpili účinkujúci zo Slo-
venska a Českej republiky. Prvým z 
troch vrcholov akcie bola simultán-
na partia, v ktorej nastúpili veľmaj-
stri a hostia podujatia, legendy sve-
tového šachu Lubomír Kaválek a 
Lajos Portisch proti desiatim súpe-
rom súčasne. Legendy sa poriadne 
potrápili, ale keďže simultánne par-
tie majú najmä oddychový charak-
ter, odchádzali od šachovníc oni i ich 
súperi s úsmevmi na perách. Hneď 
po nich nastúpil na pódium zástup-
ca slovenskej knihy rekordov a za-
čal sa pokus o vytvorenie rekordu v 
historickom tanci. Po počiatočnom 
ostychu sa nakoniec námestie za-
plnilo presne 333 divákmi, ktorí sa 
naučili základy tanca a o malú chvíľu 
ho s väčšou či menšou námahou aj 

zatancovali. Výsledkom je ustano-
vujúci rekord, ktorý bude zapísaný 
do spomenutej knihy.

Presne o deviatej večer zasadli 
do kresiel L. Kaválek a L. Portisch a 
odohrali partiu so živými fi gúrami. 
Po nešťastných chybách americké-
ho šachistu českého pôvodu sa stal 
pomerne rýchlym víťazom maďar-
ský reprezentant, ktorý bol v osem-
desiatych rokoch na treťom mieste 
svetového rebríčka. Korunováciu 
vykonala na základe tradície za zvu-
ku fanfár primátorka mesta Nadež-
da Babiaková. Potlesk divákov oce-
nil nádherné súboje, ktoré zviedli 
domáci a prievidzskí dobrovoľníci 
v úlohách fi gúrok. Najmä im patrí 
ocenenie za mesiace príprav, vrcho-
liace práve na našom podujatí. 

Nočný program ukončili soko-
liari, ohňová šou a historické tan-
ce. Už to, že aj počas tohto progra-
mu ostalo námestie plné, svedčí o 
tom, že sa na ňom cítili všetci divá-
ci veľmi dobre. Iste k tomu prispel 
aj popoludňajší program s histo-
rickým jarmokom, interaktívnymi 
hrami, stredovekými špecialitami 
a inými prekvapeniami. Jednodu-
cho – Štiavnický živý šach zažil ďal-
ší úspešný ročník.

Nebolo by možné ukončiť ten-

to krátky príspevok bez poďako-
vaní zo strany organizátorov: ďa-
kujeme vedeniu mesta za podporu 
kultúrneho života; sponzorom a 
partnerom za dôveru, ktorú v nás 
vkladajú; Milanovi Marošovi za ex-
celentnú spoluprácu pri prípravách 
akcie; J. Blaškovičovi za promptnú 
opravu poškodených rekvizít; M. 
Jánošíkovi a kolektívu hudobníkov 
za napísanie a nacvičenie nových 
hudobných častí programu; celému 
kolektívu spolupracovníkov z od-
delenia kultúry, cestovného ruchu 
a športu, ktorí prispeli k úspešné-
mu priebehu akcie; N. Píšovi a čle-
nom ŠK Opevnenie za spoluprácu; 
R. Kartíkovi a jeho podriadeným 
za výraznú pomoc pri inštalácii a 
deinštalácii tribúny; J. Marunia-
kovi za poskytnutie priestorov v 
dňoch, keď sa skúšky nemohli ko-
nať v Kultúrnom centre; a samo-
zrejme tým najdôležitejším – dob-
rovoľníkom z Banskej Štiavnice a 
Prievidze a členom skupiny histo-
rického šermu Bojník, bez ktorých 
by sa podujatie nemohlo uskutoč-
niť. Ďakujeme aj tým, ktorých sme 
v tomto článku nespomenuli, ale 
ktorí Štiavnický živý šach 2011 
akoukoľvek formou podporili.

Rastislav Marko

Štiavnický živý šach
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Dňa 2. júla 2011 sa konali 
v maďarskom Visegráde 
Majstrovstvá Európy v Cross 
triatlone. 

Bol to premiérový pretek pre Bo-
huša. Prvou disciplínou bol hro-
madný štart do Dunaja. Plávali sa 
okolo bójí 2 okruhy v dľžke 1200m 
pri teplote vody 17 stupňov. Bola 
to pre neho najslabšia disciplína v 
cross triatlone. Po výbehnutí z Du-
naja bolo treba rýchlo vyzliecť ne-
oprén, obuť cyklistické tretry a ute-
kať tristo metrov do depa po horský 
bicykel. Po 1. km na ceste začalo 
stúpanie v ťažkom rozbahnenom 
teréne v dľžke 25 km s prevýšením 
800m. Horské cesty boli náročné na 
stúpania v blate po členky a strmé 
zjazdy dali zabrať na kondíciu a sú-
stredenie, aby nedošlo k nebezpeč-
ným pádom. Po dojazde do depa 
čakala na neho posledná jeho silná 
disciplína – beh na 9 km s prevý-
šením 300m. Začiatok sa bežal po 
trávnatej Dunajskej hrádzi, potom 
začalo prudké stúpanie na hrad Vi-
segrád po kamenistých chodníkoch 
a strmý zbeh dole. Najhorší úsek bol 
300 m pred cieľom. Na konci Cross 
triatlonu bolo treba prebehnúť 20m 
kanálom plným vody a blata po lýt-
ka. 

Výsledky v kategórii veteránov: 
1. miesto Surwio Amand, Polsko, 2. 
miesto Oliptz Michael, Rakúsko, 3. 
miesto Bohuš Melicherčík, Sloven-
sko. 

Na tej istej trati ako sa bežala po-
sledná disciplína Cross triatlonu sa 
konali popoludní preteky v behu do 
vrchu, ktoré boli zároveň Majstrov-
stvami Maďarska. Zúčastnil sa ich 
aj Dano Matis , ktorý obsadil 2. 
miesto v behu na 11 km v kategó-
rii veteránov.

Je tomu 20 rokov, keď Mgr. Bo-
huslav Melicherčík, Ing. Jozef Fa-
bian a Ing. Ján Sládek organizo-
vali v Banskej Štiavnici prvý Cross 
triatlon v bývalom Československu 
a jeden z prvých Cross tiatlonov v 
Európe a vo svete. Preteky pod ná-
zvom Horský triatlon – MTB triat-
lon sa konali na Richňavskom jaze-
re, cyklistický a bežecký úsek boli v 

členitom teréne v okolí štiavnických 
tajchov a jarkov. Cyklistická trať sa 
dala absolvovať len na horskom bi-
cykli. Prvé ofi ciálene Majstrovstva 
sveta boli až v roku 1996 v kolíske 
triatlonu na Havaji pod názovom 
Xterra triatlon. V USA sa tento ná-
zov zachoval dodnes. Slovenská 
triatlonová únia pripravuje pre bu-
dúci rok slovenský pohár v Cross 
triatlone, ponúka organizovanie aj 
v štiavnickom regióne, ktorý má 
ideálne podmienky pre tieto pre-
teky. Minulý rok boli Majstrovstvá 
Európy v Cross triatlone na Sloven-
sku v Myjave, budúci rok budú v 
Belgicku a ďaší rok sa zhostí organi-
zovania Rakúsko. Roman Kuruc

Dňa 16. júla 2011 sa na 
volejbalovom ihrisku pri 
hostinci Blarazíny v Štefultove 
uskutočnil 1.ročník volejba-
lového turnaja pod názvom 
Šíma – cap.

Názov sa nesie po zakladateľoch 
tejto myšlienky Kristíne Šímovej, 
Lukášovi Šímovi a Zuzke Rudin-
skej. Je len dobré, že v tejto ťažkej 
ekonomickej dobe a zanikajúcimi 
športovými podujatiami v B.Štia-
vnici vznikajú nové športové podu-
jatia, či už v podobe volejbalu alebo 
iných športových odvetví. Turnaja 
sa zúčastnilo 6 družstiev. Hralo sa 

systémom každý s každým a výsled-
né resumé bolo – 1.miesto ŠK Šte-
fultov, 2.miesto Renegáti, 3.miesto 
SKI Dúbravy, 4.miesto VK Sitno, 
5.miesto Chrobáky, 6.miesto Mrav-
ce. Víťazné družstvo ŠK Štefultov 
hralo v zostave – Katrinec Roman, 
Potančok Milan, st. Ernek Peter, 
Potančok Milan ml., Palovič Slavo-
mír, Potančoková Janka a Fréma-
lová Simona. Organizátori vyhod-
notili najlepšieho hráča, ktorým sa 
stal Meštan Michal, najlepšou hráč-
kou bola Potančoková Janka a naj-
lepším rozhodcom sa stal Macák Pe-
ter. Poďakovanie patrí Slavomírovi 
Palovičovi za poskytnutie a prípra-

vu volejbalového ihriska a sponzo-
rom tohto športového podujatia. 
Sú nimi: Tanád šport, Supremus p. 
Juhásová, Azor p. Majer, Requiem, 
Suzi Secret, p. Chrobáková Vlasta, 
Zvarup p. Šíma Karol, Beta – Car, 
s.r.o., Blarazíny, Direct Real Top – 
p. Šíma Tomáš, Kaderníctvo – p. 
Čaklošová, Baby – Julinka, Pivo-
var Steiger, Prospect, Ovocie a zele-
nina – p. Výbochová. Zároveň ešte 
priaznivcov volejbalu pozývam na 
volejbalový turnaj o pohár ŠK Šte-
fultov, ktorý sa uskutoční v sobotu 
6.8.2011 na hokejovom ihrisku pri 
Kultúrnom dome v Štefultove.

Milan Potančok

V dňoch 24. – 26. júna 2011 sa v 
50 m bazéne v Štúrove konali Let-
né Majstrovstvá SR v plávaní 11, 
12, 13 ročných. Na pretekoch sa 
zúčastnili aj 2 plavci z PKBŠ. 

Prinášame výsledky. 

Ernek Šimon - 2000
50 m voľ. sp. - 35.73 - 12.
100 m voľ.sp. - 1:18.87 - 13. 
100 m prsia - 1:39.51 - 7. 
200 m prsia - 3:24.34 - 4. 
200 m poloha - 3:17.77 - 12.

Orság Dalibor Daniel – 1998 
 50 m voľ. sp. - 31.46 - 17. 
100 m voľ. sp. - 1:13.08 - 23.
100 m znak - 1:30.26 - 24. 
100 m prsia - 1:22.97 - 3.
200 m prsia - 3:06.13 - 7. 

Lubo Tenkel

Rozlosovanie IV.ligy 
Dospelí r. 2011/12
7.8.2011, 16:30 BŠ - Málinec
14.8.2011, 16:30 Č. Balog - BŠ
21.8.2011, 16:00 BŠ - Jesenské
28.8.2011, 16:00 Kováčová - BŠ
04.9.2011, 15:30 BŠ - Revúca
11.9.2011, 15:30 Hliník nad Hro-
nom - BŠ
18.9.2011, 15:00 BŠ - Š. Bane
25.9.2011, 15:00 JUPIE BB - BŠ
2.10.2011, 14:30 BŠ - Brusno
9.10.2011, 14:30 Badín - BŠ
16.10.2011, 14:00 BŠ - Divín
23.10.2011, 14:00 Poltár - BŠ
30.10.2011, 14:00 BŠ - Fiľakovo

Rozlosovanie IV.ligy 
Dorast r. 2011/12
6.8.2011, 14:00 BŠ - Šalková
13.8.2011, 14:00 Tornaľa - BŠ
20.8.2011, 14:00 BŠ - Bacúch
28.8.2011, 13:30 Hriňová - BŠ
3.9.2011, 14:00 BŠ - Brusno
11.9.2011, 13:00 Hliník nad Hro-
nom - BŠ
17.9.2011, 14:00 BŠ - Hodruša
25.9.2011, 12:30 Sliač - BŠ
1.10.2011, 14:00 BŠ - Jesenské
9.10.2011, 12:00 Žarnovica - BŠ
15.10.2011, 14:00 BŠ - Divín
23.10.2011, 11:30 Krupina - BŠ
29.10.2011, 14:00 BŠ - Kalinovo

Kam na futbal?
IV.liga muži 1.kolo 7.8 o 16:30 
hod. BŠ – Málinec, Št.Bane – Fi-
ľakovo
IV.liga dorast 1.kolo 6.8. o 14:00 
hod. BŠ – Šalková FUDO

Bohuš Melicherčík bronzový 
v maďarskom Visegráde

Volejbalový turnaj v Štefultove

Bohuš Melicherčík na stupni víťazov. foto jakub melicherčík Futbal

Plávanie
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Hľadám ľudí pre betonárske 
práce, ktorí sa vedia 

bez dozoru samostatne 
realizovať na stavbe - prac. 

zmluva alebo dohoda. 
Taktiež ponúkam prácu pre 
brigádnikov od 18 rokov!

0915 181 410

Predám
rámové
lešenie
Portále Perni - 513,36m2

0910 962 247

Predám novú liaheň na vajíčka, cena  
129 €, tel.č.: 0914 291 265

Lacné autodiely, výfuky, tlmiče, spoj- 
ky, rozvody motorov, telefónnom čísle 
0907 181 800

Predám elektrocentrálu 3000 W,  
cena 250 €, benzínové čerpadlo na 
vodu, cena 150 €, tel.č.: 0907 181 800

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

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

Vezmem do prenájmu alebo kúpim  
ornú pôdu do 0,10/m², v okolí BŠ, tel.č.: 
0908 531 348

Predám garáž na Mládežníckej (pod  
plavárňou). Cena 4 500 €, telefónnom 
čísle 0905 801 231

Predám nábytok do spálne, tel.č.:  
0910 306 335

Predám plynový kotol Protherm,  
cena 300 €, tel.č.: 0904 648 882

Predám 3-izbový byt v BŠ o rozlo- 
he 97m² aj so zariadením, komplet-
ne prerobený. V byte kuchyňa na mie-
ru, 2 x WC, balkón. K bytu patrí polo 
garáž. Byt sa nachádza v tichom, pek-
nom prostredí v oblasti Zigmund šach-
ta. Cena: 67 000€, len vážny záujemca, 
0905 210 436

Predám pozemok okr. BŠ – Počúva- 
dlo, 704m², cena 9 900 €, 0911 119 209

Predám 3-izbový byt v BŠ, tel.č.:  
0949 176 315

Predám záhradu 26 árov v lokalite  
Podsitnianska, LACNO, 045/6912557

Predám 2 – izb. tehlový byt, prerobený  
na Križovatke. LACNO. 0907 791 861

Dám do prenájmu zariadený 3-izbo- 
vý luxusný byt v tichom centre v BŠ, 
tel.č.: 0903 795 775

Predám rekreačnú chatu pri jazere v  
B. Studenci, tel.č.: 0944 134 109

Prenajmem nehnuteľnosť na Križo- 
vatke (obchod – služby 70 m²), tel.č.: 
0905 386 359 

Spoločnosť BON TAP PRO, B.Štiavn- 
ica, prijme do PP stolárov a čalúnnikov 
s možnosťou nástupu ihneď, kontakt: 
Rudinská Ľubica, 0948 035 526

Hľadám zateplovačov do BŠ,  
tel.č.:0903 271 161

INPROKOM spol. s r.o. Bratislava,  
Na paši 4, prijme do pracovného pome-
ru ELEKTRIKÁRA – ÚDRŽBÁRA s pra-
xou vo výrobe a platným osvedčením s 
nástupom ihneď. Písomné žiadosti za-
sielajte na e-mail spoločnosti hrm@in-
pokom.sk. Spoločnosť poskytuje uby-
tovanie. Bližšie informácie získajú 
uchádzači o pracovné miesto pri osob-
nom pohovore.

Dovoz dreva - štiepané, metrovica,  
palety, brikety, stavebniny, štrky, pies-
ky, brizolit a iné, tel.č.: 0903 121 901

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

inzercia reality

služby

práca


