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InzercIa

Festival peknej hudby opäť 
ponúkol kvalitu

Jubilejný Náckov pochod

Otvorenie Festivalu peknej hudby na Starom zámku.  foto lubo luzina

Od 26. – 29. júla sa v našom meste 
konal už XIII. roč. letného Festivalu 
peknej hudby, ktorý je považovaný 
za najlepšie podujatie v oblasti 
klasickej hudby na Slovensku.

Jeho umelecký vedúci p. Eugen 
Prochác, vďaka svojim kontaktom 
v hudobnej Európe, vie do Štiavnice 
prilákať špičkové telesá i interpre-
tov. Hneď v prvý večer – vo štvrtok 
– sa milovníkom operného umenia 
v Kostole sv. Kataríny predstavili 
sólisti SND Božena Ferancová a Pa-
vol Remenár. Ich sólové vystúpenia 
i duetá zo známych opier R. Leonca-
valla a P.I. Čajkovského odmenili di-

váci búrlivým potleskom. Na klaví-
ri ich sprevádzal Robert Pechanec. 
Festival slávnostne otvorila a umel-
cov privítala primátorka mesta Mgr. 

Nadežda Babiaková v priestoroch 
Starého zámku na vernisáži obrazov 
akad. maliara Vladimíra Petríka.

•3.str.

15. Náckov štiavnický pochod, 
ktorý sa uskutočnil 27. júla 2012 
bol jubilejný. Toto humoristic-
ké podujatie je venované postave 
štiavnického Nácka a koná sa kaž-
doročne pri príležitosti menín Ig-
nác (po štiavnicky Nácko). Auto-
rom myšlienky bol Milan Šesták, 
z jeho podnetu sa dňa 29.7.1998 
uskutočnil  prvý pochod. Slávnost-

né otvorenie tohtoročného pocho-
du sa uskutočnilo na terase Baníc-
kej krčmy pri štôlni Glanzenberg 
krátko po siedmej hodine večer-
nej. Po hudobnom naladení z CD 
spevokolu Štiavničan sa ujal slo-
va moderátor podujatia Ing. Milan 
Ferenc, ktorý privítal účastníkov, 
osobitne hostí zo Spolku priate-
ľov Bane Nováky,  zo Starohorské-

ho baníckeho spolku Richtergrund 
zo Starých Hôr a nového náhrad-
ného interpreta postavy štiavnic-
kého Nácka, Ing. Erika Sombathy-
ho. Po baníckej hymne „Zdar Boh 
hore!“. intonovanej spevokolom 
Štiavničan, nasledovalo priehrštie 
náckovských vtipov, po ňom rezká 
pieseň  „Stávaj, Handzo, hore“. 

•3.str.

Festival 
Bachovej 
hudby 
2012 – 
BachTribute
V dňoch od 2. júla do 7. júla 
2012 sa v meste Banská 
Štiavnica konal Festival 
Bachovej hudby 2012 – Bach-
Tribute.

Tento festival organizujú mla-
dí študenti OZ Arsè vitae (Sla-
vomír Michna, Matúš Sliacky, 
Martina Pauková, Viktor Hir-
schner, Adam Stráňavský, Jozef 
Sivák, František Herman ), pod 
vedením riaditeľa festivalu Ma-
túša Sliackeho, študenta Hudob-
nej akadémie Jána Allbrechta v 
B.Štiavnici.

Festival v sebe zahŕňal kon-
certy starej a novej komornej 
hudby autorov ako napr. Johann 
Sebastian Bach, F. List, Piazolla, 
Vivaldi a mnohých ďalších. 

Návštevníci si mohli sklad-
by od týchto autorov vypočuť v 
podaní vzácnych hostí, ako bol 
doc. Imrich Szabó ArtD. z VŠMU 
v Bratislave (organ), Peter Frizée 
z Viedne (organ), Ensemble Mgr.
art Ľuboša Bernátha ArtD. 

•4.str.
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Portugalský veľvyslanec 
v Banskej Štiavnici

Dňa 24. 7. 2012 navštívil na histo-
rickej radnici pani primátorku Mgr. 
Nadeždu Babiakovú veľvyslanec Por-
tugalska pán João Luis Niza Pinhei-
ro.  Hlavnou témou rozhovoru me-
dzi pánom veľvyslancom a pani 
primátorkou bola vzájomná spolu-
práca a partnerstvo Banskej Štiavni-
ce, kaštieľa vo Svätom Antone a por-
tugalského mesta Sintra, ktoré pani 
primátorka navštívila minulý rok pri 
príležitosti konania 11. svetového 
kongresu Organizácie miest sveto-
vého dedičstva. Pán veľvyslanec pre-
javil záujem o partnerstvo z dôvodu, 
že Banská Štiavnica ho očarila svojou 
polohou, okolitou prírodou a duchom 
mesta, ktoré mu pripomína prostre-
die, v ktorom sa nachádza  portugal-
ské mesto Sintra. Okrem toho ho za-
ujalo, že vlastníci kaštieľa vo Svätom 
Antone, rod Coburgovcov, má spoje-
nie aj s Portugalskom. Bol príjemne 
prekvapený, keď v kaštieli našiel maľ-
by s vyobrazením Sintry. Zápisom do 
kroniky Mesta Banskej Štiavnice vy-

jadril pán veľvyslanec radosť z toho, 
že mohol navštíviť naše mesto, ktoré 
výborne reprezentuje krásy Sloven-
ska a nádej, že sa do Banskej Štiavni-
ce ešte vráti, aby sa mohol s pani pri-
mátorkou dohodnúť na spolupráci s 
Portugalskom a aby priblížil Portugal-
sko obyvateľom nášho mesta. Okrem 
toho pogratuloval k 250. výročiu za-
loženia Baníckej akadémie v Banskej 
Štiavnici.                   Henrieta Godová

30.júla.
Riešenie problematiky činnosti  �
rómskeho klubu. 
Pracovné rokovanie k požia- �
davke zriadenia pracoviska Slo-
venskej agentúry životného 
prostredia v Banskej Štiavnici. 
Pracovné rokovanie s predse- �
dom VÚC BBSK Vladimírom 
Maňkom k zachovaniu osobnej 
vlakovej dopravy na trati Hron-
ská Dúbrava - Banská Štiavnica 
a k riešeniu autobusových prí-
pojov k železničným spojom.  

31.júla. 
Pracovné rokovanie s riadite- �
ľom Úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny v Banskej Štiavnici 
Ing. Štefanom Filipom. 
Uskutočnila sa gremiálna pora- �
da zástupcov mestských spoloč-
ností a vedúcich oddelení MsÚ.  
Práca v meste - obhliadka opor- �
ných múrov a ciest. Individuál-
ne pracovné stretnutia.

1.augusta.
Pracovné stretnutie k zabezpe- �
čeniu osláv SNP.
Riešenie problematiky spo- �
ločnosti Mestské lesy Banská 
Štiavnica, s.r.o.
Pracovné rokovanie so zástup- �
cami Stredoslovenskej vodá-
renskej spoločnosti, a.s. Banská 
Bystrica. 
Posledná rozlúčka s občanom  �
nášho mesta p. Petrom Pivarčim.  

2.augusta.
Zasadnutie Predsedníctva Oblast- �
nej organizácie cestovného ruchu.

3.augusta.
Riešenie projektov a financova- �
nia v rámci rozpočtu mesta.  
Práca v meste, individuálne pra- �
covné stretnutia.

Andrea Benediktyová

Dopravná nehoda
Dňa 6.6.2012 o 08:00 bolo na 

MsPo oznámené, že na Ul. Vodá-
renská v Banskej Štiavnici došlo 
k uvoľneniu kari – rohože, ktorá 
tvorila plot stavby a táto násled-
ne padla na motorové vozidlo, 
prechádzalo po uvedenej ulici. 
Príslušníci MsPo zaistili miesto 
škodovej udalosti, zistili majite-
ľa stavby a zodpovednú osobu za 
stavbu.  Následne vec odovzdali 
v zmysle vecnej príslušnosti. Prí-
pad realizoval príslušník Doprav-
ného inšpektorátu OR - PZ ZH.

Verejný poriadok
Dňa 7.6.2012 o 07:20 hliadka 

MsPo zistila, že v Banskej Štiav-
nici na Ul. L. Svobodu sa nachá-
dzajú osoby, ktoré znečisťujú 
verejné priestranstvo. Kontro-
lou bolo zistené, že ide o J.D. a 
T.Š. Vec bola vybavená v zmysle 
priestupkového zákona a osoby 
opustili daný priestor.

Zadržanie páchateľa
Dňa 8.6.2012 o 17:50 hod. bolo 

telefonicky oznámené na MsPo, 
že v objekte bývalého Stredné-
ho odborného učilišťa lesníckeho 
v Banskej Štiavnici na Ul. Kysi-
hýbeľská neznáma osoba rozbíja 
sklené výplne. Hliadka vykonala 
kontrolu uvedeného objektu. Po-
čas kontroly príslušníci MsPo v 
objekte zadržali páchateľa, ktorý 
sa snažil pred hliadkou uniknúť 
cez rozbité okno. Páchateľ mal 
pri sebe kovovú tyč. Lustráciou 
bolo zistené, že ide o O.P. Meno-
vaný bol zadržaný a odovzdaný 
na OO - PZ BŠ k ďalšej realizácií 
prípadu.

Vladímír Kratoš, náčelník MsPo

Poďakovanie 
Obyvatelia sídl. Drieňová 

č.10/4 chcú poďakovať p. primá-
torke nášho mesta Mgr. Nadež-
de Babiakovej za veľkú pomoc pri 
preprave, ktorú nám poskytla, aby  
sanaši občania mohli zúčastniť na 
poslednej rozlúčke – k večnému 
odpočinku – obľúbenej spolubý-
vajúcej – Evke Hrbáčikovej, v jej 
mieste posledného bydliska. 

Poďakovanie 
Aj v čase hospodárskej krízy sú 

ľudia, ktorí majú veľké srdce a záu-
jem pre rozvoj školstva v Základnej 
škole s materskou školou Maximi-
liána Hella v Štiavnických Baniach. 
Ďakujem firme „Sammar – Erika Pi-
varčiová“, p. Ondrejkovi, p. Ďurico-
vi za vykonané odborné práce a ro-
dičom detí (p. Kačáni, p. Bardoň, p. 
Supuka) za finančnú podporu našej 
materskej školy. Úprimná vďaka.

Mária Hrnčiarová,
zástupkyňa pre MŠ

Dátum Poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti

4.08.2012 MUDr. Luptáková Eva  

5.08.2012 MUDr. Ferjančiková Oľga

11.08.2012 MUDr. Gubricová Hana

12.08.2012 MUDr. Kindernayová Dana

18.08.2012 MUDr.  Adamovicová

19.08.2012 Ambulancia 
 MUDr. Daniela Burdová

25.08.2012 MEDPROM, s.r.o.
( MUDr. Vacval)

26.08.2012 MUDr. Gubricová Hana

29.08.2012 MEDPROM, s.r.o.( MUDr. 
Vacval)

Miesto výkonu LSPP : Bratská 17, Banská Štiavnica
Čas vykonávania LSPP: Soboty, nedele a sviatky 
07,00 – 07,00 hod. nepretržite
Prevádzkovateľ: Nemocnice a polikliniky, n.o.,
Záhradnícka 46, Bratislava

Zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vykonávajúcich 
LSPP v mesiaci august 2012

Rozpis lekárskej služby 
prvej pomoci pre dospelých

MUDr. Ľudmila Lysinová, MPH vedúca odboru
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opäť ponúkol kvalitu
•1.str.Kurátorom výstavy bol PhDr. 
Bohumír Bachratý. Hudobnou vložkou 
prispeli violončelista Eugen Prochác 
a akordeonista Rajmund Kákoni. Od-
znela svetová premiéra diela Ecinitna 
Jevgenija Iršaia. Po výdatnej popo-
ludňajšej búrke sa počasie umúdri-
lo, a tak sa vystúpenie komorného 
sláčikového kvarteta mohlo usku-
točniť v Lapidáriu. Rakúski hu-
dobníci vynikajúco ovládajú svoje 
nástroje. Počas ich koncertu neraz 
odznelo nadšené „bravo!“Baroková 
kaplnka v Múzeu vo Svätom Anto-
ne je stálym miestom koncertných 
vystúpení Festivalu peknej hudby. 
Jej krásne priestory podfarbovali 
čaro husľového recitálu pražských 
umelcov Mráčkovcov, otca a syna. 
Na záver si zahrali Serenádu B. Mar-

tinů spolu s Majstrom E. Prochá-
com. Obecenstvo dlhotrvajúcim po-
tleskom si vynútilo prídavok.Zlatým 
klincom programu bol sobotňajší 
takmer dva a polhodinový koncert 
orchestra Bratislava Hot serenaders. 
Kostol sv. Kataríny praskal vo šví-
koch, pristavovali sa stoličky, lavice, 
desiatky návštevníkov si celé vystú-
penie vypočulo postojačky po oboch 
stranách chrámu. Bola to skutočná 
„lahôdka“, americký džez 20. rokov 
i slovenská hudba 40. rokov, ktorú 
preslávil František Krištof Veselý. 
Vtipné uvádzanie jednotlivých čísel,  
nenapodobiteľná komunikácia Mila-
na Lasicu s publikom i jeho spevácke 
umenie vyvolávali búrku nadšenia a 
potlesk na otvorenej scéne. Hudob-
níci hrali s veľkou chuťou a venovali 

nadšenému publiku niekoľko prí-
davkov. Nedeľný promenádny kon-
cert Slovenského dychového kvinte-
ta v hudobnom altánku v Sklených 
Tepliciach zavŕšil toto príjemné a 
hodnotné podujatie.

Touto cestou sa chceme v mene 
Štiavničanov a návštevníkov mesta 
poďakovať umeleckému riaditeľo-
vi festivalu p. Eugenovi Prochácovi, 
p.Lele Zemanovej a ďalším organi-
zátorom, sponzorom i účinkujúcim 
za krásne umelecké zážitky. Maj-
strovi Prochácovi  k okrúhlemu ži-
votnému jubileu dodatočne blaho-
želáme, prajeme najmä zdravie, veľa  
invencie, umeleckých úspechov a ra-
dosti zo života. Nech si ešte dlho za-
chová priazeň k nášmu mestu.

Nora Bujnová

Požívanie alkoholických 
nápojov 

Dňa 25.07.2012 príslušníci Ob-
vodného oddelenia PZ v Banskej 
Štiavnici počas vykonávania do-
hľadu nad bezpečnosťou v cestnej 
premávke vykonali v obci Beluj 
kontrolu vozidla zn. Fiat 126, pri 
ktorej bolo zistené, že vozidlo ria-
di nevodič M.B., ktorý bol podro-
bený dychovej skúške na zistenie 
alkoholu v dychu, kde bola prí-
strojom Alcotest nameraná hod-
nota 0,23 mg/l. Vec bude riešená 
v zmysle priestupkového zákona. 

Krádeže
Dňa 27.07.2012 poverený prí-

slušník Obvodného oddelenia PZ v 
Banskej Štiavnici začal trestné stí-
hanie a súčasne vzniesol obvinenie 
osobe L.F. za prečin krádeže a poru-
šovanie domovej slobody, nakoľko 
obvinený vnikol dňa 25.07.2012 
na súkromný pozemok poškodené-
ho I.M., kde odcudzil kovový sud, 
ktorý následne odovzdal v zber-
ných surovinách. Zároveň bol po-
daný návrh na okresnú prokuratú-
ru na väzobné stíhanie osoby, ktorý 
okresný súd akceptoval. 

Dňa 30.07.2012 bol v nočných 
hodinách zadržaný pri páchaní 
trestného činu krádeže vlámaním 
v priestoroch kostolíka Kalvárie v 
Banskej Štiavnici J.Č., kde bolo zača-
té trestné stíhanie a súčasne vznese-
né obvinenie vyšetrovateľom OKP 
Okresného riaditeľstva PZ v Žiari 
nad Hronom. Páchateľ spôsobil na 
odcudzených elektrických vodičoch 
škodu najmenej  80,- eur. 

kpt. Mgr. Vladimír Fábry
riaditeľ OO PZ BŠ

Jubilejný Náckov pochod
•1.str. Potom sa už necelá stov-
ka účastníkov na čele s vlajkono-
sičmi a „pivným servisom“ so su-
dom piva Steiger na vozíku vydala 
smerom k druhej zastávke. Tou 
bola bývalá kaplnka sv. Ignáca 
v Kammerhofe, kde  účastníkov 
prijal náležitým občerstvením 
PhDr. Jozef Labuda, CSc., riaditeľ 
múzea, potom nasledovala pieseň 
„Nad Maxšachtou na tej Rovni“ a  
ďalšie náckovské vtipy. Účastní-
kom sa v Kammerhofe tak veľmi 
zapáčilo, že moderátor mal čo ro-
biť, aby účastníkov zoradil na po-
chod k ďalšej zastávke, ktorou bola  
Pizzeria „Pri šachte Kaufhaus“, 
kde účastníkov privítal jej maji-
teľ Peter Ernek. Ten ,okrem ve-
novania osobitného finančného 
príspevku na konanie podujatia, 
aj náležite pohostil Náckovu su-
itu, ktorá sa po zaspievaní pies-
ne „Išla Pepa z ringu“ a odznení 
ďalších vtipov vybrala hore Štiav-
nicou k ďalšej zastávke. Tou bola 
bolo Pizzeria „Black-M nad Kozá-
kom“, kde účastníkov privítal a aj 
obslúžil jej majiteľ Marián Čierny, 
tu si účastníci aj zaspievali pieseň 
„Starý študent“. Piatou zastáv-
kou bol Štiavnický betlehem, kde 
účastníkov privítala pani Emília 

Babicová. Po vzhliadnutí tohto 
výnimočného diela „majstra Pet-
ra zo Štiavnice“ a zaspievaní pies-
ne „Dolnú bránu“ sa Nácko so 
suitou pobral krátkou cestou k 
poslednej zastávke, ktorou bol 
Hotel Grand - Matej, kde ich pri-
vítal majordomus hotela Ľudovít 
Kaník a Timon Turčan s hudob-
nou produkciou.  Po občerstvení 
a príhovore „majordómusa“ do-
stal slovo aj najznámejší inter-
pret postavy štiavnického Nácka, 
Jozef Osvald potom už mohol 
moderátor podujatia poďakovať 
všetkým za účasť, vysloviť žela-
nie, aby sa všetci takto o rok v 
zdraví opäť stretli na 16. pocho-
de, keď by mohol byť ďalšou za-
stávkou aj štiavnický „Trotuár“ 

so sochou štiavnického Nácka (ak 
už bude zhotovená). Po intono-
vaní baníckej hymny „Banícky 
stav“ bola oficiálna časť pocho-
du ukončená  a nasledovala voľ-
ná zábava za hudobnej produk-
cie T. Turčana.

Poďakovanie za vydarený jubi-
lejný Náckov štiavnický pochod 
patrí všetkým účastníkom, spe-
vokolu Štiavničan, ako aj spon-
zorom, Baníckej krčme pri štôlni 
Glanzenberg, Slovenskému ban-
skému múzeu, Pizzerii „Pri šach-
te Kaufhaus“, Pizzérii „Black-M 
nad Kozákom“, Ing. arch. Petrovi 
Chovanovi a Hotelu Grand – Ma-
tej. Všetkým prináleží aj vrúcne 
banícke „Zdar Boh!“.

Milan Ferenc

Sekretariát: 045/69 200 73
Prednosta úradu: 045/69 200 73
Štátna správa ochrana prírody a 
krajiny: 045/69 200 74
Štátna správa ochrany ovzdu-
šia:045/69 200 73
Štátna vodná správa:
 045/69 200 74
Štátna správa odpadového hospo-
dárstva: 045/69 200 74
Vedúca odboru starostlivosti o ŽP:  
045/69 200 75
Fax:  045/69 200 75

Zmena tel. čísel Obvodného 
úradu životného prostredia v 
Banskej Štiavnici
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Živý šach opäť s úspechom
V sobotu 14. Júla 2012 sa v 
Banskej Štiavnici uskutočnil 8. 
ročník podujatia Štiavnický živý 
šach. Napriek nepriazni počasia 
sa organizátorom podarilo 
včasnými zmenami umožniť 
divákom nielen vychutnať 
si hlavný bod programu, ale 
vytvoriť aj nový slovenský 
rekord v historickom tanci.

Podujatie v štýle stredoveku aj 
v tomto roku pritiahlo do Ban-
skej Štiavnice tisícky návštev-
níkov. Tí si mohli vychutnať vy-
stúpenia skupín historického 
šermu, žonglovanie, stredoveké 
hry pre deti, rozprávanie o his-
tórii templárov, ukážku Guten-
bergovho tlačiarenského stroja a 
ďalšie atraktivity. Vzhľadom na 
nepriaznivú predpoveď počasia sa 
Štiavnický živý šach presunul na 
16.00 hod. Proti sebe zasadli Ser-
gej Movsesian (ARM) a Zoltán Al-
mási (HUN). V súboji hranom na-
slepo, plnom efektných súbojov 
na šachovnici sa nakoniec z víťaz-
stva tešil maďarský hosť. V záve-
re programu sa návštevníkom ak-
cie podarilo prekonať slovenský 
rekord v počte účastníkov histo-
rického tanca branle de pinagay, 
keď sa na Námestí sv. Trojice pohy-

bovalo v rytmoch starej hudby 363 
tanečníkov.

Napriek tomu, že po 19. hodi-
ne museli organizátori z dôvodu 
nepriaznivého počasia podujatie 
ukončiť, akcia sa opäť stretla s po-
zitívnou reakciou návštevníkov zo 
všetkých kútov Slovenska i zahra-
ničia. Súbežne s podujatím prebie-
hali Majstrovstvá SR v šachu. Ich ví-
ťazom (a novým majstrom SR) sa 
nakoniec stal veľmajster Ján Mar-
koš, pred Lubomírom Ftáčnikom a 
Tomášom Likavským. V hlavnom 
turnaji Open A sa medzi prvého a 
druhého najlepšieho slovenského 
šachistu vkliesnil český reprezen-
tant Vlastimil Babula. Viac o podu-

jatí a o Majstrovstvách SR v šachu 
nájdete na www.livechess.sk.

Organizátorom podujatia je 
Mesto Banská Štiavnica. Partnermi 
podujatia sú: Šachový klub Banská 
Štiavnica, Medziárodný višegrád-
sky fond, Spectrum SK, a.s., BBSK, 
ESET, Rádio Expres, CORA geo, 
ECHO, Slovenský šachový zväz, 
TASR, KamDoMesta, Pivovar Ste-
iger, NADress, Zaujimavosti.net, 
Magic Computers, Slovenská au-
tobusová doprava Zvolen, a.s. a 
Šachový klub Opevnenie Banská 
Štiavnica.

Ing. Rastislav Marko
vedúci oddelenia kultúry, športu 

a mediálnej komunikácie

Celý svet žije v týchto dňoch v 
znamení najvýznamnejšej uda-
losti na našej planéte -  Olympij-
skými hrami v Londýne. V tejto 
súvislosti bude iste na mieste si 
pripomenúť nášho prvého mi-
moriadne úspešného olympioni-
ka, ktorého svetoznáma športo-
vá kariéra sa nezačala v našom 
meste počas jeho gymnaziálnych 
štúdií. Dôvod ku spomienke na  
neho je o to väčší, že 19.9. uply-
nie od jeho úmrtia okrúhlych 80 
rokov. 

Týmto vynikajúcim športov-
com bol Alojz Sokol. Narodil sa 
19.6.1871 v Hronci. Študoval na 
gymnáziu v Banskej Štiavnici a v 
Leviciach, potom medicínu v Bu-
dapešti. Štúdium však nedokon-
čil, pretože už v tomto období ako 
vrcholový atlét sa stal priekopní-
kom atletiky v Uhorsku. Postup-
ne prekonal až 13 uhorských at-
letických rekordov. V r.1896 sa 
stal majstrom Uhorska i Čiech v 
behu na 100 yardov a zúčastnil 
sa aj prvých novodobých Olym-
pijských hier v r.1896 v Aténach 
ako reprezentant Uhorska až v 6 
disciplínach, pričom v behu na 
100 m  získal bronzovú medailu 
a v trojskoku bol štvrtý. Po ukon-
čení aktívnej športovej činnos-
ti mimoriadne aktívne pôsobil 
v Ústrednom športovom zväze. 
Zomrel 19.9.1932 v maďarskom 
Bernecabaráte.

Ján Novák

Bansko-
štiavnické 
olympijské 
tradície

Dobrý deň pani primátorka.
Chcem sa Vám poďakovať za 
opravu oporného múru na Far-
skej ulici. S radosťou musím 
konštatovať, že na MÚ je už ko-
nečne niekto, kto pri kontakte 
s požiadavkami občanov nehľa-
dá dôvod prečo to nespraviť, ale 
spôsob ako to spraviť. Som rád 
a ďakujem Vám za to, že odpo-
veďou na môj e-mail bola opra-
va múru a nie e-mail typu, ako 
sa to nedá, lebo nie sú peniaze, 
atď. Želám Vám pevné zdravie, 
osobnú spokojnosť a veľa pra-
covných úspechov. 

Peter Dirnbach

Poďakovanie

Festival Bachovej hudby 
2012 – BachTribute

•1.str. (Zuzana Vontorčíková, 
Eva Belicová, Peter Dvorský, Mi-
loš Biháry, Mário Šebeň, Lukáš 
Vavrík, Juraj Marják),  ale tak-
tiež hostí a študentov zo Sloven-
ska či Českej republiky - Andrej 
Turčin (husle), František Kubiš 
(akordeón), Slavomír Michna 
(gitara), Jozef Sivák (gitara), 
František Beer (organ), Ma-
túš Sliacky (organ), Adam Strá-
ňavský (klavír), Jakub Stračina 
(kontrabas), Kristína Gabčová 
(organ, spev), Ján Gabčo (or-
gan), Michal Sťahel (baroko-
vé violončelo), Cuore barocco 
(Tomáš Kardoš, Adam Szen-
drei, Peter Zelenka, Kristína 
Dinušová, Attila Szagedi, Ivan 
Bečka, Andrej Spišiak, Janka 
Dzurňáková).

Po minuloročnom nultom roč-
níku FBH 2011 sme sa rozhodli 
predĺžiť festival na šesť dní, pre-
tože pripraviť kvalitný program 
bolo naozaj veľmi náročné. 
Účasť návštevníkov FBH 2012, 
ktorá bola viac ako 100 návštev-
níkov v priemere na jeden kon-
cert, nám ukázala, že nápad, 
ktorý sme nenechali len v našich 
snoch, sa podaril a odozva je na-
ozaj veľmi priaznivá. Už teraz 
začíname organizáciu budúce-
ho ročníka FBH 2013 – BachTri-
bute, ktorý prinesie do krásne-
ho historického mesta Banská 
Štiavnica ďalších vzácnych hostí 
a kvalitných hudobníkov nielen 
starej komornej hudby.

Nakoniec by sme sa chceli po-
ďakovať všetkým sponzorom a 

partnerom, bez ktorých by naša 
práca nebola úplná, a to firmám 
a organizáciám: Klaudstudio, in-
ternetový portál iTv-Sitno,  Co-
mex, Kalvársky fond, farnosť 
Banská Štiavnica, BANSKA ST A 
NICA,  Ard Café , mesto Banská 
Štiavnica, webová stránka mes-
ta BŠ, Životbs, a osobám: pani 
primátorka mesta Mgr. Nadežda 
Babiaková, ktorá zobrala záštitu 
nad naším FBH 2012, organizá-
tor Kremnického hradného or-
ganu Stanislav Kowalski, Lukáš 
Pitek, Milan Kabina ml., Lubo 
Lužina, Ján Petrík, Barbara Ivaš-
ková a všetkým, ktorí sa akokoľ-
vek podieľali na našom festivale 
a samozrejme aj návštevníkom. 
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Organizátori FBH – BachTribute

Šachové figúrky v akcii.  foto lubo luzina
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4 živly budú prekračovať hranice
8. - 12. 8. 2012, Banská 
Štiavnica. Letný filmový 
seminár 4 živly v auguste opäť 
prinesie do Banskej Štiavnice 
kvalitnú kinematografiu a 
jedinečnú atmosféru.

Organizátorský tím sa tento rok v 
intenciách témy HRANICE rozhodol 
posunúť štvordňové ohraničenie pod-
ujatia a otváraciu projekciu pre prvých 
účastníkov a účastníčky uviesť v ban-
skoštiavnickom Amfiteátri už v stre-
du 8. 8. 2012. „Nemáme ambíciu semi-
nár umelo rozširovať, tohtoročná téma 
ale ponúka toľko výborných filmov, že 
sme sa rozhodli jedným z nich potešiť aj 
tých, ktorí prídu do Štiavnice skôr.“ vy-
svetľuje členka tímu Daniela Chlapíko-
vá a dodáva, že voľba padla na western 
Jeseň Čejenov (r. J. Ford). 

Fenomén hraníc sa 4 živly podu-
jali skúmať už vo februári na 1. roční-
ku zimnej verzie seminára s podtitu-
lom TÍ DRUHÍ, zameranom na južné 
hranice našej krajiny, na vzťahy medzi 
obyvateľmi Slovenska a Maďarska na-
vzájom, a na ich postoje k spoločným 
národnostným menšinám.  

Letná verzia ponúkne na hranice o 
čosi komplexnejší pohľad. Tie štátne 
budú prekračovať napríklad protago-

nisti filmov Import Export (r. U. Seidl), 
Vítejte v KLDR! (r. L. Jablonská) či Hol-
ka Ferrari Dino (r. J. Němec). Hranice 
možností jednotlivca preskúma ma-
ďarská športová dráma Biele dlane (r. 
Szabolcs Hajdu). Medze hraného a ani-
movaného filmu spochybní Alois Ne-
bel  (r. T. Luňák) a o tom, ako bariéry 
prekonáva samotné umenie, poroz-
právajú napríklad snímky Prekliata lás-
ka (J. Maybury), Mystérium Picasso 
(H.-G. Clouzot) alebo legendárny opus 
Fitzcarraldo (r. W. Herzog). 

O lektorské úvody k filmom sa po-
starajú teoretici Martin Ciel a Martin 
Kaňuch, organizátori sľubujú, že k nim 
aj tento rok pribudne viacero zaujíma-
vých hostí z radov filmových tvorcov 
a tvorkýň. Účasť prisľúbil poľský reži-
sér Robert Gliński, ktorý predstaví svoj 
film Svinky, Marek Šulík a Jana Buč-
ka uvedú najnovší spoločný dokument 
Zvonky šťastia a slovenskej predpre-
miéry snímky Až do mesta Aš sa osob-
ne zúčastní režisérka Iveta Grófová.  

4  živly sú povestné aj projekciami 
mimo kinosál, 14. ročník letného semi-
nára nebude v tomto prípade výnim-
kou. Okrem Centra mestskej kultú-
ry a podkrovia Art Café sa projekčnou 
plochou po roku znova stane aj brána 
Botanickej záhrady a na nádvorí Sta-

rého zámku si prídu na svoje milovní-
ci nemých filmov so živým hudobným 
sprievodom, tentokrát filmy Georgesa 
Mélièsa ozvučí české hudobné zosku-
penie DVA.  

Sprievodné podujatia seminára by 
sa tento rok mali niesť v duchu dvo-
jitej oslavy. Časopis Homo Félix, kto-
rý pred dvomi rokmi v Štiavnici krstil 
svoje prvé vydanie a ktorý aj tentoraz 
do programu prispel tematickým blo-
kom animovaných filmov, bude naro-
deniny oslavovať spolu s rovesníckym 
dvojmesačníkom Kinečko. Na naro-
deninovej párty zahrajú DJs Myslivec 
(Midi Lidi) & Tomino (Midi Lidi). Chý-
bať nebude ani populárna Horúčka so-
botňajšej noci, publicistický workshop 
Kinečka či prezentácia výsledkov part-
nerského workshopu MPhilms, ktoré-
ho 5. ročník vyvrcholí práve počas fil-
mového seminára. 

4 živly ani tento rok nezabúdajú na 
svojich najmladších účastníkov a účast-
níčky. Detské 4 živly pripravia okrem 
tradičných projekcií animovaných fil-
mov aj animačný workshop Detské 
hrani(c)e pod vedením skúsených pro-
fesionálov a profesionálok - Vandy Raý-
manovej, Kataríny Kerekesovej, Mi-
chala Strussa a Petra Košťála. Deti a ich 
rodičia sa môžu tešiť aj na exkurziu do 

premietacej kabíny pred projekciou ob-
ľúbeného Nekonečného príbehu (r. W. 
Petersen) alebo na koncert slovenské-
ho hudobníka Maoka. 

Prekračovanie hraníc - nielen tých 
geografických - je symbolom slobody, 
otvorenosti, spoznávania a tvorenia 
nového. Porušenie hraníc navyše tieto 
posúva a dáva možnosť zväčšiť priestor 
a prijať to iné. Letný filmový seminár 4 
živly vás pozýva na “zahraničnú” cestu 
priestorom, psychikou, spoločenskými 
a žánrovými konvenciami! 

Organizátori: OZ štyri živly
Hlavný partner: MPhilms
Partneri: Veľvyslanectvo USA v SR, 

České centrum Bratislava, Francúz-
sky inštitút na Slovensku, Poľský inšti-
tút Bratislava, Slovenský filmový ústav, 
Asociácia slovenských filmových klu-
bov, NISI MASA, Mesto Banská Štiav-
nica, Slovenské banské múzeum, Ter-
ra Permonia, Archanjel caffe bar, Art 
Café, Čajovňa Klopačka, Nadácia Bade-
n-Powella, Stredná priemyselná škola 
S. Mikovíniho, Carexpress, Kids World, 
iHRYsko.sk, Orbis institute, Bumbum 
Satori   

finančná podpora: Audiovizuálny fond 
Mediálni partneri: Kinečko, Kine-

ma.sk, Rádio Devín, Rádio_FM, 25fps
občianske združenie 4 živly

PROGRAM FiLMOVÉHO SEMiNÁRA 4 ŽiVLY: HRANiCE, 8. – 12. 8. 2012, BANSKÁ ŠTiAVNiCA
Streda 8. 8. 2012 AMFi-
TEÁTER / 21:00 Jeseň Čejenov / 
Cheyenne Autumn (John Ford, US 
1964, 165 min. – OV+SS)

Štvrtok 9. 8. 2012 AKA-
DEMiK / 11:00 Import Export / 
Import/Export (Ulrich Seidl, AT 
2007, 135 min. – OV+SS) 14:00 
Prekvapenie z archívu / Archive 
surprise

MKC / 15:00 Trojmedzie / 
Tribound (K. Řezníčková, CZ 2011, 
59 min. - OV)
 17:00 Cez hranice / Across the 
Border (J.Gogola, ml., P.Kerekes, 
R. Lakatos, AT 2004, 100 min. – 
OV+ES)
AKADEMiK / 18:00 Hranica / 
The Border (Jaro Vojtek, SK 2009, 
72 min. – OV)
ART CAFÉ / 18:00 Koncert na 
ležanie / Nap Concert
AMFiTEÁTER / 21:00 Alois Nebel 
(Tomáš Luňák, CZ 2011, 84 min. – OV)
BOTANiCKÁ ZÁHRADA / 23:00 
Sexmisia / Sexmission (Juliusz 
Machulski, PL 1984, 120 min. – DV)

Piatok10. 8. 2012 AKADE-
MiK / 11:00 Prekliata láska / Love 
is the Devil (John Maybury, UK/
FR 1998, 90 min. – OV+SS) 13:00 
Holka Ferrari Dino / The Ferrari 
Dino Girl(Jan Němec, CZ 2009, 68 
min. – OV)

ART CAFÉ / 14:00 Na hrane / On 
the Edge (Ivan Kršiak, Ľubomír 
Vilda, SK 2006, 28 min. – OV)
AKADEMiK / 15:30 Zvonky 
šťastia / Bells of Happiness (Marek 
Šulík, Jana Bučka, SK 2012, 70 
min. – OV)
MKC / 17:00 Animované hranice / 
Borders of Animation (OV+ES)
 19:00 Vitajte v KĽDR! / Welcome 
to North Korea! (Linda Jablonská, 
2008, CZ 76 min. – OV)
AKADEMiK / 19:00 Prezentácia 
výsledkov Letného workshopu 
MPhilms, MPhilms Summer 
Workshop Presentation (in English 
and Slovak)
AMFiTEÁTER / 21:00 Kráľ 
Šumavy / King of Šumava (Karel 
Kachyňa, CZ 1959, 93 min. – OV)

STARÝ ZÁMOK / 23:00 DVA: 
Mélièso
CENTRÁLKA / 23:00 22 Party 

Sobota 11. 8. 2012
AKADEMiK / 11:00 Raz, dva, tri 
/ One, two, three (Billy Wilder, US 
1961, 115 min. – OV+SS)
13:30 Experimentálne hranice / 
Experimental Borders
15:00 Svinky / Piggies (Robert 
Gliński, PL 2009, 94 min. – 
OV+ES)
MKC / 15:30 Na hraniciach 
Rumunska / On the Romanian 
Borders (OV+ES)
KLOPAČKA / 17:00 Koncert 
MAOKa / MAOK Concert
AKADEMiK / 18:00 Až do mesta 
Aš / Made in Ash (Iveta Grófová, 
SK 2012, 90 min. – OV)
MKC / 18:30 EU bez hraníc / EU 
without Borders (OV+ES)
AMFiTEÁTER / 21:00 Casablanca 
(Michael Curtiz, US 1942, 102 min. 
– OV+SS)
ART CAFÉ / 22:00 4 živly club stage

KLOPAČKA / 23:00 Horúčka 
sobotňajšej noci / Saturday Night 
Fever Party

Nedeľa 12. 8. 2012
AKADEMiK/ 10:00 Detské živly 
/ Children elements –Nekonečný 
příběh / Neverending Story
 12:00 Putovanie mladého 
skladateľa, A Young Composer's 
Odyssey (Georgij Šengelaja, ZSSR 
1984, 105 min. – OV+SS)
ART CAFÉ 14:00 / Istanbulský 
expres / Istanbul Express (OV+ES)
AKADEMiK / 15:00 Biele dlane / 
White Palms (Szabolcs Hajdu, HU 
2006, 97 min. – OV+ES)
AKADEMiK / 17:30 Mystérium 
Picasso / The Mystery of Picasso  
(Henri-Georges Clouzot, FR 1956, 
78 min. – OV+SS) 
ART CAFÉ / 19:00 Koncert 
Saténové ruky / Concert Saténové 
ruky 
AMFiTEÁTER / 21:00 Fitzcarraldo 
(Werner Herzog, PE/DE1982, 158 
min. – OV+SS)



6 číslo 26 • 2. august 2012
sn@banskastiavnica.skzaujímavostI

Tento víkend sa skončil ďalší roč-
ník divadelného festivalu KREA-
TER, ktorý je zameraný najmä na 
site specific tvorbu. Hlavnou myš-
lienkou festivalu bolo rozvinúť kre-
ativitu u mladých umelcov, širšej 
verejnosti za pomoci profesionál-
nych umelcov v netypických/nedi-
vadelných/ priestoroch. 

Festival sa niesol aj v duchu „eco-
friendly“, pretože účastníci skrášľo-
vali priestory z rôznych odpadov po 
celý týždeň. Zrecyklovali sme sta-
ré šatstvo, nábytky, papier, plasty, 
sklo a iné materiály. 

Víkendový umelecký maratón 
odštartoval obrovský cirkusový 
sprievod. Lídrami jednotlivých pro-
jektov boli režiséri, výtvarníci, hu-
dobníci a iní umelci. Tento rok na 

festivale tvorilo vyše 150 účastní-
kov, medzi ktorými boli aj študen-
ti, šupkári a dobrovoľníci. Spoločne 
vytvorili tri divadelné predstavenia, 
ktoré sa odohrali vo výklade hotela 
Bristol, na Centrálke (bývalý inter-
nát Evanjelického lýcea) a pri štiav-
nickom tajchu „Vodárenská“. 

Súčasťou festivalu boli aj tvori-
vé dielne (workshopy) zamerané na 
spev, maľbu, fotku, film, pouličné 
divadlo. Výstupy z týchto worksho-
pov boli použité v jednotlivých di-
vadelných predstaveniach. Na kaž-
dodennom programe boli koncerty 
a ohňová šou, ktorá vyvrcholila veľ-
kolepým polnočným vystúpením 
na Trojičnom námestí. 

V rámci festivalu KREATER sme 
predstavili aj projekt „Neviditeľná 

Štiavnica“, ktorého podstata je za-
meraná na integrovanie „neviditeľ-
ných“ tvorivých zásahov mladých 
umelcov. Účastníci festivalu dostali 
do rúk špeciálnu mapu a vybrali sa 
hľadať umelecké diela. 

„Všetkým umelcom, ale aj účast-
níkom festivalu by som sa rada po-
ďakovala za účasť. Bez vašej účasti 
by tento festival nebol takým, aký 
bol. Naše očakávania boli prekona-
né a už teraz sa tešíme na budúci 
ročník a budeme radi, ak na festival 
znova zavítate a vytvoríte minimál-
ne takú dobrú atmosféru, akú ste 
vytvorili tento rok.“

Výstupy z jednotlivých divadel-
ných predstavení si môžete pozrieť 
na stránke www.kreater.sk

Lucia Kovalčíková

Festival KREATER vyvrcholil skvelými 
divadelnými predstaveniami

Živena-spolok slovenských 
žien usporiadala dňa 21. júna 
2012 krásne turistické podu-
jatie zamerané na spoznáva-
nie Štiavnických vrchov, taj-
chov a banských jarkov, spojené 
s odborným výkladom Ing. Jána 
Smolku.Slnečný deň uprostred 
čarokrásnej prírody sme si sprí-
jemnili tiež poéziou , pričom kaž-
dá z prítomných dám predniesla 
jednu báseň o  krásach našej prí-
rody a  domoviny.K príjemným 
zážitkom patrilo aj pozvanie na 
obed od pani Ľudmily Blaško-
vej v reštaurácii na Počúvadle a 
milé gratulácie k meninám šar-
mantnému sprievodcovi Jánovi 
Smolkovi. Pre veľkú radosť  zo 
spoločne prežitých chvíľ si ch-
ceme  podobné podujatia zo-
pakovať aj v budúcnosti.

J.Šamová

Živena na 
výlete v 
prírode

Zaprší, či nezaprší ?“ Aj touto 
otázkou sa zaoberali tvorcovia 
a milovníci uletenej zábavy, 
priaznivci skvelého divadel-
ného zoskupenia Paradajz Pikčr  
pred očakávanou premiérou 
hry Karmagedon .com

Pôvodne stanovený termín ( pia-
tok trinásteho) sa opäť raz vyfar-
bil, resp.vymokril, a tak sa nádvorie 
Kaštieľa vo Svätom Antone zaplni-
lo divákmi až na druhý pokus, v pia-
tok  20.júla 2012. A ako býva dob-
rým zvykom, opäť do posledného 
miestečka.

,,Ak by ste od predstavenia oča-
kávali hlboké myšlienky a posolstvá 
generácií, tak na to už dnes nie je 
nikto zvedavý. Ale také implantáty, 
to je vec!“ Excelentný nástup vše-

strannej stálice paradajzkého neba 
Moniky Maňkovskej opäť dosta-
točne zmiatol divákov. Tí sa smiali 
ešte aj na technickej poruche a di-
alógu so zúfalým zvukárom Peťom 
Sliackym, ktorý v  obave o  techni-
ku sledoval jedným očkom  tancu-
júcu divu a druhým baldachýn ťaž-
kých mračien nad našimi hlavami.
Na pódiu sa zatiaľ odvíjali seriózne 
hrobárske, posmrtné, gurmánske, 
nebeské i kancelárske zápletky, po-
ňaté s patričným nadhľadom.,,Veď 
aj keď naša budúcnosť nie je ružová, 
dá sa tak aspoň natrieť.“ Nechýbali 
nápadité kostýmy, vtipné mono, dia 
a iné lógy, tanečné kreácie a  úžas-
né pesničky z autorskej dielne Doda 
Klimka a Moniky Maňkovskej v po-
daní sólistov i podivného anjelské-
ho chóru. Známe tváre zmaľované 

na nepoznanie stvárňovali: Ivan Lu-
káč, Ivan Ladziansky, Biba Stanko-
vá, Hela Chovanová, Silvia Heriano-
vá, Miki Pál, Pavol Balžanka, Ninka 
Hricová, Timea Hudecová a Gregor 
Petrikovič. Diváci sa skvele zabáva-
li a herci si to patrične užívali. No 
predstavenie sa nedohralo. Prietrž 
mračien po štvrtom dejstve umlča-
la aj pôvabného Anjela spásy v po-
daní Zuzky Kovárovej-Ladzianskej 
a bolo po paráde. V tom chaose som 
si nestihla kúpiť ani ich najnovšie 
CD s pesničkami. O dôvod viac prísť 
na reprízu.

Hru Karmagedon.com si za dob-
rovoľné vstupné môžeme vychut-
nať ešte 17. a 24. augusta na nádvo-
rí Kaštieľa vo Sv. Antone. Lebo to sa 
vážne oplatí vidieť !

Janka Bernáthová

Paradajz Pikčr a Karmagedon.com
Poďakovanie

Slová vďaky by som chcela ad-
resovať všetkým, ktorí sa akou-
koľvek mierou pričinili o vybudo-
vanie bezbariérového prístupu do 
budovy Pošty v Banskej Štiavnici. 
Pre zdravého človeka pár schodov 
nič neznamená, ale naši telesne a 
zdravotne postihnutí občania, 
ako aj mamičky s kočíkmi, si túto 
zmenu nevedia vynachváliť. Do-
zvedela som sa, že ju nezávisle 
od seba iniciovali  predseda SZTP 
pán Ivan Madara a poslankyňa 
MsZ pani Helena Koťová, ktorá 
sa prostredníctvom OZ Marga-
rétka snaží pomáhať rodinám so 
zdravotne a telesne postihnutý-
mi deťmi. Pozitívny postoj k ich 
požiadavkám zaujala Slovenská 
pošta, a.s., Banská Bystrica (in-
vestor projektu), Mesto Banská 
Štiavnica a v neposlednom rade 
zamestnanci Pošty v Banskej 
Štiavnici, ktorí v čase budovania 
bezbariérového prístupu s pocho-
pením znášali sťažené podmien-
ky, najmä prach a prievan. Dob-
rá myšlienka v tomto prípade 
je ako priateľsky podaná ruka a 
ja som veľmi rada, že sa stretla 
s pochopením a aspoň malou 
mierou pomôže zmierniť útra-
py každodenného života ľudí s 
podlomeným zdravím. 

J. Bernáthová

Festival bizarných plavidiel 
– Utopenec patrí k najväčším 
festivalom podobného 
charakteru na Slovensku a 
svojou jedinečnosťou už po tri 
roky prilákal k brehom jazera 
Počúvadlo množstvo domácich 
ako aj cezpoľných divákov.

Pozitívne ohlasy a vysoká návštev-
nosť podujatia nás (ICM BS a Klaudstu-

dio) inšpirovala k organizácii už štvrté-
ho ročníka, ktorý môžete tvoriť aj vy!

Stačí sa zamyslieť a postaviť s pria-
teľmi, alebo spolupracovníkmi čo naj-
bizarnejšie plavidlo, s ktorým následne 
môžete na festivale súťažiť v mnohých 
kategóriách a vyhrať pri tom skutočne 
nevšedné ceny.

Ak však nepatríte ku konštruktér-
skym typom, no máte dobré hlasiv-
ky na povzbudzovanie a radi si pozrie-

te mimoriadne podujatie, príďte, a 
okrem prehliadky všetkého možného, 
čo sa udrží na vodnej hladine, si môže-
te pozrieť súťaž na vodných bicykloch 
a lyžiach, boj o najvytrvalejšieho „uto-
penca“, vypočuť si množstvo skvelých 
hudobných kapiel. 

Na svoje si prídu aj najmenší pozoro-
vatelia, pre ktorých sa pripravujú mno-
hé atrakcie a sprievodné podujatia.

Beata Nemcová

Bizarné plavidlá už štvrtýkrát - 12.8..
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oznamy, pozvánky
spomienky

oznamy

Oznam
Spojená škola, Špitálska 4, 969 
56 Banská Štiavnica ponúka na 
prenájom nebytové priestory. 
Podrobnejšie informácie na webo-
vej stránke školy www.sosbs.sk

Poďakovanie
Ďakujeme za zorganizovanie a 
umožnenie cesty do Slovinska – 
družobného mesta – Ptuja, ktoré 
sme navštívili 21. – 23.6.2012 MsÚ 
p. primátorke Mgr. Nadežde Babia-
kovej. Bolo to v zastúpení viacerých 
zložiek, ale chcem písať v mene 
„Klubu seniorov“. Ubytované sme 
boli v súkromí. Ujala sa nás pred-
sedníčka ich klubu aj s dobrovoľníč-
kou. Ich kluby sú založené na iných 
princípoch ako naše. Zaviedli nás 
do domova seniorov „Môj dom“, 
kde nám ukázali ako je o nich po-
starané o senioroch. Zúčastnili sme 
sa osláv na hrade, kde účastníci vy-
stupovali v dobových kostýmoch. 
Večer naši šachisti hrali  Živý šach s 
veľkým pozitívnym ohlasom. Všet-
kému dobrému býva koniec, tak po 
návšteve klubu dôchodcov sme na-
sadli do autobusu a so sľubmi o vzá-
jomnej spolupráci sme sa vrátili zo 
srdečného, usmiateho Slovinska do 
vážneho Slovenska.

Marta Borošková
 Mária Krovinová

„S tichou spo-
mienkou 
k Tvojmu hro-
bu chodíme, 
pri plamienku 
sviečky sa za 
Teba modlíme. Osud Ti ne-
doprial s nami dlhšie byť, ale 
v našich srdciach budeš na-
vždy žiť.“ Dňa 26.6.2012 sme 
si pripomenuli 5 rokov, keď 
nás náhle opustil Jaroslav 
Jakubík. S láskou si spomí-
na manželka Lýdia s dcérkou 
Natálkou a ostatná rodina. 

Blahoželanie
Dňa 21.7.2012 sme si pripome-
nuli 50.výročie od uzavretia man-
želstva Ivana a Magdalény Böh-
movcov a 70. narodeniny oboch 
manželov. Srdečne blahoželajú 
deti: dcéra Danka, syn Ivan a Ró-
bert a vnúčatá.

Na konci školského roka sa konalo 
na ZŠ Jozefa Horáka vyhodnotenie 
súťaže v separovanom zbere medzi 
školami a triedami „Zbieraj body za 
odpady“. 

Triedy sa umiestnili v nasledovne: 
1. MŠ Drieňová, 775,5 bodov / 50 € 
2. MŠ Križovatka, 773,9 bodov / 40 € 
3. MŠ Mierová, 674,0 bodov / 30 € 4. 
ZŠ J. Horáka/6.A, 539,4 bodov / 20 € 
5. ZŠ J. Horáka/7.B, 244,0 bodov / 20 
€ 6. ZŠ J. Horáka/4.C, 217,2 bodov / 
10 € 7. ZŠ J. Kollára/8.A, 108,5 bodov 
/ 10 € 8. ZŠ Cirkevná/9.A, 90,0 bodov 
/ 5 € 9. ZŠ J. Kollára/4.A, 81,1 bodov / 
5 € 10. ZŠ J. Horáka/3.B, 74,0 bodov 
/ 5 € a ZŠ J. Horáka/6.C, 74,0 bodov 
/ 5 € Aj školy na súťaži získali: za kaž-
dú víťaznú triedu 10,00 € a za vyzbie-
raný papier 0,02 €/kg. Počas súťaže sa 

vyzbieralo: 4 262,5 kg papiera (noviny, 
kancelársky papier a pod.), 287,0 kg-
kartónu, 306,9 kg nápojových kartó-
nov (tetrapakov), 42,6 kg hliníkových 
fólií, 46,3 kg hliníkových plechoviek. 
Spolu sa vyzbieralo 4 945,3 kg surovín. 
Ďakujeme všetkým žiakom, rodičom 
i učiteľom za zapojenie sa do súťaže a 
zbieranie surovín. Obzvlášť by sme  sa 
chceli poďakovať za čisté, vzorné a na-
husto naukladané tetrapakové obaly 
či hliníkové jogurtové viečka, kde bolo 
zrejmé, že ich žiaci zbierali celý rok, 
aby za ne v súťaži získali pre triedu čo 
najviac bodov. Separácia a následná re-
cyklácia hliníka je mimoriadne dôleži-
tá, pretože sa šetrí až 95 % energie v 
porovnaní s výrobou z primárnych su-
rovín (bauxit) a nevznikajú toxické od-
pady ako červený kal. 46,3 kg hliníko-
vých plechoviek predstavuje približne 

2 700 ks týchto obalov. Ich recykláciou 
sa získa množstvo hliníka potrebné na 
výrobu rámov pre cca 4 horské bicyk-
le a ušetrí sa okolo 810 kWh elektric-
kej energie, čo predstavuje elektriku 
potrebnú na chod priemernej domác-
nosti počas 8 mesiacov. Záverečné vy-
hodnotenie súťaže nájdete aj na mest-
skej stránke www.banskastiavnica.sk 
v časti „Občan“ doklikom na položku 
„Odpadové hospodárstvo“. Súťaž plá-
nujeme vyhlásiť aj budúci školský rok 
v rovnakom termíne (apríl – máj). Už 
teraz môžete zbierať suroviny. Najviac 
bodov (až 10 bodov za 1 kg) je možné 
nazbierať za spomínané hliníkové fólie 
(napr. viečka z jogurtov, „pozlátka“ z 
čokolád) a hliníkové nápojové plechov-
ky. Preto ich nevyhadzujte, ale čisté 
odkladajte, lebo o rok sa zídu.

Miloš Veverka

Súťaž v separovanom zbere na MŠ a ZŠ

Spomienka

Za slnečného, takmer ideálne-
ho počasia, sa 27. júna uskutočnil na 
futbalovom štadióne Sitno Banská 
Štiavnica Športový deň, a to už jeho 
5.ročník. Usporiadateľom bol Sloven-
ský zväz telesne postihnutých v Ban-
skej Štiavnici. Súťažili družstvá žien 
SZŤP a ÚPSVaR a družstvá mužov 
SZTP, MsÚ, ÚPSVaR a tiež jednotliv-
ci, všetci z nášho mesta. Na programe 
bolo 5 disciplín: hod granátom, hod 
šípkami, hod do koša, hod na cieľ a 
kop do bránky.

Prehľad výsledkov: Družstvá 
ženy: 1. ÚPSVaR 65 b., 2. SZŤP 47 b. 
Družstvá muži: 1. ÚPSVaR 125 b., 2 
SZŤP 94 b., 3. MsÚ 91 b. Jednotlivci: 
Hod granátom: 1. I. Madara 9 b., 2. D. 
Matis 8 b., 3. I. Buzalka 8 b. Hod šípka-
mi: 1. S. Tomašovič 25 b., 2. B. Beňová 
22 b., 3. S. Ostrihoň 19 b. Hod do koša: 
1. I. Madara 5 b., 2. I. Lisý 3 b., 3. S. 
Ostrihoň 2 b. Hod na cieľ: 1. I. Madara 
12 b., 2. C. Andrášeková 11 b., 3. B. Be-

ňová 11 b. Kop na cieľ: 1. Ing. P. Sliacky 
2 b., 2. Ing. J. Piliar 2 b., 3. D. Matis 1 b.

Okrem toho súťažilo 5 družstiev v je-
dení pizze na čas. Dodávateľ pridal po-
trebné množstvo rôznych ingrediencií. 

Výsledky: 1. ÚPSVaR 73 s., 2. SZŤP 
84 s., 3. MsÚ 87 s.

Srdečná vďaka patrí všetkým orga-
nizátorom, výborom OC a ZO SZTP, 
obetavým a ochotným rozhodcom 
J. Osvaldovi, F. Beňovi, manželom 
Špuntovcom, Ľ. Slávikovej a Mariano-
vi Kyjovskému.

Po športových súťažiach prišiel na 
rad výborný guláš, na ktorý už ne-
bol vypísaný časový limit, poďakova-
nie zaň patrí p. Ľ. Barákovi a jeho maj-
strom kuchárom. O dodržanie pitného 
režimu a občerstvenie sa postaral pro-
fesionál v tomto odbore p. R. Kuruc. 
Vážime si aj ústretovosť ZŠ Jozefa Ho-
ráka, ktorá nám už viac rokov ochot-
ne zapožičiava vzduchovky a granáty. 
Na záver sa k prítomným prihovorili 

predseda OC SZTP Ivan Madara, za 
MsÚ viceprimátor JUDr. Dušan Lu-
kačko a za ÚPSVaR Ing. Ivan Gregáň. 
Veríme, že všetci prítomní odchádza-
li do svojich domovov spokojní a plní 
dojmov zo súťaženia a pekne prežité-
ho dopoludnia. 

Záverom sa chcem ešte poďako-
vať v mene svojom, v mene predsed-
níčky ZO SZTP p. A. Peťkovej, i na-
šich výborov OC a ZO SZŤP našim 
tradičným súperom a tiež športo-
vým priateľom za ich milú a aktívnu 
účasť a bezprostrednú komuniká-
ciu s našimi členmi. Verte, že takéto 
stretnutia hlavne našim seniorom 
vlievajú do života veľa síl a aj tie cho-
roby a bolesti odchádzajú do úzadia 
a ľahšie sa prekonávajú. Ešte raz sr-
dečná vďaka všetkým vám menova-
ným, ale i nemenovaným, ktorí ste 
prispeli k príjemnej atmosfére do-
poludnia 27.júna 2012.

Anna Peťková, Ivan Madara

Športový deň telesne postihnutých

Banská Štiavnica - moje rodisko 
5.6. Martin Longauer, 6.6. Nela Má-

ria  Kučerová, 9.6. Nella Maruniaková, 
16.6. Andrej Didi, 29.6. Damián Pele-
gríni, 6.7. Tadeáš Mikula, 9.7. Vratko 
Gajdoš, 11.7. Liliana Doczyová, 11.7. 
Hana Kálmanová, 20.7. Daniel Hrub-
čo, 

Na spoločnú cestu sa vydali 

9.6. Tibor Czabany a Ing. Ivana Tatá-
rová,  21.7. Filip Ondriš a Denisa Kal-
novičová,  21.7. Martin Hudec a Petra 
Fajnorová.

Navždy nás opustili 
1.6. Rudolf Didi, vo veku 68 rokov,   

5.6. Jaroslava Kmetíková, vo veku 62 
rokov,  9.6. Juraj Jokl, vo veku 40 ro-
kov, 13.6. Ján Knapek vo veku 92 ro-

kov, 17.6. Mária Vokurková vo veku 
79 rokov,  18.6. Jolana Štangová vo 
veku  90 rokov, 28.6. Mária Balážová 
vo veku 75 rokov, 2.7. Štefan Melcer vo 
veku 73 rokov, 5.7. Helena Tvardyová 
vo veku 79 rokov, 8.7. Anna Gregušo-
vá vo veku 80 rokov, 19.7. RNDr. Eliáš 
Lisý vo veku 81 rokov.

Jarmila Simonidesová

SPOLOČENSKÁ KRONiKA
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Narodila sa 2.11.1943 v 
Prešove ako prvá dcéra notára 
Jána Mihalika a učiteľky Jozefy 
Mihalikovej rod. Gurttlerovej. 

Jej sestra Eva Mária sa narodila 
v roku 1947. Otec Ján Mihalik pô-
sobil ako notár v rôznych mestách 
Slovenska. Detstvo mamka strá-
vila v dedinke Plášťovce, kde cho-
dila dokonca do maďarskej školy. 
V 50. rokoch bola rodina v obrov-
skej kríze, otec Ján bol prenasle-
dovaný Štátnou bezpečnosťou, zo 
dňa na deň prišiel o prácu, strati-
li domov a manželka mala zakáza-
né učiť. Ostala sama s dvomi deť-
mi bez strechy nad hlavou, nakoľko 
Ján bol vzatý do väzenia, kde ne-
skôr dostal infarkt. Jozefa s deťmi 
sa vrátila do rodičovského domu v 
Banskej Štiavnici pri Starom zám-
ku. Po prepustení Jána, ktorý ostal 
invalidom, sa Jozefa vrátila ako uči-
teľka do školstva. Mamka pokra-

čovala v štúdiu na SVŠ, kde v roku 
1960 úspešne zmaturovala a v tom 
istom roku bola prijatá na Lekársku 
fakultu UPJŠ v Košiciach. Po roku 
štúdium zo zdravotných dôvodov 
prerušila a začala pracovať ako po-
mocná zdravotná sila v štiavnickej 
nemocnici. 

Štúdium vysokej školy ukonči-
la 17.júna 1967 a začala pracovať 
ako zubná lekárka v OÚNZ Žiar nad 
Hronom. V roku 1967 sa vydala za 
svoju študentskú lásku MUDr. Ľu-
dovíta Lacku. V manželstve sa im 
narodili 3 deti. Simona v roku 1968, 
Patrik v roku 1970 a Angelika v roku 
1982.

Pracovala ako zubná lekárka v 
štiavnickej nemocnici a v obvodoch 
Antol (Sv. Anton) a Banská Belá. 

Dlhé roky bola jej sestričkou He-
lenka Komendová. Profesii zubnej 
lekárky sa venovala do roku 2002, 
keď utrpela mozgovú príhodu, kto-
rá ju pripútala na invalidný vozík.

V ťažkých chvíľach sa aspoň moh-
la tešiť z troch vnúčat: Marianka, 
syna Patrika, nar. v roku 1997, Si-
monky a Paťky – dcér Simony, naro-
dených v rokoch 2006 a 2008.

Potichu nás opustila dňa 
27.7.2010, no navždy ostane v na-
šich srdciach.
dcéra Simona Lacková, Vladimír Poprac

Spomienka na MUDr. Alžbetu Helenu 
Lackovú, rod. Mihalikovú

Zdar Boh hore, smrť nám ky-
nie, šachta volá, kahan už tlie.
Smrtonosné živly bane, tie zrá-
ňajú naše dlane.

Už prvé dve vety baníckej hym-
ny (Šťastie hore, šťastie dole) aj 
nezasvätenému  naznačia, že ba-
nícka práca je nielen ťažká ale 
aj nebezpečná. Nielenže zráňa-
la naše dlane ale podlomila naše 
zdravie a brala aj to najcennej-
šie čo baník mal, ľudský život . Aj 
tento rok  10. augusta si po dru-
hý- krát  v našom meste a na Slo-
vensku pripomenieme Pamät-
ný deň obetí banských nešťastí. 
Stretneme sa opäť pred  ústím 
štôlne Glanzenberg  a tak ako 
aj minulý rok pietnou spomien-
kou si uctíme tých, ktorí zahynu-
li  pri výkone svojho povolania. 
Za uplynulé stáročia  banskej 
činnosti v našom regióne ich boli 
určite stovky. Dovoľte mi, aby 
som spomenul aspoň posledných 
päť, ktorí spolu s nami s posled-
nou  generáciou baníkov v našom 
meste pracovali na poslednej 
šachte závodu Rudné bane, š.p., 
závod Banská Štiavnica. Bola to 
najhlbšia šachta vyrazená v na-

šom regióne, Nová šachta.
Prvé smrteľné úrazy sa stali 

10.6.1977 na XII . obzore Terézia 
žila – sever, keď pri páde horniny 
spoločne zahynuli Ján Láslop 29- 
ročný (behač) a Gejza Doboš 23- 
ročný (behač) v prvej zmene.

7.9.1978 na V. obzore Terézia 
žily v ochoznej chodbe zahynul 
pri doprave Jozef Baláž  23- roč-
ný (sprievodčík) v prvej zmene. 

2.8.1984 na V. obzore v komíne 
VK - 1 zahynul po páde horniny a 
následnom páde do 100 metrovej 
hĺbky Vladimír Petrík 27- ročný 
(merač) v druhej zmene.

9.6.1988 na XII. obzore v ko-
míne KBP - 4 zahynul po páde 
horniny a následnom páde do 
hĺbky 10 metrov Marian Kartík 
31- ročný (predák) v prvej zme-
ne.

Traja z nich boli slobodní, dva-
ja ženatí. Zostali po nich rodičia, 
súrodenci, vdovy, siroty, príbuz-
ný, nenaplnené sny a nedoži-
té životy. Nám, ktorí sme s nimi 
pracovali, spomienky. S Janom 
Láslopom som spoločne v jeden 
deň nastúpil do zamestnania  v 
Rudných baniach a spoločne v 
jednej ťažnej klietke sme po pr-

výkrát sfárali na Novej šachte. 
Na pracovisku, kde zahynul Jo-
zef Baláž, som pracoval v druhej 
zmene. Bola to jeho siedma  šich-
ta v podzemí.

Keď zahynul Marian Kartík, 
rovnako ako on som pracoval  na 
XII. obzore v komíne. Podobné 
spomienky ako mám ja, má veľa 
baníkov, ktorí v tom období pra-
covali na Novej šachte.

Nezabudli sme. Spomíname 
na vás. Spomíname na všetkých 
kamarátov a všetkých kolegov v 
baníckom nebi. Dúfam, že v bu-
dúcnosti sa nám podarí postaviť 
spoločný pamätník v našom mes-
te, na ktorom si pripomenieme 
všetky obete banských nešťastí . 
Vy všetci, ktorí ste prišli o svoje 
životy pri výkone svojho povola-
nia, si to určite zaslúžite.

A keď posledná chvíľa nám za-
zneje do noci temnej, tu bdie nad 
nami nebies pán, čo nás má v moci 
tej pevnej.

 Zbohom buď, milá, plač nechaj, 
baník, slastí všetkých sa vzdaj,

 k nebu sa zdvihne tvoj vloh,
 Zdar Boh, Zdar Boh, Zdar Boh.

Milan Šesták

Nezabudli sme na banské obete

podľa receptov starých mám

Pohánka s hubami

Potrebujeme: 2 šálky lúpanej 
pohánky, 4 šálky vody, soľ, 150 g 
čerstvých šampiňónov (alebo 25 
g sušených húb), 1 cibuľu, petrž-
lenovú vňať, 1 paradajku

Postup: Vodu privedieme do 
varu, nasypeme do nej pohánku, 
zamiešame a odstavíme z ohňa. 
Polhodinu ju necháme pod po-
duškou odstáť. Na oleji speníme 
nadrobno posekanú cibuľu, pri-
dáme huby, podusíme a zmieša-
me s pohánkou. Ozdobíme para-
dajkou a petržlenovou vňaťou.  

Pohánka (grečka) bola obľúbe-
ným jedlom ruských bohatierov, 
preto mali toľko sily a nikto ich 
nepremohol.

Dobrú chuť!

Blahoželanie
„Všetky kvety do rúk mamy 

vkladám ako drahokamy. Za jej 
lásku plnú nehy, za zelené detské 
brehy, štedrosť lásky, starosť v hla-
ve, za dni šťastné, za dni hravé, za 
rozprávky nad kolískou, za to, že 
vždy bola blízko.“ 

Dňa 30.júla 2012 sme si pripo-
menuli vzácne životné jubileum 
našej drahej mamičky, starej a 
prastarej mamy Eleny Potančo-
kovej.

K 90. narodeninám jej všetko 
najlepšie prajú synovia Vladimír 
a Ján s rodinami a dcéra Helenka 
s rodinou.

Poďakovanie
Obyvatelia sídl. Drieňová č.10/4 

chcú poďakovať p. primátorke nášho 
mesta Mgr. Nadežde Babiakovej za 
veľkú pomoc pri preprave, ktorú 
nám poskytla, aby sa naši občania 
mohli zúčastniť na poslednej rozlúč-
ke – k večnému odpočinku – obľúbe-
nej spolubývajúcej – Evke Hrbáčiko-
vej, v jej mieste posledného bydliska.
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Bližšie informácie: Odd. kultúry, cestovného ruchu a športu, tel.č.:045/679 0 362, e-mail: kultura2@banskastiavnica.sk.

Kultúrne centrum vás pozýva

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

ca môže prevziať v pokladni  Klient-
skeho centra. Správne znenie krí-
žovky z č.24/2012: „Lepší je vtipný 
blázon ako hlúpy mudrc.“ Výher-
com sa stáva Alenka Patakyová, 
Križovatka 23, B.Štiavnica. Sr-
dečne blahoželáme!

V tajničke sa ukrýva výrok F. 
Schillera: 

A., Odlom, dáva na vedomie, Zu-
zana, B., Lietadlo, skladba Z. Fibi-
cha, osmička, boh u Moslimov, C., 
Začiatok tajničky, španielska vycho-
vávateľka, D., Radi česky, časť noža, 
ozn. vozidiel Peru, stupeň v karate, 
foto nahých tiel, E., Deka odzadu, 
bál, pohorie v Bulharsku, vtip, F., 
Cín, listnatý strom, čínske meno, 
rozum, začínal svitať, G., Stráž-
ne zviera, plošné miery, meno roz-
právkovej včielky, stred slova neolit, 

existuje, H., Arzén, Park kul-
túry, pozdrav, krík, fáza me-
siaca, iniciálky Štefana Voj-
teka, I., Plačem, končatina, 
umierať, 103 v Ríme, J., 2.časť 
tajničky, prchavá kvapalina, 
K., Meno v Rusku, nástroj na 
rezanie dreva, cudzie mužské 
meno, koniec tajničky. 

1., Zasa, šarha, topický 
strom, 2., Reklamný papier, 
nespracuj kovaním, 3., Kys-
lík, meno Brzobohatého, spa-
senie, 4., Chemikálie na mo-
renie dreva, zlodej česky, 5., 
Horúčka na perách, časť úst, 
nové číslo predajne skr., 6., 
Sťal, nezbavuje brady, 7., Ne-
smeroval, smel, 8., Lovkyňa perál, 
patriaca psovi, značka motoriek, 9., 
Sprevádzaj slovom, kmeň česky, 10., 
Dám si do súvisu, malé lietadlo exp., 
11., Americké mužské meno, hliník, 

meno tenistky Williamsovej, 12., 
Emanuel, zn. kozmetiky, losovanie, 
13., Dalo závažie, tvrdé drevo, 14., 
Júlia dom., popravcovia, víta s pre-
hodeným prízvukom, 15., 3.časť taj-

ničky, dusík, 16., Ukazovacie záme-
no, zn. Ytria a Tesly, kráľ zvierat, 
stred slova Miron. 

Pomôcky: Céz, Noah, Rila, Poem, 
Jef, Avon, Ula            Anna Rihová
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Letné kino Amfiteáter : 5.8. Kurz negatívneho myslenia
Komédia/dráma, Nórsko,2006,79 min.MP 15 , Vstupné:2,50€ Partia niekoľkých hendikepovaných ľudí pod 
vedením ráznej psychologičky vyráža za svojím ďalším cieľom: presvedčiť tridsaťpäťročného Geira, ktorý po au-
tonehode skončil na vozíku (naviac ako impotentný), že by sa mal pridať k ich skupine, naučiť sa spoločne s nimi 
pozitívne myslieť a zachrániť tak svoje rozpadajúce sa manželstvo.Psychologička ale netuší, s kým má tú česť. Na-
miesto toho, aby Geir prijal ich „učenie pozitívneho myslenia“, vzbúri sa tento seba deštruktívny milovník John-
nyho Casha a vojnových filmov proti nevítanej invázii „pozitívnej “ energie a s pomocou miestami až brutálnej 
úprimnosti, alkoholu a marihuany, ovládne celú situáciu. Vitajte v „kurze negatívneho myslenia“!
Začiatok premietania :20:30 hod.

Letné kino Amfiteáter : 15.8. Moja krásna učiteľka
Romantická komédia/USA/98 min. MP , Vstupné:2,50€ Oscarový Tom Hanks  stvárňuje v novej americkej 
komédii Moja krásna učiteľka chlapíka Larryho v strednom veku, ktorý pre ekonomickú krízu stratí prácu. Dovte-
dy pracoval ako úspešný šéf v hypermarkete. Larry príde na to, že bez vzdelania dobrú prácu nezíska, a preto sa 
rozhodne pre návrat do školských lavíc. Chce si rozšíriť svoje obzory, ale hlavne získať lepšiu kvalifikáciu pre svo-
je budúce povolanie. V škole sa zapíše na hodiny komunikácie a nečakane sa zamiluje do svojej učiteľky Mercedes 
(Julia Roberts), ktorá vo svojom osobnom živote rieši spory s manželom. Obyčajný chlap ako Larry, ktorý má veľa 
dôvodov, sa domnieva, že mu život už nič mimoriadne neprinesie, dostane novú životnú lekciu: Keď si myslíš, že 
všetko, čo malo zmysel, je už dávno preč, objavíš dôvod prečo žiť.
Začiatok premietania :20:30 hod

Nezabudnuté remeslá 4. august 2012, Námestie Sv. Trojice, od 10:00 do 18:00 hod.

Akcia, ktorá sa bude konať už po dva-
nástykrát, každoročne rozdeľuje hlav-
nú turistickú sezónu v regióne na dve 
polovice a zároveň priťahuje do Ban-
skej Štiavnice najvyšší počet remesel-
níkov. Už sa stalo tradíciou, že Neza-
budnuté remeslá v sebe nesú tému. V 
tomto roku bude akcia venovaná sta-
rodávnej kultúre salašníctva na Slo-
vensku. Jej podnadpis znie možno 
prosto, ale ponúka viacero variácií na 

prezentáciu zaujímavých vecí - Bača a 
valasi. Návštevníci sa budú môcť do-
zvedieť viac o remesle, ktoré ovplyvni-
lo formovanie spôsobu života našich 
predkov a celú kultúru slovenského 
ľudu. Salašníctvo vytvorilo vlastnú 
tradíciu v odievaní, stravovaní, tvor-
be predmetov dennej potreby, či línii 
ľudovej hudby, v ktorej zastávajú vý-
znamné miesto fujaristi a gajdoši. Pre-
to je prirodzené, že v tomto roku sa sú-

stredia organizátori Nezabudnutých 
remesiel na tieto špecifické salašnícke 
javy doby, ktorej zlatá éra síce skonči-
la, no jej pozostatky sú ako drahoka-
my, tvoriace bohatú kultúrnu históriu 
nášho národa. Svoje umenie na podu-
jatí predvedú rôzni remeselníci v rám-
ci srdca akcie - remeselného jarmoku, 
ale aj folklórny súbor Poničan, gajdo-
ši a fujaristi. Chýbať nebude tradičný 
bačovský riad, plátené odevy a ochut-

návka syrov. Najväčšia štiavnická akcia 
orientovaná na tradície a remeslá sa 
začne 4. augusta o 10.00 hod. a potrvá 
do 18.00 hod. na Námestí sv. Trojice.
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V prestížnom maďarskom vyda-
vateľstve Európa vyšiel román Rút 
Lichnerovej Anna Regina. Pri tejto 
príležitosti uverejnila Knižná revue 
12/2012 pod názvom „S otcom na 
chrbte“ rozhovor Marty Bábikovej 
s autorkou knihy, ktorý prinášame 
aj v našich novinách.

Hrdinkou vášho románu, ktorý ne-
dávno vyšiel v maďarskom preklade 
Kláry Körtvélyessy (Európa, 2012), je 
skutočná historická postava Anna Re-
gina, manželka významného karto-
grafa, staviteľa, matematika, banského 
inžiniera, astronóma Samuela Miko-
víniho. Kniha ponúka historický ex-
kurz do osvietenstva, no odhaľuje aj 
veľmi intímne zákutia ženskej duše. 
Čím môže byť román blízky maďar-
ským čitateľom?

Pri príprave románu som netušila, 
že prekročí hranice Slovenska. Knihu o 
Mikovínim by mohol napísať hocikto, 
Maďar či Slovák, ba mohli by vytvo-
riť niekoľko kníh bez toho, aby sa čo i 
len máličko na seba ponášali. Tú moju 
som písala ako modernú prózu opiera-
júcu sa o fakty 18. storočia. Okrem fak-
tov sa však otváral aj priestor na ima-
gináciu.

Mikovíni rovnako ako Matej Bel, s 
ktorým bol v pracovnom i v rodinnom 
zväzku, sú nielen historicky významné 
osobnosti, ale už počas života patrili k 
spoločenskej elite. Čo z ich spôsobu ži-
vota je, podľa vás, najdôležitejším od-
kazom pre súčasníkov?

Na to by azda lepšie odpovedali his-
torici. Kto sa však trochu bližšie pozrie 
na Mikovíniho dielo, ohromí ho neu-
veriteľným rozsahom aj rôznorodos-
ťou oblastí, v ktorých vynikal. Nazvať 
ho workoholikom 18. storočia je málo, 
to by obsiahlo iba jeho nesmiernu pra-
covitosť. Pozoruhodným intelektom 
a nevšednou technickou invenciou sa 
priraďuje ku géniom. Výnimočnosť 
však nesie v sebe zárodok kompliko-
vanejších vzťahov s okolím. Úspechy 
budia závisť, pracovná vyťaženosť vy-
tŕha z rodiny. Aj z dnešného sveta po-

znám príklady mimoriadne nadaných 
mužov, ktorí sa nedočkali od svojho 
otca pozornosti či uznania, po ktorom  
prahli. Predstavila som si, že Samuel 
Mikovíni pociťuje nevyriešené vzťahy s 
otcom ako hrb, ktorý ho ťaží a ktorého 
sa nevie zbaviť. V mojej knihe nosí otca 
na chrbte a háda sa s ním.

Slávna história Štiavnice, kde žijete, 
poskytuje mnoho umeleckých podne-
tov. Je inšpiratívna aj jej súčasnosť?

Banská Štiavnica je v súčasnosti živé 
mesto, aj keď svojské. A život je vždy 
inšpirujúci.                        Marta Bábiková

Rút Lichnerová o maďarskom 
vydaní románu Anna Regina

Myšlienka predstavenia Banskej 
Štiavnice v Bratislave prostredníc-
tvom umeleckého slova, hudby, ob-
razu a fotografie, vznikla už dávnejšie 
vďaka PhDr. Bohumírovi Bachraté-
mu CSc., ktorý sa takmer pravidel-
ne a veľmi rád zúčastňuje kultúrnych 
podujatí v našom meste a netají sa 
svojím vrúcnym vzťahom k Štiavni-
ci a jej okoliu.

Priateľské pozvanie Slovenskej vý-
tvarnej únie a Klubu umelcov v Brati-
slave  prijali 10. júla 2012  viceprimá-
tor Mesta Banská Štiavnica  JUDr. 
Dušan Lukačko, delegácia Múzea vo 
Sv. Antone s riaditeľom Ing. Mari-
ánom Čížom, členovia Autorského 
klubu v Banskej Štiavnici a riaditeľka 
POS v Žiari nad Hronom Mgr. Hele-
na Žňavová.

Po srdečnom privítaní a krátkom 
príhovore Bohumíra Bachratého na 
pôde známej kaviarne Umelka na-
črela do bohatej histórie rodu Coburg 
Ing. Monika Maňkovská, ktorá záro-
veň priblížila vystavované práce z ex-
pozície Múzea vo Sv. Antone. O kul-
túrny program sa postarali členovia 
Autorského klubu, ktorých jednotlivo 
predstavila jeho zakladateľka a pred-
sedníčka Mgr. Mária Petrová a členka 
klubu Mgr. Renáta Taligová. Po osvie-
žujúcom hudobnom vystúpení Mgr. 
Zdenky Koreňovej a skupiny Im-
presia ponúkli ukážky svojej  tvorby  
Zdenka Turáneková s dcérou Paulín-
kou, Renáta Taligová, Ing. František 
Majerský, Janka Bernáthová a Má-
ria Petrová. Piesne Františka Majer-
ského interpretovali Kristián Kováč 
a Michaela Bačíková. Nádherné foto-
grafie nášho mesta a okolia pripravil 
Ing. Lubomír Lužina. Po záverečnom 
potlesku  viceprimátor JUDr. Dušan 
Lukačko všetkých srdečne pozval do 
starobylej Banskej Štiavnice.

Podujatie sa stretlo s priaznivou 
odozvou, slovami vďaky a uznania, 
vyslovenými na adresu účinkujúcich 
i organizátorov, ktorými boli:

Slovenská výtvarná únia a Klub 
umelcov v Bratislave, Múzeum vo 
Sv. Antone, Mesto Banská Štiavni-
ca, Autorský klub, BBSK- Pohronské 
osvetové stredisko Žiar nad Hronom 
-Pracovisko Banská Štiavnica.

J. Bernáthová

Spomienky na 
rod Coburg 
a poetický most 
medzi Banskou 
Štiavnicou 
a Bratislavou

Banská Štiavnica sa stala v dňoch 
07.07. – 15.07.2012 opäť hlavným ša-
chovým mestom na Slovensku. V do-
terajšej histórii od vzniku samostatnej 
Slovenskej republiky sa v tom istom 
meste konal šachový šampionát ma-
ximálne dvakrát. Jedinú výnimku do-
siahla Banská Štiavnica, kde sa okrem 
tradičného Štiavnického živého ša-
chu už po piatykrát za posledných se-
dem rokov uskutočnili Medzinárodné 
majstrovstvá Slovenska v šachu jed-
notlivcov. Štiavnické turnaje majú v 
odborných kruhoch vysoké renomé, 
spravodajské šachové servery nešetrili 
chválou, o čom svedčí aj názov ich člán-
ku o podujatí v našom meste: „Maj-
strovstvá SR v Štiavnici opäť akciou 
roku“. Podujatie má však nepochybne 

veľký prínos aj pre mesto, veď celkove 
viac ako 200 ľudí (hráči, rozhodcovia, 
sprievodné osoby, atď.) tu strávili ce-
lých 9 dní.

Hlavného A turnaja sa zúčastnila 
takmer kompletná slovenská špička, 
doplnená o silných hráčov z krajín vy-
šehradskej štvorky. Z celkového poč-
tu 184 súťažiacich bolo až 43 držite-
ľov medzinárodného šachového titulu, 
z toho 10 veľmajstrov. Najviac sa dari-
lo Jánovi Markošovi z Bratislavy, kto-
rý si zaslúžene odniesol zlatú medailu. 
Medzi ženami sa titul podarilo obhá-
jiť priateľke Sergeja Movsesiana – Júlii 
Kočetkovej. V B turnaji bola tiež silná 
medzinárodná konkurencia (celkove 
86 hráčov z krajín V4), štartovalo tu aj 
viacero Štiavničanov. Najviac sa darilo 

skúsenému Stanislavovi Kuchyňovi, 
ktorý skončil na 18. mieste. Pekné vý-
kony však podali aj ďalší domáci hráči, 
ako napríklad Norbert Píš (22. miesto), 
Ivan Koleda (42. miesto) a Július Hip-
szki (48. miesto).  

Podujatie sa uskutočnilo s podpo-
rou Medzinárodného vyšehradského 
fondu, spoločnosti SPECTRUM ART, 
mesta Banská Štiavnica a Slovenského 
šachového zväzu. Medzi ďalších part-
nerov patrili Banskobystrický samo-
správny kraj, ESET, Cora Geo, NAD-
RESS, Magic Computers, Šachový klub 
Opevnenie Banská Štiavnica a medi-
álni partneri Rádio Expres, TASR, MY 
Noviny Žiarskej kotliny, SAD Zvolen a 
Štiavnické noviny. 

Milan Maroš

Majstrovstvá SR v šachu sa už po piatykrát konali v Štiavnici
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Aj tentoraz na prvú júlovú 
nedeľu zorganizoval Špor-
tovo-strelecký klub Nová 
Baňa v poradí už III. ročník 
verejnej streleckej súťaže v 
situačnej streľbe z veľkoka-
librovej pištole pod názvom 
„Memoriál Alexandra Híleka“.

Ten bol na strelnici Jamina v 
Rudne nad Hronom a v úvode si prí-
tomní chvíľkou ticha uctili pamiat-
ku tohto roky aktívneho strelca z 
Novej Bane.

Spolu sa prezentovalo 10 súťažia-
cich. Tí bez rozdielu kategórií, ten-
toraz vzhľadom na mimoriadne ho-
rúce počasie, súťažili len na dvoch 
parkúroch. V každom mali strelci 
možnosť súťažiť dvakrát, pričom sa 

počítal len lepší výsledok. 
S celkovým faktorom 6,55 zví-

ťazil a minuloročné víťazstvo ob-
hájil Radoslav Jakubík zo SŠK 
Banská Štiavnica. Druhý bol Mi-
lan Slančík (ZO SZTŠ Rudno n. 
Hronom) s faktorom 6,45 a tre-
tí jeho klubový kolega Jozef Sve-
tík, ktorý mal faktor 5,40.

V dodatkovej súťaži strieľali 
všetci desiati duel. Jeho víťazom 
sa stal Jozef Svetík, ktorý vo fi-
nálovom súboji zvíťazil nad klu-
bovým kolegom Dušanom Bu-
dinským.

Trojicu najúspešnejších v situ-
ačnej streľbe odmenili športový-
mi trofejami a víťaza duelu fľa-
šou šampanského.

Jozef Piecka

Memoriál Alexandra Híleka

Začína sa nový futbalový ročník 2012/13
Mužstvo dospelých, ktoré po-

stúpilo do Majstrovstiev regiónu - 
stred, začalo prípravu na novú sezó-
nu 5.7.2012. pod vedením nového 
trénera Chochlíka Ľ., ktorý vystrie-
dal na poste trénera Lačného (odi-
šiel do Seliec). Z kádra, ktorý vybo-
joval postup, odišli Urgela, ktorému  
sa skončilo hosťovanie, do Žiaru 
nad Hronom a Andraščík skončil u 
nás z dôvodu pracovných povinnos-
tí. Mužstvo sa pred novou sezónou 
posilnilo  o štyroch hráčov: KULÍK  
RADO – hrával v Dukle B.Bystrica, v 
Lučenci, v Ružinej, MACEJKO TO-
MÁŠ - hrával v Žiari nad Hronom, 
vo Zvolene, HANUS PAVOL - hrával    
v Žiari nad Hronom, ZUBERNÍK 
MICHAL - hrával v Žiari nad Hro-
nom, v Dolnej Ždani a vo Vyhniach.

Počas prípravy mužstvo odohralo 
päť prípravných zápasov, v ktorých 
tréner dával príležitosť všetkým 
hráčom z kádra.

Výsledky: Slovan Dudince - Sit-
no Banská Štiavnica 2:9 (1:5). Góly: 
Kminiak 2, Baranec 2, Necpal, Ba-
rák, Hanus, Zuberník, Lupták

FK SELCE - SITNO BANSKÁ 
ŠTIAVNICA  0:1 (0:0). Góly: Čiliak

MFK ŽARNOVICA - SITNO 
BANSKÁ ŠTIAVNICA  4:2 (0:1). 
Góly: Kminiak 2

MFK DETVA - SITNO BANSKÁ 
ŠTIAVNICA  4:0 (2:0)

FK SITNO BANSKÁ ŠTIAVNICA 
- FK MALÁ ČAUSA 4:2 (3:1). Góly: 
10.12.19.min. Kminiak, 88.min. 

Kulík. 
Zostava: Pažout - Čiliak (70.Feren-
čík ml.), Hanzlík A., Necpal (65.Šo-
učik), Hanus, Barák, Macejko (60.
Šima), Kulík, Zuberník, Hanzlík P., 
Kminiak (46.Dulaj)

KTO ? KEDY ?  S KÝM?
Majstrovstvá regiónu 
stred, hrá sa 5.8.2012 v 
Kotrčinej Lúčke o16.30 
hod.

MFK ŽILINA "B" - SITNO BAN-
SKÁ ŠTIAVNICA
IV.Liga - juh 5.8.2012 
o 16.30 hod.
BANÍK ŠTIAVNICKÉ BANE - 
PRAMEŇ KOVÁČOVÁ
V. Liga dorast 4.8.2012 o 
14.00 hod
SITNO BANSKÁ ŠTIAVNICA - 
FK DRUŽSTEVNÍK LÁTKY

Ivan Javorský, Ivan Beňo

1. kolo Ne 05.08.2012
16:30 Kostrčina Lúčka Žilina B-B. Štiavnica

2. kolo So 11.08.2012 16:30 MFK B. Bystrica-B. Štiavnica

3. kolo Ne 19.08.2012 16:00 B. Štiavnica-Tisovec

4. kolo Ne 26.08.2012
16:00 Teplička n. Váh. D. Tížina-B. Štiavnica

5. kolo Ne 02.09.2012 15:30 B. Štiavnica-MFK N. Baňa

6. kolo So 08.09.2012 15:30 Pohronie ZH/DŽ-B. Štiavnica

7. kolo Ne 16.09.2012 15:00 B. Štiavnica-Čadca

8. kolo Ne 23.09.2012 15:00 Zvolen-B. Štiavnica

9. kolo Ne 30.09.2012 15:00 B. Štiavnica-Bytča

10. kolo So 06.10.2012 14:30 K. N. Mesto-B. Štiavnica

11. kolo Ne 14.10.2012 14:30 B. Štiavnica-Brusno

12. kolo Ne 21.10.2012 14:00 L. Štiavnica-B. Štiavnica

13. kolo Ne 28.10.2012 14:00 B. Štiavnica-Krásno

14. kolo St 29.08.2012 16:00 Z. Poruba-B. Štiavnica

15. kolo St 12.09.2012 15:30 B. Štiavnica-Kalinovo

16. kolo Ne 24.03.2013 15:00 B. Štiavnica-Žilina B

17. kolo Ne 31.03.2013 15:00 B. Štiavnica-MFK B. Bystrica

18. kolo Ne 07.04.2013 15:30 Tisovec-B. Štiavnica

19. kolo Ne 14.04.2013 15:30 B. Štiavnica-D. Tížina

20. kolo Ne 21.04.2013 16:00 MFK N. Baňa-B. Štiavnica

21. kolo Ne 28.04.2013 16:00 B. Štiavnica-Pohronie ZH/DŽ

22. kolo So 04.05.2013 16:30 Čadca-B. Štiavnica

23. kolo Ne 12.05.2013 16:30 B. Štiavnica-Zvolen

24. kolo Ne 19.05.2013 17:00 Bytča-B. Štiavnica

25. kolo Ne 26.05.2013 17:00 B. Štiavnica-K. N. Mesto

26. kolo Ne 02.06.2013 17:00 Brusno-B. Štiavnica

27. kolo Ne 09.06.2013 17:00 B. Štiavnica-L. Štiavnica

28. kolo Ne 16.06.2013 17:00 Krásno-B. Štiavnica

29. kolo St 01.05.2013 16:30 B. Štiavnica-Z. Poruba

30. kolo St 08.05.2013 16:30 Kalinovo-B. Štiavnica

Vylosovanie majstrovstiev regiónu - stred 2012/13

Úspešná trojica strelcov (zľava) J. Svetík, R. Jakubík a M. Slančík.        foto Jozef Piecka

V dňoch 15. – 17. 6. 2012 
v Bratislave na 50m bazéne 
na Pasienkach sa konali Maj-
strovstvá Slovenskej repub-
liky v plávaní seniorov a ju-
niorov. Prinášame výsledky 
našich plavcov.

Ženy kategória seniorky: 
Tenkelová Denisa
50 m znak 31.12 2.
100 m znak 1:08.12 3.
200 m znak 2:25.01 2.                                  
50 m motýľ 29.92 6.                                        
100 m motýľ 1:05.52 4.

Ženy kategória juniorky:
Maruniaková Monika
50 m motýľ 31.87 14.                                                                                      
200 m motýľ 2:32.95 4.                                                                                        
200 m poloha 2:38.87 6.                                                                                         
400 m poloha 5:33.79 5.

Muži kategória seniori:
Hriňák Dávid
50 m voľ. sp. 27.17 36.                                                                                  
100 m voľ. sp. 1:00.54 32.                                                                                       
50 m motýľ 27.10 13.
Konečný Marek
50 m prsia 34.50 23.                                                                                    
100 m prsia 1:20.43 30.                                                                                       
200 m prsia 3:00.03 22.

Muži kategória juniori:
Adamský Marián
50 m voľ. sp. 26.36 12.                                                                                      
100 m voľ. sp. 58.00 10.                                                                                       
50 m motýľ 27.34 6.                                                                                      
100 m motýľ 1:03.62 12.

PK Banská Štiavnica

MSR v plávaní
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reality služby
práca

inzercia

inzercia

najlepšie ceny v meste

CITYCITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

Prenajmem priestory 
v Banskej Štiavnici na 

Dolnej 2. (bývalé OPP). 
20m2 na prízemí, vhodné 
pre kanceláriu, krajčírstvo 

a iné. Cena dohodou. 
Kontakt: 0905 912 125.

- vodoinštalácia
- omietky – maľovanie
- podlahy – zárub. dvere
- murárske práce

Rekonštrukcie 
bytových jadier

0940 802 977

POŽIADAVKY: 
komunikatívnosť, príjemné 
vystupovanie, znalosť AJ 

alebo NJ vítaná

PONÚKAME: 
Možnosť 13. platu, stabilný 
a priateľský kolek tív, stabilná 

práca s fi nančnou istotou.

ČAŠNÍK, ČAŠNÍČKA

Žiadosť posielajte na 
maria.sivakova@pivovarerb.sk, 0918 356 744

PIVOVAR ERB PRÍJME 
PRACOVNÍKA NA POZÍCIU:

Dám do prenájmu alebo predám  �
neprerobený 4-izbový byt na Drieňo-
vej, cena 350 €/mesiac, alebo 45 000€, 
tel.č.: 0905 534 896

Predáme 3-izbový prerobený byt  �
(68m²) na sídlisku Drieňová, cena do-
hodou: t.č. 0903 447 375

Dám do prenájmu 3-izbový čiastoč- �
ne zariadený byt na Ul. Dolná s 2 bal-
kónmi, cena: 400,-Eur vrátane energií, 
tel.č.: 0911 909 100

Prenajmem prerobený zariadený  �
2-izbový byt v BŠ na Ul. Križovatka, 
mesačný nájom 200,-Eur + energie, 
tel.č.: 0918 304 969

Predám pozemok v Banskej Štiavnici �  
1 060m², tel.č.: 0908 531 348

Predám v Banskej Štiavnici časť Šte- �
fultov pozemok 3 740 m², tel.č.: 0914 
138 988

Kúpim pozemok na Jergištôlni, tel.č.:  �
0908 531 348 

Predám garáž pod Kalváriou, tel.č.:  �
0905 762 039

Dám do prenájmu 1-izbový byt na  �
Námestí Sv. Trojice, tel.č.: 0905 762 039

Dám do prenájmu garáž pod Kalvá- �
riou, tel.č.: 0917 887 248

Zasklievanie balkónov posuvným  �
systémom. Zameranie a kalkulácia 
zdarma, tel.č.: 0919 314 400

Predaj triedeného dekoratívne- �
ho a funkčného kameňa, štrku a 
posypového materiálu pre základy 
budov, cesty a záhrady, tel.č.: 0910 
410 410

Dovoz dreva – suché štiepané,  �
metrovica, palety, brikety, staveb-
niny, štrky, piesky, brizolit a iné, 
tel.č.: 0903 121 901

Kúpim starý drevený betlehem,  �
tel.č.: 0907 710 630 

Hľadám prenájom bytu do 250,-Eur  �
s energiami, tel.č.: 0904 870 547 

Pod názvom „Žiarska cena“ sa 
v nedeľu 24. júna na strelnici 
v Rudne nad Hronom usku-
točnila  regionálna strelecká 
súťaž z malokalibrovej pušky 
na 30 rán. Zorganizovala ju ZO 
SZTŠ Slovalco Žiar nad Hronom. 

Bez rozdielu kategórií súťaži-
lo 16 strelcov, z nich boli 4 členovia 
SŠK Banská Štiavnica a opäť obstá-
li výborne. Jasne zvíťazil len 14-roč-
ný člen SŠK Banská Štiavnica Štefan 
Šulek, ktorý z 300 možných nastrie-
ľal až 298 kruhov. I keď sa strieľalo 
na staré terče, tento výkon je nielen 
rekordom strelnice, ktorý bude isto 
veľmi ťažko prekonateľný, ale i jed-
ným z najlepších v celom našom regi-
óne a navyše pozoruhodný aj vzhľa-
dom na vek samotného strelca. Na 

2. mieste skončil Ivan Bublák z Luti-
ly, člen usporiadajúcej ZO, výkonom 
294 kruhov. Tretí bol 15-ročný Patrik 
Jány zo ŠSK Banská Štiavnica, ktorý 
mal len o jeden kruh menej. 

Veľmi dobre si viedol aj Peter Lup-
ták st., ktorý s 278 kruhmi skon-
čil piaty. Ľubomír Drbohlav s 266 
kruhmi skončil na 8. mieste.

Jozef Piecka

Rekordný výkon strelcov

Úspešní strelci SŠK B. Štiavnica (zľava) Š. Šulek, P. Jány, P. Lupták a Ľ. Drbohlav
foto Jozef Piecka


