
Mestský úrad oznamuje
Od 26. júla 2011 nadobudli 
platnosť nové Všeobecné 
nariadenia mesta. str.3

Letný fi lmový seminár 4 živly
Dnes sa začína už 13. ročník semináru, 
ktorý bude svojich účastníkov zabávať, 
ale aj neformálne vzdelávať. str.5
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V priebehu posledných 
dvoch rokov toto umelecké 
zoskupenie pod taktovkou 
Braňa Kostku vystúpilo v 
našom meste už po druhý raz. 
Kým koncert v evanjelickom 
chráme bol komornejší, 
v Amfi teátri pod Novým 
zámkom v piatok večer to 
hudobníci "rozbalili naplno".

Neboli síce v plnej zostave (chý-
bala Helena Krajčiová), ale aj tak 
predviedli vynikajúci výkon. Tri 
dámy – Soňa Norisová, Jana Go-
lisová a Svetlana Rymarenko – a 
štyria páni – už spomínaný Bra-

ňo Kostka, Vilo Čontoš, Kamil Mi-
kulčík a Slavo Košecký – produkujú 
muziku, ktorá je nielen na Sloven-
sku, ale aj vo svete ojedinelá. Tento 
štýl hudby sa nazýva "a capella". Z 
webovej stránky čítame: „A capella 
je termín označujúci vokálnu hud-
bu, t.j. spev bez sprievodu akých-
koľvek hudobných nástrojov. Jed-
noducho povedané, to, čo pomáha 
iným skupinám pri interpretácii, 
musia speváci v a capelle nahrádzať 
jediným nástrojom – hlasom. Pri a 
capelle nezamaskujete nič, všetko 
musí byť dokonalé a čisté. Názov a 
capella pochádza z taliančiny a zna-
mená to ako v kaplnke. 
4.str.

Výborná zábava s FRAGILE 

Predstavujeme vám nového 
náčelníka Mestskej polície
29. júna Mestské zastupi-
teľstvo schválilo do funkcie 
náčelníka Mestskej polície v 
Banskej Štiavnici pplk. Mgr. 
Vladimíra Kratoša. 

K zvoleniu na tento dôleži-
tý post Vám, p. Kratoš, srdeč-
ne blahoželáme. Predstavte sa, 
prosím, našim čitateľom.

„Pochádzam z Považskej Bystrice 

a od r. 1988 trvale bývam v Banskej 
Štiavnici . Od r. 1986 do r. 2011 som 
pracoval v Policajnom zbore SR. Pô-
sobil som v Bratislave, Trnave a od 
roku 1988 som bol prevelený do 
Banskej Štiavnice na Obvodné odde-
lenie PZ. Na OO PZ v Banskej Štiav-
nici som vykonával všetky funkcie, 
ktoré sú na OO PZ systemizova-
né. Vykonával som funkciu okrská-
ra, vyhľadávací orgán - spracovanie 
trestných spisov, objasňovanie prí-
padov s neznámym páchateľom, zá-
stupcu riaditeľa OO PZ a od roku 
1997 do roku 2011 som vykonával 
funkciu riaditeľa Obvodného odde-
lenia PZ v Banskej Štiavnici.”
Ako ste vnímali z pozície obča-

na tohto mesta prácu Mestskej 
polície?

„Prácu MsPo som vnímal ako ob-
čan, ktorý veľmi podrobne pozná 
prácu policajtov, problematiku, kto-
rú musia riešiť a preto viem, že je to 
veľmi náročná práca, lebo je to prá-
ca s ľuďmi, ktorej účelom je ochrana 
verejného poriadku, ochrana živo-
ta, zdravia a majetku občanov.”
Čo chcete robiť ináč?

„Chcem nadviazať na všetko dob-
ré, čo MsPo za svoje 20 ročné pôso-
benie v našom meste dosiahla a v 
maximálnej miere využiť svoje skú-
senosti z pôsobenia v PZ na zlepše-
nie: kvality, výsledky práce, kreditu 
a dôvery občanov v MsPo. 
3.str.
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Vokálna skupina bratislavských umelcov prišla do nášho mesta s kvalitným hudobným programom

Prídavok pre vďačné publikum. foto lubo lužina
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Úrad práce, sociálnych vecí a ro-
diny Banská Štiavnica, žiada ro-
dičov detí, ktoré majú ukonče-
nú povinnú školskú dochádzku 
(t.j. majú viac ako 16 rokov), aby 
si na Úrade práce, sociálnych vecí 
a rodiny, A.T.Sytnianskeho 1180, 
Banská Štiavnica, I. poschodie, 
č. kanc. 217, 218, 219 v priebe-
hu mesiaca august 2011 vyzdvih-
li tlačivo potvrdenie o návšteve 
školy, s cieľom aktualizácie úda-
jov potrebných pre posúdenie tr-
vania podmienok nároku na prí-
davok na dieťa. ÚPSVaR

NOVINKY

Dňa 6. júla 2011 o 22:30 bolo 
na útvar Mestskej polície ozná-
mené, že v rekreačnom zariadení 
Svitáčik na Počúvadlianskom ja-
zere dochádza k rušeniu nočného 
pokoja. Hliadka Mestskej polície 
zistila zodpovedného vedúceho, 
ktorý má na starosti detský tábor 
ruských detí a vec bola riešená v 
zmysle priestupkového zákona .

Dňa 11. júla 20011 hliadka 
Mestskej polície zistila, že na Ul. 
29. augusta v Banskej Štiavni-
ci sa vykonávajú stavebné práce 
na rodinnom dome. Preverova-
ním bolo zistené, že stavebník vy-
konáva tieto práce na stavbe bez 
povolenia. Vec bola zadokumen-
tovaná a odstúpená vecne prísluš-
nému oddeleniu.

Upozornenie 
Mestská polícia Banská Štiav-

nica upozorňuje všetkých obyva-
teľov mesta Banská Štiavnica, že 
v súčasnej dobe nadobudli právo-
platnosť nové Všeobecné záväzné 
nariadenia mesta Banská Štiav-
nica - Všeobecne záväzné naria-
denie mesta Banská Štiavnica č. 
3/2011 o niektorých podmien-
kach držania psov, Všeobecne zá-
väzné nariadenie mesta Banská 
Štiavnica č.4/2011 o čistote mesta 
a verejnom poriadku a Všeobec-
ne záväzné nariadenie mesta Ban-
ská Štiavnica č. 5/2011 o podnika-
teľskej činnosti a určení pravidiel 
času predaja v obchode a času pre-
vádzky služieb na území mesta 
Banská Štiavnice. 

Občania majú možnosť sa 
oboznámiť s novými všeobecne 
záväznými nariadeniami na inter-
netovej stránke mesta. Príslušní-
ci Mestskej polície budú dôsledne 
kontrolovať dodržiavanie týchto 
nových nariadení. 

Mestská polícia Banská Štiav-
nica prijala opatrenia formou zvý-
šenej obchôdzkovej služby s dô-
razom na sídlisko Drieňová s 
cieľom eliminovania narušova-
nia verejného poriadku hlavne zo 
strany mládeže. 

Touto cestou prosíme občanov 
o spoluprácu a v prípade, že sú 
svedkami narušovania "verejného 
poriadku" hlavne v okolí bytoviek 
nech vec oznámia na Mestskú po-
líciu v Banskej Štiavnici alebo OO 
PZ v Banskej Štiavnici. 

Vladimír Kratoš

Mestská polícia
informuje

Z programu
primátorky

Úrad práce, 
sociálnych 
vecí a rodiny

8. august - Uskutočnilo sa zasad-
nutie redakčnej rady VIO TV. 

Riešenie pracovných úloh v 
meste, individuálne pracovné 
stretnutia s občanmi.
9. august - Pracovné rokovanie k 
výstavbe bytových domov s dodá-
vateľom stavby. 

Pracovné rokovanie k založeniu 
Oblastnej organizácie cestovného 
ruchu. 

Pracovné stretnutie k príprave 
Salamandrových dní. 

Uskutočnilo sa pracovné zasad-
nutie komisie na výber návrhov 
sochy Nácka.
10. august - Pracovné stretnutie 
so zástupcami partnerského mes-
ta Šopron. 

Účasť na pietnom podujatí pri 
príležitosti Dňa obetí banských 
nešťastí na Slovensku, ktoré sa 
uskutočnilo pred štôlňou Glan-
zenberg v Banskej Štiavnici.
11. august - Uskutočnilo sa pra-
covné rokovanie k plneniu roz-
počtu mesta. 

Príprava materiálov pre mest-
skú radu. 
12. august - Riešenie úpravy ko-
munikácií v meste a kontrola pl-
nenia investičných akcií. 

Andrea Benediktyová 

Technické služby, s.r.o.
Ul. E. M. Šoltésovej č. 1,
969 00 Banská Štiavnica

dispečing: 0908 272 630  -
riaditeľ: 045/6922244,  0905 682 279 -
odvoz DO p.Blahová: 0905 262 058,  -
045/692 24 07 
verejné osvetlenie a zimná ručná údrž- -
ba chodníkov a MK p. Orčík: 
0905 462 356, 045/692 22 43

Bytová správa, s.r.o.
Ul. Dolná č. 2
969 00 Banská Štiavnica 

poruchy vykurovania a dodávky teplej  -
úžitkovej vody p. Pika: 0903 696 207
Ostatné poruchy a údržba bytov RNDr.  -
Bačík: 0903/696 183
Poruchy výťahov: EM Lift s.r. o., Žar- -
novica, 045/681 31 66

Nemocnica Banská 
Štiavnica, a.s.
Bratská 17
969 00 Banská Štiavnica

Rýchla zdravotná služba IRS.: 155, 112 -
Lekárska služba prvej pomoci:  -
045/694 23 75

Slovenský plynárenský 
priemysel, a.s.

041/514 22 10 -
poruchová linka: 0850 111 727 -
mcs@spp-distribucia.sk -

Stredoslovenská 
energetika, a.s.

poruchová linka: 0800 159 000 -
zákaz. centrum domácnosti:  -
0906 25 25 25, 0850/111 468 
zákaz. centrum podnikatelia:  -
0906 252 521, 0850 123 555

Stredoslovenská 
vodárenská spoločnosť, 
a.s.

vedúca p. Bačíková: 0908/679593,  -
045/6911172
dispečing Žiar nad Hronom:  -
048/4327347

Mestská polícia
Radničné nám. č. 1
969 24 Banská Štiavnica

159 -
045/694 96 01 -
0905 597 673 -

Obvodné oddelenie PZ 
Banská Štiavnica
Ul. Mládežnícka č. 25
969 00 Banská Štiavnica

158 -
112 -
045/692 11 58 -

Požiarna ochrana 150, 112 -
Banskobystrická 
regionálna správa ciest, 
a.s.

dispečing: 045/6912806 -
mobil: 0918/543648 -

Dôležité tel. čísla

V stredu 10. augusta 2011 sa konala pri štôlni Glanzenberg pietna spo-
mienka na obete banských nešťastí na Slovensku. foto michal kríž
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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 - 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

�1.str. Zlepšiť znalosť právnych no-
riem, odbornosť, taktiku zákrokov a 
telesnú pripravenosť policajtov.”
Plánujete aj personálne zmeny?

„V prípade, že nebudú dosaho-
vané stanovené ciele a úlohy vo vý-
slednej činnosti zo služieb, budú 
prijímané opatrenia voči konkrét-
nym zodpovedným policajtom.”
Je, podľa Vás, Mestská polícia v 
našom meste dostatočne mate-
riálne vybavená?

„Materiálne vybavenie do veľkej 
miery zodpovedá fi nančným mož-
nostiam mesta. V súčasnej ťažkej 
hospodárskej situácii musíme veľmi 
účelne využívať pridelené fi nancie, 
ale myslím si, že MsPo disponuje zá-
kladnými prostriedkami potrebnými 
na výkon služby. Najväčší problém 
je druhé služobné motorové vozi-
dlo, ktorým je Lada Niva. Jej pre-
vádzka je veľmi drahá. Ďalšie použí-
vanie takého vozidla, ktoré je navyše 
veľmi poruchové, je nerentabilné.”
Ktoré problémy najviac trápia 
občanov mesta a ako ich chce-
te riešiť? 

„Mesto Banská Štiavnica je veľmi 
špecifi cké. Vychádza to z jeho cha-
rakteru. Je to mesto, ktoré je určené 
k rozvoju turizmu, je to mesto štu-
dentov. Celoročne je tu usporiada-

né nespočetné množstvo kultúrnych 
a športových podujatí. Prejavujú sa 
tu dôsledky nezamestnanosti, alko-
holu, zlého využívania voľného času 
mládežou, veľká koncentrácia oby-
vateľov na sídlisku, sústreďovanie 
zábavných podnikov v centre mesta. 
Nedostatok parkovacích miest a or-
ganizácia dopravy. Každá časť mesta 
má svoje špecifi cké problémy. Zna-
losť týchto problémov, dobrá organi-
zácia práce policajtov MsPo, kvalitný 
výkon služby, rázny, nekompromis-
ný postoj policajtov hlavne k aro-

gantným, povýšeneckým a agresív-
nym páchateľom, ktorí nereagujú 
na upozornenia a dopúšťajú sa opa-
kovane protiprávneho konania, dob-
rá spolupráca s občanmi a okamžité 
reagovanie na ich oznámenia je spô-
sob, akým by som chcel dosiahnuť 
zlepšenie bezpečnostnej situácie v 
meste Banská Štiavnica.”

Do práce novému náčelníkovi 
prajeme veľa úspechov, pevnú ruku 
a rozhodnutia prospešné obyvate-
ľom mesta. Nora Bujnová

NOVINKY

Nový náčelník Mestskej polície

Mestský úrad v Banskej 
Štiavnici oznamuje všetkým 
fyzickým a právnickým 
osobám, že dňom 26. júla 2011 
nadobudli právoplatnosť nové 
všeobecne záväzné nariadenia 
Mesta Banská Štiavnica.

Nové VZN riešia závažnú prob-
lematiku, týkajúcu sa čistoty, verej-
ného poriadku, podmienok držania 
psov ako aj podnikateľskej činnosti 
a prevádzkového času. 

Odporúčame vám preto, aby ste 
sa vo vlastnom záujme oboznámili s 
týmito predpismi, ktoré vám objas-
nia pojmy, vaše práva a povinnosti, 
aby ste svojim konaním, či naopak 
nekonaním nenaplnili niektorú 
skutkovú podstatu priestupku.

VZN č. 3/2011 o niektorých pod- -
mienkach držania psov 
VZN č. 4/2011 o čistote mesta a  -
verejnom poriadku

VZN č. 5/2011 o podnikateľskej  -
činnosti a určení pravidiel času 
predaja v obchode a času pre-
vádzky služieb na území mesta 
Banská Štiavnica

Všetky uvedené predpisy sú zve-
rejnené na internetovej stránke 
mesta www.banskastiavnica.sk, v 
sekcii: občan / samospráva mesta / 
nariadenia mesta. MsÚ

Mestský úrad oznamuje

Pplk. Mgr. Vladimír Kratoš pôsobil 25 rokov v Policajnom zbore SR a ako 
náčelník Mestskej polície chce zvýšiť kvalitu, výsledky práce, kredit a 
dôveru občanov v Mestskú políciu. foto michal kríž

Ilustračná fotka. foto ján petrík ml.

Zmeny týkajúce sa podnikania, čistoty, verejného poriadku či držania psov

Oznamujeme vám, že dňa 
6.septembra 2011 od 10:00 do 
12:00 bude prerušená dodávka 
elektrickej energie z dôvodu reví-
zie elektrického zariadenia. Bez 
elektrickej energie bude v Ban-
skej Štiavnici časť Štefultov - Sit-
nianska - Ul. Obrancov mieru od 
č.34 - stolárstvo, obchod po č.36 a 
Ul. Potočná, 29. augusta, Kríková, 
Partizánska, Ilijska, Srnčia a Pod-
hájska. Dispečing VN/NN 
 Žiar nad Hronom

Prerušenie 
dodávky 
el.energie

Športové 
ihriská na 
Drieňovej
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Slnečná atmosféra nášho 
mesta prichystala v sobotu 6. 
augusta 2011 príjemné miesto 
na tradičné podujatie Neza-
budnuté remeslá.

Zišlo sa mnoho dobrých ľudí, jed-
ni si posadali na hokerlíky, drevené 
stoličky, či na lavice, iní postávali, a 
čakali, čo sa bude diať. Mnohí však 
nelenili, vyskočili na drevené dosky, 
husličky hrali, dievčatá spievali a 
tancovali, chlapci pestvá vystrájali, a 
remeselníci sa tiež nedali zahanbiť. 
Vytvárali tie najčarovnejšie drob-
nosti od výmyslu sveta.

Témou hračky sme vzdali hold 
všetkým otcom a mamám, ktorí svo-
jou zručnosťou obohatili náš svet o 
remeslo, ktoré patrí snáď k najstar-
ším na svete. A bolo všetko. Aj hračky 
zošité z kúskov látky po starej mame, 
drevené, plechové, hlinené. Boli aj 
dobroty od výmyslu sveta, strieľalo 
sa z kuší, a krásne vymaľované diev-
čence vykrúcali s chlapcami návštev-
níkov, súťažili s nimi v plieskaní bi-
čom, či stavaní dreveného mosta. 
Pani z Francúzska si s nadšením ob-
liekla slovenský kroj v súťaži o to, kto 
skôr, a kto lepšie. Rýdze remeslá bez 
pozlátky komerčnej doby manufak-

túrnej výroby, remeselníci, ktorí cho-
dia do nášho mesta práve kvôli jeho 
atmosfére a pocitu, že nám na nich 
záleží a že si ich vážime. Aj o tomto 
boli tohtoročné remeslá.

Poďakovanie patrí remeselníkom 
aj návštevníkom, ľuďom, ktorí za-
bezpečili bezproblémový chod ak-
cie, pánu Mariánovi Čiernemu za 
ľudskú ústretovosť, Cultour, s.r.o., 
za bezchybné a profesionálne ozvu-
čenie akcie, FS Urpín za profesionál-
ne zvládnuté vystúpenia, ale hlavne 
Mestu Banská Štiavnica, ktoré dáva 
priestor tejto charizmatickej akcii.

Zuzka Patkošová

REPORTÁŽE

�1.str. V stredoveku bolo totiž za-
kázané v kostoloch používať hudob-
né nástroje. A tak sa spievalo a spre-
vádzalo iba hlasom.“ 

Takmer plný amfi teáter sa bavil 
nielen na brilantných hudobných čís-
lach, ale aj na ich vtipnom uvádza-
ní a "prekáračkách" jednotlivých čle-

nov kapely. Obdivuhodná bola aj 
komunikácia s publikom, ktoré živo 
reagovalo na slovné hračky a bon-
moty Braňa Kostku a Kamila Mikul-
číka Výborne ich dopĺňal aj Vilo Čon-
toš. Nenechali sa zahanbiť ani dámy. 
Búrlivý a dlhotrvajúci potlesk donú-
til umelcov venovať publiku aj prída-

vok. Vedúci skupiny Braňo Kostka sa 
v závere poďakoval za vynikajúcu at-
mosféru v hľadisku a prisľúbil, že sa 
do nášho mesta všetci radi vrátia. Sú-
časťou koncertu bol aj predaj CD, o 
ktoré bol veľký záujem. Vrtošivé leto 
sa tento raz zachovalo vľúdne k účin-
kujúcim i divákom. Nora Bujnová

Výborná zábava s FRAGILE 

Nezabudnuté remeslá 2011
O tom ako Maťko s Kubkom hračky vyrábali a na valachov sa hrali

V piatok 5.augusta 2011 sa 
večerné nádvorie svätoan-
tonského kaštieľa otriasalo 
smiechom a búrlivým 
potleskom. A dôvod ? Paradájz 
Pikčr, tentokrát v antickom 
sitcome s antibiotickými 
účinkami Ilija a Odysea, z 
ktorého sa mnohí diváci 
spamätávajú dodnes.

V divadelnej hre o šiestich obra-
zoch a jednej prestávke sa predstavi-
li stálice i vychádzajúce hviezdy ban-
skoštiavnického divadelného neba. 
Ako desiatnik Stupidus Ivan La-
dziansky, ako čatár Kozmodisk Pavol 
Balžanka, ako krásna Helena Trój-
ska Biba Stanková, ako Siréna Zuzka 
Kovárová, ako Pandora Silvia Heria-
nová, ako Medúza Timea Hudecová, 
ako Antifi k Pawiel Pupupidus kader-
ník Gregor Petrikovič, ako čarodej-
nica Kirké Helena Chovanová, ako 
Zeus božský Ivan Lukáč, ako Brutus 
Arpád Pál, ktorého v neprítomnosti 
skvele zaskočil Dodo Klimko, ako Ja-
mes Bond Mikuláš Pál, ako čarodej-

nica Kirké Helena Chovanová, ako 
Antibiotika Ninka Hricová a ako veš-
tica Pýthia opäť skvelá, aj keď riadne 
pod parou Monika Maňkovská, ktorá 
toto všetko vlastne autorsky, režisér-
sky a "Psychésomaticky" spís(k)ala. 

Okrem nesporných hereckých 
kvalít členov tohto telesa, ktoré nám 
môže závidieť aj Brodway a Bratisla-
va, treba vyzdvihnúť tiež spevácke 
výkony v úžasných pesničkách, kto-
ré má na svedomí známy Dodo "Or-
fík" Klimko z podsvetia. Ich texty 
miestami zasahovali do hĺbok, v kto-
rých úsmev doslova zamŕzal a divá-
ci majú možnosť vypočuť si ich opäť 
na CD. (Moje auto už bez nich ani 
nenaštartuje.) Počuteľnosť, hudbu 
i pôsobivé zvukové efekty ako napr. 
muchy otáčajúce sa nad Ilijou, ozve-
ny Augiášových pisoárov prezrádza-
júcich veľkosť "funkcie" osoby, ktorá 
stojí pred nimi a iné technické zá-
zraky, zabezpečoval Peťo "Nerobur-
ning" Sliacky z Bel Ej.

Počas dvojhodinového predstave-
nia si to diváci (a zdalo sa, že aj her-
ci) náramne užívali. Opakujúce sa 

výbuchy smiechu vyvolané vtipný-
mi monológmi, dialógmi i inými ló-
óógmi, a neraz i jediným pohľadom 
na to, čo je človek schopný zo seba 
urobiť, aby pobavil davy. Tu zohrala 
úlohu nápaditá kostýmová výprava, 
vizáž, a v neposlednom rade aj stra-
ta súdnosti a sama príroda.

Zaujali ma mnohé fi lozofi cké otáz-
ky a moderné výchovné momen-
ty, ako napríklad presvedčivo poda-
ná scénka so Stupidovým mobilom, 
Zeove politicko-ekonomické smero-
vanie k trojjedinosti, Pawielov biznis 
založený na ženskej márnivosti, či ve-
decká prednáška o zamrznutom pek-
le. A to všetko zabalené do smiechu. 
Smiechu oslobodzujúceho, ozdravu-
júceho, omladzujúceho, obšťastňu-
júceho smiechu, z ktorého vás rozpa-
ľuje, kotúľajú sa slzy po tvári a tečie 
vám z nosa. Smiechu s antibiotický-
mi účinkami. Ak to ešte chcete zažiť, 
príďte večer 12.8. na nádvorie Kaštie-
ľa vo Svätom Antone, alebo 21.8. do 
Amfi teátra pod Novým zámkom. 
AVE, PARADÁJZ PIKČR!

Janka Bernáthová

Antickí hrdinovia trochu inak

Tohto – ročná sezóna v hasič-
skom športe hasičom zo Šteful-
tova praje. Hasičské súťaže sú v 
plnom prúde, od začiatku sezó-
ny naši chalani odbehli už 24 sú-
ťaží. Pôsobia v dvoch ligách, v Te-
kovsko Hontianskej hasičskej lige 
a Sitnianskej hasičskej lige PPS 12 
a ešte pri tom si odskočia aj na po-
hárové súťaže miest a obcí v rámci 
stredného Slovenska. V súčasnos-
ti sú v THHL na čele tabuľky a v 
SHL PPS 12 sú na druhom mies-
te. Naše dosiahnuté výsledky zo 
súťaží v roku 2011 sú nasledovné 
(súťaž / umiestnenie):
Poľný Kesov - THHL / 2.
Žarnovica (Územné kolo) / 1.
Viničky THHL / 10.
Viničky (Kýblovačka) / 1.
Branč / 2.
Krajské kolo - Veľký Blh (RS) / 4.
Budča - Pohár starostu / 1.
Budča - SHL PPS 12 / 2.
Dyčka - nočná súťaž / 10.
Dyčka - nočná - klasika / 7.
Dežerice - SMHL / 10.
Šišov nočná / 5.
Trpín - THHL / 5.
Šalková - Pohár primátora B.B. / 2.
Štefultov - THHL / 3.
Štefultov - SHL PPS 12 / 1.
Štiavnická Bane - Pohár starostu / 1.
Trnavá Hora - pohár star. / 1.
Vieska nad Žitavou / 8.
Svätý Anton - SHL PPS 12 / 4.
Svätý Anton - putovný pohár / 1.
Horné Mladonice - THHL / 1.
Krupina - THHL / 1.
Šalková - nočná súťaž / 2.

Vladimír Jarábek, st.

Protipožiarne kontrolné sku-
piny 7. augusta 2011 (nedeľa) o 
9:00 vykonali kontroly na Počú-
vadlianskom jazere od č. 1. po č. 
230. v zložení: Vladimír Poprac, 
Ing. Martin Šinský, Júlia Popra-
cová, Dana Ozanková, Miroslav 
Krkoška, Martin Komorník, Ing. 
Vladimír Kotilla, Jozef Borský, 
Patrik Dobrota, Parobok Štefan. 
Kontrolné skupiny pri zhodnote-
ní celkového stavu protipožiarnej 
ochrany v chatkách skonštatova-
li, bez nedostatkov. Menšie nedo-
statky boli odstránené pri kontro-
le objektov. Vladimír Poprac

Hasičská 
kontrola

Výborní 
Štefultovskí 
hasiči
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Letný fi lmový seminár 4 
živly 2011, ktorý bude v 
Banskej Štiavnici v nasledu-
júcich štyroch dňoch zabávať 
i neformálne vzdelávať 
svojich účastníkov, ponúka 
okrem fi lmových projekcií aj 
pestrý sprievodný program. 

Pre fanúšikov kinematografi e, 
ktorí naplnia svoju dennú kvótu, 
sú pripravené koncerty (EA, Re-
žimy, MIDI LIDI) a párty, organi-
zátori ale nezabúdajú ani na naj-
menších a ich rodičov. Po úspechu 
minuloročného Hravého lehára 
sa Čajovňa Klopačka aj tento rok 
premení na ostrov aktívneho od-
dychu a v súlade s témou 13. roč-
níka seminára, ktorou je PAMÄŤ, 
ponúkne možnosť zaspomínať si 
na časy minulé prostredníctvom 
retro hračiek, na ktorých odras-
tala generácia dnešných rodičov a 
starých rodičov. 

Retro hračkám budú asistovať 
kreatívne "vnímavé" hračky a te-
matické pamäťové hry. Nedeľné 
popoludnie zavŕši turnaj v pexe-
se, do ktorého sa budú môcť pri-
hlásiť súťaženia chtiví juniori i se-
niori. Obe víkendové popoludnia 
budú spríjemňovať aj bloky krát-
kych animovaných fi lmov z pro-
dukcie VŠMU. 

Novinkou bude nedeľná pro-
jekcia v Kultúrnom centre, ktorá 
ponúkne fi lm z programu semi-
nára, vhodný pre obe generácie, 
ktorého by sa však ich zástupco-
via nemohli zúčastniť napríklad z 
dôvodu neskorého premietania. 
Sála bude upravená tak, aby sa aj 
najmenší cítili "ako doma" a spo-
ločnosť im budú okrem kvalitné-
ho fi lmu robiť aj hračky z detské-
ho kútika v Klopačke. 

Detailnejší popis detského 
programu 4 živlov 2011 nájdete 
na stránke www.4zivly.sk.

Peter Gašparík

4 živly pre 
deti a ich 
rodičov

Program deviateho ročníka 
frankofónneho festivalu 
poézie, divadla a hudby 
Capalest, ktorý sa uskutoční 
19. - 21. august 2011, je 
venovaný Maďarsku a 
súčasným maďarským 
básnikom. 

V kaviarňach Banskej Štiavnice 
sa uskutočnia priateľské stretnutia 
básnikov z rôznych krajín Európy, 
zúčastnia sa ich verní umelci festi-
valu Krisztina Tóth, Ján Švantner, 
Aksinia Mihailová, Dagnia Dreika, 
Mária Ferenčuhová, Guy Goff ete a 
ďalší, ale aj noví festivaloví hostia, 
ako napríklad Franco Falasca, Is-
tván Voros, János Háy, Lászlo Tóth, 
János Terey... Na básnických číta-
niach v banskoštiavnickom Libres-
se, Archanjelovi a Bartolomejskej 
štôlni Banského múzea odznie ich 
najnovšia poézia, vyjadria svoje ná-
zory a pocity navzájom k svojej k 
tvorbe, aj k samotnému festivalu.

Celotýždňový program Capalestu 
uvedie 15. augusta vernisáž v galérii 
v Joergesovom dome na Trojičnom 

námestí v Banskej Štiavnici. Pred-
staví sa tu originálny parížsky ume-
lec Pierre Dubrunquez, ktorého gra-
fi ky i maľby špecifi kuje prenikavý a 
výbušný prejav s otázkami nad ľud-
stvom, aj nad svojou tvorbou. Vý-
stava bude návštevníkom prístupná 
až do konca augusta.

Capalest sa tradične uskutoč-
ní aj v regióne: 16. - 18. augusta v 
Kremnici, Dudinciach a Zvolene po-
núkne podujatia s názvom Nevidi-
teľná katedrála. V hudobno-poe-
tickom programe odznejú piesne 
Johna Dowlanda a sonety Williama 
Shakespeara. Tvorbu týchto súput-
níkov z renesančného divadla Glo-
be predvedie hudobný sprievod so 
spevom Bertrana Dazena v anglič-
tine. Sonety vo francúzskom a slo-
venskom jazyku budú recitovať Mi-
chel de Maulne, riaditeľ festivalu 
Capalest a herečka Mariana Dana-
dová z Bábkového divadla na Ráz-
cestí v Banskej Bystrici.

Predvečer hlavného programu 
bude patriť klavírnej umelkyni Ade-
laide Panaget, víťazke tohtoročnej 
ceny Grand Prix Montrond. V Kos-

tole sv. Kataríny v Banskej Štiavnici 
predstaví svoju interpretáciu Lisz-
ta, Schuberta a Debussyho.

Hlavný program festivalu, ktorý 
sa koná od 19. do 21. augusta, otvo-
rí folklórna skupina Ritka Magyar 
Banda, ktorej repertoár pozostáva z 
hudby niekdajšieho Sedmohradska 
a južného Slovenska. Ďalším hudob-
ným hosťom festivalu bude huslista 
Patrick Chemla. Na počesť Bélu Bar-
tóka vystúpi v Evanjelickom kostole 
so sonátou pre sólo na husle.

Vyvrcholením tohtoročného Ca-
palestu bude trojjazyčné maďar-
sko-slovensko-francúzske umelec-
ké čítanie Tragédia človeka od Imré 
Madacha, v režii Michela de Maul-
ne. V predstavení vystúpia sloven-
skí herci Štefan Bučko a Viki Rá-
ková a zahraniční umelci Oliver 
Boldogy, Jean Luc Debattice a Anne 
Marie Belime.

Záverečný koncert festivalu sa 
bude niesť v znamení afrických ryt-
mov v podaní zoskupenia Babyluza-
ru. Večerná rozlúčka s Capalestom 
2011 sa uskutoční na Trojičnom ná-
mestí. Veronika Cillagová

9. ročník festivalu Capalest

Srdečne vás pozývame na 
Festival bizarných plavidiel, 
ktorý sa už po tretíkrát 
uskutoční na jazere Počúvadlo, 
a to 14. augusta 2011 od 10:00.

Festival, tak ako po minulé roky, 
otvorí dračia loď a príhovor zástup-
cov Sitnianskych rytierov. Po úvod-
nom slove bude nasledovať mini 
módna show a vystúpenie hud. sku-
piny Romano Ilo. Hlavný program 
začne okolo 11:00 ukážkou a pre-
tekom bizarných plavidiel. Neskôr 
si svoje sily zmerajú vodní cyklisti, 
vodní lyžiari a uskutoční sa súťaž o 
najvytrvalejšieho utopenca (súťaž 
o udržaní sa čo najdlhšie na vodnej 
hladine). 

Vyskúšať si môžete vodný zor-
bing, vodné boje a pre deti je na-
chystaný drevený kolotoč, nafuko-
vací hrad a vodné pištole. Vystúpi aj 
skupina Angelika4, Envy a dievčen-
ská kapela View in black.

Prihlásiť sa ešte stále môžete v 
Informačnom centre mladých Ban-
ská Štiavnica, alebo na tel. číslach 

0910 958 867 alebo 0911 185 856. 
Štartovné súťažiaci neplatia, avšak 
uvítali by sme CD s fotkami z prí-
pravy vášho plavidla. Občerstvenie 
pre zúčastnené posádky máme za-
obstarané. 

Kyvadlová doprava je zabezpe-
čená mikrobusmi (Blesková Zuzi a 
Modrý šíp). Mikrobusy odchádza-

jú z odstavného pruhu pri obchod-
nom dome BILLA (hlavná cesta 
smer od Drieňovej) o 9:00, 10:00, 
11:00, 12:00, 13:00. 

Z Počúvadla o 9:30, 10:30, 11:30, 
12:30, 13:30, 16:00, 17:00, 18:00 
hod. Cena lístka je 1,50 € (pri 8 oso-
bách, inak dohodou).

Katarína Tatárová

Festival bizarných plavidiel

Ilustračná fotka. foto lubo lužina

Celotýždňový program uvedie vernisáž v galérii v Joergesovom dome
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Dňa 4. augusta 2011 sa usku-
točnila v banskobystrickom 
krematóriu posledná rozlúčka 
s Ing. Antonom Kollárikom, 
významnou osobnosťou 
slovenského baníckeho 
školstva druhej polovice 20. 
storočia, dlhoročným členom 
výboru Banskoštiavnicko-hod-
rušského baníckeho spolku a 
členom spevokolu Štiavničan, 
ktorý zomrel vo veku 76 rokov 
svojho života.

Narodil sa 24. júna1935 v Hon-
tianskych Nemciach. Stredoškol-
ské vzdelanie získal na Gymnáziu 
B.S. Timravy v Lučenci, ktoré ukon-
čil maturitou v roku 1953. V tom 
istom roku začal študovať na Ba-
níckej fakulte VŠT v Košiciach, štú-
dium ukončil v roku 1959 a získal 
titul banský inžinier. Po ukončení 
štúdia sa dal na pedagogickú drá-
hu stredoškolského profesora na 
Strednej priemyselnej škole baníc-
kej v Banskej Štiavnici, kde pôsobil 
až do odchodu na dôchodok v roku 
1996. V priebehu zamestnania ab-

solvoval odbornú prípravu pre vy-
učovanie elektrotechniky a tiež 
funkčné štúdium na pozíciu riadite-
ľa školy. Neskôr bol poverený funk-
ciou zástupcu riaditeľa školy. Aj po 
odchode na dôchodok bol verejne 
aktívny, keď v období rokov 1997 
– 1998 vykonával funkciu zástupcu 
prednostu Okresného úradu v Ban-
skej Štiavnici. 

Bol známy aj dlhoročnou spo-
ločenskou a kultúrnou angažova-
nosťou, ktorú začal ešte počas vy-
sokoškolského štúdia ako člen 
vysokoškolského umeleckého sú-
boru. Aj jeho zásluhou došlo na 
baníckej škole začiatkom 60. ro-
kov 20. storočia k oživeniu skoro 
už zabudnutých študentských zvy-
kov, pochádzajúcich zo slávnej ban-
skoštiavnickej Baníckej akadémie, 
založenej panovníčkou Máriou Te-
réziou v roku 1762, s ich prispôso-
bením na podmienky stredoškol-
ských študentov. 

Dôležitá bola aj jeho publikačná 
činnosť, keď bol zostavovateľom 
dvoch publikácií: „Stredná priemy-
selná škola banícka“ v roku 1985 a 

„Stredná priemyselná škola Samue-
la Mikovíniho“ v roku 1992. Bol tiež 
spoluautorom publikácie „Banícke 
piesne“ v roku 2003. 

Pôsobil tiež v redakčnej rade re-
gionálneho periodika „Štiavnické 
noviny“ a „Štiavnický život“. Bol 
tiež dlhoročným členom spevoko-
lu Štiavničan a zaslúžil sa o vydanie 
jeho prvého CD. Bol taktiež členom 
poetického klubu Marína.

Patril medzi zakladajúcich členov 
baníckeho spolku v roku 1992 a až do 
roku 2010 bol členom jeho riadiace-
ho výboru. Na baníckych šachtágoch 
vykonával dlhé roky funkciu „sláv-
neho kontrária“ a neskôr „slávne-
ho kantora“. Za dosiahnuté výsled-
ky v školstve získal viaceré ocenenia 
a v roku 2010 mu minister hospodár-
stva SR udelil vyznamenanie „Za za-
chovanie baníckych tradícií“. 

Na rozlúčke mu zaspieval spevo-
kol Štiavničan a pietne príhovory 
predniesli Ing. Milan Durbák, za ba-
nícky spolok a Ing. Miroslav Jausch, 
za Strednú priemyselnú školu Sa-
muela Mikovíniho. Zdar Boh!

Milan Durbák

Za Ing. Antonom Kollárikom

Karol Kácha
* 16.8.1902 Banská Štiavnica
† 13.8.1982 Bratislava

Keď budete čítať najnovšie 
Štiavnické noviny, tak 13.8. 2011 
uplynie 29 rokov, ako nás navždy 
opustil dlhoročný sused spod rím-
sko-katolíckej fary, pán Karol Ká-
cha, pohrebník. Dlhé roky pán Ká-
cha nás miništrantov dirigoval pri 
pohreboch, neskôr zase s Jožkom 
Králikom ako zvonárov na Starom 
zámku. Zaspomínajme si na pána 
Karola Káchu, ktorý svoju službu 
vykonával 70 rokov.

Bol najmladším dieťaťom z dva-
nástich súrodencov v rodine ban-
skoštiavnického baníka, ktorý 
zomrel mladý na silikózu. Karla 
Káchu vychovala matka Katarí-
na, ktorá viedla domácnosť a po-
pritom pomáhala i pri poskytova-
ní pohrebníckych služieb v meste. 
Bola známa ako mimoriadne pra-
covitá a zodpovedná osoba. 

Karol Kácha sa do pohrebníc-
kych služieb začal zaúčať už ako 8 
ročný. Vyučil sa za predavača v že-
leziarstve u Plathych. Spoločen-

sky bol veľmi aktívny. Hrával di-
vadelné predstavenia a vykonával 
organizačné práce v divadelnom 
krúžku pri robotníckom krúžku. 
Vojenskú službu absolvoval v hor-
skom pluku č. 5 v Ružomberku. 

Po návrate z vojenskej služby 
získal živnostenský list na posky-

tovanie pohrebníckych služieb a 
pokračoval v práci svojej matky. V 
roku 1926 sa oženil. Z manželstva 
sa narodila jediná dcéra, ktorú 
po ovdovení vychoval. Po zmene 
spoločenských podmienok v roku 
1948 ukončil živnostenské podni-
kanie a začal pracovať ako vedúci 
strediska pohrebníckych služieb v 
komunálnom podniku.

Karol Kácha bol Štiavničanom 
dobre známy ako sociálne cítia-
ci človek s veľkou autoritou. Poh-
rebnícke služby v meste vyko-
nával takmer 70 rokov a počas 
svojej služby vyprevadil na posled-
nú cestu viac ako 20 000 obyvate-
ľov mesta, ale aj vojakov v oboch 
svetových vojnách. 

Celý svoj život s výnimkou vo-
jenskej služby prežil v Banskej 
Štiavnici. Posledných šesť týždňov 
svojho života žil u dcéry v Bratisla-
ve, kde aj zomrel.

Pochovaný je na Martinskom 
cintoríne v Bratislave.

Prevzaté a doplnené: Marian 
Lichner a kolektív Osobnosti Ban-
skej Štiavnice r. 2006.

Vladimír Poprac

Žil medzi nami - Karol Kácha

Karol Kácha. foto archív autora

Len kytič-
ku kvetov z lá-
sky Ti na hrob 
môžeme dať, 
pokojný spá-
nok Ti priať, 
modlitbu tichú 
odriekať a s bolesťou v srdci na 
Teba spomínať.

Dňa 21. júla uplynul rok od-
vtedy, čo nás navždy opusti-
la naša drahá manželka, milo-
vaná mamička a stará mama 
Anna Radvániová.

S láskou, úctou, vďakou a 
modlitbou si spomínajú man-
žel a dcéra s rodinou. Kto ju 
poznal nech si spomenie, kto 
ju mal rád nech nezabudne.

„Dotĺklo dobré srdce,
utíchol milý hlas,
Poklesli pracovné ruky,
čo životom viedli nás.
Odišiel nám človek drahý, 
ktorého sme mali radi, 
ktorý veľmi ľúbil nás.“

Dňa 24. júla 
2011 nás na-
vždy opustil 
vo veku nedo-
žitých 62 ro-
kov náš milo-
vaný manžel, 
otec, starý otec Michal Mo-
zola. Tí, ktorí ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku. 
Smútiaca rodina manželka, 
dcéra s rodinou, vnúčatká.

SPOMIENKY

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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Ofi ciálne sme vznikli v decembri 
v roku 2008. Fungujeme ako samo-
statná organizácia. Sme väčšinou do-
spelí ľudia, máme seriózny charak-
ter. 

Hlavné aktivity: priama záchra-
na zvierat a následné hľadanie nové-
ho domova pre ne; osvetová činnosť 
– šírenie ochrany zvierat a prírody; 
kastračný program zameraný na za-
medzenie zbytočného množenia su-
čiek a pouličných mačiek či mačiek v 
rodinách; pomoc pre sociálne slabšie 
rodiny a ich zvieratá (očkovanie a od-
červenie zvierat, darovanie granúl, 
kastrácia zvierat...); tvorba strán-
ky www.tulavalabka.sk, pomoc pre 
mestskú karanténnu stanicu, organi-
zovanie kultúrnych podujatí... S naši-
mi zverencami sa na rôznych mest-
ských čí prímestských kultúrnych 
podujatiach aj zúčastňujeme. 

Fungujeme modernejším spôso-
bom, na báze rodinného prístupu, 
čiže v menšom meradlo ako staršie 
útulky, kde je veľa psov zavretých v 
radových kotercoch. Ak je to mož-
né, uprednostňujeme voľný výbeh 
pre psíkov (oplotený pozemok). Prie-
merný počet psíkov v našom najväč-
šom mačaco-psom depozite je cca 5 

psov + mačičky a mačiatka. Mačičky 
nie sú držané v klietkach, majú svo-
ju miestnosť s hračkami, pelieškami, 
záchodíkom a všetkým čo potrebujú. 

Ďalej máme päť menších depozi-
tov. Od vzniku OZ TL sme našli do-
mov cca 500 zvieratkám, to je 2000 
túlavých labiek.

90% adopcií je mimomestských 
= prísun turizmu do nášho mesta. 
Najvzdialenejšie adopcie boli z Ho-
landska a Nemecka, ďalej Rakúsko, 
Maďarsko a rôzne kúty Slovenskej 
republiky. Mnohí z nich ostávajú v 
Banskej Štiavnici a spoja adopciu s 
prehliadkou nášho krásneho mesta. 
V propagácii našich "klientov" patrí-
me k najlepším združeniam na Slo-

vensku. 
Tak asi ako veľa združení na SR, 

máme okrem fi nančných problémov, 
aj problém s priestormi. Momentál-
ne sme si prenajali nové priestory, 
ktoré dávame do poriadku, čistíme, 
riadime, makáme, treba zaviesť elek-
trinu a vodu. 

Ak máte doma nejaké zbytočné 
náradie, staré obojky a vôdzky, staré 
oblečenie, handry a deky, misky, hrn-
ce, nádoby na vodu, peliešky... Bude-
me radi, ak nám to venujete. Všetko 
pomôže, všetko zúžitkujeme. Kon-
takt na nás: tulavalabka@gmail.com, 
0903 261 807, 0911 291 083, 0918 
050 524, 0908 953 783. 

OZ Túlavá labka

SOŠ Ľudovíta Greinera, E.M.Šo-
ltésovej 5, 969 51 Banská Štiav-
nica, vyhlasuje obchodnú verejnú 
súťaž na prenájom nebytového 
priestoru – školský bufet. Bližšie 
info na www.soulesnickebs.sk a 
info tabuli v SOŠĽG, E.M.Šoltéso-
vej 5, 969 51 Banská Štiavnica.

Ing. Andrea Bednářová

Potraviny u Radka sú presťaho-
vané do priestorov bývalej predaj-
ne Elektro Elis. Ste u nás srdeč-
ne vítaní!

Hostinec Spolok Štefultov vás 
srdečne pozýva dňa 20. augus-
ta 2011 o 18:00 na skvelú zába-
vu pri živej hudbe. Hrá skupina 
Magnet. 

Okresné centrum a Základná or-
ganizácia č.125 telesne postihnu-
tých v B.Štiavnici srdečne pozýva-
jú svojich členov a priaznivcov na 
IV. ročník Športového dňa, ktorý 
sa uskutoční na mestskom futba-
lovom štadióne SITNO dňa 
7. septembra 2011 so začiatkom 
o 10:00. Program: slávnostné 
otvorenie, prezentácia preteká-
rov, športové súťaže jednotlivcov 
a družstiev, súťaž družstiev v je-
dení koláčov a vyhodnotenie.
Posedenie pri guľáši a hudbe
Súťažné disciplíny: hod graná-
tom, hod šípkami, streľba zo 
vzduchovky, hod na cieľ, kop na 
cieľ. Veríme, že spolu s vami pre-
žijeme príjemné chvíle plné napä-
tia a pohody. Na vašu účasť sa te-
šia členovia výborov SZTP BŠ. 

Ivan Madara, Anna Peťková

Poďakovanie
Chceme zároveň vysloviť úprim-
né poďakovanie všetkým príbuz-
ným a známym, ktorí sa prišli 
rozlúčiť s manželom na posled-
nej ceste. Ďakujeme za kvetino-
vé dary a prejavy sústrasti. Ďaku-
jeme za dôstojnú rozlúčku pánu 
kaplánovi Štefanovi Legénymu, 
za povzbudzujúce slová a pomoc 
Mgr. Jánovi Maruniakovi, baní-
kom a pohrebnej službe Requiem. 
Úprimné poďakovanie patrí pánu 
primárovi MUDr. Marianovi 
Streškovi a celému kolektívu In-
terného odd. za príkladnú, obeta-
vú starostlivosť o manžela, a tiež 
Dr. Marianovi Streškovi ml. z on-
kológie. Ďakujem! Mozolová 

oznamy, pozvánky
spomienky

Občianske združenie Túlavá 
labka – kto sme a čo robíme

S úctou a 
láskou si dňa 
16.au g usta 
2011 pripo-
menieme 1. 
smutné výro-
čie od úmr-
tia môjho drahého manžela, 
nášho ocka a starkého Stani-
slava Adamca. Tí, ktorí ste ho 
poznali venujte m tichú spo-
mienku.  Smútiaca rodina

Sú ľudia, 
ktorí pre nás 
v živote zna-
menajú viac, 
ako ostatní... 
O to ťažšie je 
naučiť sa bez 
nich žiť. Dňa 15.8.2011 uply-
nie rok, čo nás navždy náhle 
opustil vo veku 83 rokov milo-
vaný manžel, otec, starý otec a 
príbuzný p. Štefan Kopnický. 
Tí, čo ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku. 

Smútiaca rodina 

INZERCIA SPOMIENKY



8 číslo 27 • 11. august 2011
sn@banskastiavnica.skKALEIDOSKOP

BBSK – Pohronské osvetové 
stredisko Žiar nad Hronom – 
Pracovisko Banská Štiavnica, 
Múzeum vo Svätom Antone, 
Mesto Banská Štiavnica 
vyhlasujú 14. ročník foto-
grafi ckej súťaže Najkrajšia 
dovolenková fotografi a.

Kategórie:
Pamiatka UNESCO vo fotografi i - 1. 

cenu venuje Mesto Banská Štiav-
nica (www.banskastiavnica.sk)
Príroda a krajina - cenu venuje 2. 

Ladislav Doletina – Prospect Ban-
ská Štiavnica (www.prospect.sk)
MÚZEÁ – oživená minulosť - 3. 

cenu venuje Múzeum vo Svätom 
Antone (www.msa.sk)
Dovolenka dýcha človečinou – re-4. 

portážne zábery a momentky z 
dovolenky - cenu venuje Jantáro-
vá cesta, cestovná agentúra, Ban-
ská Štiavnica (www.bstiavnica.
sk), osobitná cena časopisu Ces-
tovateľ za stvárnenie ľudí pracujú-
cich v cestovnom ruchu
Môj najkrajší prázdninový záži-5. 

tok – pre deti a mládež do 16 ro-
kov - cenu venuje Hotel Grand 
Matej B. Štiavnica – rodina Kani-
ková (www.grandmatej.sk) 

Čiernobiela fotografi a - cenu ve-6. 
nuje fi rma Diela a dielka sloven-
ských výtvarníkov – rodina La-
dzianska (www.dieladielka.sk)
Podoby vody - cenu venuje Slo-7. 

venský vodohospodársky podnik, 
š.p. Banská Štiavnica (www.svp.
sk), osobitné ocenenie venuje Ing. 
Vladimír Bárta – AB ART press, 
vydavateľstvo a foto-agentúra za 
umelecké stvárnenie vodného 
živlu v slovenskej krajine (www.
abartpress.sk)

V každej kategórii bude udele-
ná hlavná cena, prípadne podľa od-
porúčania poroty ďalšie ceny ale-
bo čestné uznania a cena NÁDEJE. 
Cenu NÁDEJE vo všetkých kategó-
riách venuje fi rma Binder Sv.Anton 
autorom, ktorí sa súťaže pravidel-
ne zúčastňujú a prispeli k jej rozvo-
ju (www.rancnadej.sk). Primátorka 
Mesta B.Štiavnica udelí ceny za naj-
lepšie fotografi e z banskoštiavnic-
kého regiónu v rámci všetkých ka-
tegórií. Výhercovia hlavných cien 
dostanú ročné predplatné časopisu 
Cestovateľ (www.cestovatel.eu).

Podmienky:
súťaž je vyhlásená pre fotografov  -

bez obmedzenia veku (s výnim-
kou 5. kategórie, ktorá je určená 
pre deti a mládež do 16 rokov) v 
čiernobielej a farebnej fotografi i.
súťažiaci môže poslať do každej  -
kategórie najviac 5 fotografi í
rozmery fotografi í: minimálne 18  -
x 24 cm (na fotopapieri)
na zadnú stranu každej fotografi e  -
treba uviesť: kategóriu, názov fo-
tografi e a miesto fotografovania, 
meno, priezvisko a adresu autora 
(príp. aj č. telefónu), v 5. kategó-
rii aj vek autora
uzávierka súťaže: 15.10.2011 -
vyhodnotenie súťaže a vernisáž  -
zo súťažných prác: november 
2011 v Múzeu vo Sv. Antone
fotografi e treba poslať alebo  -
osobne doručiť (v pevnom oba-
le zabezpečenom proti poškode-
niu) na adresu: Pohronské osve-
tové stredisko, Kammerhofská 2, 
969 01 Banská Štiavnica 

Bližšie info:
POS, Kammerhofská 2, Banská 

Štiavnica, č. t.: 045 / 692 13 87, mo-
bil: 0915 819 989, e-mail: petrova@
osvetaziar.sk a na webstránke súťa-
že: www.ndf.pagestory.sk

Pohronské osvetové stredisko

Fotografi cká súťaž Najkrajšia 
dovolenková fotografi a

Janka Bernáthová, členka Re-
dakčnej rady ŠN

Morčacie rezne na 
orieškoch

Suroviny:
500g morčacích (alebo kuracích) 
pŕs, 100g brokolice, 200g orieš-
kov kešu (alebo arašidy), 1 cibuľa, 
4 strúčiky cesnaku, solamyl, biele 
korenie, soľ, olej

Postup:
Mäso nakrájame na menšie 
rezne, posypeme Solamylom a na 
horúcom oleji opražíme do zlatis-
ta. Rezne vyberieme a do výpeku 
pridáme nakrájanú cibuľu, preli-
sovaný cesnak, malé kúsky broko-
lice a oriešky. Opražme, posolíme, 
okoreníme a trochu podlejeme. 
Potom vložíme naspäť opečené 
rezne a ešte podusíme. Podávame 
s ryžou. 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

Nachádza sa vo Vyhnianskej 
doline pri odbočke smerom 
na Banky. Podobne ako 
dedičná štôlňa Bieber, aj 
táto, ale podstatne mladšia 
a v menšom rozsahu, bola 
dominantným banským 
dielom ťažiarstva rovnakého 
mena po dedičnej štôlni a vo 
viacerých ukazovateľoch ju 
napodobňovala.

Predovšetkým Hoff erštôlnian-
sky banský závod ťažil v prevažnej 
miere striebornú rudu z bohatých 
žíl Hoff er a Rumel. V druhej polo-
vici 18. storočia v závode dedičnej 
Hoff er štôlne pracovalo okolo 300 
baníkov.

Dedičná štôlňa odvetrávala, od-
vodňovala, chôdzou sprístupňo-
vala, ale tiež v nej vykonávala časť 
odťažby rúbaniny zo šácht Karol, 

Anna, Leopold a Terézia. Jej hlav-
nou prioritou bolo odvodňovanie, 
bez ktorého exploatácia rudných žíl 
Hoff er a Rumel by bola nemožná. 
Táto činnosť sa vyznačovala vyso-
kou racionalizáciou, dômyselným 
využívaním vodnej energie z tajchu 
Rozgrund, o ktorom sa v tom čase 
hovorilo ako o najodvážnejšej stav-
be na svete! 

Z tajchu Rozgrund pre potre-
by Hoff er - štôlnianskeho baníc-
tva boli vybudované dva náhonné 
jarky. Vrchný – Leopoldšachtový v 
dĺžke 1 475 m, ktorý zásoboval vo-
dou v množstve cca 3-4 tis, m3 vody 
malú špičkovú vodnú nádrž vybu-
dovanú niekoľko desiatok metrov 
nad šachtou Leopold, z nej bola 
voda odvádzaná potrubím na po-
hon dvoch vodnostĺpcových čerpa-
cích zariadení, ktoré dal inštalovať 
v štôlni Hoff er pri šachte Leopold v 

roku 1768 Jozef Karol Hell.
Tieto dva stroje čerpali z hĺbky 

90,2 m – 2 tis. m3 /24 hodín. Spod-
ný – Karolšachtový v dĺžke 1 550 m, 
ktorým sa privádzala voda do špič-
kovej Karolšachtovnej vodnej ná-
drže, odkiaľ sa voda vypúšťala na 
vodné koleso poháňajúce čerpacie 
zariadenie. Pri obidvoch šachtách 
boli vybudované aj banské gáple, do 
ktorých boli zapriahnuté kone. Ešte 
dnes najmä pri šachte Leopold sú 
viditeľné stopy banského gápla. 

Veľké množstvo vyčerpanej vody 
spolu s pohonnou vytekajúcou z 
Hoff erštôlnianskej štôlne bola ná-
sledne používané na pohon úprav-
níckych zariadení ďalších iných ťa-
žiarstiev. Znovu ju používali na 
čerpanie vody v šachte Trojkráľov, 
kde poháňala ďalší Hekkov vod-
nostĺpcový čerpací stroj.

Ján Novotný

Hoffer dedičná štôlňa
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Vážení lúštitelia!
Výhru vo výške 3,50 € si výherca môže pre-

vziať v pokladni Klientskeho centra. Správne 
znenie krížovky z č.25/2011: „Tradícia je dobrá, 
ale z tradície treba tvoriť a nie žiť.“ Výhercom sa 
stáva Kristína Dutková, J. Straku 8, Banská 
Štiavnica 

V tajničke sa ukrýva výrok Leca.
A., Začiatok tajničky, B., Erika, podoprel, fajn, 
C., Vykonávajme pasenie, šúlok, Okresný sprá-
va dopravy, D., Koncovka zdrobnenín, tep, ústie, 
Pascal, E., 2.časť tajničky, F., Družka Adama, 
dravý vták, citoslovce rezignácie, méta, G., Ko-
loman, mesto na Morave, úder v boxe, olejnatá 
rastlina, H., Strieborné hliníkové fólie, kričalo, 
I., 3. časť tajničky, J., Tona, oceán, červík skorá, 
K., Celý po anglicky, slabina lek., citoslovce smie-
chu, vzduch grécky, 999 v Ríme

1., Nepoužívajte tekutinu, 
trieda, 2., Papagáj, mávala, 
skr. mladší, 3., Svit, strkal, zn. 
zubnej pasty, 4., Brat Rému-
sa, oparí, 5., Výzva, staroba-
bylónske mesto, sud na naf-
tu, 6., Čierny vtáčik, mláďa 
orla, 7., Platobná poukážka, 
dielne česky, vrece, 8., Elena 
krátko, vodná rastlina, zasnú-
benie nár., 9., Jód, premet, 
krhla, 10., Väčšia osada, in-
ternáty česky, 11., Súhlas, prí-
chuť do pečiva, ročné obdobie, 
12., Mestské zastupiteľstvo, 
spýtal sa basn., kórejská dy-
nastia, 13., Druh syra, koniec 
tajničky
Pomôcky: all, kasta, ur, kóta, senzi Anna Rihová

KULTÚRA
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Blížia sa celoslovenské poľov-
nícke slávnosti – Dni svätého Hu-
berta. Tohto roku budú 3. a 4. 
septembra. Počas 20. ročníka Dní 
sv. Huberta sme prvýkrát realizo-
vali odber krvi pre návštevníkov 
osláv. Na slávnostiach darovalo 
krv 27 darcov aj z banskoštiavnic-
kého regiónu.Veľmi si vážime, že 
i poľovníci a návštevníci osláv do-
kázali, že vedia pomôcť s tým naj-
cennejším darom. I počas tohto-
ročných osláv sme sa rozhodli 
uskutočniť "Hubertovskú kvap-
ku krvi".

Odber sa uskutoční 3. septem-
bra od 7:30 do 11:00 v kaštieli zo 
strany parku. Každý darca dosta-
ne poľovnícky guláš a vstupen-
ku do múzea. Srdečne pozývame 
na slávnosti a vopred ďakujeme 
všetkým dobrým ľuďom, ktorí 
počas Dní sv. Huberta darujú tú 
najcennejšiu tekutinu. 

Marian Číž

Hubertovská 
kvapka krvi 

Slovenský Červený kríž, územ-
ný spolok Banská Štiavnica vyzý-
va všetkých darcov krvi, ak môžu, 
aby prišli darovať krv. 

Stáva sa to takmer pravidlom, 
že v lete ubúda počet darcov, zväč-
ša študentov a dovolenkárov, a 
pribúda počet poranení a úrazov, 
ktoré si vyžadujú vyššiu spotrebu 
krvi. Krv je možné darovať v pra-
covných dňoch na Národnej trans-
fúznej službe v Banskej Bystrici.

Katarína Senciová

Prázdninová 
kvapka krvi

Rešeto
Medovníkový domček & Z 
rozprávky – do rozprávky, 
alebo Prasiatko s.r.o.
14. august, o 17:00, Amfi teáter 
pod Novým zámkom

Posledné detské popoludnie 
bude patriť divadielku pod Hríbi-
kom a hercovi Romanovi Mihálkovi 
s jeho interaktívnym detským pred-
stavením.
Organizátor: Mesto Banská Štiav-
nica, Cultour, s.r.o.
Podporili: Baten and partners Slo-
vakia, s.r.o., Pivovar Steiger, a.s., 
Slovenská autobusová doprava 
Zvolen, a.s., Železnice Slovenskej 
republiky
Vstupné: program do 21.00 hod.  
1€ (zameniteľné za popcorn)

V prípade nepriaznivého počasia 
sa program presúva do Kultúrneho 
centra na Kammerhofskej ulici 1.

Vo štvorici po opici 2
Streda 17. august, 20:30, letné 
kino Amfi teáter
Komédia, USA, 102min., MN 15

"Vo štvorici po opici 2" je pokra-
čovaním hitu režiséra Todda Phil-
lipsa z roku 2009 "Vo štvorici po 
opici," ktorý sa stal jednou z najlep-
šie zarábajúcich komédií všetkých 

čias a získal Zlatý Glóbus v kategórii 
Najlepší fi lm – Komédia/Muzikál. 
Svoje postavy si v druhej časti opäť 
zahrajú Bradley Cooper, Ed Helms, 
Zach Galifi anakis, Jeff rey Tambor, 
Justin Bartha, Ken Jeong a Mike 
Tyson. Tentokrát sa Phil, Stu, Alan 
a Doug vydajú na cestu do exotic-
kého Th ajska. Dôvodom je Stuova 
svadba. Po nezabudnuteľnej Dou-
govej rozlúčke so slobodou v Las 
Vegas Stu radšej nič neriskuje a roz-
hodne sa len pre tichý predsvadob-
ný brunch. Udalosti sa však málo-
kedy vyvíjajú podľa plánu. To, čo sa 
stane vo Vegas, má ostať vo Vegas, 
ale to, čo sa prihodí v Bangkoku, si 
nemožno ani predstaviť.

Rešeto
Ilija a Odysea
21. august, o 17:00 , Amfi teáter 
pod Novým zámkom

Zakončenie podujatia obstará do-
máci pomaly už kultový súbor Para-
dajz Pikčr s ich najnovším počinom 
Ilija a Odysea.
Organizátor: Mesto Banská Štiav-
nica, Cultour, s.r.o.
Podporili: Baten and partners Slo-
vakia, s.r.o., Pivovar Steiger, a.s., 
Slovenská autobusová doprava 
Zvolen, a.s., Železnice Slovenskej 
republiky
Vstupné: program do 21.00 hod.  
1€ (zameniteľné za popcorn)

V prípade nepriaznivého počasia 
sa program presúva do Kultúrneho 
centra na Kammerhofskej ulici 1.

Piráti Karibiku 4: 

V neznámych vodách 
Sobora 20. august, 20:30, letné 
kino Amfi teáter, nedeľa 21. au-
gust, 20:30, kino Akademik
Akčný/Dobrodružný/Fantasy/
Komédia, USA, 137 min., MN 15

Jack Sparrow je späť! Johnny 
Depp sa vracia vo svojej kultovej 
úlohe v príbehu plnom humoru, zá-
bavy a dobrodružstva. 

Keď Jackovi skríži cestu Angeli-
ca, tajomná žena z jeho minulosti 
(Penelope Cruz), nemôže si byť ni-
čím istý. Stále ho miluje, alebo ho 
len využíva pri hľadaní legendárnej 
Fontány mladosti? 

Situácia sa však ešte zhorší, keď 
je donútený nastúpiť na palubu lode 
Queen Anne’s Revenge, ktorej velí 
obávaný pirát Edward Teach, prezý-
vaný „Blackbeard“ (Ian McShane). 
Jack nevie, koho sa má obávať viac, 
či Blackbearda, alebo záhadnej An-
geliky a vydáva sa s nimi za nečaka-
ným dobrodružstvom. 

Z pôvodnej trilógie sa v novom 
príbehu objavia ešte Geoff rey Rush 
ako svojrázny pirátsky kapitán Hec-
tor Barbossa a Kevin R. McNally ako 
dlhoročný Jackov priateľ Joshamee 
Gibbs.

Kultúrne centrum vás pozýva

Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, 045/679 0 362, kultura@banskastiavnica.sk
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Po knihe Vladimíra Bártu 
Ako sme tu žili, ktorá mala 
a ešte aj má veľký úspech u 
štiavnických rodákov a ich 
potomkov, autor so svojím 
synom Vladimírom pripravili 
ďalšiu publikáciu o Banskej 
Štiavnici. 

Táto formátom útlejšia kniha oslo-
ví nielen Štiavničanov, ale aj návštev-
níkov nášho mesta a najmä tých, 
ktorí sa k nám ešte len chystajú. Pre-
zrádza to už jej názov Banská Štiavni-
ca – sprievodca mestom a okolím.

Bártovci, uznávaní slovenskí fo-
tografi  a publicisti, svojím slovom, 
fotografi ami, perokresbami i map-
kami približujú čitateľom nielen naj-
významnejšie pamiatky v meste a 
tajchy, ktoré sa nachádzajú na území 
mesta i v jeho okolí. Predstavujú aj 
banícke technické pamiatky a krásy 
spádových obcí Banskej Belej, Ban-
ského Studenca, Štiavnických Baní 
a Hornej Rovne, Hodruše a Vyhieň. 
Nezabudli ani na nádherný kaštieľ vo 
Sv. Antone a v publikácii tohto typu 
nemôže chýbať ani dominanta Štiav-

nických vrchov – legendami oprade-
ný vrch Sitno.

V publikácii sú však aj informácie 
o doteraz menej propagovaných ob-
ciach, ako sú Ilija, Vysoká, Kozelník i 
obciach ležiacich na okraji Chránenej 
krajinnej oblasti Štiavnické vrchy ako 
Pukanec, Dobrá Niva, Babiná, Rudno 
nad Hronom a Voznica. Prevažne ide 
o lokality, ktoré sa tiež môžu popýšiť 
baníckou tradíciou a technickými pa-
miatkami.

Keďže ide o sprievodcu, čitatelia 
v ňom nájdu aspoň základné infor-
mácie aj o cykloturistických trasách, 
chodníkoch pre peších turistov a ná-
učných chodníkoch po prírodných a 
baníckych technických pamiatkach 
ako aj o možnostiach pre zjazdové a 
bežecké lyžovanie.

Turisti, ktorí nepoznajú naše 
mesto, privítajú aj tipy o službách 
cestovného ruchu, teda o možnos-
tiach ubytovania, stravovania, fi t-
ness, masážach a relaxe v termál-
nom areáli Vyhne a predajniach 
suvenírov, múzeách a galériách, o 
Štiavnickom pohyblivom betlehe-
me, ktorý je najväčší na Slovensku 

i o chystanom skanzene v Hodruši, 
ktorý je už teraz čiastočne prístupný. 

Aj Štiavničania a najmä tí mlad-
ší privítajú kapitolu Historické a 
dnes už zriedka používané štiavnic-
ké názvy. Dozvedia sa, kde je napr. 
Bartolomejka, Kacihýbel, Mocná 
hora, Varta, Jubilejný lesík, Prokop-
ka, Amálka a ďalšie takmer zabudnu-
té lokality.

Texty aj fotografi e dopĺňajú pe-
rokresby najkrajších najvzácnejších 
štiavnických pamiatok umiestne-
ných do vkusnej mapky mesta. Náv-
števníci Banskej Štiavnice privítajú 
tiež mapku okolia a všetkých tajchov.

Kniha prichádza v pravú chvíľu 
uprostred letnej turistickej sezóny, 
keď je v Banskej Štiavnici aj veľa za-
hraničných turistov, ktorým iste prí-
de vhod, že sprievodca prináša in-
formácie aj v angličtine, nemčine, 
maďarčine, poľštine a ruštine. 

Nazdávame sa, že kniha Vladimír 
Bárta a Vladimír Barta Banská Štiav-
nica sprievodca mestom a okolím poslú-
ži ľuďom, ktorí majú prvé slovenské 
mesto UNESCO radi a chcú ho lepšie 
spoznať a prežiť. Martina Bártová

Nová kniha o Banskej Štiavnici
Nová krásna kniha o Banskej 

Štiavnici môže byť poľahky vaša. 
Stačí, ak v priebehu nasledujú-
cich štyroch čísiel ŠN správne od-
poviete na súťažné otázky, kto-
ré nájdete v knihe a pošlete ich 
do redakcie. Na záver našej súťa-
že autori publikácie, Ing. Vladimír 
Bárta a Vladimír Barta ml., spo-
lu so šéfredaktorom novín Mgr. 
Michalom Krížom, vyžrebujú šty-
roch čitateľov, ktorí si v redakcii 
môžu prevziať svoje výhry. 

1. Ktorý z týchto historickým 
objektov patril rodine Cobur-
govcom?

a., Kammerhof
b., Starý zámok
c., kaštieľ vo sv. Antone

Štiavničanov isto poteší, že 
kniha bude v predaji na týchto 
miestach: Expozície Slovenského 
banského múzea (Starý zámok, 
Nový zámok, Kammerhof, Berge-
richt, skanzen), Informačné cen-
trum mesta, Múzeum Sv. Anton, 
Diela a dielka Ivan Ladziansky, 
Suveníry Trotuart, Kníhkupectvo 
Drbohlavová, Galéria Štiavnický 
betlehem. red

Štiavnické noviny
letná súťaž

V piatok 19. augusta 2011 pre 
vás pripravuje Slovo života 
Banská Štiavnica športový 
deň na školských ihriskách na 
sídlisku Drieňová. 

V rámci tohto podujatia organi-
zujeme už po štvrtý raz amatérsky 
minifutbalový turnaj na umelej trá-
ve. Začiatok turnaja bude o 14:00, 
registrácia bude otvorená od 13:00, 
registračný poplatok je 1 € na oso-
bu. Zloženie mužstiev 4 hráči + 1 

brankár + maximálne 2 náhradní-
ci. Predpokladaný záver turnaja je 
okolo 19:00 až 20:00.

Súbežne sa bude konať streetbal-
lový turnaj (už 5. ročník!), ktorý za-
čne o 16:00 s registráciou od 15:00 
a predpokladaným záverom okolo 
18:00 až 19:00. Zloženie mužstiev 
3 hráči + maximálne 1 náhradník.

Naprázdno neobídu ani deti, k 
vodnému futbalu z minulých rokov 
pribudne aj ďalšia atrakcia - nafu-
kovací hrad vhodný aj pre tých naj-

menších. Ani po skončení turnajov 
nemusíte odísť - hneď po zotmení 
sa začne letné kino, v ktorom pre-
mietneme pútavý príbeh indonéz-
skej tínedžerky Dini, ktorej sklama-
ný život sa úplne zmenil po jednom 
neuveriteľnom stretnutí. Pozýva-
me všetkých priaznivcov športu, 
aby si prišli zahrať, povzbudiť svo-
jich alebo sa jednoducho zabaviť 
spolu s nami. Podujatie organizuje 
Slovo života Banská Štiavnica.

Tomáš Počai

Športový deň a letné kino

Dňa 6. augusta 2011 sa v okolí 
Piešťan uskutočnili Majstrov-
stvá Slovenska a zároveň to 
bola súťaž o Československý 
pohár. Súťažili muži, ženy, 
veteráni. V kategórii veteráni 
štartoval aj štiavnický 
športovec Vladimír Poprac ml., 
súťažiaci za Realiz Sport Team 
Bratislava.

Súťaž začínala ráno o 7:00 plá-

vaním na 3,8 km. Vlado vychádzal 
z vody po 1:13’. Nasledovala cyklis-
tická časť, náročných 180 km, kto-
ré zajazdil za 5:53’. Po 7 hodinách 
nasledoval boj s maratónskou tra-
ťou – 42,2 km. Po náročnom vyčer-
pávajúcom behu, ktorý je doslova 
skúškou fyzickej a hlavne psychic-
kej odolnosti pretekára. Výsledný 
čas 12:36’ a slušné 9. miesto vo svo-
jej kategórii. 

Za týmto úspechom sa skrý-

va nekonečné množstvo tréningo-
vého úsilia, času v lete aj v zime a 
samozrejme kopa fi nancií. Takýto 
pretek treba aspoň raz v živote ab-
solvovať a človek v sebe zistí, čo by 
mu ani vo sne nenapadlo, organiz-
mus sa bude ešte veľa dní zotavo-
vať. Nie každý sa postaví pod svoj 
Mont Everest, nie to ho ešte zdo-
lá, bolesť a eufória bude pretrvávať. 
Stálo to zato, Vlado, gratulácia – si 
ozaj "železný". Vlado Nemčok, st. 

Železný Vlado Poprac, ml.Oznamuje svojim používateľom 
o knižničné služby, že i naďalej 
zostáva v náhradných priesto-
roch ZŠ Jozefa Kollára na sídlisku 
Drieňová až do odvolania. 
Otváracie hodiny:
Pondelok: 8:30- 15:00
Utorok: 8:30- 15:00
Streda: 8:30- 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 9:00- 16:30
Nové číslo telefónu: 
045/2909035, mailová adresa: 
kniznica@banskastiavnica.sk red

Mestská 
knižnica
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IV. liga dospelí – 1.kolo
Dobrá hra, vysoké víťazstvo
B.Štiavnica – Málinec 4:1 (2:0)
Góly: 15’Barák, 43’Kosec, 61’An-
draščík, 90’Kozárik
Pažout – Halát (69’Kozárik), A. Han-
zlík, Necpal (79’Hudák), Dulaj, Ba-
rák, Pajerský (26’Mayer), Kosec, 
Šima, Kminiak, Andraščík 

Pod vedením nového trénera Lač-
ného vykročili naši hráči do nové-
ho ročníka tou správnou nohou. Vo 
svižnom stretnutí videli diváci vyso-
ké víťazstvo, ale aj zahodenie vylože-
ných šancí nášho mužstva, a tak hos-
tia mohli byť radi, že inkasovali len 
4x. Už v 11’ sa predviedol nový hráč, 
nášho mužstva Andraščík, keď jeho 
prudkú strelu zo 16 m s námahou 
vyrazil gólman hostí za roh. V 15’ sa 
do streleckej listiny zapísal Barák, na 
jeho strelu spoza veľkého vápna bran-
kár ani nezareagoval. V 43’ zvýšil Ko-
sec po peknej prihrávke Kminiaka na 
polčasových 2:0. Do začiatku 2. pol-
času naši hráči nastúpili akoby ne-
koncentrovane, čo hostia využili v 
50’ na strelenie gólu. V 56’ zahodil 
obrovskú šancu Kosec po narážačke 
s Kminiakom. V 61’ strelil svoj 1.gól v 
novom mužstve Andraščík hlavou po 
ideálnej prihrávke Šimu. V rozpätí 83 
- 90’ nám predviedol striedajúci Ko-

zárik v praxi do tretice všetko najlep-
šie. V 83’ jeho dravý prienik strosko-
tal na brankárovi. V 89’ sa sám rútil 
na brankára, no jeho bomba z 1,2 m 
skoro zlomila brvno. Všetko si vyna-
hradil v 90’, keď sám išiel od polovi-
ce na brankára a uzavrel skóre celého 
stretnutia na konečných 4:1. K dob-
rému futbalu prispeli aj hostia, kto-
rí neprišli s betonárskou taktikou, ale 
sa snažili hrať otvorený futbal.

IV. liga dorast – 1.kolo
Úspešný vstup do sezóny
B.Štiavnica – Šalková 3:2 (1:1)
Góly: 14’Neuschl, 60’Hrinák, 66’ 
Meňuš
Szabo – Krištof, Ladický, Hriňák, Ma-
latinec, Ďurovič (76’Školík), Potančok 
(89’ Sovinec), Cibuľa, Petro (54’Me-
ňuš), Židík, Neuschl (70’Zupka) 

Naši dorastenci vykročili do nové-
ho ročníka zaslúženou výhrou nad 
húževnatým súperom. Boli to však 
hostia, ktorí sa už v 4’ ujali vedenia. 
V 14’ vyrovnával Neuschl zvnútra 
16-tky. Takýmto stavom skončila 
prvá 45’. V 60’ sme išli do vedenia. 
Peknú akciu po pravej strane potia-
hol Židík, vnikol do hĺbky 16-tky, 
spätnou prihrávkou našiel nabieha-
júceho Hriňáka, ktorý nedal branká-
rovi hostí žiadnu šancu. O 6’ neskôr 

skóroval Meňuš po peknom prene-
sení hry Ďuroviča. Po tomto mo-
mente naši chlapci začali hrať dosť 
profesorsky, čo hostia využili v 85’ 
na strelenie 2.gólu. Aj keď naši do-
rastenci nastúpili na 1.stretnutie v 
oklieštenej zostave, treba pochváliť 
všetkých hráčov za bojovnosť, akou 
išli za víťazstvom.

Kam na futbal?
IV. liga muži 2.kolo 14.8., 16:30
Čierny Balog – Banská Štiavnica, 
Štiavnické Bane – Podlavice
IV. liga dorast 2.kolo 13.8., 14:00
Tornaľa – Banská Štiavnica FUDO

Ďalšie futbalové výsledky
Š.Bane - Fiľakovo 3:1 (0:0)
Blaško – Sojka, Sochor, Turkota, 
M.Pavlík, V.Pavlík, Beňo (72’Košarník), 
Kochol, Drexler, Michalek, Ondrík

Piarski hráči si do úvodu vypraco-
vali prevahu i šance, avšak nedoká-
zali ich zúžitkovať. Ani hostia sa veľ-
mi nevyznamenali, v 1.polčase ani 
raz neohrozili domáceho brankára. 
Domáci sa ujali vedenia v 50’ M. Pav-
líkom. Na 2:0 zvýšil v 54’ Turkota a 
v 80’ z priameho kopu strelou do ši-
benice zvýšil na 3:0 Kochol. V závere 
zápasu hostia z nevinnej akcie znížili 
na konečných 3:1. Roman Kuruc

Štiavnickí bežci úspešne 
reprezentovali naše mesto 
v zahraničí, konkrétne v 
Maďarskom mestečku Tata, 
kde sa konal 28. ročník medzi-
národného minimaratónu na 
14 km. 

Na štart o 16:00 dňa 6. augusta 
2011 v sobotu pri teplote 30 stup-
ňovej sa postavilo spolu 796 bež-
cov z Poľska, Rumunska, Nemec-
ka, Slovenska, Talianska, Srbska, 
USA, Maďarska a Rakúska. Tento 

pretek má zvláštnu prioritu tým, že 
sa beží okolo dvoch jazier, ktoré le-
žia na území mesta (Staré jazero a 
Csekeiho jazero). Štiavnickí bežci sa 
toho podujatia zúčastňujú pravidel-
ne a úspešne. Bolo tomu tak aj ten-
to rok. Umiestnenie štiavnických 
bežcov v kategóriach:

Muži 35 - 39 roční 6. miesto Ro-
man Šluch, výsledný čas 54:04 min. 
v kategórii štartovalo 108 bežcov.

Muži 45 - 49 roční 4. miesto Da-
niel Matis, výsledný čas 54:45 min. 
a 19. miesto Peter Kozák, výsledný 

čas 1:01:55 hod. v kategórii štarto-
valo 63 bežcov.

Muži 50 - 54 roční 1. miesto Bo-
huš Melicherčík, výsledný čas 54:01 
min. v kategórii štartovalo 46 bež-
cov.

V súťaži päťčlenných družstiev 
mužov nad 200 rokov obsadili štiav-
nickí bežci 4. miesto zo siedmich sú-
ťažiacich družstiev v zložení: Bohuš 
Melicherčík, Roman Šluch, Daniel 
Matis, Peter Kozák a Milan Staňo 
bežec žijúci v Novej Bani, náš kole-
ga v družstve. Daniel Matis

Veľký úspech plavkyne 
Plaveckého klubu Banská 
Štiavnica Denisy Tenkelovej 
na letných MS v plávaní.

V otvorenom 50 m bazéne v 
Humennom sa v dňoch 1. – 3.7. 
2011 konali Majstrovstvá Slo-
venskej republiky v plávaní seni-
orov, juniorov a 14 – ročných. Na 
majstrovstvách mal zastúpenie aj 
PKBŠ. Výborne si viedla Denisa 
Tenkelová, keď sa stala 5-násob-
nou majsterkou Slovenska v kate-
górii junioriek. Prinášame výsled-
ky štiavnických pretekárov. 

Kategória 14 – roční
Longauer Jakub
50 m voľ. sp. - 30.80 - 19.
100 m voľ. sp. - 1:06.73 - 13. 
100 m motýľ - 1:15.16 - 7.
Berlanský Matúš
50 m voľ. sp. - 29.43 - 8. 
200 m voľ. sp. - 2:22.09 - 5. 
400 m voľ. sp. - 4:58.13 - 6. 
100 m znak - 1:14.82 - 6. 
200 m znak - 2:41.73 - 5. 
100 m prsia - 1:20.91 - 3. 
200 m prsia - 2:51.58 - 3.

Kategória juniori
Adamský Marián
50 m voľ. sp. - 26.34 - 11. 
100 m voľ. sp. - 59.18 - 19. 
50 m motýľ - 27.96 - 10. 
100 m motýľ - 1:02.52 - 10.
Hriňák Dávid
50 m voľ. sp. - 27.28 - 25. 
100 m voľ. sp. - 1:01.75 - 31. 
50 m motýľ - 27.57 - 5. 
100 m motýľ - 1:04.59 - 12.
Konečný Marek
50 m prsia - 35.11 - 12. 
100 m prsia - 1:18.45 - 13. 
200 m prsia - 2:57.09 - 10.

Kategória juniorky
Maruniaková Monika
50 m prsia - 38.49 - 7. 
50 m motýľ - 32.36 - 7. 
100 m motýľ - 1:11.02 - 7. 
200 m motýľ - 2:44.16 - 4. 
200 m poloha - 2:38.86 - 7.
Tenkelová Denisa
50 m voľ. sp. - 28.16 - 1. 
50 m znak - 32.45 - 1. 
50 m motýľ - 30.29 - 1. 
100 m motýľ - 1:07.14 - 1. 
200 m motýľ - 2:34.15 - 1. 
200 m poloha - 2:33.94 - 3. 

Lubo Tenkel

Dňa 26. júna 2011 sa konal v 
Oslanoch pri Partizánskom 
Slovenský autokrosový pohár. 

Medzi súťažiacimi sa zúčastnil aj 
banskoštiavnický pretekár Erik Bart-
ko. V silnej konkurencii slovenských 

pretekárov sa umiestnil od prvých 
rozjázd až po fi nále na 1. mieste. K 
dosiahnutému úspechu mu srdeč-
ne blahoželáme a prajeme do ďalších 
pretekov veľa úspechov. Najbližšie 
preteky sa uskutočnia 3. a 4. septem-
bra v Molči pri B.Bystrici.  Ján Bartko

Futbalový kolotoč sa roztočil

Úspech štiavnických bežcov

Slovenský pohár v autokrose

Majstrovstvá 
Slovenska 
v plávaní

Úspešný Erik Bartko. foto ján bartko
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Predám
rámové
lešenie
Portále Perni - 513,36m2

0910 962 247
0911 282 806
0910 318 402

Budúci novomanželia 
POZOR NOVINKA!

vypustenie 
svadobných holubov 

po svadobnom obrade

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, telefónnom 
čísle 0904 416 890

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 záujem-
ca, viac informácií na telefónnom čísle: 
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, zn. lacno, 045/6912557

Predám 2 – izb. tehlový byt, prerobe- 
ný na Križovatke. Lacno. 0907 791 861

Dám do prenájmu zariadený 3-izbo- 
vý luxusný byt v tichom centre v BŠ, 
viac informácií na telefónnom čísle: 
0903 795 775

Predám rekreačnú chatu pri jazere v  
B. Studenci, viac informácií na telefón-
nom čísle: 0944 134 109

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

Prenajmem príp. predám 1-izbový  
byt pod Kalváriou v BŠ, 0905 124 948

Prenajmem 2-izbový zrekonštruova- 
ný byt 64 m2 v historickom jadre Ban-
skej Štiavnice. Cena: 265 eur + ener-
gie. Parkovanie pred domom. Kontakt: 
0907 302 262

Predám chatu so záhradou v záhrad- 
kárskej oblasti, tel.č.: 0905 226 264

Predám garáž na Povrazníku. Cena  
4 500 €, viac informácií na telefónnom 
čísle: 0903 121 901

Kúpim na Jergištólni pozemok alebo  
starý domček al. ruinu, 0914 138 988

Kúpim pozemok do 2 000m² v BŠ,  
tel.č.: 0908 531 348

Predám garáž na Mládežníckej  
(pod plavárňou). Cena 4 500 €, tel.č.: 
0905 801 231

Predám 3+1 byt v tichej lokalite,  
Ul. L. Exnára, čiastočne prerobený, 
viac informácií na telefónnom čísle: 
0903 313 542

Predám 2-hrobové miesto na evan- 
jelickom cintoríne, tel.č. 0949 111 969, 
0907 511 629 

Predám nábytok do spálne, viac  
informácií na telefónnom čísle: 
0910 306 335

Predám plynový kotol Protherm,  
cena 300 €, viac informácií na telefón-
nom čísle: 0904 648 882

Darujem zadarmo šteniatka krí- 
ženca fox – jagdteriéra, odber možný 
ihneď, viac informácií na telefónnom 
čísle 0949 579 388 

INPROKOM spol. s r.o. Bratislava,  
Na paši 4, prijme do pracovného po-
meru ELEKTRIKÁRA – ÚDRŽBÁRA s 
praxou vo výrobe a platným osvedče-
ním s nástupom ihneď. Písomné žia-
dosti zasielajte na e-mail spoločnosti 
hrm@inprokom.sk. Spoločnosť posky-
tuje ubytovanie. Bližšie informácie pri 
pohovore.

Spoločnosť BON TAP PRO, B.Štiavn- 
ica, prijme do PP stolárov a čalúnnikov 
s možnosťou nástupu ihneď, viac infor-
mácií na telefónnom čísle: Rudinská 
Ľubica 0948 035 526

Hľadám spolupracovníkov, viac  
informácií na telefónnom čísle: 
0914 258 523

inzerciareality

služby

práca

najlepšie ceny v meste

CITYCITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999


