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InzercIa

Do Banskej Štiavnice je veľmi zlá 
dostupnosť hlavne v zimnom ob-
dobí. Neraz sa stáva, že naše mesto 
je odrezané od sveta pre popadané 
stromy, či poľadovicu, alebo skríže-
né autá. Investori, ktorí by do Štiav-
nice radi zavítali a investovali, sú po-
stavení pred problém, akým je zlá 
infraštruktúrá a prístup do mesta. 
Jednou z možností ako prilákať do 
Banskej Štiavnice investorov je vybu-
dovanie lepších prístupových ciest z 

rôznych smerov. Najaktuálnejšia je 
cesta cez Kozelnícku dolinu s obchva-
tom Banskej Belej.

Oslovili sme Mgr. Ivetu Fedorovú 
z Generálneho riaditeľstva  Sloven-
skej správy ciest Bratislava, odd. IT 
a IS k plánovanému obchvatu cesty 
I. triedy na úseku Banská Štiavnica 
– Banská Belá.

„Slovenská správa ciest pripravu-
je preložku cesty Banská Štiavnica – 
Banská Belá. V tomto roku by mala 

byť dodaná projektová dokumen-
tácia pre územné rozhodnutie. Po 
dodaní požiadame o územné roz-
hodnutie. Na budúci rok chceme po 
výberovom konaní získať dodáva-
teľa projektovej dokumentácie pre 
stavebné povolenie. Predpokladaný 
najskorší termín začiatku výstav-
by je rok 2015. Plánujeme, že stav-
ba bude zaradená na financovanie z 
eurofondov v programovacom ob-
dobí 2014-2020.“           Michal Kríž

Pripravuje sa obchvat Banskej Belej

V sobotu 4. augusta sa v na 
Námestí sv. Trojice v Banskej 
Štiavnici uskutočnil už 12. 
ročník podujatia pod názvom 
Nezabudnuté remeslá. Ako 
po minulé roky podujatie sa 
nesie v duchu nejakej témy. 
Tento rok bolo podujatie pod 
názvom Bača a valasi.

Remeselníci z celého Slovenska 
sa od rána sústreďovali na Námestí 
sv. Trojice, aby pre návštevníkov pri-
pravili svoje remeslá. Salašníctvo na 
Slovensku má dlhodobú tradíciu a aj 
keď v súčasnej dobe je to už len výni-
močné, ale sú ešte remeselníci, kto-
rí sa tomu venujú. Za pekného poča-
sia bol pre návštevníkov tradičného 

remeselníckeho jarmoku priprave-
ný aj kultúrny program. Na pódiu sa 

postupne predstavili a vystúpili až 
do večerných hodín..              •3.str.

Nezabudnuté remeslá

Vystúpenie ľudového folklórneho súboru Pupov z Terchovej  foto michal kríž

Informačné centrum Banská 
Štiavnica je v mesiacoch júl a august 
otvorené denne 09:00 - 18:00. Ponú-
ka komplexné informácie o B. Štiav-
nici a okolí, sprievodcovské služby, 
predpredaj vstupeniek na podujatia, 
ktoré sa konajú v meste, ale aj cez Tic-
ketportal. Každý návštevník v infor-
mačnom centre dostane zdarma pl-
nofarebné propagačné materiály, ako 
sú napr. mapa mesta s popisom naj-
väčších atraktivít a regiónu s vyznače-
nými hlavnými turistickými chodník-
mi, či kompletný zoznam na všetky 
hlavné kultúrne podujatia. Bezplat-
né propagačné materiály sú dostup-
né v slovenskom a anglickom jazyku, 
v budúcom roku by mohla pribudnúť 
aj maďarčina, nemčina a francúzšti-
na. V mesiacoch júl a august stúpa zá-
ujem aj o informácie ohľadom uby-
tovacích možností v regióne. Okrem 
bezplatných materiálov si návštevní-
ci kupujú hodnotné publikácie, mi-
nerály, turistické mapy, pohľadni-
ce, turistické známky, tričká a veľký 
záujem je o magnetky s motívom B. 
Štiavnice. Takmer žiadny návštev-
ník neobišiel zrkadlový labyrint, ban-
skoštiavnický vyrezávaný betlehem a 
samozrejme Kalváriu. Pomaly sa za-
čína aj námestie meniť z parkoviska 
na oddychovú zónu, kde sa ostrovy 
zelene stali príjemným miestom na 
oddych a relax pre unavených turis-
tov, ale aj domácich.                  •4.str.

informačné centrum 
ponúka
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Poďakovanie

Priestupok proti verejnému 
poriadku

Dňa 10.7.2012 o 11:20 hod. 
bolo kontrolnou činnosťou hliad-
ky MsPo zistené, že v B.Štiavnici 
na Ul. L.Svobodu č. 17 sa zdržu-
jú osoby, pričom znečisťujú verej-
né priestranstvo. Kontrolou osôb 
bolo zistené, že ide o T.Š., F.B., J.P. 
Menovaní sa dopustili priestupku 
proti verejnému poriadku podľa 
§ 47/1d zákon č. 372/90 Z.z. Vec 
bola vybavená v zmysle priestup-
kového zákona uložením blokovej 
pokuty.

Dňa 12.7.2012 o 08:00 hod. na 
základe monitorovania kamero-
vého systému bolo zistené, že v B. 
Štiavnici na Ul. L. Svobodu č. 17 
sa zdržuje mládež a znečisťuje ve-
rejné priestranstvo. Hliadka MsPo 
po príchode na miesto zistila to-
tožnosť osôb a zistení vinníci T.Š., 
M.J., P.Š. boli postihnutí v zmysle 
priestupkového zákona uložením 
blokovej pokuty, miesto vyčistili a 
následne opustili.

Verejný poriadok
Dňa 13.7.2012 o 17:50 hod. 

bolo hliadkou MsPo zistené, že vo 
vestibule nemocnice na Drieňo-
vej sa zdržuje osoba, ktorá svojím 
správaním obťažuje osoby, znečis-
ťuje priestranstvo a je silne pod 
vplyvom alkoholu. Kontrolou bolo 
zistené, že ide o S.K. Vec bola vy-
bavená v zmysle priestupkového 
zákona a miesto osoba opustila.
Vladímír Kratoš, náčelník MsPo

Poďakovanie
Dobrý deň pani primátorka,

dovoľte, aby som Vám touto ces-
tou poďakovala a veľmi pochvá-
lila za profesionálny a priateľsky 
prístup. Boli sme aj s „kamošom“ 
v meste, pretože nám veľmi veľa 
ľudí odporučilo pozrieť si Vaše 
krásne mesto. Mesto je neskutoč-
ne krásne, ale to, čo robí mesto 
mestom, sú milí ľudia, či už na 
hradoch, v múzeách, v ubytova-
com zariadení, v reštaurácii a hlav-
ne v Informačnom centre. Stalo sa 
nám, že sme došli do reštaurácie o 
21:57 a čašníčka nám s úsmevom 
oznámila, že si môžeme ešte vy-
brať jedlo. To by sa u nás nestalo a 
hneď by poslali ľudí domov, že sa 
už nevarí. 

Napríklad nápis neparkovať.U 
Vás je dosť často napísané pro-
sím neparkovať. Stačí tak málo a 
aký to urobí dobrý dojem na nás. 
Ostatne mestá by sa mali od Vás 
učiť. Určite budem toto mesto od-
porúčať aj mojim známym. Ďaku-
jem Vám ešte raz za príjemný po-
byt a poskytnuté informácie. 

S pozdravom 
Marianna Jenčiková

Koncom minulého mesiaca sa 
minister zahraničných vecí SR 
Miroslav Lajčák zúčastnil vo 
Washingtone dvojdňových 
bilaterálnych rokovaní s 
ministerkou zahraničných vecí 
USA Hillary Clintonovou.

Vysoko ocenila medzinárodný 
význam slovenskej zahraničnej dip-
lomacie i medzinárodný význam SR. 
Veľkú zásluhu na tom má práve Mi-
roslav Lajčák, už viacero rokov je-
den z najvýznamnejších svetových 
diplomatov. V tejto súvislosti je na 
mieste pripomenúť, že jeho mimo-
riadne obdivuhodná politická karié-
ra sa začala v Banskej Štiavnici.

Miroslav Lajčák maturoval s vy-

znamenaním na banskoštiavnic-
kom gymnáziu v humanitnej triede 
IV.F (v školskom roku 1980/1981) 
pre prípravu na štúdium v zahrani-
čí. K mestu, kde zložil „skúšky do-
spelosti“ a kde prežil celý školský 
rok, má dodnes vrelý vzťah. Svedčí 
o tom aj tá skutočnosť, že prevzal 
záštitu nad 9. regionálnou konfe-
renciou Organizácie miest sveto-
vého dedičstva pre členské mestá 
strednej a východnej Európy, kto-
rá sa uskutoční v Banskej Štiavnici 
v dňoch 17. – 20. 9. 2012. Na kon-
ferenciu bolo pozvaných 35 člen-
ských miest Organizácie miest 
svetového dedičstva, medzi ktoré 
patrí aj Banská Štiavnica.

Ján Novák

Na trase Štiavnica – 
Washington – Štiavnica

Miroslav Lajčák a Hillary Clintonová  foto tasr/mzv sr

Mestský úrad oznamuje záu-
jemcom o prenájom bytu v novo 
postavených bytových domoch na 
Ul. Dr. J. Straku č. 20 a 21, že žia-
dosti o tieto byty si môžu podávať 
ešte do konca augusta 2012.

Bližšie informácie: Mest-
ský úrad, odd. právne a sprá-
vy majetku; tel.: 045/6949637, 
0905413945; e-mail: olga.nigrini-
ova@banskastiavnica.sk

Nové byty 
na sídlisku 
Drieňová

Myšlienka dňa
„Nikdy neuprednostňuj chyby 
druhých ľudí pred chybami seba 
samého.“                    Michal Boháč

Čriepky
„Ani múdrou hlavou múr
neprerazíš.“            Ján Petrík, najst.
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V piatok 13. júla 2012 sa v 
Kultúrnom centre v Banskej 
Štiavnici uskutočnila sláv-
nostná vernisáž v poradí 
už 20.výstavy olejomaľby 
a počítačovej grafiky  Hany 
Horskej, výtvarnej umelkyne 
z Moravskej Třebovej, part-
nerského mesta Banskej 
Štiavnice.

Súčasťou výstavy bolo premieta-
nie videozáznamu ,,Život s výtvar-
ným srdcom“, v ktorom sa sympa-
tická výtvarníčka veľmi srdečne 
vyznala  a všetkých prítomných 
potešila vzácnym darom pozitív-
neho pohľadu na svet prostred-
níctvom energie svetla a farieb, 
vyžarujúcich z jej obrazov. Náv-
števníci podujatia pocítili neskrý-
vanú radosť zo života nielen vo vý-
tvarnom prejave, ale aj v milom 
úsmeve, dobrote, štedrosti a tra-
dičnej moravskej pohostinnosti. 
Hana Horská obdarovala svojimi 
krásnymi grafikami, vytvorený-
mi v programe CorelDRAW®Gra-
phics Suite,  pani primátorku Mes-
ta Banská Štiavnica Mgr. Nadeždu 
Babiakovú a ďalších predstaviteľov 
mesta a priateľov, ktorým takýmto 

spôsobom prejavila úctu a vďaku za 
prehlbovanie priateľských vzťahov 
medzi našimi mestami.K príjemnej 
atmosfére piatkového podvečera 
prispeli okrem krásnych obrazov aj 
tradičné svadobné moravské koláče 
od Hankinej mamy, zlatisté vínko a 

milé pozdravy.
Výstavu Hany Horskej  môžete 

obdivovať každý pondelok až pia-
tok od 10:00 - 16:00. do 29.9.2012. 
Prosíme záujemcov, aby sa nahlá-
sili na tel. čísle 045/6790 362.

Janka Bernáthová

novInky

polícia
informuje

Poškodzovanie cudzej veci
Dňa 31.07. 2012 poverený prí-

slušník OO PZ v Banskej Štiavni-
ci začal trestné stíhanie a súčasne 
vzniesol obvinenie osobe D.P. za 
prečin poškodzovanie cudzej veci, 
ktorého sa dopustil tým, že bielym 
sprejom pomaľoval kovovú brá-
ničku, ryolitový múr a zvislú do-
pravnú značku v obci Dekýš.

Krádež 
Poverený príslušník OO PZ v 

Banskej Štiavnici začal trestné stí-
hanie vo veci krádeže, ktorého sa 
dopustil doposiaľ nezistený pá-
chateľ tým, že vykonal vlámanie 
do klubu detí v časti Šobov v dobe 
od 15.05. 2012 do 17.07. 2012 od-
kiaľ odcudzil rôzne veci ako fotoa-
parát, dokumenty, kroje a športo-
vé potreby, čím spôsobil škodu vo 
výške 750,- eur na odcudzených 
veciach a poškodením zariadenia 
škodu 100,- eur. Polícia po pácha-
teľovi pátra.

Útok na verejného činiteľa 
Dňa 02.08. 2012 vyšetrova-

teľ OKP OR PZ Žiar nad Hronom 
začal trestné stíhanie a súčasne 
vzniesol obvinenie osobe M.H. za 
prečin Útok na verejného činite-
ľa, ktorý dňa 02.08.2012 napadol 
hliadku mestskej polície pri vý-
kone právomocí verejného činite-
ľa. Vo veci bol predložený podnet 
na väzobné stíhanie, ktorý Okres-
ný súd v Žiari nad Hronom akcep-
toval.
Vladimír Fábry, riaditeľ OOPZ BŠ

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
Úprimné poďakovanie všetkým 

príbuzným, priateľom a známym, 
ktorí sa prišli rozlúčiť na posled-
nej ceste so Štefanom Melcerom, 
ktorý nás opustil vo veku 73 ro-
kov. Zároveň ďakujeme za lekár-
sku starostlivosť lekárom a ses-
trám NsP Banská Štiavnica. 

Manželka Katarína,
synovia s rodinami

Otvorenie vernisáže  foto Martina Račková

Výstava olejomaľby a počítačovej 
grafiky Hany Horskej z Moravskej Třebovej

Nezabudnuté remeslá
•1.str. ...v blokoch terchovská mu-
zika Pupov, sólisti Janko Palovič a 
Lubko Tatarka, ktorí zahrali na gaj-
dách a fujare a folklórny súbor Po-
ničan. Návštevníci mohli okošto-
vať a zakúpiť si tradičné salašnícke 
výrobky, korbáčiky, syry. Nechýbal 
ani tradičný bačovský riad či pláten-
né odevy. Ten, kto prišiel a mal zá-
ujem o salašnícku výrobu a tvorbu 
isto neoľutoval a našiel si  z každé-
ho rožku trošku.
    Je potešiteľné, že v dnešnej pre-
technizovanej dobe plnej počítačov 
a modernej techniky sa nájdu ľu-
dia, ktorí sa tomuto druhu remes-
la, akým je salašníctvo ešte stále ve-
nujú a uchovávajú ho aj pre budúce 
generácie. Na záver by bolo potreb-
né poďakovať sa organizátorom, 
spolupracovníkom, účinkujúcim, 
sponzotom a všetkým tým, kto-
rí akýmkoľvek spôsobom prispeli 
k zdarnému priebehu tohto neza-

budnuteľného podujatia. Tak opäť 
o rok dovidenia na Nezabudnutých 

remeslách 2013. Tešíme sa na Vás.
Michal Kríž

Ukážka tradičnej výroby drevených hračiek  foto michal kríž
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Netradične v utorok 31. júla 
2012 sa na Námestí sv. Trojice 
stretli desiatky Štiavničanov i 
návštevníkov mesta. Na toto 
miesto ich prilákal Trojičný 
večierok, podujatie, ktoré 
oficiálne otvorilo užívanie 
nových prvkov v centre mesta 
i priblížilo projekt ViTO, ktorý 
sa postupne blíži ku koncu.

Projekt ViTO realizuje Mesto 
Banská Štiavnica od roku 2009. Je 
len druhým projektom tohto typu, 
ktorého je účastníkom a aj pre-
to priniesol množstvo skúsenos-
tí nielen z pohľadu medzinárodnej 
spolupráce, ale aj riadenia projek-
tu na takejto úrovni (projekt má 11 
partnerov z 8 krajín strednej a vý-
chodnej Európy). Za pozitívum sa 
dá hodnotiť aj skutočnosť, že pro-
jekt kontinuálne pokračoval počas 
dvoch volebných období, čím uká-
zal svoju životaschopnosť a použi-
teľnosť výstupov aj do budúcnosti. 
V rámci projektu ViTO došlo k vý-
mene skúseností medzi mestami, 
ktoré trápi podobný problém – vy-
trácanie života z centra mesta. Kaž-
dé z nich sa snaží svoj problém rie-
šiť a nie všetky postupy sú rovnaké. 
Projekt vo všetkých mestách ukázal 
aj niekoľko pozitívnych spoločných 
riešení: zapájanie obyvateľov do 
procesu oživovanie je užitočné, cie-
ľavedomé plánovanie a prepájanie 
projektov na rôznych úrovniach má 
dôležitý zmysel pre celkový efekt 
zo získaných grantových prostried-
kov. Pre Banskú Štiavnicu projekt 

okrem iného priniesol zoznam kro-
kov k oživeniu mesta, právnu ana-
lýzu zaoberajúcu sa možným zlep-
šením efektívnosti správy majetku, 
zoznam malých projektov užitoč-
ných pre centrum mesta, zhodno-
tenie kultúrneho života v meste 
a ďalšie štúdie, použiteľné v praxi 
Mestského úradu a samosprávy.

Drobnou ukážkou toho, ako 
môžu opatrenia z projektu pôsobiť, 
bola akcia Trojičný večierok. Podu-
jatie ponúklo príjemnú atmosféru, 
hudbu a reálnych ľudí, ktorí sa cí-
tia na hlavnom štiavnickom námes-
tí dobre a radi tam zostali niekoľ-
ko hodín. Výraznou mierou k tomu 
prispel aj pilotný projekt oddycho-
vých zón. Na námestí vznikla inšta-
lácia pozostávajúca z trávnika, novej 
zelene, flexibilného pódia a priesto-
rov pre deti. Autori projektu – M. 
Húšťavová, R. Murgaš a Ľ. Paučulo-
vá spoločne s realizátorom – firmou 
Zámočníctvo Rückschloss odvied-
li prácu, ktorá je prevažne pozitív-
ne hodnotená nielen zo strany do-
mácich, ale aj návštevníkov mesta. 
Jej cieľom pritom nebolo šokovať, 
skôr položiť otázku, či vzhľad cen-
tra a jeho funkcie napĺňajú požia-
davky a predstavy obyvateľov Štiav-
nice. Pri podujatí práve nové prvky 
v kombinácii s občerstvením, mini 
trhom, hudbou a šachovnicami pô-
sobili vzácne vyrovnane a príťažli-
vo, a tak svojím spôsobom potvrdili 
svoju opodstatnenosť.

Počas akcie bol v krátkosti pred-
stavený aj nový informačný systém, 
ktorý podobne ako priestor na ná-

mestí vznikol spojením prostried-
kov projektu ViTO a Oblastnej or-
ganizácie cestovného ruchu Región 
Banská Štiavnica.

Poďakovanie za Večierok na Tro-
jici zo strany organizátorov (Mesto 
Banská Štiavnica a Baten Partners 
Slovakia) patrí: pani Irenke Píšovej 
za sponzorské koláčiky, členom ŠK 
Opevnenie za čas strávený pri ša-
chovniciach, Igorovi, Sandre, Žen-
ským spevom, Dodovi Klimkovi, 
Martinovi Jánošikovi, Jozefovi Si-
vákovi a Karolíne Rumanovej za 
skvelý program, zvukárovi Mareko-
vi Čabákovi, Tomášovi Lazarovi za 
mini antikvariát, Jozefovi Labudo-
vi a Peťovi Jancsymu za pomoc zo 
strany SBM, pani Blaškovej a pánu 
Blaškovi za ochotu a pomoc pri prí-
prave občerstvenia, Filipovi Ondri-
šovi za koláče, skvelým zamestnan-
com firmy CulTour a samozrejme 
všetkým "stánkarom". Ďakujem 
všetkým tým, ktorí akokoľvek pri-
ložili ruku k dielu pri práci na pilot-
nom projekte, alebo na rôznych od-
borných štúdiách v rámci projektu a 
ktorí umožnili jeho štart, realizáciu 
a pomaly aj úspešné ukončenie. 

Projekt ViTo, kód projektu SE-
E/A/169/4.1/X, je financovaný z 
Programu nadnárodnej spoluprá-
ce Juhovýchodná Európa, kto-
rý podporuje spoluprácu v kraji-
nách a regiónoch juhovýchodnej 
Európy.  Operačný program Juho-
východná Európa je finančne pod-
porený z Európskeho fondu regio-
nálneho rozvoja (ERDF).

Rastislav Marko

Trojičný večierok

Trojičný večierok na námestí foto Marc Wagemakers

Oprava
V ŠN č.26/2012 na str. 4 v člán-

ku Banskoštiavnické olympijské 
tradície bolo nesprávne uvede-
né „... nezačala v našom meste...“, 
správne má byť uvedené „... začala 
v našom meste.“ Ďakujeme za po-
chopenie.                                          ŠN

Naše mesto je v poslednej dobe 
akousi Mekkou pre ľudí, ktorí 
majú blízko ku kultúre v akejkoľ-
vek podobe. Stretávajú sa tu rôz-
ne štýly a smery, či pre menší, ale-
bo väčší okruh ľudí. Mesto Banská 
Štiavnica 4.augusta zorganizovalo 
na Námestí sv.Trojice tradičnú ak-
ciu Nezabudnuté remeslá, tohto 
roku s témou Bača a valasi.

Od akcií podobného typu sa 
očakáva, že dopadnú dobre, že 
návštevnosť bude podobná ako 
minulé roky, a že všetci budú spo-
kojní. Každá akcia je ako dieťa, má 
svoj zárodok, trvá určitý čas, po-
kiaľ sa zrodí, a trvá dlhý čas, po-
kiaľ z nej vypiplete jedinca, za kto-
rého sa nemusíte hanbiť.

Remeslá v tomto roku prekroči-
li priemer v počte  zúčastnených re-
meselníkov a trúfam si povedať aj v 
počte návštevníkov . Príjemnú at-
mosféru podčiarkli  nielen spokojní 
remeselníci,ale aj účinkujúci, ktorí sa 
do nášho mesta veľmi radi vrátia.

Rada by som poďakovala ce-
lému oddeleniu kultúry,športu a 
mediálnej komunikácie za spolu-
patričnosť a skvelú organizáciu ce-
lého podujatia. Len s veľkým srd-
com sa dajú robiť veľké veci.

Zuzka Patkošová

O remeslách 
netradične

•1.str. Letná sezóna sa preklopila 
do svojej druhej polovice, ale už te-
raz môžeme konštatovať, že tento 
rok výrazne stúpol počet návštev-
níkov oproti minulému. Priemerná 
denná návštevnosť informačného 
centra v mesiaci júl 2012 bola 211 
ľudí denne, v roku 2011 to bolo 156. 
Drvivá väčšina návštevníkov odchá-
dza z Banskej Štiavnici veľmi spo-
kojná s rozhodnutím, že sa do nášho 
kraja vrátia a že tri dni na návštevu 
všetkých atraktivít v Banskej Štiav-
nici je príliš málo. Libor Chmelíček

informačné centrum 
ponúka
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10. ročník Cap á ĺ Estu

Program 
podujatia
16. august - štvrtok
15.00 h.  Babylon jazykov

Každoročné poetické stretnutie, 
kde na úvod festivalu zaznejú jazy-
ky všetkých prítomných básnikov, 
ktorí si navzájom odovzdávajú svo-
je tajomstvá a krásu svojej poézie.

Kaviareň Libresso/ vstup voľný
17.00 h.  Život je túžba

Marek Šindelka, Mária Ferenču-
hová a Guy Goffette.

Kaviareň Divná pani/ vstup voľný
19.00 h.  Trésor d´Orphée pred-
stavuje Greensleeves a Pudding 
Pies

Keltská hudba 17. a 18. storočia
Počas koncertu si vypočujete bre-

tónsku kontinentálnu hudbu, ale aj 
hudbu spoza Lamanšského prielivu 
(škótsku, írsku, waleskú). Hudobné 
teleso tvorí päť umelcov, ktorí spo-
lu vystupujú v rámci Ensemble Wal-
singham. Už pätnásť rokov koncer-
tujú po Francúzsku a celom svete a 
prinášajú divákovi neuveriteľný zá-
žitok z prepojenia vážnej hudby s 
folklórnou...

NEOPAKOVATEĽNÝ ZÁŽITOK
kostol sv. Kataríny/ vstupné 

10€/5,50€
21.30 h.  Cyklus francúzskych 
šansónov a poézie - Pocta Geor-
geovi Brassensovi 

Recitál troch priateľov «Les copa-
ins d´abord»

Recitál troch umelcov o tom, čo je 
najpoetickejšie a najsatirickejšie, o 
francúzskom šansóne. A je tu Bras-
sens, velikán tohto nízkeho ume-
nia, typického pre Francúzov. 

Účinkujú:  Jean Pierre Bluteau, Pier-
re Henri Bluteau a Balthazar Bluteau

Kaviareň Libresso/ vstupné 
4€/2,20€

17. august - piatok
15.00 h.  Najdôležitejšie je 
osvetlenie

Štěpán Nosek, Rudolf Jurolek a 
Aksinia Mihailova

Kaviareň Libresso/ vstup voľný
17.00 h.  Mŕtvych nebudíme

Zo svojej tvorby čítajú českí bás-
nici Marek Šindelka, Štěpán Nosek, 
Petr Borkovec

Kaviareň Divná pani/ vstup voľný
19.00 h.  Moja noc s Hamletom

Vladimír Holan s poetickými ko-
mentármi Dany Podrackej

Nepredkladáme Vám toto dielo 
ako text jedného z najväčších čes-
kých básnikov posledných desaťro-
čí, ktorý bol preložený do takmer 
všetkých európskych jazykov. Pou-
kazujeme na hĺbkovú meditáciu o 
zmysle života, poézie a činu… sle-
dujeme vnímanie celej generácie. 

Účinkujú: Básnik - Štefan Bučko 
a Michel de Maulne, Žena - Magda 
Vášáryová

Orfeus - Juraj Hrčka, Euridika - 
Mária Danadová, Lutna - Charles 
Raguin, Flauta - Robin Troman

Nádvorie Starého zámku/ vstup-
né 10€/5,50€
22.00 h.  Cyklus francúzskych 
šansónov

Anne-Marie Bélime
Večer v kabarete «U vrtkého zajaca»
Vypočujete si všetky francúzske 

šansóny, ktoré vznikli pred zapla-
vením kultúry ničotou a sebastred-
nosťou. 

Anne-Marie Bélime – spev, Jean-
Pierre Bluteau – gitara

Kaviareň Libresso/vstupné 4€/2,20€

18. august - sobota

10.30 h.  Podpora pôvodnej 
umeleckej tvorby 

Pri okrúhlom stole budú disku-
tovať Magda  Vášáryová,  poslan-
kyňa  NR  SR,  Nadežda Babiaková, 
primátorka mesta Banská Štiav-
nica, Anton Hykisch, spisovateľ, 
Rút Lichnerová, spisovateľka, Mila 
Haugová, poetka, Miroslava Val-
lová, riaditeľka Literárneho infor-
mačného centra a Michel de Maul-
ne, riaditeľ festivalu 

Slovenské banské múzeum, ná-
dvorie Kammerhofu/vstup voľný
15.30 h.  Uspávanka divokých 
zvierat

Zo svojej tvorby čítajú spisovateľ-
ka a poetka Rút Lichnerová, poetka 
a esejistka Dana Podracká, poetka a 
prekladateľka Mila Haugová

Kaviareň Libresso/ vstup voľný
17.00 h.  Kniha, z ktorej rastie 
strom

Petr Borkovec, Erik Jakub Groch 
a István Vörös

Art café/vstup voľný
20.00 h.  Džez a ešte niečo v 
Starej Pražovni

Koncert Alaina Henryho pre 
vibrafón

Perkusionista z Národného or-
chestra, člen Lyonských perkusií, 
Alain Henry sprevádzal na kon-
certoch a turné veľa významných 
osobností, ako Bill Coleman, Mi-
chel Petrucciani, Rhoda Scott, a 
ďalších skvelých džezmanov. Na 
vibrafóne interpretuje vynikajú-
cim spôsobom nielen výborných 
súčasných skladateľov klasiky, ale 
aj džezu.

V Pražovni nám predvedie horú-
ce a dynamické „štandardy“ džezu. 
Bude to večer pre džezových fanú-
šikov a všetkých zamilovaných do 
tejto veľkorysej hudby … bude to 

nočná hudba improvizovaná pria-
mo na mieste, tak, ako to na Capa-
lest máme radi.

… ZARUČENE DOBRÁ ATMO-
SFÉRA…

Pražovňa/ vstup voľný
22.00 h.  Vo dvojici na člnku

Michel a Charles, dvaja sta-
rí priatelia, pripravili večer plný 
hudby a poézie, ktorú majú radi... 
Villon, Louise Labé, Apollinai-
re, Nawal, Lattames, Baudelaire, 
Hugo, Cendrars, Agaron a Jacqu-
ette.

V repertoári majú všetko od 
lutny a gitary Dowlanda cez Schu-
berta až po dnešných obľúbených 
skladateľov.

Od protipólov k predstaveniu.
Charles Raguin a Michel de 

Maulne Odporúčame požívať pri 
pohári dobrého vínka

Kaviareň Libresso/vstupné 4€/2,20€

19. august - nedeľa
17.00 h.  Výnimočný koncert 
súčasnej hudby - Krúžok Kees 
Boecke (Holandsko) V podaní 
Robina Tromana

Publikum v Štiavnici pozná Tro-
mana a vníma jeho výrazný talent 
hrať na všetky druhy zobcových flá-
ut, fujaru nevynímajúc.

Koncert je predstavením dva-
nástich častí zverokruhu, ktoré in-
terpret prednesie s dávkou rados-
ti, nepredvídateľnosti, a ako vždy 
ohromujúco.

Publikum tohto koncertu je po-
zvané na záverečný koktejl festi-
valu, ktorý sa uskutoční v hoteli 
Grand Matej.

Nádvorie Starého zámku (v prí-
pade nepriaznivého počasia – Kul-
túrne centrum, Kammerhofská 1)
vstupné 8€/4,40€

Od Hradčian k Bratislavskému 
hradu …čas priateľských 
stretnutí…

Banská Štiavnica sa od 16. - 
19.augusta stane už po desiaty krát 
pulzujúcim srdcom európskej kul-
túry vďaka jedinečnému Festiva-
lu poézie, divadla a hudby Cap à 
l'Est 2012. Nádherné zákutia sta-
robylého mesta, jeho chrámov, pô-
sobivých kamenných  nádvorí a 
čarovných kaviarničiek dotvárajú 
neopakovateľnú kulisu a ponúka-
jú nový rozmer poézii slova, hudby, 
pohybu a obrazu.

Na začiatku bol jeden krásny 
sen. Sen výnimočného muža, kto-
rý nikdy nezabudol snívať a žiť svo-
je sny o zemi bez hraníc a bariér, 
ktoré ľudí tak nezmyselne rozde-
ľujú. Michel de Maulne, francúzsky 
básnik, herec, režisér, riaditeľ Mo-
liérovho divadla v Paríži  a riaditeľ 
festivalu Cap à l'Est, zbližuje ľudí a 
národy vďaka bezhraničnosti ume-
nia, vďaka obdivuhodnej vnútornej 
sile a láske k všetkému krásnemu, 
čo dokáže vytvoriť človek. Zdá sa, 
že za jedno desaťročie  naplnil vízie 
a snahy mnohých generácií diplo-
matov, a to tou najschodnejšou ces-

tou, cestou umenia. Pre veľkolepú 
myšlienku dokázal nadchnúť mno-
hých priateľov, osloviť tých najlep-
ších umelcov a pozvať ich do Ban-
skej Štiavnice.
Čo prinesie jubilejný ročník?

Festival bude slávnostne otvore-
ný už v nedeľu 12. augusta  o 16.30 
vernisážou výstavy olejomalieb 
francúzskej maliarky Yanouche Tel-
gruc v L&O Galérii v Joergesovom 
dome na Trojičnom námestí (rodný 
dom sestrer Vášáryových). Milým 
prekvapením organizátorov bude 
narodeninová torta a vystúpenie 
tria Les Tromano, ktoré sa pred-

staví aj v iných mestách Slovenska. 
Návštevíci Banskej Štiavnice sa 

môžu tešiť na jedinečné kultúr-
ne zážitky. Cap à l'Est 2012 bude 
ozvenou uplynulých stretnutí  a 
zároveň  prinesie nové stretnutie 
dvoch blízkych národov Čechov a 
Slovákov. Program otvorí Babylon 
jazykov vo štvrtok 16. augusta o 
15.00 v kaviarni Libresso.

Janka Bernáthová
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V areáli bývalej šachty Žigmund, 
ktorá bola do konca 19. storočia 
najvýznamnejšou banskoštiav-
nickou šachtou, sa na úpätí 
Trojického vrchu, v obklopení 
stromov a krovín, nachádza 
nenápadný murovaný objekt, 
pochádzajúci z roku 1759.

V tomto objekte v uvedenom roku 
významný banskoštiavnický banský 
technik a vynálezca Jozef Karol Hell 
(1713-1789) namontoval jediný po-
vrchový vodnostĺpcový čerpací stroj 
v banskoštiavnickej rudnej oblas-
ti. (Ostatné vodnostĺpcové čerpacie 
stroje boli zabudované v podzemí -  
v šachtách).

Povrchový vodnostĺpcový stroj 
poháňal prostredníctvom 48,6 m 
dlhého horizontálneho ťahadlového 
prevodu šachtové sútyčie piestových 
čerpadiel v šachte Žigmund. Tlako-
vá voda k pohonu tohto povrchové-
ho vodnostĺpcového stroja bola pri-
vádzaná zo starej nádrže Klinger a 
Červenej studne, ktoré sa pre tento 
účel taktiež v roku 1759 vybudova-
li. (Terajšia nádrž Klinger bola po-
stavená po pretrhnutí hrádze sta-
rej nádrže v rokoch 1829 – 1833). 
V prípade potreby sa pohonná voda 
privádzala aj z Ottergrundskej ná-
drže a z Vindšachtovných i Richňav-
ských nádrží. Odpadová voda z 
tohto povrchového vodnostĺpco-
vého stroja bola pohonnou vodou 
druhého vodnostĺpcového čerpacie-
ho stroja, ktorý J. K. Hell taktiež v 
roku 1759 namontoval v šachte Žig-
mund na úrovni Svätotrojičnej de-
dičnej štôlne. Z uvedenej výstavby 
vidieť, že v roku 1759 bola povrcho-
vá banská činnosť v okolí Banskej 
Štiavnice pomerne rozsiahla.

Povrchový vodnostĺpcový čerpa-
cí stroj bol odstavený koncom 18. 
storočia a spodný stroj v šachte Žig-
mund až po výstavbe parného čerpa-
cieho stroja na šachte Žigmund, kto-
rý sa uviedol do chodu v roku 1865. 

Je zázrak, že od likvidácie povr-
chového vodnostĺpcového stroja sa 
objekt,  v ktorom bol zabudovaný, 
zachoval až po súčasnosť. Pravde-
podobne k tomu prispela aj jeho ro-
bustná konštrukcia. Stavba sa však 
už mnoho rokov nevyužíva a preto 
veľmi chátra. V tejto súvislosti tre-

ba zdôrazniť, že ide o jediný banský 
povrchový technický objekt v ban-
skoštiavnickej rudnej oblasti z 18. 
storočia. Pamiatkové orgány boli o 
ňom informované, ale pre jeho zá-
chranu sa zatiaľ nič nevykonalo. 
Bolo by však nenahraditeľnou ško-
dou, keby sa tento vzácny historický 
objekt nezachoval pre budúce gene-
rácie. (Nenasledujme v tomto nega-
tívne príklady niektorých iných slo-
venských miest).

Stavba i s vodnostĺpcovým stro-
jom  je opísaná a zobrazená  v zná-

mej historickej učebnici Baníckej 
akadémie v Banskej Štiavnici „Úvod 
do baníctva“, ktorú napísal  profe-
sor Krištof Traugott Delius (1728-
1779). Učebnica vyšla vo Viedni v 
roku 1773. Na základe tohto opisu 
a zobrazenia objektu s vodnostĺp-
covým strojom boli v Slovenskom 
banskom  múzeu v Banskej Štiav-
nici vyhotovené plány tohto zaria-
denia a následne boli modelárskou 
skupinou v Prahe vyrobené dva 
funkčné modely čerpacieho zaria-
denia, z ktorých jeden je vystavený 
v expozícii baníctva v Kammerhofe 
v Banskej Štiavnici. Preto mi napa-
dla trochu odvážna myšlienka. Som 
presvedčený, že na základe existujú-
cich podkladov by sa do historickej 

technickej stavby dala namontovať 
rekonštrukcia pôvodného vod-
nostĺpcového čerpacieho stroja.

Predpokladám, že rekonštruo-
vané zariadenie, ktoré by sa vlast-
ne nachádzalo neďaleko Banského 
múzea v prírode v Banskej Štiavni-
ci, by pritiahlo pozornosť návštev-
níkov Banskej Štiavnice. Veď v Ban-
skom múzeu v prírode je vystavený i 
jeden z posledných exemplárov vod-
nostĺpcových strojov - ťažný stroj 
vyrobený v roku 1881 továrňou Ka-
rola Kachelmanna vo Vyhniach -, 
ktorý bol  namontovaný v šachte Lill 
v Hodruši.

 Rekonštrukcia historického čer-
pacieho zariadenia by sa pravde-
podobne mohla financovať len zo 
sponzorských prostriedkov, prípad-
ne by sa na ňu mohol získať grant 
z Ministerstva kultúry SR alebo fi-
nančné prostriedky z eurofondov.

Možno, že je to na naše pomery 
nezvyklý nápad. Pripomínam však 
fakt, že vodnostĺpcové stroje, použí-
vané najprv na čerpanie vody a ne-
skoršie i na zvislú šachtovú dopravu 
a pri úprave rúd, zohrali v minulos-
ti v banskoštiavnickej rudnej oblas-
ti z hľadiska ich vývoja a rozsahu 
používania veľmi významnú úlohu 
z celoeurópskeho hľadiska. Okrem 
toho som presvedčený, že zvýšenie 
návštevnosti Banskej Štiavnice je 
možné dosiahnuť najmä realizáciou 
odvážnych, zaujímavých a netradič-
ných nápadov, ktoré zaujmú i za-
hraničných turistov. Vyzývam pre-
to kompetentné orgány, aby sa nad 
týmto návrhom zamysleli.

Eugen Kladivík

Vzácny historický banícky technický 
objekt v areáli bývalej šachty 
Žigmund v Banskej Štiavnici

Vodnostĺpcový čerpací strojom J. K. Hella, namontovaným v roku 1759

BBSK - Pohronské osvetové 
stredisko Žiar/Hronom - 
Pracovisko B.Štiavnica,                                                                     
Múzeum vo Sv. Antone, 
Mesto B.Štiavnica VYHLASUJÚ 
15. ROČ. FOTOGRAFICKEJ 
SÚŤAŽE NAJKRAJŠIA  DOVO-
LENKOVÁ  FOTOGRAFIA

K A T E G Ó R I E   S Ú Ť A Ž E:
1. Pamiatka UNESCO vo foto-

grafii   
2. Príroda a krajina
3. MÚZEÁ – oživená minulosť 
4. Dovolenka dýcha človečinou 

– reportážne zábery a momentky 
z dovolenky

5. Môj najkrajší prázdninový 
zážitok – pre deti a mládež do 16 
rokov

6. Čiernobiela fotografia
7. Podoby vody

PODMIENKY SÚŤAŽE:
Súťaž je vyhlásená pre foto- -
grafov bez obmedzenia veku (s 
výnimkou 5. kategórie, ktorá 
je určená pre deti a mládež do 
16 rokov) v čiernobielej a fa-
rebnej fotografii.
Súťažiaci môže poslať do kaž- -
dej kategórie najviac 5 foto-
grafií.
Rozmery fotografií : minimál- -
ne 18x24 cm (na fotopapieri).
Na zadnú stranu každej foto- -
grafie treba uviesť: Kategóriu, 
názov fotografie a miesto. fo-
tografovania, meno, priezvis-
ko a adresu  autora  (príp. aj č. 
telefónu), v 5. kategórii aj vek 
autora
Uzávierka súťaže: 15. október  -
2012.
Vyhodnotenie súťaže a verni- -
sáž zo súťažných prác: novem-
ber 2012 v Múzeu vo Sv. An-
tone.
Fotografie treba poslať al.  -
osobne doručiť (v pevnom oba-
le zabezpečenom proti poško-
deniu) na adresu: Pohronské 
osvetové stredisko, Kammer-
hofská 2, 969 01 B.Štiavnica

BLIŽŠIE  INFO: 
Pohronské osvetové stredisko, 

Kammerhofská 2, B. Štiavnica, 
č.tel.: 045/692 13 87, mobil: 0915 
819 989, e-mail: petrova@osveta-
ziar.sk a na webe súťaže www.ndf.
pagestory.sk

Mária Petrová

Fotografická 
súťaž
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oznamy, pozvánky
spomienky

oznamy

Poďakovanie
Aj naše zdravie nás niekedy zrá-

dza, a tak sa snažíme dať ho do po-
riadku aspoň rehabilitáciou. Tiež 
som na ňu chodila 10 dní, a mô-
žem povedať, že pomohla, cítim 
sa lepšie, a aj bolesti ustúpili. To-
uto cestou sa chcem poďakovať 
celému rehabilitačnému kolektí-
vu, na čele ktorého je pani MUDr. 
Kramerová. Keby sa náhodou sta-
lo, že ste prišli hneď ráno o 6:00 a 
personál tam už bol, hneď sa o vás 
postarali, a tak to bolo aj cez obed-
nú prestávku. Preto celému kolek-
tívu ešte raz veľké Ďakujem.

Eva Uhrinčaťová

„ O d -
išiel od 
nás ako 
k r á s n y 
sen, ne-
p o v e d a l 
ani zbohom, ja už neprídem. 
Márne ho naše oči hľadajú, 
márne po tvári slzy stekajú. 
Jeho srdce prestalo biť a ono 
tak veľmi chcelo žiť.“

Dňa 14.8.2012 uplynie rok, 
čo nás navždy opustil náš drahý 
milovaný otec, dedo, pradedo, 
svokor a príbuzný Ján Pivarči. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku.

Smútiaca rodina

Ď a -
k u j e m e 
v š e t k ý m 
príbuzným 
a známym, 
ktorí sa 
prišli dňa 
11.7.2012 rozlúčiť s našou 
milovanou zosnulou Annou 
Gregušovou. Chceme sa to-
uto cestou poďakovať za dôs-
tojnú rozlúčku p. primátor-
ke Mgr. Nadežde Babiakovej, 
p. Jarmile Simonidesovej a p. 
Timonovi Turčanovi st. Ďaku-
jeme za slová útechy, prejavy 
sústrasti a kvetinové dary.

Smútiaca rodina

Spomienka

Poďakovanie

V nedeľu 15. júla sa konala 
na Štefultove (Suchý tajch), 
hasičská súťaž O putovný 
pohár mesta Banská Štiavnica. 
Táto súťaž bola zarátaná 
do Tekovsko Hontianskej 
Hasičskej Ligy, v ktorej 
družstvo Štefultova bojuje o 
ligové body.

Do súťaže sa prihlásilo 23 druž-
stiev mužov a 9 družstiev žien.  Aj 
keď počasie nebolo ideálne, úro-
veň výkonov družstiev bola vý-
borná. Pričinili sa o to aj chalani 
zo Štefultova, ktorí obsadili vý-
borné druhé miesto, víťazstvo im 
ušlo o jednu stotinu sekundy! Ví-
ťazom sa stalo družstvo mužov z 

Malého Lapáša. V ženskej kate-
górii vyhralo družstvo z Turčian-
skych Teplíc.

Vďaka za výbornú organizá-
ciu tejto hasičskej súťaži  patrí 
hlavne predsedovi DHZ Šteful-

tov Jozefovi Ďuricovi, kuchárom 
Miškovi Tokárovi a Dušanovi Če-
četkovi a ich pomocníkom, celé-
mu družstvu chalanov a výboru 
DHZ Štefultov, poďakovanie pat-
rí aj všetkým sponzorom!

Hasičská súťaž na Štefultove

DHZ 1. pokus 2. pokus Výsledný 

čas

Umiest-

nenieľ.pr. p.pr. zápis ľ.pr. p.pr. zápis

1. Štefultov M 14,17 14,08 14,17 13,67 14,53 14,53 14,17 2.

2. P. Kesov M 14,19 13,49 14,19 14,45 14,35 14,45 14,19 3.

3. Devičie M - - D 15,32 14,90 15,32 15,32 11.

4. T.Teplice M 15,14 14,27 15,14 14,68 14,39 14,68 14,68 7.

5. P. Kesov Ž 19,10 17,94 19,10 17,41 17,95 17,95 17,95 4.

6. Trpín M 16,35 17,20 17,20 14,30 15,38 15,38 15,38 12.

7. Čerenčany M 14,01 16,13 16,13 18,09 18,53 18,53 16,13 18.

8. H. Hámre M - - - - - - - -

9. T.Teplice Ž N N N 17,19 17,27 17,27 17,27 1.

10. B.Štiavnica. M 20,28 20,70 20,70 26,92 27,45 27,45 20,70 21.

11. Malý Lapáš M 14,14 14,16 14,16 N N N 14,16 1.

12. Viničky M 13,36 14,57 14,57 15,88 13,99 15,88 14,57 6.

13. Devičie Ž N N N 19,56 19,07 19,56 19,56 5.

14. Lackov M 14,30 15,16 15,16 N N N 15,16 10.

15. Krupina M 26,35 27,41 27,41 15,30 15,64 15,64 15,64 14.

16. Malý Lapáš Ž 17,00 17,85 17,85 17,56 17,96 17,96 17,85 3.

17. Dol. Štubňa M 26,98 26,99 26,99 15,62 15,53 15,62 15,62 13.

18. Drženice M 14,43 14,38 14,43 14,35 15,99 15,99 14,43 4.

19. Krupina Ž 20,96 20,52 20,96 22,18 19,65 22,18 20,96 9.

20. H. Mladonice M 15,60 14,65 15,60 14,84 15,08 15,08 15,08 8.

21. Branč Ž 18,74 17,76 18,74 17,57 17,48 17,57 17,57 2.

22. Budča M 19,34 18,35 19,34 - - D 19,34 20.

23. Príbelce M - - D 27,77 29,39 29,39 29,39 22.

24. Brehy Ž 18,33 20,93 20,93 20,82 21,04 21,04 20,93 8.

25. H. Mladonice Ž 20,86 20,47 20,86 35,26 20,93 35,26 20,86 7.

26. Branč M 21,52 21,58 21,58 16,06 15,36 16,06 16,06 17.

27. Nová Dedina M 15,66 15,33 15,66 15,15 15,70 15,70 15,66 15.

28. Brehy M - - - - - - - -

29. Lučatín M 21,88 17,04 21,88 17,13 18,46 18,46 18,46 19.

30. Badín Ž 36,40 36,15 36,40 19,84 34,10 34,10 34,10 10.

31. Hont. Nemce Ž 20,50 19,79 20,50 22,12 22,76 22,76 20,50 6.

32. Háj M 14,42 15,09 15,09 18,35 18,71 18,71 15,09 9.

33. Socovce M 13,92 14,53 14,53 14,47 14,82 14,82 14,53 5.

34. Rim. Brezovo M N N N 15,11 15,96 15,96 15,96 16.

Tabuľka výsledkov hasičskej súťaže

Jarábek Vladimír st.
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Nedá nám nenapísať o 
zážitkoch z posledných dní, 
keď naše OZ Túlavá labka 
začalo svoj voľný čas tráviť aj 
v rómskej časti nášho mesta. 

Každý Štiavničan pozná Šobov, 
časť mesta pre sociálne slabších 
ľudí a rómskych občanov. V posled-
nej dobe sa však stalo pravidlom, 
že naši spoluobčania, či okoloidúci 
tam vyhodia psov. 

Nevieme, čo si títo ľudia myslia a 
čo si od takéhoto činu sľubujú. 

Zamýšľame sa, či títo ľudia majú 
v hlave nejaký plán a čo asi tak čaka-
jú od daného "riešenia".  

Logickú odpoveď sme nenašli...
Prečo, keď sa ja nevládzem posta-

rať o potomstvo svojej sučky, hodím 
na krk takúto zodpovednosť, dá sa 
povedať, tým najchudobnejším v 
meste...Dosť pokrytecké, nie? 

A tak už to je veľa aj na Šobovča-
nov, zavolali nás, aby sme im prišli 
pomôcť. "Ten a ten je vyhodený z 
auta, tieto šteniatka nám sem pri-
niesla jedna pani z mesta ... "

Momentálne sme zo Šobo-
va odobrali štyri šteňatá, náš útu-
lok praská vo švíkoch, máme úplný 
STOP STAV... Ďalším psom, kto-
rí ostali tam, hľadáme intenzívne 
nový domov. Dve šteniatka odtiaľ 
pocestovali do rodín do Rakúska, 
jedna sučka je v mestskej KS...Suč-

ky, ktoré si chcú nechať, postupne 
vykastrujeme. Začíname aj s kastrá-
ciami mačiek na Šobove.

Vždy keď prídeme na Šobov, 
osloví nás iný spoluobčan s iným 
psíkom. Rómovia majú šteňatá a 
sučky napchaté v bytoch či v pivni-
ciach. Ďalší psi tam voľne pobehujú 
po ceste a okolí. 

Všetko si to vyžaduje veľa času, fi-
nancií, veterinárne ošetrenia a hlav-
ne kastrácie, pretože psíci a mačky sa 
tam medzi sebou množia.

Áno...Pomoc by sme uvítali...As-
poň finančnú, keďže na účte máme 
sumu: takmer nič. 

Milí, bývalí majitelia odvrhnu-

tých psov na Šobove, situácia sa dá 
riešiť aj ináč... Ak neviete ako, ozvi-
te sa nám, určite vám budeme ve-
dieť poradiť, či pomôcť....Dúfam, 
že si nabudúce premyslíte, čo a ako, 
či sa oplatí vyhadzovať psov kade-
tade a či radšej sučku kastrovať, a 
tak mať pokoj s neželaným potom-
stvom. Ak vám záleží na vašej su-
činke, tak určite aj na jej potomstve. 
Treba sa rozhodnúť pre správne ne-
sebecké riešenie. 

Všetky informácie o nás a našom OZ 
nájdete na www.tulavalabka.sk, máme 
štyri tel. čísla, vždy sa dá dovolať. 

Ďakujeme.
OZ Túlavá labka

Vyhadzovanie psov na Šobove

Psíky na Šobove foto oz túlavá labka

Pani Dobrovodská, vedúca Den-
ného centra v Štefultove

Veľhory
Potrebujeme: 12,5 dkg bravčová 
masť, 2,5 dcl voda, 15 dkg hladká 
múka, 6 vajec,
Postup: Masť a vodu dáme variť, 
do vriaceho nasypeme múku a va-
ríme do zhustnutia. Necháme vy-
chladnúť. Postupne zamiešame 6 
celých vajec. Cesto rozdelíme na 2 
plechy vymastené masťou a obliate 
vodou. Dáme do horúcej rúry upiecť. 
Po upečení oddelíme od plechu.
Plnka: 1 l mlieko, 3 zlaté klasy, 1 
½ lyžíc hladká múka, 25 dkg mas-
lo, 20 dkg práškový cukor.
Z mlieka, zlatých klasov a múky 
uvaríme hustú kašu. Do vy-
chladnutej kaše zamiešame mas-
lo s cukrom. (recept je na menší 
plech, cca 30 x 40 cm).

Dobrú chuť! 

V roku 2010 sme po prvýkrát 
realizovali odber krvi priamo 
počas Dní sv. Huberta. Vtedy 
darovalo túto vzácnu tekutinu 
27 dobrých ľudí a v roku 2011 
ich bolo už 33. Patrí im naše 
poďakovanie. 

Týmto stručným príspevkom sa 
obraciam aj na všetkých čitateľov 
Štiavnických novín s výzvou zapo-
jiť sa i tohto roku do Hubertovskej 
kvapky krvi. Odber sa uskutoční 1. 
septembra 2012 - v sobotu od 7.30 
do 11.00 hod.v kaštieli – vstup z 
parku. Každý, kto daruje krv, dosta-
ne poľovnícky guláš a vstupenku na 
návštevu múzea. Obyvatelia Ban-

skoštiavnicka sú ľudia s dobrým 
srdcom a darcovstvo v našom regi-
óne má veľkú tradíciu. Verím, že sa 
naši obyvatelia opäť zapoja do Hu-
bertovskej kvapky  krvi a pomôžu 
tak tým, ktorí to najviac potrebujú. 
Vopred ďakujem a teším sa na stret-
nutie vo Svätom Antone.

Marian Číž

Hubertovská kvapka krvi

Úspech na MSR 
veteránov

V sobotu 21.7.2012 sa v Nitre ko-
nali 39. majstrovstvá veteránov v 
ľahkej atletike na dráhe, na štadióne 
TJ stavbár, Náš pretekár Daniel Ma-
tis získal titul na 3 000 m v behu, a 
tak k štyrom zlatým z M-SR z haly v 
Banskej Bystrici pridal aj piatu zlatú 
medailu. Blahoželáme.                 red

Dni sv. Huberta 2012

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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Viac info: Mestský úrad, oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, 045/679 0 362, e-mail: kultura@banskastiavnica.sk

Kultúrne centrum vás pozýva

Vážení lúštitelia!
Výhru vo výške 3,50 € si výherca 

môže prevziať v pokladni  Klientske-
ho centra. Správne znenie krížovky 
z č.25/2012: „Ak chceme prežiť ra-
dosť, potrebujeme niekoho s kým ju 
budeme zdieľať.“ Výhercom sa stá-
va Eva Blahová, Križovatka 21, 
B.Štiavnica. Srdečne blahoželáme!

V tajničke sa ukrýva výrok: „Radu 
ti dá... (dokončenie v tajničke).

A., Otep, okúpaj, potok, Ovo-
cie - zelenina, Slovenské povsta-
nie, B., Zväčšovacie sklo, strihá šti-
chy, meno Jurgensa, počítal, C., 2. 
časť tajničky, D., Podarúnky, ľud 
česky, preorávaj, pil naopak, zohol, 
E., Hovor, tel. prijímač vĺn, opera, 
F., Staroegyptský boh slnka, set, 
Alma s dĺžňami, opil, Slovensko, G., 
Ozvena, žen. meno, boh mesta Eri-
du, navarené jedlo veľké zuby, H., 

Meno Chanell, vlastnila, vlky, 
postup, I., Ženské meno, lesný 
plod, nie stará, J., Nie hranaté, 
domáce ťažné zvieratá, sýpa, 
koniec modlitby,K., Začiatok 
tajničky, koniec tajničky. 

1., Potreba k výrobe piva, 
3.časť tajničky, predložka, 2., 
Nič, prepadol slangovo, lebo, 
3., Zn. cigár, druh železa, bór, 
4., Pascal, zviera, Réno na-
opak, 5., Drahý kameň, druh 
Evy, otázka na spôsob, 6., 
Biely kvet, meno Chačatur-
jana, opica, 7., Dávajúca úro-
du, mužské meno, polomer, 
8., Ozn. vozidiel Panamy, veľ-
ké nádoby, ale aj, 9., Na tom-
to mieste, strach pri vystupovaní, 
rastlinný tuk, 10., Majúca odol-
nosť, vlnky, tona, 11., Dávajú úctu, 
strká, ozn. vozidiel Peru, 12., Orý-

paj, podopri, drv mletím, 13., Po-
kryjú vodou, oheň básn., 14., Strčil 
načas, luhajú, 15., Novotvar, slo-
venský mím, 16., Horel básn., papa-

gáje, hlúpe ženy česky. 
Pomôcky: Nány, Sládek, Sáca, 

Coco, Lara, Udo, Plam
A. Rihová

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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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

Letné kino Amfiteáter : 19.8. Melanchólia
Dráma/Dánsko/Francúzsko/Nemecko/Švédsko/Taliansko,2011,130 min,MP 18, Vstupné:2,50€
Začína to honosnou svadbou, končí sa zánikom sveta. Nový film permanentného dánskeho provokatéra rozpráva 
uhrančivý príbeh dvoch sestier, z ktorých tá mladšia sa práve vydáva a čaká dieťa. Svadobná slávnosť sa odohráva 
na starobylom vidieckom sídle a všeobecnú povznesenú náladu pokazí náhla hrozba v podobe červenej planéty, 
ktorá vystúpila spoza Slnka, čo pre Zem znamená bezprostrednú katastrofu...
Režisér Lars von Trier je povestný precízne gradovanou atmosférou s neočakávanými zápletkami i zvratmi, kto-
ré ústia do ešte neočakávanejšieho konca. Známy je aj náročným vedením hercov - najmä herečiek. Pred svetovou 
premiérou v Cannes uviedol: „Konce všetkých svojich predchádzajúcich filmov pokladám za šťastné. Toto je môj 
prvý film s nešťastným vyústením...". Začiatok premietania: 20:30 hod

Koncert Lenky Filipovej
Dovoľujeme si vás pozvať na kon-
cert Lenky Filipovej, ktorá bude 
vystupovať v Banskej Štiavnici už 
tento mesiac. Koncert sa uskutoč-
ní v Kostole sv. Kataríny v pon-
delok 20. augusta 2012 o 19:00. 
Lístky sú už v predpredaji a mô-
žete si ich zakúpiť v Informačnom 
centre mesta Banská Štiavnica, v 
Kostole sv. Kataríny, alebo v sieti 
Ticketportal za 12 €.

Hudobný festival

Osmidiv
19. augusta od 15:00, Amfiteá-
ter pod Novým zámkom

Opät vás čaká krásny hudobný 
festival v malebnom historickom 
meste.

RICHARD MüLLER / ZUZANA 
SMATANOVÁ/HEĽENINE OČI/FI-
DELOVI / BANDITI/STANO LAU-
RO/AIMEE/EA

Moderuje: Jožo Pročko
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V poradí už jubilejný X. 
ročník streleckej súťaže pod 
názvom „Pohár primátora 
Banskej Štiavnice“, ba tentoraz 
vlastne pohár primátorky, 
sa uskutočnil v nedeľu 29. 
júla na strelnici Kysihýbel. 
Súťaž zorganizoval Strelecký 
športový klub Banská 
Štiavnica.

V stanovenom čase sa prezento-
valo spolu 36 súťažiacich a to nielen 
z nášho regiónu. Boli medzi nimi aj 
ôsmi reprezentanti usporiadajúce-
ho klubu. Súťažilo sa z malokalibro-
vej pušky na 30 rán v štyroch kate-
góriách.

   V disciplíne športová malokalib-
rovka súťažili dorastenci, dorasten-
ky, kadeti, kadetky, juniorky, ženy 
i seniorky. Táto kategória bola vý-
sledkovo najúspešnejšia, keď z 9 sú-
ťažiacich až šiesti splnili limit I. dve 
II. a jedna súťažiaca limit III. výkon-
nostnej triedy a navyše pri zhode 
kruhov o víťazovi i 3. mieste rozho-
dovali až posledné desaťranové po-
ložky. Výkonom 292 kruhov zvíťa-
zil 16-ročný Ondrej Holko zo ŠSK 
Turany pred domácim 14-ročným 
Štefanom Šulekom. Tretia bola 17-
ročná Marianna Tkáčová (ŠKP Bra-
tislava) s 291 kruhmi a štvrtý 16-
ročný Matej Medveď z MŠK Brezno. 
Patrik Jány (SŠK B.Štiavnica) skon-
čil s 287 kruhmi na 6.mieste.

Ďalšie tri kategórie súťažili v dis-
ciplíne ľubovoľná malokalibrovka.

V spoločnej kategórii juniorov 
a mužov zvíťazil člen usporiada-
júceho klubu Richard Šimek s 291 
kruhmi. Dvojica súťažiacich zo ŠSK 
Turany mala zhodne po 288 kru-

hov, a tak aj tu o poradí rozhodovali 
posledné desaťranové položky. Dru-
hý skončil Miroslav Kochol a tretí 
bol Miloš Líška. Všetci traja, rovna-
ko ako štvrtý v poradí Jaroslav Ber-
nát zo ŠSK Skýcov (285 kruhov), 
splnili limit II. a ďalší traja v pora-
dí limit III.VT. Piaty bol Peter Lup-
ták ml. s 277 a siedmy Peter Lupták 
st. (obaja z usporiadajúceho klubu) 
s 273 kruhmi.

V kategórii senioriA (46-59 roč-
ní) zvíťazil Ivan Bublák (Slovalco 
Žiar n.Hronom) s 288 kruhmi, čo 
je splnený limit I.VT. Druhý bol Igor 
Lipták (SŠK Banská Štiavnica) s 286 
a tretí Ing. Jozef Gocník (Sloval-
co Žiar n.Hronom) s 278 kruhmi. 
Obaja splnili limit II.VT. Štvrtý bol 
Ján Maturkanič (ŠSK Magnum Že-
liezovce) s 271 kruhmi, čo je splne-
ný limit III.VT. Piaty bol Ľubomír 
Budinský (ZO SZTŠ a ŠSK Žarnovi-
ca). Daniel Drexler (ŠSK B. Štiavni-
ca) skončil na 9. mieste.

V kategórii senioriB (60- roční a 
starší) presvedčivo zvíťazil Ľubo-
mír Drbohlav (SŠK Banská Štiavni-
ca) s 282 kruhmi, čo je splnený li-

mit II.VT. Druhý bol Anton Kukla 
(ZO SZTŠ a ŠSK Žarnovica) s 259 
kruhmi (splnený limit III.VT). S 
251 kruhmi skončil na 3. mieste Pa-
vel Ozank (ZO SZTŠ Žarnovica). 

Absolútnym víťazom súťaže sa 
stal Ondrej Holko zo ŠSK Turany.

Všetci účastníci súťaže boli oce-
není medailou, trojice najúspešnej-
ších športovými trofejami a abso-
lútny víťaz športovým pohárom. 
Ocenenia všetkým osobne odo-
vzdala primátorka Banskej Štiav-
nice Mgr. Nadežda Babiaková spo-
ločne s predsedom usporiadajúceho 
klubu Petrom Luptákom st. 

Súťaž sa konala za nepríjemné-
ho dusného počasia, ktoré navyše 
„doplnil“ aj silný dážď. Naopak, prí-
jemnou súčasťou súťaže bol výbor-
ný guláš a zabezpečený pitný režim. 
Dôstojnosť súťaže zvýraznila aj prí-
tomnosť predsedu Krajského výbo-
ru Slovenského streleckého zväzu 
Štefana Švarca. Organizátori preto 
oprávnene veria, že budúceho roč-
níka sa zúčastní ešte väčší počet sú-
ťažiacich.

Jozef Piecka

Pohár primátorky Banskej Štiavnice

Účastníci Pohára primátorky  foto Jozef piecka

Jazero Počúvadlo, Banská 
Štiavnica 12.8.2012

Program: 9:00 – 11:00 Registrá-
cia lodí

10:00 Otvorenie festivalu
10:30 Súťaže na vode, Súboj tita-

nov, Utekajte, už ide, Tour de Počú-
vadlo, Ukážka výcviku psov

12:00 Hlavná súťaž lodí
14:30 Magnus Valkýrius
15:00 Vyhodnotenie súťaží
Atrakcie: vodné lyžovanie, utope-

nec, aqua zorbing, vodný valec, nafu-
kovací hrad, drevený kolotoč a iné

Vystúpia: CRABSLIDE a ANGE-
LIKA 4

Bližšie informácie: www.mla-
dezbs.sk, www.banskastiavnica.sk, 

Facebook – ICM Banská Štiavni-
ca, iTv – Sitno

Počas celého festivalu free wifi od 
Magic Computers

Súťažiaci sa s plavidlami môžu 
prihlásiť na telefónnom čísle: 0911 
185 856, 045/692 2151,alebo na 
email: bs@icm.sk

Organizátori: ICM BS, Klaud-
studio, Miro Osvald

Sponzori podujatia: Penzión 

Nostalgia, Winer, Vlado Kalnovič, 
Steiger, Comex, Michal Hajko, Sit-
niansky rytieri, AB ART press, An-

drej Jančovič, Cemix, Grand Matej, 
Martin Novotný, Archanjel Caffebar, 
Ľuboš Maruniak.                       ICM BS

Festival bizarných plavidiel Utopenec na Počúvadle

Sitnianska paškrta je novým 
podujatím, ktoré bude mať 
premiéru 25. augusta 2012 pri 
jazere Počúvadlo.

Akcia vznikla z podnetu OZ Sit-
nianski rytieri ako podujatie, kto-
ré má ukončiť hlavnú turistickú 
sezónu pri jednom z najznámej-
ších štiavnických tajchov. Spome-
nuté OZ organizuje Sitniansku 
paškrtu v spolupráci s Mestom 
Banská Štiavnica.

Podujatie má dve línie. V prvej, 
gastronomickej, proti sebe súťa-
žia družstvá v príprave kotlíko-
vých špecialít. Na rozdiel od iných 
podobných súťaží nie je zadané
jedlo, ktoré sa pripravuje, dôležité 
je len to, aby sa na jeho prípravu 
použil len kotlík. Fantázie a chu-
tiam účastníkov sa preto medze 
nekladú, variovať je možné via-
ceré pokrmy.

Druhá línia je tvorená hudob-
ným programom, v ktorom sa 
predstavia predovšetkým miest-
ne kapely a ktoré dotvoria atmo-
sféru akcie a spríjemnia čas súťa-
žiacim i návštevníkom.Hlavným 
cieľom je dobrá zábava, charak-
ter súťaže je skôr druhoradý. 
Napriek tomu na víťazov súťaže 
vo varení čakajú rôzne ceny, nie-
len gastronomické.

Zuzana Patkošová

Sitnianska 
paškrta
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4.8.2012 sa uskutočnil otvo-
rené majstrovstvá Nitrianskeho 
kraja v streľbe z malokalibrových 
pušiek na strelnici v Šali. Vo veľkej 
horúčave 34ºC a za účasti veľké-
ho počtu strelcov zo Slovenska a 
Maďarska sa opäť darilo mladým 
strelcom z SŠK B.Štiavnica.

V disciplíne 60 výstrelov v ľahu 
v kategórii dorastenci obsadil 
Patrik Jány 2.miesto a v disciplí-
ne štandard polohy ľah, stoj a 
kľak obsadil Patrik Jány 1.miesto 
a Štefan Šulek ml. 2.miesto. 

Ľubomír Drbohlav, SŠK BŠ

šport

Majstrovstvá regiónu - stred 1. 
kolo hralo sa 5.8.2012 

MFK Žilina "B" - Sitno Banská 
Štiavnica 4:1 (1:1), góly:
7.min.Kminiak
Pažout, Čiliak (70.Dulaj), Hanzlík 
A., Necpal, Hanus, Barák, Kulik (80.
Šima), Macejko, Zuberník, Hanzlík 
P. (85.Šovčik), Kminiak.

Premiéra nášmu mužstvu v novej 
súťaži na ihrisku favorita výsled-
kovo nevyšla. Podalo však bojovný 
výkon a predviedlo hru, ktorou sa 
domácemu mužstvu minimálne vy-
rovnalo.

Od úvodného hvizdu rozhodcu 
sa hralo obojstranne útočne. Boli to 
domáci, ktorí prví ohrozili našu brá-
nu, no bezúspešne. Z gólu sme sa 
však radovali my už v  7.minúte po 
akcii Baráka a Necpala, ktorý nád-
hernou prihrávkou uvoľnil na hro-
te Kminiaka a svoje sólo na domá-
ceho brankára premenil gólom. 
Domáci sa snažili o vyrovnanie, ale 
naše mužstvo dôslednou obranou 
im odolávalo. Nebezpečenstvo nám 
hrozilo z ľavej strany, kde nám robil 

problémy rýchlonohý domáci útoč-
ník. Po jeho úniku  k bránkovej čiare 
a spätnej prihrávke, ktorá v 26.min 
našla na hranici 16-ky domáceho 
kapitána Ďuricu, domáci vyrovnali. 
V 45.min. rozohral peknú akciu Zu-
berník, ktorý si narazil loptu s Kuli-
kom, prihral Hanzlíkovi P., ktorého 
prízemný center z ľavej strany našiel 
Kminiaka, ktorý vo vyloženej šanci 
trafil domáceho brankára. Z protiú-
toku ohrozili našu bránu i domáci, 
no bezúspešne, a tak mužstvá odišli 
do šatní za nerozhodného stavu.

Úvod II. polčasu nám nevyšiel a 
domáci sa po tečovanej strele domá-
ceho obrancu ujali vedenia. V dal-
šom priebehu zápasu sa začala pre-
javovať skúsenosť domácich hlavne 
pri štandardách, keď nám 64. a 
69.min strelili dva góly, naši hráči 
nepokryli dobre hráčov a domáce 
mužstvo to trestalo. Upraviť výsle-
dok sme mohli v poslednej minúte 
zápasu, keď Barákovu prudkú stre-
lu vo vyloženej šanci domáci bran-
kár vyrazil a následne Macejko tiež 
nedal. Naše mužstvo i keď prehra-
lo, nesklamalo, len herné skúsenos-

ti nás pripravili o lepší výsledok.

V.liga dorast skupina "C"
1. kolo
hralo sa 4.8.2012 Sitno Banská 
Štiavnica - Družstevník Látky
3 : 1 (0:0) góly: Ďurovič 2, Pastier M.
Szabó, Malatinec, Ladický, Pastier, 
Ďurovič, Petro (67.Javorský), Po-
tančok, Pastier M., Cibuľa, Neuschl, 
Čáky.  O svojom víťazstve rozhodlo 
naše mužstvo v druhom polčase.

Kam na futbal
Majstrovstvá regiónu -
stred 2. kolo
MFK Banská Bystrica - Sitno Ban-
ská Štiavnica odložené
IV.liga 2.kolo 12.8.2012, o 16.30 
Baník Štiavnické Bane - Jupie 
Podlavice
V. liga dorast 12.8.2012 o 14.00
OTJ Hontianske Nemce - Sitno 
Banská Štiavnica
II.liga starších a mladších žia-
kov 11.8.2012 o 10. a 12.00

ŠK Partizán Čierny Balog - Sitno 
Banská Štiavnica

Ivan Javorský, Ivan Beňo

ÚVODNÝ ZÁPAS NÁM VÝSLEDKOVO NEVYŠIEL
DOBRÁ HRA NA iHRiSKU FAVORiTA

Mesto Banská Štiavnica, ZŠ 
J. Kollára a Centrum voľného 
času dňa 19.7.2012 (štvrtok) 
usporiadali XV. ročník 
cestného behu pre všetky 
vekové kategórie.

 Organizátori sa tešili aj z me-
dzinárodnej účasti z Čiech, Ruska a 
Ukrajiny. Na 6 km trať (6 kôl oko-
lo Drieňovej sa postavilo 65 dospe-
lých bežcov. Najstarším bol Fran-
tišek Číž z Prievidze (78 rokov), 
rodák zo Štefultova. V detských ka-
tegóriách sa súťažilo na kratšie tra-
te, najmladším účastníkom bol Do-
minik Jokl, rok nar. 2011. Spolu sa 
XV. ročníka Drieňovského okruhu 
zúčastnilo 210 pretekárov. Nebyť 
štedrých sponzorov a pomoci oby-
vateľov nášho mesta, pretek by sa 
nemohol uskutočniť. Po štvorročnej 
prestávke by sa v pretekoch malo 
pokračovať už každý rok, o čo by sa 
malo postarať novozaložené OZ MK 
38 Drieňová. Medzi mužmi zvíťazil 
Roman Arbet z  J.M.Demolex Bar-

dejov a medzi ženami Martina Mer-
ková z Grafobalu Skalica. Chceli by 
sme sa poďakovať zvlášť viceprimá-
torovi JUDr. Dušanovi Lukačkovi, 
p. Renáte Antalovej – predsedníč-
ke Komisie športu za odovzdávanie 
cien, rozhodcom rod. Potančokovej 
zo Štefultova a Mgr. B. Melicherčí-
kovi, Mestskej polícii p. Ondriskovi, 
Černákovi, rod. Sliackej, Marošovi 
Bartkovi, rod. Šavoltovej, p. Peťovi 
Sliackemu za ozvučenie a foto. Po-
ďakovanie patrí aj všetkým sponzo-
rom: Mesto B.Štiavnica, Hotel Top-
ky, Penzión na kopci, Arlek, Lekáreň 
pod poštou, Pohrebníctvo Requiem, 
Štiavnickí sudári, Tanád Sport, Veľ-
kosklad p. Ciglan, Winner, Soren, 
Reality p. Šima, M.Potančok – sta-
vebné práce, Zelovoc na Drieňo-
vej, Hontex, Reštaurácia Gallery, 
Ranč Nádej, Kolpašský hostinec, 
Prospekt p. Doletina, IMO p. Moj-
žiš, Stabilita B.Bystrica,  Zelovoc 
p.Antalová, Gimex, Allcom, Castel, 
Merida, Svetro p. Blašková, Vladi-
mír Gazda ml., Pizzéria Black M, 

Obuv p. Roch, Meštianska krčma 
p.Rigová, Kvety p.Rákayová, Dro-
géria Teta, Foto Cengel, Zámočníc-
tvo Rückschlos, Špeciality u Paľa, 
Dušan Tulipán ml., Antikvariát p. 
Lazar, Goldven, Zubr Aréna, Skle-
nárstvo p. Hrušovská, Očná optika, 
Reštaurácia pod Starým mestom 
p.Denko, Perla, Magic Computer, 
Suzy Secret p.Ivaničová, Červený 
kríž B.Štiavnica, Pekáreň Anton An-
tol, Reštaurácia u Böhma.

Výsledky:
Muži do 39 rokov

1. Roman Arbet,Demolex-Barde-
jov,20:14 2. Michal Čaladík, Čierne 
Klačany,20:31 3. Branislav Arbet, 
Demolex-Bardejov,20:52 6. Roman 
Šlúch, Banská Štiavnica, 21:53 14. 
Ivan Zvaran, Banská Štiavnica, 28:23
Muži nad 40 rokov

1. Pavol Faško, Horná Lehota, 
22:33 2. Slavomir Jánoš, Levice, 
22:49 3. Peter Horňáček, Rybník, 
23:18 4. Radek Šaly, Banská Štiav-
nica, 25:20
Muži nad 50 rokov

1. Ervin Páleník, Nona Trenčin, 
21:53 2. Robert Berky, Prievidza, 
23:24 3. Stanislav Ďuriga, Trenčin, 
24:03
Muži nad 60 rokov

1. Ladislav Urbanovič, BK Pyxi-
da, 24:53 2. Jaroslav Mikuštiak, 
Ružomberok, 25:35 3. Milan Sa-
mec, KRB Partizánske, 25:54
Muži nad 70 rokov

1. František Číž, Prievidza, 34:55 
2. Juraj Cengel, Banská Štiavnica, 
38:21 3. Karol Turoň, Banská Štiav-
nica, 40:23
Ženy do 39 rokov

1. Martina Merková, Grafobal 
Skalica, 24:17 2. Michaela Kúdeľo-
vá, AK Tlmače, 28:51 3. Sylvia Hav-
ranová, AK Tlmače, 30:18
Ženy nad 40 rokov

1. Monika Píšová, Baník Prievi-
dza, 24:56 2. Eva Budinská, OU Po-
luvsie, 28:05 3. Iveta Kamenská, 
Spider Team Levice, 30:42

Tešíme sa na ďalší ročník v roku 
2013 v tradičnom termíne.

Organizačný výbor

Drieňovský okruh sa nám vydaril

Majstrovstvá 
Nitrianskeho 
kraja v streľbe

Zľava Štefan Šulek ml. a Patrik 
Jány na strelnici v Šali
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reality

práca

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.

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  �
Nám. sv. Trojice, tel.č.: 0905 762 039

Prenajmem garáž,   �
tel.č.: 0904 648 815 

Predám, príp. prenajmem 3-izbový  �
byt v pôvodnom stave na Drieňovej, 
tel.č.: 0903 913 234, 0915 547 335

Predám na Povrazníku v bytovom  �
dome nadštandardný dvojpodlaž-
ný byt, cena 55 000,-Eur, tel.č.: 0903 
121 901

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

Ponúkame na predaj stavebný, zá- �
sypový kameň a dunajský štrk. Tel.č.: 
0911 343 051, 0911 343 052

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

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

Hľadám vodiča taxislužby, tel.č.:  �
0903 525 019

Mamičky, rodičia, ale aj všetci 
ostatní sa môžu zapojiť do 
hodnotenia slovenských 
„baby friendly“ toaliet. 
Facebookový projekt Wécko 
hliadka odštartoval 10.júla 
svojim druhým ročníkom a 
mapuje aj wécka v štiav-
nickom regióne. 

Tento internetový sprievodca 
prináša všetkým okrem informá-
cií o stave WC aj možnosť vyjad-
riť sa k ich kvalite. Tie najlepšie 
WC navyše získajú špeciálnu sa-

molepku a naprázdno nezostanú 
ani hodnotitelia. Tešiť sa môžu 
na milú pozornosť. 

Wécko hliadka nezabudla ani 
na pomoc chorým deťom a tak 
zapojením sa do jej aktivít pod-
poríte občianske združenie Čer-
vený Nos. Minulý rok sa pridalo 
viac ako 2 500 fanúšikov, kto-

rí ohodnotili takmer 450 zaria-
dení. Koľko nás bude tento rok? 
Viac info na: http://www.facebo-
ok.com/wecko.hliadka.

Lenka Čepková

OZNÁMKUJTE WC!


