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V júni 2007 bola banskoštiav-
nická Kalvária zaradená na 
zoznam 100 najohrozenejších 
pamiatok sveta, ktorý každé 
dva roky zostavuje americká 
nadácia World Monuments 
Fund (WMF – Svetový pamiat-
kový fond) z New Yorku.

Začiatkom roka 2008 po vyše 50. 
rokoch prerušenia činnosti komu-
nistickým režimom obnovilo svo-
ju aktivitu združenie na záchranu 
a revitalizáciu Kalvárie – Kalvár-
sky fond, ktoré fungovalo od roku 

1751, keď bola postavená Kalvária.
Barokový komplex troch kosto-

lov a sedemnástich kaplniek na vr-
chu Scharff enberg nad Banskou 
Štiavnicou dlhoročne chátral v dô-
sledku zanedbanej údržby a vanda-
lov. Po zaradení Kalvárie na spomí-
naný zoznam WMF jej revitalizáciu 
veľkoryso podporilo niekoľko spon-
zorov – najmä Nadácia VÚB, Mi-
nisterstvo kultúry SR a naposle-
dy aj spoločnosť Stredoslovenská 
energetika, a.s. Od začiatku záchra-
nu Kalvárie fi nančne podporuje aj 
World Monuments Fund. �3.str.

World Monuments Fund už druhýkrát fi nančne 
podporí banskoštiavnickú Kalváriu 

Srdce baroka

V nedeľu 14. augusta 2011 od 
11:00 sa na Počúvadlianskom 
jazere konal tretí ročník 
Festivalu bizarných plavidiel - 
Utopenec. 

Počasie nám prialo, a tak sme 
s veľkou účasťou miestnych i cez-

poľných návštevníkov uzavreli túto 
vydarenú akciu. Organizáciu "Uto-
penca" zabezpečilo Informačné cen-
trum mladých Banská Štiavnica pod 
vedením PaedDr. Beatky Nemcovej, 
ktorá nás celým podujatím moderá-
torsky sprevádzala a Klaudstudio s 
Peťom Ivaškom. Spolupracujúcou 

organizáciou bol Slovenský vodo-
hospodársky podnik, š.p.

Okrem hlavnej prehliadky a pre-
teku bizarných plavidiel poduja-
tie sprevádzala súťaž na vodných 
bicykloch a vodných lyžiach a sú-
ťaž o najvytrvalejšieho utopenca. 
Zúčastnení si mohli vyskúšať vod-

ný zorbing, vodné boje, dračiu loď 
a pre deti bol pripravený drevený 
kolotoč, nafukovacia žirafa a vod-
né pištole. Na festivale vystúpili aj 
mnohé hudobné skupiny ako An-
gelika4, View of black, Envy, Orat-
nitza, Everest a detičky zo Šukar 
Ďzivipen.  �4.str.

Festival bizarných plavidiel

Ohrozené fresky v Dolnom kostole Kalvárie reštauruje akad. mal. Eva 
Mitzová. foto katarína vošková

Podujatie sprevádzali preteky na vodných bicykloch a lyžiach a súťaž o najvytrvalejšieho utopenca

V zmysle zákona Slovenskej ná-
rodnej rady číslo 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení, v znení neskor-
ších zmien a doplnkov, §-u 12 odst. 
1 a §-u 13 ods.4a) zvolávam zasad-
nutie Mestského zastupiteľstva v 
Banskej Štiavnici na deň 24. augus-
ta 2011 (streda) o 13:00 hodine. 

Zasadnutie sa uskutoční v zasa-
dacej miestnosti historickej radni-
ce, prízemie číslo dverí 4. 

Interpelácie občanov budú od 
15:00 hodiny. 

Všetkých srdečne pozývame!
Mgr. Nadežda Babiaková

primátorka mesta

Pozvánka na zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
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Oprava strechy
Dobrý deň, kto má na starosť ma-

mičky s deťmi, chodcov či dopravu v 
meste? Stavebná fi rma si jednodu-
cho natiahne pásku, dá lavičku pri 
rekonštrukcii strechy zasahujúcu 
do cesty bez označenia a ľudia lie-
tajte!!! Kde je dopravné označenie? 
Čo robí stavebný úrad či Mestská 
polícia? Detto cesta - chodník opro-
ti Pomníku padlých!!! Čaká sa, kým 
dôjde k dopravnej nehode? Emil

Odpoveď
Ďakujeme za podnet, ale Mestská 

polícia ešte pred Vaším oznámením 
vykonala na základe vlastného ziste-
nia preverenie a zadokumentovanie 
veci. Preverovaním bolo zistené, že 
záber chodníka na Ul. Kammerhof-
skej oproti Pomníku padlých hrdi-
nov je vykonaný na základe povole-
nia oddelenia výstavby MsÚ Banská 
Štiavnica. Záber chodníka a cesty na 
Ul. Križovatka bol vykonaný bez po-
volenia a ohlásenia. Bola zistená zod-
povedná osoba a vec bola riešená v 
zmysle priestupkového zákona. 

Mgr. Vladimír Kratoš,
náčelník MsPo

Odpovedáme 
občanom

Úrad práce, sociálnych vecí a ro-
diny Banská Štiavnica, žiada rodi-
čov detí, ktoré majú ukončenú po-
vinnú školskú dochádzku (t.j. majú 
viac ako 16 rokov), aby si na Úra-
de práce, sociálnych vecí a rodiny, 
A.T.Sytnianskeho 1180, Banská 
Štiavnica, I. poschodie, č. kanc. 217, 
218, 219 v priebehu mesiaca au-
gust 2011 vyzdvihli tlačivo potvr-
denie o návšteve školy, s cieľom 
aktualizácie údajov potrebných pre 
posúdenie trvania podmienok ná-
roku na prídavok na dieťa. ÚPSVaR

Potvrdenie 
pre ÚPSVaR

Mestská polícia
informuje

Z programu
primátorky

15. augusta - Uskutočnilo sa 
pracovné rokovanie k problemati-
ke Mestských lesov, spol. s.r.o. 
16. augusta - Uskutočnila sa gre-
miálna porada vedenia Mesta a 
zástupcov mestských spoločností. 

Pracovné stretnutie prípravné-
ho Salamandrového výboru. 

Uskutočnilo sa pracovné stret-
nutie k príprave slávnostného 
šachtágu, ktorý sa uskutoční po-
čas Salamandrových dní 2011.
17. augusta - Zasadnutie mest-
skej rady. 
18. augusta - Uskutočnilo sa 
pracovné rokovanie na Minister-
stve kultúry SR v Bratislave. 
19. augusta - Pracovné rokova-
nie na VÚC v Banskej Bystrici. 

Otvorenie festivalu Cap á l´Est
20. augusta - Slávnostné prijatie 
občanov nášho mesta v obradnej 
sieni v budove Radnice pri príleži-
tosti oslavy ich životných jubileí.

Andrea Benediktyová 

13. júla 2011 o 21:15 príslušní-
ci MsPo počas obchôdzkovej služby 
spozorovali muža, ktorý preliezol 
zábradlie na moste pod sídliskom 
Drieňová a chcel skočiť na hlavnú 
cestu. Príslušníci MsPo sa snažili s 
osobou nadviazať rozhovor, upo-
kojiť ho, pričom využili skutočnosť, 
že odviedli jeho pozornosť a vyko-
nali služobný zákrok. Muža vytiah-
li cez zábradlie a zaistili v bezpečnej 
vzdialenosti od okraja mosta. Ná-
sledne privolali záchrannú službu 
IRS, zistili totožnosť muža a ten bol 
umiestnený v zdravotníckom zaria-
dení Kremnica.

30. júla 2011 o 1:45 bola vyko-
naná kontrola v Pizzérii UV na Ul. 
Dolná v Banskej Štiavnici. Pričom 
bolo zistené, že v podniku je hu-
dobná produkcia – diskotéka. Na 
usporiadanie diskotéky uvedený 
podnik nemal povolenie. Vo veci 
bolo začaté objasňovanie priestup-
ku, ktoré bolo ukončené správou o 
výsledku objasňovania a postúpe-
né vecne príslušnému orgánu.

V mesiacoch jún a júl 2011 prí-
slušníci MsPo vykonali odchyt 8 
túlavých psov, ktoré sa pohybovali 
po území mesta Banská Štiavnica. 
Psy boli umiestnené do Karantén-
nej stanice v Banskej Štiavnici.

V mesiaci júl hliadka MsPo vy-
konávala opakované kontroly na 
požívanie alkoholu na verejnosti, s 
dôrazom na Ul. Križovatka, Drie-
ňová a centrum mesta. Bolo ziste-
ných 6 prípadov, ktoré boli riešené 
v zmysle priestupkového zákona 
a jedna osoba bola predvedená na 
útvar MsPo s cieľom zistenia to-
tožnosti. Mgr. Vladimír Kratoš 

náčelník MsPo 
5. augusta 2011 bolo na 
Technické služby, mestský 
podnik Banská Štiavnica, 
dodané nové čistiace vozidlo 
UNIMOG U300 s čistiacou a 
zametacou nadstavbou. 

Zariadenie bolo zakúpené z projek-
tu "Zvýšenie kvality ovzdušia v mes-
te Banská Štiavnica – nákup multi-
funkčného čistiaceho vozidla" (kód 
ITMS: 24130120056) podporeného 
z európskych fondov v rámci operač-
ného programu Životné prostredie, 
operačný cieľ 3.1 Ochrana ovzdušia 
(číslo výzvy OPZP-PO3-09-3).

Ide o vysoko priechodné, pomerne 
malé vozidlo s pohonom 4x4, vhodné 
do úzkych a strmých štiavnických ulíc. 

Názov Unimog je nemeckou skrat-
kou označenia "univerzálny mobilný 

nosič náradia". Vozidlo dokáže zame-
tať ulice, cesty či krajnice, kropiť roz-
horúčený asfalt, polievať, vysávať, 
čistiť a prepchávať kanalizácie (krt-
ko). Jeho súčasťou je aj vysokotlako-
vé čistenie vodou (wap). Keďže Uni-
mog je univerzálny nosič náradia, 
po zakúpení ďalších nadstavieb sa 
môžu otvoriť nové možnosti využitia 
tohto vozidla, najmä na zimnú údrž-
bu (pluh a sypač) a kosenie okrajov 
ciest. Budete ho môcť vidieť čistiť uli-
ce Banskej Štiavnice v týždni 22.8. – 
25.8. Upratovať bude aj po Salaman-
dri a pri iných príležitostiach. 

Samozrejme, ťažiskom jeho čin-
nosti bude jarné čistenie ulíc po zim-
nej údržbe, čím sa zníži prašnosť a 
zlepší sa kvalita ovzdušia pre obyva-
teľov a návštevníkov Banskej Štiavni-
ce. Miloš Veverka

Nové čistiace vozidlo

vozidlo Multicar Fumo: zvoz z  -
29.8. bude 30.8. (mesto, Križovatka, 
Drieňová, Ul.Remeselnícka, Radnič-
né nám., Nám.sv.Trojice., Na tera-
se, SNP)

zvoz z 1.9. bude 2.9. (Ul.Botanic- -
ká č.11, Bottu 1 až 8, Katova 1 až 15, 
Kutnohorská 1 až 13, Licharda 1 až 
9, Mikovínyho 2 až 12 a 23 až 26, 
Novozámocká 1 až 6 a 9 až 22, Pecha 
6 a 24 až 32, Pod Červenou studňou 
1 až 23, Remeselnícka 2 až 17, Spoj-
ná 1 až 7, Staromestská 1 až 14, Sta-
rozámocká 1 až 12, Úvozná 1 až 9, 
Vilova 1 až 6, Václavekovej 1 až 18, 
Vodárenská 1 až 46)

zvoz z 15.9. bude 16.9. (Ul.Bota- -
nická č.11, Bottu 1 až 8, Katova 1 až 
15, Kutnohorská 1 až 13, Licharda 1 
až 9, Mikovínyho 2 až 12 a 23 až 26, 
Novozámocká 1 až 6 a 9 až 22, Pecha 
6 a 24 až 32, Pod Červenou studňou 
1 až 23, Remeselnícka 2 až 17, Spoj-
ná 1 až 7, Staromestská 1 až 14, Sta-
rozámocká 1 až 12, Úvozná 1 až 9, 
Vilova 1 až 6, Václavekovej 1 až 18, 
Vodárenská 1 až 46)

Renault Premium: zvoz z 29.8.  -
bude 30.8. (Drieňová, sídlisko 
Juh – Križovatka (1100 l nádoby), 
Ul.1.mája, Nám.sv.Trojice, Ul.Kam-
merhofská, Dolná, z cintorínov).

Heiler Peter, riaditeľ podniku

Zvozy ZKO 
počas sviatkov 
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12. augusta o 6:05 bola na útvar 
Policajného zboru oznámená krá-
dež vlámaním do OMV zn. VW 
Golf, zaparkovaného v kempe na 
Počuvadlianskom jazere, pričom z 
vozidla boli odcudzené 3 fotoapa-
ráty, GPS a fi nančná hotovosť. Uve-
deným konaním spôsobil doposiaľ 
nezistený páchateľ Pavlovi R. z Ko-
šíc škodu vo výške 1.375,-€. 

13.08.2011 o 10:55 bola na 
útvar Policajného zboru ozná-
mená krádež kabelky, v ktorej sa 
nachádzali doklady, šperky, a fi -
nančná hotovosť, čím doposiaľ 
nezistený páchateľ poškodenej 
Nine B. z Piešťan spôsobil škodu 
vo výške 218,-€.

13. augusta došlo medzi Poču-
vadlianskym jazerom a dedinou Po-
čúvadlo k dopravnej nehode OMV 
Škoda Fábia majiteľa Ivana Š. z Bra-
tislavy a neznámym vodičom nezis-
teného OMV, ktorý po zrážke vozi-
diel z miesta nehody odišiel. 

13. augusta o 20:10 bol hliadkou 
OO PZ Banská Štiavnica na miest-
nej komunikácii pri jazere Počúva-
dlo kontrolovaný vodič OMV Ško-
da Favorit Štefan H., ktorému bola 
dychovou skúškou nameraná hod-
nota 1,64mg/l. Menovanému bol 
zadržaný vodičský preukaz.

kpt. Mgr. Vladimír Fábry
riaditeľ Obvodného oddelenia

NOVINKY

�1.str. Vďaka tomu sa reštaurova-
li barokové fresky v interiéri dvoch 
bočných kaplniek Dolného kostola. 
Prvú pomoc opadávajúcim freskám 
poskytol WMF prostredníctvom 
svojho donora Robert W. Wilson 
"Challange to Conserve Our Heri-
tage" už v roku 2008. Po vyhodno-
tení projektu záchrany barokových 
fresiek v kaplnkách Božského srd-
ca a Bolestného srdca Panny Márie 
a po osobnej návšteve technického 
riaditeľa WMF Marka Webera Kal-
vársky Fond vypracoval ďalší pro-

jekt na záchranu fresiek – tentoraz 
v centrálnej najväčšej kaplnke Dol-
ného kostola – Posledná večera.

Medzičasom na zoznam WMF 
pribudlo ďalších 200 najohrozenej-
ších pamiatok z celého sveta. Ani po 
štyroch rokoch od zápisu Kalvárie 
WMF neopúšťa projekt záchrany 
fresiek. V júli 2011 Kalvársky fond a 
newyorská nadácia podpísali zmlu-
vu o fi nancovaní reštaurovania fre-
siek v centrálnej a najväčšej kaplnke 
– Posledná večera. 

Na reštaurovanie bohatej fresko-

vej výzdoby interiéru kaplnky Dol-
ného kostola prispel WMF sumou 
približne 133 000 eur. Náklady na 
súvisiace opravy kupoly, vežičky a 
strechy nad kupolou, vrátane rešta-
urovania fresiek, sa odhadujú spolu 
na približne 287 000 eur.

Členov Kalvárskeho fondu po-
vzbudzuje pokračujúca spolupráca 
s WMF. Návštevníci mesta aj jeho 
obyvatelia sa aj vďaka nej môžu te-
šiť na kompletne obnovený Dolný 
kostol azda už koncom budúceho 
roka. Katarína Vošková

Kalvária, srdce baroka

Okresné riaditeľstvo Policaj-
ného zboru v Žiari nad Hronom 
oznamuje, že od 1. septembra 
2011 budú rozšírené stránkové 
hodiny pre občanov na oddelení 
dokladov odboru poriadkovej polí-
cie Okresného riaditeľstva Policaj-
ného zboru v Žiari nad Hronom, 
pracoviská v Žiari nad Hronom, 
v Žarnovici a v Banskej Štiavni-
ci. Občania si budú môcť vybaviť 
občiansky preukaz, cestovný pas 
a vodičský preukaz počas pracov-
ných dní nasledovne:
Po 7:30 - 12:00 12:30 - 15:00
Ut 7:30 - 12:00 12:30 - 15:00
St 7:30 - 12:00 12:30 - 17:30
Št nestránkový deň
Pi 7:30 - 12:00 

Uvedená zmena sa netýka evi-
dencie motorových vozidiel. Tu 
naďalej platia stránkové dni pon-
delok, streda, piatok. ORPZ

Stránkové 
hodiny

Polícia
informuje

Dňa 10. augusta 2011 sa 
uskutočnilo pred štôlňou 
Glanzenberg v Banskej 
Štiavnici pietne podujatie, 
venované pamätnému dňu 
Slovenskej republiky – "Deň 
obetí banských nešťastí". 

Podujatia sa zúčastnili aj nasle-
dovné osobnosti: Mgr. Nadežda Ba-
biaková, primátorka Banskej Štiav-
nice a jej zástupca JUDr. Dušan 
Lukačko, vedúci kancelárie predsedu 
Hlavného banského úradu Ing. Erich 
Veselényi, predseda Banskoštiav-
nicko-hodrušského baníckeho spol-
ku, Ing. Richard Kaňa, zástupcovia 
baníckych spolkov z Kremnice, Pu-
kanca, Novák a Vyhní, predsedníčka 
Živeny Jolana Šamová a desiatky ob-
čanov Banskej Štiavnice. Intonáciu 
baníckych piesní zabezpečil spevo-
kol Štiavničan, clivú báseň "Klopač-
ka" z vlastnej tvorby predniesla Ing. 
Dalma Štepáneková, kytice kvetov a 
venček položili ku krížu pred štôlňou 
zástupcovia Mesta Banská Štiavni-
ca, zástupcovia baníckeho spolku 
a zástupca EMED Slovakia, s.r.o., 
Banská Štiavnica. Pietne príhovo-
ry predniesli Mgr. Babiaková a Ing. 
Kaňa, ktorý v príhovore, okrem iné-
ho, uviedol: „Dnes uplynuli presne 
dva roky, keď 10. augusta 2009 došlo 
v Bani Handlová k najväčšiemu ban-
skému nešťastiu v novodobej histó-
rii slovenského baníctva, pri ktorom 
zahynulo 20 baníkov. Handlovská 
tragédia bezpochyby ukázala, že ce-
loslovenská verejnosť si váži prácu 
ľudí, ktorí sa denno-denne ponárajú 
do hlbín zeme, resp. vstupujú do po-

vrchových lomov, s cieľom získava-
nia nerastných surovín, potrebných 
pre chod národného hospodárstva. 
Preto sme s hlbokým vnútorným po-
tešením prijali aj iniciatívu poslanca 
Národnej rady Slovenskej republiky 
Vladimíra Jánoša, ktorý predložil v 
roku 2010 návrh na ustanovenie 10. 
augusta za pamätný deň Slovenskej 
republiky. Národná rada Slovenskej 
republiky tento návrh prijala záko-
nom č. 424/2010 Z. z., z 26. októb-
ra 2010, ktorým bol novelizovaný 
zákon Národnej rady Slovenskej re-
publiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych 
sviatkoch, dňoch pracovného pokoja 
a pamätných dňoch v znení neskor-
ších predpisov. V tento pamätný deň 
si Slovensko pripomína viac ako 470 
obetí banských nešťastí, ktoré sa sta-
li v baniach regiónu Hornej Nitry a 
stovky ďalších obetí z doteraz histo-
ricky zmapovaných banských nešťas-

tí, ktoré sa udiali v ostatných baniach 
na území Slovenska. V našej oblasti 
možno zaradiť medzi najväčšie ban-
ské nešťastie v novodobej histórii ba-
níctva banský požiar na šachte Leo-
pold v Hodruši, ku ktorému došlo 9. 
januára 1879. Pri tomto požiari za-
hynulo 20 baníkov, vrátane vedúce-
ho bane, 15 jeho obetí má vybudova-
ný pamätník na cintoríne v Hodruši. 
Žiaľ, v Banskej Štiavnici, ako najstar-
šom banskom meste na Slovensku, 
na rozdiel od iných banských miest, 
nemáme doteraz vybudovaný žiad-
ny pamätník obetiam banských ne-
šťastí. Z uvedeného dôvodu budeme 
iniciovať myšlienku jeho vybudova-
nia, optimálnym na jeho umiestne-
nie sa nám javí práve priestranstvo 
pred štôlňou Glanzenberg.“ Sym-
bolickou minútou ticha zúčastnení 
vzdali poctu všetkým obetiam ban-
ských nešťastí.  Milan Durbák

Deň obetí banských nešťastí
10. augusta si Slovensko pripomína stovky obetí banských nešťastí

„Bože, ochraňuj našu baňu a zachráň nás od každého nešťastia”. foto michal kríž
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�1.str. Podujatie fi nančne alebo 
vecne podporili: Občianske zdru-
ženie Sitnianski rytieri, Steiger, Ce-
mix, Martin Novotný - Prvá komo-
ditná, s.r.o., Esprit, EMED Slovakia, 
Bspol, Člnkáreň Počúvadlo, Comex, 
Andrej Jančovič, Sposa (Spoločnosť 
na pomoc osobám s autizmom), 
Magic Computers, WINER, Prikon, 
Klubový autobus FC Barcelona, Bi-
žutéria LULU, Drogéria – Jaroslav 
Voštiar, TROTUART, keramika, 
darčeky, kamene, šperky, čaje..., p. 
Blašková, Banskoštiavnický betle-
hem, Kvety – Rákayová Aneta, Ti-
síc drobností – Viera Balážová, Mix 
– Milada Bullová.

Dobrovoľnícky nám pomáha-
li: p. Nemčok, p. Rajčok, Adamský 
ml., p. Bukoven s dcérkou, Deniska 
Kalnovičová, Filip Ondriš, Ivan La-
dziansky, Vierka Göndočová, Dan-
ka Gajdošová, Timea Hudecová, 
Nika Ďuricová, Kristínka Kukuč-
ková, Janka Tomašechová, Maťka 

Pauková, Barbara Ivašková, Matúš 
Sýkoriak, Roman Murgaš, Monika 
Lajčiaková, Erik Píš, Rasťo Lupták, 
Lydka Blahútová, Janka Petricová, 
René Lupták, Patrik Vančo a Peter 
Pauko. Za lekársky dozor vďačíme 
pánu MUDr. Molnárovi.

Všetkým vymenovaným, ale aj 
tým, ktorých sme tu nespomenuli, 

by sme chceli poďakovať za ich po-
moc a spoluprácu pri tvorbe Festi-
valu bizarných plavidiel – Utopenec 
2011. A na záver naše veľké ďaku-
jem pre všetkých väčších, menších 
aj najmenších, ktorí sa zúčastnili a 
svojou prítomnosťou a zapojením 
sa demonštrovali úspech festivalu.

Katarína Tatárová 

AKTUALITY

Literárno dramatický odbor je 
súčasťou Základnej umeleckej 
školy už dlhé roky a za ten čas 
vychovalo veľa žiakov, ktorí sa 
neskôr uplatnili aj v umelec-
kých a kultúrnych profesiách. 
Každoročne sa žiaci zúčastňujú 
prehliadok v umeleckom 
prednese, festivalu detskej 
dramatickej tvorivosti 
Rozprávkové javisko, festivalu 
pantomímy PAN a mnohých 
kultúrnych podujatí.

Výučba je zameraná na prácu s 
rôznymi vekovými kategóriami a 
ponúka: prípravné a základné dvoj-
stupňové štúdium pre deti od 5 ro-
kov. Náplňou výučby sú predmety: 
pohyb (cvičenia na držanie a koor-
dináciu celého tela, ťažiskové body, 
napätie a uvoľnenie, prvky z Jogy, 
Feldenkraisa, Pilatesa, Boimechani-
ky, scénický pohyb), práca v súbo-
re, základy dramatickej tvorby, de-
jiny dramatickej tvorby a umelecký 
prednes (práca s dychom, posade-
nie hlasu, správna výslovnosť, práca 
s umeleckým textom a nonverbálne 
vyjadrovacie prostriedky). Je možné 
prijať aj starších žiakov a stredoško-
lákov a formou komisionálnej skúš-
ky ich zaradiť do ročníka prislúcha-
júceho jeho vekovej kategórie.

LDO sa tiež venuje individuálne-
mu i skupinovému štúdiu pre do-
spelých. Výučbu možno prispôsobiť 
individuálnym potrebám a požia-
davkám z oblastí: scenáristická a 
dramaturgická tvorba (príprava sce-
nára, programu na kultúrne podu-
jatia, vernisáže, festivaly), režijná 
tvorba (príprava predstavení, kul-
túrnych podujatí, prehliadok, festi-
valov, soireé, performance, šou, či 
animácií), pohyb, základy drama-
tickej tvorby, dejiny dramatickej 
tvorby a súčasné divadelné formy, 
umelecký prednes (práca s textom, 
moderovanie a práca na postave), 
herecká tvorba (divadelné herec-
tvo, performance a práca pred ka-
merou), príprava na konzervatóriá, 
umelecké vysoké školy a školy za-
merané na masmediálnu tvorbu.

V súčasnosti pôsobia v odbore 
dve triedy pod vedením kvalifi kova-
ných učiteliek. 

Mgr. art. Ľudmila Klimková –  -
(1997-2002, špecializácia herec-
tvo, Fakulta dramatických umení 
Akadémie umení v Banskej Bystri-
ci). Ako herečka pôsobila v mno-
hých profesionálnych divadlách 
(Divadlo J.G.Tajovského Zvolen, 
Mestské divadlo Žilina, Komorné 
divadlo Martin, Bábkové Divadlo 
na Rázcestí, Teatro Tatro). Popri 

zamestnaní sa stále venuje herec-
tvu (súbor Kusy cukru a Divadlo 
G.Fejérpataky-Belopotockého), s 
ktorým dosahuje úspechy na Slo-
vensku i v zahraničí (Macedónsko, 
Slovinsko, Ukrajina, Rusko, Južná 
Kórea). Je odbornou členkou v sú-
ťažiach zameraných na umelec-
ký prednes a aktívne sa zapája do 
kultúrnych podujatí.
Mgr.art. Katarína Burdová –  -
(2007-2010 – doktorandské štú-
dium, Divadelná teória a prax, 
Divadelní fakulta akademie mú-
zických umění, Praha; 1997-2002 
– špecializácia réžia, Fakulta dra-
matických umení AU). Zároveň 
pedagóg a režisér vo funkcii pro-
dekanky pre umenie, vedu, vý-
skum a medzinárodné vzťahy na 
Fakulte dramatických umení AU. 
Spolupracovala s profesionálny-
mi, ochotníckymi súbormi a Slo-
venským rozhlasom. V súčasnosti 
sa venuje najmä divadelnej tvorbe 
so študentami. Jej réžie sa stretá-
vajú s ohlasom na domácej pôde 
i na medzinárodných festivaloch 
v zahraničí (Poľsko, Francúzsko, 
Ukrajina, Česká republika). Ako 
víťazka Hviezdoslavovho Kubína 
1997 je pravidelne členkou odbor-
ných porôt pre umelecký prednes 
a divadlo. Irena Chovanová

Predstavujeme vám LDO

Pýtali sme sa náhodne vybra-
tých návštevníkov, prečo si vy-
brali práve Banskú Štiavnicu 
pre svoju dovolenku?

Pricestoval som s priateľkou na 
festival 4 živly.Páči sa mi historická 
atmosféra mesta, máme pocit ako v 
minulosti, inom svete.

 Michal z Lučenca

Štiavnica je skvostná, vraciam sa 
sem kvôli ľuďom, ktorých mám rada 
a trochu im závidím, že môžu žiť 
uprostred toľkej krásy.Bonbónikom 
mojej tohoročnej dovolenky bolo 
predstavenie Paradajz Pikčr.

 Daniela z Liptovského Petra

Ako niektorí potrebujú k dovo-
lenke more, ja potrebujem Štiavni-
cu. Som tu každé leto,vychutnávam 
tunajšiu prírodu a zbieram kame-
ne.Som však pohoršený správaním 
niektorých kolegov - zberateľov, kto-
rí idú za svojím "úlovkom" za každú 
cenu.Výsledkom sú neraz podhraba-
né korene stromov a doslova nebez-
pečné krátre. Peter z Bratislavy

Do Štiavnice chodíme pravidelne 
na Jazznicu a Festival peknej hud-
by, ale aj na iné podujatia, alebo si 
len tak zájdeme na dobrú kávičku v 
príjemnom prostredí.

 Ladislav a Iveta z Levíc

My sme tu prvýkrát, ale určite nie 
posledný. Dnes večer sme sa primkli 
k mreži lásky na Maríninom dome, 
a tak sa Štiavnica stala našou súčas-
ťou. Alexander zo Svitu
 a Barborka zo Martina

Štiavnica je pôvabná aj so svojimi 
drobnými nedostatkami, je svojská, 
neopakovateľná, originálna, plná 
prekvapení. Veď je ženského rodu!

 Richard z Trnavy
Janka Bernáthová

Štiavnické noviny
anketa

Autori plavidiel dokázali, že fantázii sa medze nekladú. foto lubo lužina

Ilustračná fotka. foto ján petrík, ml.

Festival bizarných plavidiel
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Už po štrnásty raz sa rekreujú 
deti z Ruska, Ukrajiny a 
Bieloruska v letnom tábore 
Sojuz na Počúvadle. 

Program pre ne pripravuje mladá, 
dynamická Dinara. S ňou sme sa po-
rozprávali o pobyte detí u nás. Deti 
absolvujú rôzne výlety po najbliž-
šom okolí, vrátane výstupu na Sitno, 
návštevy Banského skanzenu, De-
mänovskej jaskyne, Bojníc, i vzdia-
lenejších miest – Bratislavy, Viedne 
a Budapešti. Každý druhý pondelok 
si prenajímajú banskoštiavnický Sta-
rý zámok, aby si zahrali hru Pevnosť 
Boyarde. Jej cieľom je hľadať kľúč od 
zámku. Nájde ho iba ten, kto je fyzic-
ky zdatný, šikovný, obratný a správne 
zodpovie na vedomostné otázky. Deti 
sa zapájajú aj do programov na Počú-

vadle. Naposledy predviedli rytierske 
súboje. Na Slovensku sa im páči, o 
čom svedčí aj fakt, že podaktoré sú tu 
už po šiesty raz. Po tri mesiace (ruské 
deti majú trojmesačné prázdniny) 
sa striedajú v dvojtýždňových, po-
daktoré v trojtýždňových turnusoch. 
Vekové rozpätie 7 – 17 rokov. Po do-
vŕšení 18. roku sa mnohé z nich stá-
vajú vedúcimi oddielu, či športovými 
inštruktormi. Dinara nás pozvala na 
popoludňajší program. V lapidáriu 
sme sledovali divadelné predstavenie 
spojené so šachovou hrou, dievčen-
ské tanečné kreácie i výbornú spe-
váčku, ktorá bude v najbližších ro-
koch vážnou konkurentkou pre Allu 
Pugačovovú. Vyhlasovali sa aj výsled-
ky súťaže a odmeňovali víťazi. Na zá-
ver si deti zborovo zaspievali pieseň 
Slovakia, Slovakia, v ktorej vyjadrili 

prianie o rok sa sem vrátiť. Potom sa 
rozpŕchli po meste, do cukrárne, piz-
zérie i na zmrzlinu. V obchode kupo-
vali najmä maškrty.  Nora Bujnová 

Báječné prázdniny na 
Počúvadlianskom jazere

Rok sa stretol s rokom a v nede-
ľu 14. augusta naše kroky opäť sme-
rovali na Kerlig. Pri bielej kaplnke 
uprostred letom voňajúcej lúky le-
movanej zeleňou hôr a blankytom 
oblohy sa zišli takmer tri stovky pút-
nikov z okolia i vzdialenejších miest, 
aby sa poklonili svojej patrónke Pan-
ne Márii. Len ťažko si predstaviť 
vznešenejší chrám než tento, v ná-
ručí panenskej prírody, kde aj pros-
by a modlitby znejú akosi čistejšie, 
vrúcnejšie a úprimnejšie.

Niektorí pútnici sem prišli už 
v sobotu a na Kerlingu prespali v 
stanoch. Noc postriebroval mesač-
ný spln a deň zlátilo letné slnieč-
ko. Slávnostnú svätú omšu celeb-
roval žarnovický pán kaplán Peter 
Ondrík. Inšpirovaný okolitou krá-
sou ju obrazne prirovnal k nepo-
škvrnenému srdcu a náručiu Panny 
Márie. Lúku okolo kaplnky okrem 
kvetov zdobili aj hrajúce sa deti, 
ktoré už netrpezlivo očakávali lie-
tadlo s darčekmi. Hodrušský ro-
dák Ing. Vladimír Schultz už dva-
násť rokov takýmto neobvyklým 
spôsobom pozdravuje svojich kra-
janov. Z obavy, aby ani jedny detské 
oči neostali smutné, pribalil k slad-
kým prekvapeniam aj báseň o tom, 
že najväčšou radosťou je radosť roz-
dávať. Bola som svedkom takej ra-
dosti, keď asi desaťročný chlapček 
v rozšantenom kŕdli detí šikovne 
nazbieral niekoľko balíčkov a obda-
roval malé dievčatko, ktoré zjavne 
toľko šťastia nemalo. Jeho smutné 
očká sa v tej chvíli nádherne rozžia-
rili. A o tom je predsa láska. Božia, 
aj tá ľudská.

Deň sa naklonil cez poludnie do 
svojej druhej polovice, ale nikto sa 
neponáhľal domov. Ľudia si posa-
dali do trávy okolo kaplnky, zhová-
rali sa, meditovali, tešili sa z krásne-
ho dňa. Niektorí si rozložili nedeľný 
obed, alebo sa nechali priateľmi po-
zvať na guláš, ktorý už rozvoniaval 
zo všetkých strán. Bolo im spolu 
dobre. Aj spiatočná cesta ponúka-
la mnoho neopakovateľných zážit-
kov, ktoré sa postupom času menia 
na spomienky. Spomienky plné sln-
ka, lásky a nádeje.

Janka Bernáthová

Spomienky 
na Kerling

Divadelné predstavenie na Starom zámku. foto michal kríž

Detí z tábora Sojuz na Počú-
vadle sme sa spýtali aké sú 
prázdniny na Slovensku?

V tábore som už po šiesty raz. Vra- 
ciam sa sem preto, lebo celý náš 
pobyt je "kúlovo" (báječne) zor-
ganizovaný. Nenudíme sa ani 
chvíľu. Na budúci rok prídem zas, 
no už vo funkcii vedúceho oddielu.
 Fiodor (17 r.) Moskva

Ja som tu prvý raz. Páči sa mi  
všetko. Určite sa sem vrátim, no 
už ako športový inštruktor. 
 Alexander (18 r.) Moskva

Som Slovenskom nadšená. Páči sa  
mi krásna príroda, ticho, pokoj. 
Voda na Počúvadle je príjemná, 
osviežujúca. Náš program nemá 
chybu.  Saša (14 r.) Moskva

V tábore je veselo, našla som si  
veľa nových priateľov. Vôbec mi 
nie je smutno za domovom. 
 Aňa (9 r.) Záporožie

Páči sa mi vaše krásne horské  
mesto, jeho bohatá história. Som 
nadšená Kalváriou, nič také u 
nás nemáme. Mám rada prírodu, 
hory, vodu, a preto som v tomto 
tábore už po tretíkrát. A verím, 
že nie naposledy. Slovensko som 
si veľmi obľúbila. 
 Líza (14 r.) Moskva

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)

Bližšie info:
Pohronské osvetové stredisko, 

Kammerhofská 2, Banská Štiav-
nica, č. t.: 045 / 692 13 87, mobil: 
0915 819 989, e-mail: petrova@
osvetaziar.sk a na webstránke súťa-
že: www.ndf.pagestory.sk

Pohronské osvetové stredisko

Zapojte sa aj vy do súťaže
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* 3.7.1884 Banská Štiavnica
† 3.11.1933 Banská Štiavnica

Umelecký kováč a zakladateľ 
Dobrovoľného hasičského zboru v 
Banskej Štiavnici (24.7.1873). Ve-
nované pri príležitosti 138. výročia 
založenia Dobrovoľného hasičské-
ho zboru v Banskej Štiavnici.

 Narodil sa v rodine umelecké-
ho kováča Mateja Fizélyho (1813) a 
Terézie (1826). Jeho brat bol ume-
lecký kováč v Leviciach.V r. 1856-
1862 študoval na Evanjelickom 
a.v. lýceu v Banskej Štiavnici. Po 
roku 1862 absolvoval tovarišskú 
vandrovku po Rakúsku, Nemecku, 
Anglicku, Francúzku, tri roky po-
budol v Paríži a stal sa členom zná-
meho spolku Uhrov. Inšpiroval sa 
franc. rokokovým umením, očarili 
ho brány zámku vo Versailles. Po-
slednou študijnou zástavkou bol 
Londýn. Po návrate do B. Štiavni-
ce prevzal otcovu dielňu v rodičov-
skom dome na hlavnej ulici, po-
vyše bývalého soľného skladu. V 
roku 1875 vytvoril majstrovské 
dielo a súčasne atribút umelecké-
ho zámočníka - vývesný štít s kľú-
čom a iniciálkami (v súčasnosti v 
zbierkach SBM). V meste vlastnil 
viacero domov, zamestnával oko-
lo 17 učňov a tovarišov. Bol váže-
ným funkcionárom remeselníckej 
pobočky a členom Banskoštiavnic-
kej lekárskej a prírodovedeckej spo-
ločnosti. Koncom 19. a začiatkom 
20. storočia bol podnik K. Fizéli-
ho najvýznamnejším v meste. Naj-
viac objednávok mal v súvislosti s 

výstavbou objektov Baníckej a les-
níckej akadémie v Banskej Štiavni-
ci, areálu hornej botanickej záhrady 
( 1885 - 1912 ) a na budove rekto-
rátu v tzv. Fritzovom dome v cen-
tre mesta. V jeho dielni sa vyrobili 
originálne mrežové brány, oplote-
nia, lucerny osvetlenia, lunety na 
vstupných dverách, zábradlia, kľuč-
ky a ďalšie predmety. Robil aj brány 
meštianskych domov, oplotenia sú-
soší a hrobov, kríže na cintorínoch, 
vývesné štíty na obchodoch v mes-
te či okolí, bleskozvody, fi lagóriu na 
Sitne a pod. Spolupracoval aj s pro-
fesormi Baníckej akadémie Š. Far-
bakym a Š. Schenekom pri výrobe 

akumulátorov a strojných zariade-
ní. Dielňa sa po odsťahovaní akadé-
mie (1918) venovala aj strojnícke-
mu remeslu, vyhotovovala domáce 
telefóny, zvončeky, studňové pum-
py, barometre, hromozvody atď. 

V Banskej Štiavnici počas 50-roč-
ného pôsobenia bola Fizélyho diel-
ňa bez konkurencie. Vychoval viac 
ako 180 učňov a tovarišov, ktorí ší-
rili jeho meno a kvalitné remeslo 
po svete. Pochovaný je na evanje-
lickom cintoríne v Banskej Štiavni-
ci, na hrobe má vlastnoručne vyro-
bený kovaný kríž. Prevzaté: Marian 
Lichner a kolektív "Osobnosti Ban-
skej Štiavnice". Vladimír Poprac

Žil medzi nami: Karol Fizély

Všimli ste si, že jeho tvár vyjadru-
je hlboké poznanie múdrosť a spä-
tosť so svojou celoživotnou láskou 
– históriou, ktorej odovzdal svo-
je srdce už v útlej mladosti. Narodil 
sa 27.6.1931 v Dekýši, kde navšte-
voval ľudovú školu a po jej ukonče-
ní pokračoval v štúdiu na štiavnic-
kom Gymnáziu, kde v roku 1952 
zmaturoval. Veľký vplyv na jeho ďal-
šie formovanie po ukončení Gym-
názia mal na mladého študenta pán 
prof. Gindl, ktorý v ňom vzbudil zá-
ujem o históriu, a tak pokračoval v 
štúdiu na FF UK v Bratislave odbor 
archeológia – národopis. VŠ ukon-
čil v roku 1957. Po nezdare uplat-
niť sa v B.Štiavnici sa zamestnal v 

Etnologickom múzeu v Martine. Po 
roku prešiel do Okresného múzea 
vo Zvolene, kde pôsobil ako riaditeľ 

a aj jeho zásluhou získalo múzeum 
budovu na hlavnom námestí – bý-
valú radnicu. Výpočet jeho bohaté-
ho diela je neobmedzený a zabralo 
by niekoľko čísel našich novín. Pre-
to podrobnejší prehľad jeho života 
a diela pripravuje jeho nasledovník 
Dr. Ján Novák CSc. v niektorom z 
nasledujúcich Zborníkov SBM. Je sa 
na čo tešiť. No ešte viac snáď pote-
šíme, ak nášmu vzácnemu jubilan-
tovi zaželáme, nech ešte dlho nevy-
schne jeho pero aj tvorivý potenciál. 
K tomu nech mu slúži pocit blaha a 
spokojnosti. Veď staroba nie je len 
tok rokov, ale hlavne úsvit múdros-
ti, vnútorného bohatstva, krásy a lá-
sky. Jozef Ivanič

PhDr. Pavol Kuka, CSc., jubiluje 

Karol Fizély. foto archív autora

Pavol Kuka. foto archív autora

Banské múzeum v prírode
pondelok

vstupy o 12:00, 14:00 a 16:00
utorok – nedeľa 

9:00 – 18:00 (min. 5 osôb)

Nový zámok
pondelok – nedeľa 

9:00 – 17:00

Starý zámok
pondelok – nedeľa

9:00 – 18:00

Kammerhof: 
Baníctvo na Slovensku
pondelok, nedeľa

zatvorené
utorok – sobota

9:00 – 17:00

Galéria Jozefa Kollára 
pondelok, nedeľa

zatvorené
utorok – štvrtok

vstup o 14:00
piatok – sobota

9:00 – 17:00

Berggericht:
mineralogická expozíci
pondelok – nedeľa

9:00 – 17:00

Dedičná štôlňa 
Glanzenberg
pondelok – nedeľa

zatvorené
utorok – piatok

vstup o 12:00
sobota

vstup o 10:00, 12:00 a 14:00

Otváracie hodiny
SBM
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Verejná súťaž 
SOŠ Ľudovíta Greinera, E.M.Šolt-
ésovej 5, 969 51 Banská Štiavnica, 
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž 
na prenájom nebytového priesto-
ru – školský bufet. Bližšie info na 
www.soulesnickebs.sk a info tabuli 
v SOŠĽG, E.M.Šoltésovej 5, 969 51 
Banská Štiavnica.

Ing. Andrea Bednářová

Plaváreň
Bytová správa, s.r.o., prevádzka 
Mestské kúpele – plaváreň, ozna-
muje obyvateľom a návštevníkom 
mesta Banská Štiavnica, že od 1. 
júla 2011 do 5. septembra 2011 
bude prevádzka Mestské kúpele – 

plaváreň z technických príčin za-
tvorená. Denisa Slezáková

Potraviny u Radka sú presťahova-
né do priestorov bývalej predajne 
Elektro Elis. Ste srdečne vítaní!

Hostinec Spolok Štefultov vás sr-
dečne pozýva dňa 20. augusta 2011 
o 18:00 na skvelú zábavu pri živej 
hudbe. Hrá skupina Magnet. 

Klub dôchodcov 2 v Štefultove or-
ganizuje dňa 25. augusta 2011 zá-
jazd do Štúrova na kúpalisko. Od-
chod autobusu je zo Štefultova 
– Horný mlyn o 7:00 a z Križovat-
ky o 7:15. Poplatok pre členov Klu-
bu dôchodcov 2 je 7 €, pre nečlenov 
8 €. Prihlásiť sa môžete u p. Andrá-
šekovej alebo u p. Kmetíkovej na 
tel.č. 692 92 93. Poplatok za celo-

denný pobyt na kúpalisku je 7 €.

Jablková chuť Hontu 
po ladziansky
Obec Ladzany dňa 24. septembra 
2011 od 9:00 organizuje súťažné 
podujatie "Jablková chuť Hontu po 
ladziansky". Súťažiť sa bude vo va-
rení jedál a pečení, kde jednou z in-
grediencií je JABLKO. Záujemcovia 
sa môžu do súťaže prihlásiť do 3. 
septembra 2011 formou záväznej 
prihlášky, ktorá vám bude poskyt-
nutá na obecnom úrade vo vašej 
obci. Tešíme sa na vašu účasť. 

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. sep-
tembra 2011 so začiatkom o 10:00. 
Program: slávnostné otvorenie, 
prezentácia pretekárov, športové 
súťaže jednotlivcov a družstiev, sú-
ťaž družstiev v jedení koláčov, vy-
hodnotenie a posedenie pri gulá-
ši a hudbe. Súťažné disciplíny: hod 
granátom, hod šípkami, streľba zo 
vzduchovky, hod na cieľ, kop na 
cieľ. Veríme, že spolu s vami preži-
jeme príjemné chvíle plné napätia a 
pohody. Na vašu účasť sa tešia čle-
novia výborov SZTP BŠ. 

Ivan Madara, Anna Peťková

Srdečne blahoželáme nášmu čle-
novi DHZ, Vladimírovi Popraco-
vi, ml., k vrcholnému športovému 
úspechu Majstrovstiev Slovenska. 
91. členný kolektív Dobrovoľného 
hasičského zboru Banská Štiavnica.

OZNAMY

oznamy, pozvánky
spomienky

Na začiatok by som chcela pove-
dať, že viem, že na svete je množ-
stvo problémov a neprávosti, vní-
mam to veľmi intenzívne. Choré 
deti, chudoba, hlad, nenávisť medzi 
ľuďmi, rasizmus, terorizmus... ale 
my sa venujeme záchrane zvierat, a 
preto hovoríme najmä o tejto téme.

Kastrácia - jediná humánna ces-
ta ako znížiť počet psov a mačiek na 
Slovensku a vlastne všade vo svete. 
Jediná humánna cesta ako pomôcť 
stovkám, tisíckam opustených zvie-
rat. Ľudia, zaangažovaní do prob-
lému, záchranári, už nevládzu. Ne-
stíhajú hľadať domovy nechceným 
psíkom a mačičkám. Ponuka je nie-
koľkonásobne vyššia ako dopyt.

Umiestniť psíka či mačičku do 
dobrého nového domova je veľ-
mi ťažké. Každým rokom prijatých 
zvieratiek pribúda a priemerný čas 
strávený v azyle sa predlžuje. Spô-
sobuje to doslovné praskanie vo šví-
koch všetkých útulkov, karantén-
nych staníc, depozitov. 

Vrhy párdňových šteniatok, ma-
čiatok bezmocne lapajúcich po 
vzduchu v chladnom potoku, či v 
studenej igelitke. Nevinné stvore-
nia, ktoré chceli žiť. Psie a mačacie 
bábätká, ktoré nikomu neublížili. 
Boj o každý nádych. Smrť, akú by 
ste nepriali ani najhoršiemu nepria-
teľovi. Krehké drobčeky túžiace po 
teple maminho kožúška. Nepozna-
júce lásku a nežný dotyk. Len strach, 

zimu a bolesť. Je toto humánne? 
Často sa stretávame s postojom 

ku kastrácii ako k nehumánnemu 
mrzačeniu zvieraťa. Ako k niečomu, 
čo je proti prírode. Nechať prebeh-
núť cyklus "naprázdno" predstavu-
je pre zviera trápenie. Toto je proti 
prírode. Proti prirodzeným inštink-
tom. Nie kastrácia. A každý normál-
ny človek chápe, že privádzať 2x do 
roka potomstvo jeho psíka či mačky 
je nezodpovednosť. 

Čo je potom humánnejšie? Ope-
rácia, po ktorej je zvieratko do 
dvoch dní fi t, či umieranie zvierat 
na ulici? Psy a mačky neberú mater-
stvo ako ľudia. Nechať aspoň jeden 
vrh sučke, či mačičke je čisto ľudská 

potreba, je to len ľudský pocit. 
Dostala som raz aj otázku: „A čo 

keď kastráciami dosiahneme, že vy-
mrú mačky?” No verte mi, toto sa 
nikdy nestane. To by musel byť ani 
neviem aký obrat v myslení ľudí. 

K tejto téme patrí aj cielené roz-
množovanie zvierat ľuďmi, kde pla-
tí len jediné. Rýchly a jednoduchý 
zárobok! Ale za akú cenu? Stratil 
sa cit a láska k zvieratám. Neustá-
le množenie psov či mačiek, ich od-
predaj do výkupov. Množenie psov 
či mačiek bez PP a ich predaj ďa-
lej. Bežná realita. Sučky v klietkach, 
ktoré slúžia len ako továreň na šte-
niatka. Kde šteniatka a mačiatka 
končia? Vie to niekto? Končia mŕt-

ve v kamiónoch pri nelegálnych pre-
pravách, umierajú v rukách rôznych 
indivíduí, v laboratóriách, umie-
rajú pomalou smrťou pre našu pa-
rádu, kožuchy, rukavice... vstúpte 
si do svedomia, či tie peniaze za to 
stoja. A okrem toho, takéto sebec-
ké množenie zvierat zaberá miesto 
zvieratám, ktoré sú v útulkoch, v 
karanténnych staniciach a sú odsú-
dené na smrť. Ak si chcete zaobsta-
rať psíka či mačičku, tak NEKUPUJ-
TE, ale ADOPTUJTE! Zachránite 
život. V útulkoch a KS je kopec čis-
tokrvných zvierat. V Českej repub-
like sú záchranné stanice aj iba pre 
čistokrvné zvieratá, rôzne rasy. Ale 
podľa môjho názoru, na rase vôbec 
nezáleží. 

Pomôžte aj vy zastaviť tento ne-
zmyslený kolotoč. Preto, ak máte 
doma zvieratko, ktoré máva čas-
to mladé, prosím, kontaktujte nás. 
Pomôžeme vám zabezpečiť kastrá-
ciu zvieratka a veci, ktoré s tým sú-
visia. Ak viete o mačičkách, ktoré sú 
na ulici, ozvite sa nám. Kastrujeme 
aj pouličné mačičky a po zotavení sa 
vracajú väčšinou do teritória, alebo 
pocestujú do nového domova. 

Kontakt: tulavalabka@gmail.com 
0911 291 083, 0918 050 524, 0903 
261 807, 0908 953 783. 

Nabudúce napíšeme niečo o mý-
toch pri kastráciách a o pooperačnej 
starostlivosti o zvieratká po operá-
cii.  OZ Túlavá labka

Občianske združenie Túlavá labka. 
Kastrácia zvierat - áno alebo nie?

Ilustračná fotka. foto www.tulavalabka.sk
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Marek Didi, kuchár Penziónu 
s reštauráciou Kachelmann

Čokoládové sufl é

Potrebujeme: 150 g masla, 150 
g kryštálového cukru, 150 g čoko-
lády na varenie, 4 vajcia, 2 poliev-
kové lyžice hladkej múky

Postup: Do misky rozbijeme 4 
celé vajcia, rozmiešame s cukrom, 
pridáme rozpustené maslo, čoko-
ládu a hladkú múku. Zmes jemne 
rozmiešame na hustejšiu krémo-
vú hmotu, ktorú si rozdelíme do 
formičiek na fondanty, ktoré roz-
ložíme na plech s papierom na pe-
čenie. Pečieme v rúre vyhriatej na 
190°C 10 minút. Dobrú chuť!

Ak nebude nič nové na zemi
len čo už bolo, padá do omylov
každý, kto do tvorby je zbláznený -
veď plodí dieťa, ktoré už raz žilo.
Smieť sa tak na jediný okamih
navrátiť aspoň tristo rokov spiatky
a objaviť tvoj obraz v jednej z kníh,
do ktorých myseľ kládla prvé riadky -
potom by som uvidel, čo vtedy dokázal
básnikmi bol jeho obraz uchopený,
či bol lepší, či sme lepší my
a či je vývoj pohyb bezo zmeny.
Ach , istý som si, že tí minulí
obdivom k menšej kráse hynuli!

V roku 1970 vyšla poštová znám-
ka v emisii Svetové výročie – UNE-
SCO, na ktorej bol zobrazený pri prí-
ležitosti 250. výročia jeho narodenia 
svetoznámy astronóm slovenského 
pôvodu so zvláštnou pokrývkou hla-
vy. Mnohí z vás možno tento por-
trét poznáte. Je to Maximilián Hell. 
Na známke je len hlava z celej posta-
vy M. Hella z kresby celej postavy, 
kde je oblečený v laponskom odeve. 
Možno aj vás bude zaujímať tak ako 
aj mňa , ako sa k nemu dostal. Maxi-
milián Hell sa narodil 15. mája 1720 
v Štiavnických Baniach v mnohopo-
četnej rodine Mateja Kornela Hel-
la, konštruktéra čerpadiel pre bane. 
Mal 22 súrodencov – vlastných i ne-
vlastných. Jeho starší brat Jozef Ka-
rol Hell kráčal v otcových šľapajach 
a stal sa vynálezcom vodnostĺpcové-
ho stroja. Maximilián ako 18-ročný 
vstúpil do jezuitského rádu a po ab-
solvovaní rehoľného kolégia v Tren-
číne študoval vo Viedni matematiku, 
históriu, fi lozofi u a teológiu. Pôsobil 
na Trnavskej univerzite, kde už svoj 
záujem sústredil na astronómiu. Vy-
budoval hvezdáreň v Trnave a Kluži 
a od roku 1755 bol riaditeľom uni-

verzitného observatória vo Viedni. 
Stal sa cisársko-kráľovským astro-
nómom a jeho vedecko-bádateľskú 
činnosť oceňovala aj cisárovná Má-
ria Terézia. Dánsky kráľ Kristián 
VII. požiadal M. Hella, aby vykonal 
astronomické pozorovania v r. 1769 
v Severnom ľadovom oceáne za po-
lárnym kruhom – na ostrove Vardo, 
ktorý v tom čase patril Dánskemu 
kráľovstvu. Náklady celej expedície 
mala hradiť kráľovská pokladnica. 
Po súhlase generála Spoločnosti Je-
žišovej a Márie Terézie sa začal M. 
Hell pripravovať na náročnú cestu. 
Za pomocníka si vybral svojho žiaka 
z Trnavskej univerzity Jána Šajnovi-
ča a 28. apríla 1768 vyrazili z Vied-
ne na vozoch s konským záprahom. 
Cez Prahu a Lipsko prišli do Lubec-
ku, vtedy súčasti Dánskeho kráľov-
stva, kde ich prijal na audiencii kráľ 
Kristián VII. V Kodani sa k výpra-
ve pripojil dánsky astronóm Hor-
rebow. Ich cestovanie bolo často 
prerušované kvôli opravám vozov. 
Nocovali najmä v jezuitských kláš-
toroch. Štvrtého júla sa preplavili lo-
ďou do švédskeho Helsingborgu. Tu 
v členitom teréne bola cesta ešte ná-
ročnejšia, ale mali už perované vozy. 
Cez jazerá sa prevážali loďami. Ich 
stravu predstavovali najmä nasole-
né ryby a kyslé mleko. Do prímor-
ského Trondheimu dorazili 30. júla 
– po 93 dňoch putovania a 2300 km 
cesty. Po prijatí najvyššími predsta-
viteľmi mesta tu pobudli takmer 
mesiac, pričom vykonali viaceré 
merania. Do výpravy pribudol dán-
sky botanik Borgrewing, čím sa po-
čet jej členov zvýšil na 12 osôb. 22. 
augusta vyplávali na jednosťažnovej 
lodi so zásobami na jeden rok. Plav-
ba popri pobreží bola sprevádzaná 
častými búrkami, hmlou a bezvet-
rím. Oboplávali severný cíp Európy 
– Nordkap a po ťažkom pristáva-
com manévri zakotvili 11. októbra 
v cieli pri ostrove Vardo. Už nasle-
dujúci deň začali so stavbou dreve-
ného observatória a 14. decembra 
bola stavba dokončená a priprave-
ná na pozorovanie zatmenia Mesia-
ca a polárnej žiary. Hlavným cieľom 
bolo však pozorovať 3. júna 1769 
prechod Venuše pred slnečným dis-
kom. Napriek mnohým výkyvom 
počasia (teplota sa pohybovala oko-
lo 0°C) boli merania M. Hella úspeš-
né, čo sa mu podarilo ako jedinému 
z asi 200 astronómov na celom sve-
te. Na základe týchto meraní vyrátal 

paralaxu Slnka a vzdialenosť Zeme 
od Slnka s veľkou presnosťou. Po-
dobné vesmírne divadlo som pred 
pár rokmi pozoroval aj ja za krásne-
ho počasia v Banskej Štiavnici a zho-
dou náhod, ktorú si uvedomujem až 
pri písaní tohto článku z ulice po-
menovanej po jeho bratovi. Po dni 
D výprava čakala na priaznivý vie-
tor a 27. júna vyplávala na spiatoč-
nú cestu, Do Trondheimu dorazili 
30. augusta a do Kodane 17. októb-
ra, kde vykonali audienciu u kráľa a 
absolvovali prednášky na univerzi-
te a v akadémii. Deviateho februá-
ra 1770 prevzali Hell a Šajnovič dip-
lomy členov Dánskej akadémie vied 
ako prví cudzinci . 22. mája pokra-
čovali v ceste do Viedne, kam prišli 
12. augusta. Celá expedícia trvala 
836 dní. Počas cesty uskutočnil M. 
Hell aj merania geografi ckých súrad-
níc viacerých miest, výšok vrchov a 
spádov riek, výskum polárnej žia-
ry, meteorologické a geomagnetické 
merania, štúdium tamojšej prírody i 
života obyvateľov. Maximilián Hell 
sa stal uznávaným vedcom a členom 
Kráľovskej spoločnosti v Londýne a 
Paríži, Akadémie vied v Štokholme, 
Göttingene, Trondheime a Bologni. 
Jeho knihy a rukopisy sa dostali do 
univerzitnej hvezdárne vo Viedni. 
Snáď jedinou nepríjemnosťou bolo 
pre neho zrušenie jezuitského rádu 
v r. 1773. Zomrel vo Viedni 14. aprí-
la 1792 ako 72 – ročný. Pri 250. vý-
ročí jeho narodenia rozhodlo UNE-
SCO o pomenovaní jedného krátera 
v Mare Nubium na Mesiaci jeho me-
nom. A tu sa uzatvára náš príbeh, 
lebo pri tomto celosvetovom vý-
znamnom výročí vyšla aj na začiat-
ku spomínaná poštová známka. Zá-
roveň sme si aj vysvetlili, prečo má 
na hlave laponskú čiapku. 

Pomníky princov z mramoru aj kovu
prežije verš, tá mocná doména,
a po stáročiach zažiariš v ňom znovu,
keď zbrúsi čas aj slová z kameňa
A keď aj monumenty vojna zváľa
a z miest sa stane popol vzápätí, 
meč ani oheň nikdy nevypália
teba z tej ľudskej živej pamäti.
Smrť? Kliatba zabudnutia? 
Nemaj obáv!
Nemôže tvojej kráse ubudnúť!
Obdivovať ju bude každá doba
aj plemeno až po posledný súd.
Naveky budeš v mojich veršoch mladý -
aj v očiach tých, čo verše majú radi.

Milan Šesták

Maximilián Rudolf Hell

Spoločnosť Mestské lesy Ban-
ská Štiavnica, spol. s r. o., predá-
va kontajnerové sadenice: (druh / 
výška sadenice / cena v € za ks) 

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. Šolté-
sovej 1, Banská Štiavnica
Čas predaja: po – pi 8:00 – 14:00
Kontakt: 045/6921129, 0904 379 
371, mestskelesybs@stonline.sk 

Jaroslav Dudík

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

ca môže prevziať v pokladni Klient-
skeho centra. Správne znenie krí-
žovky z č.26/2011: „Neplač, že 
zapadlo slnko, lebo slzy ti zabránia 
vidieť hviezdy.“ Výhercom sa stá-
va Ivan Madara, Dolná 23, Ban-
ská Štiavnica. 

V tajničke sa ukrýva výrok: 
A., Tvorivý človek vo výtvarnom 
umení, podmienková spojka, škria-
tok, junior, B., Začiatok tajničky, 
C., Ilona zriedkavo, strešná kryti-
na, poros, Ivan, D., Aj, patriaci Rite, 
strieľaj, dusík, E., Časť B.Štiavnice, 
šalie česky, krbová pec, zn. áut Ra-
kúska a Španielska, F., Lovkyňa pe-
rál, Nora naopak, spievalo básn., 
obilnina, G., Ozn. áut Portugalska, 

nemecké ženské meno, časť vety, 
meracia jednotka V, H., Ozvena, pa-
pagáj, Eduard, čistiaci prostriedok, 
nebdej, I., Ozn. áut Holandska, šar-
kan, kilopond, lietadlo, samohlásky 
slova tade, J., Dvojhláska, vyhynutý 
kočovník, áno, časť chôdze, rozum, 
K., Ampér, koniec tajničky, 

1., Zjedz liek, 2.časť tajničky, 2., Zo-
mielame, muž, 3., Elena zriedkavo, 
používalo hrebeň, podarúnok, 4., 
Lýdia domácky, vylučovací orgán, 
trhá, 5., Správca emirátu, papa-
gáj, podmienková spojka, 6., Cap-
neš, hmyz podobný včele, krtko, 
7., Dezinfekčný prostriedok, vod-
ná rastlina, 8., Prikladal drevo, daj 
podporu, 9., Stláča zvonček Eva, 
otázka na spôsob, 10., Vegetariá-
ni ho nejedia, udiera zobákom, ini-

ciálky sochára Pribiša, 11., Orgány 
zraku, časť lode, stred slova neroluj, 
12., Draslík, chrobák, poros, ruská 

rieka, 13., Slovenský spevák, fran-
kovka, vyučuj, 14., Leonard, 3.časť 
tajničky, hlas kravy. Anna Rihová
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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.

Rešeto
Paradájz Pikčr: Ilija a Odysea
Nedeľa 21. august, 21:00, letné 
kino Amfi teáter, vstupné: 1,-€

V rámci divadelného festivalu Re-

šeto sa predstaví legendárny diva-
delný súbor Paradajz Pikčr.

Niet známejšieho štiavnického 
zoskupenia ako divadelný súbor Pa-
radájz Pikčr. Za roky svojho pôsobe-
nia vyprodukoval množstvo hier a 
predstavení (spomenieme niektoré: 
Slepačí bujón, Deja vu, Obludárium 
či Nebo, peklo r@j a späť), ktoré sa 
stretávajú s priaznivými reakciami 
publika. V tomto roku na milovní-
kov dobrého humoru čaká "antic-
ký sitcom s antibiotickými účinka-
mi". A verte nám – oplatí sa prísť 
pozrieť!
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: 1€ (zameniteľné za po-
pcorn)

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

Harry Potter a dary smrti 2
Streda 24. august, 20:30, letné 
kino Amfi teáter 
Dobrodružný/Dráma/Rodinný/
Fantasy, Veľká Británia / USA, 
130 min, MP

Harry Potter a jeho priatelia 
Hermiona Grangerová a Ron Wa-
esley majú už časť svojho nebez-
pečného putovania za sebou. Nie-

koľko horcruxov je zničených, ale 
niekoľko z nich stále prežíva kde-
si vo svete. Preto môže zlý Lord 
Voldemort ďalej šíriť po svete ne-
návisť a násilie, prenasledovať 
svojich nepriateľov a spoločne so 
svojimi prívržencami smerovať k 
ovládnutiu sveta. Našťastie nádej 
na jeho porážku nikdy neumiera, 
a tak Harry a jeho priatelia, pod-
porovaní neúnavným odbojom ne-
ustále pokračujú v namáhavej ces-
te. Všetko ale smeruje k záverečnej 
a veľkolepej bitke.

Cap à ĺ Est
19. - 21. august 2011

Témou festivalu v roku 2011 je 
Maďarsko.

Európsky festival poézie, diva-
dla a hudby začal v Banskej Štiav-
nici písať svoju históriu v roku 
2002 a odvtedy sa stal pevnou sú-
časťou kultúrneho leta v Banskej 
Štiavnici.

Na podujatí od jeho vzniku vy-
stúpili mnohé známe tváre nielen 
zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. 
Celý festival sa nesie v duchu Eu-
rópy, s dôrazom na priateľstvo me-
dzi Slovenskom a Francúzskom. 
Jazyky týchto národov sa stáva-
jú počas konania podujatia „ofi -
ciálnym“ jazykom v meste, ktoré 
bolo aj v minulosti multikultúrne. 
Hudba, divadlo a poézia dominujú 
podujatiu, ktoré iste poteší každé-
ho náročného diváka.

Sprievodným podujatím festiva-
lu je Cap á l´Est - Cesta vidiekom. 
Kultúra počas neho putuje vidie-
kom, nachádza malé, často zastr-
čené obce a prináša domácim ľu-
ďom nepoznané zážitky. Bližšie 
informácie: www.capalest.com

KREATER: festival site 
specifi c tvorby
21.- 28. august 2011 Banská 
Štiavnica a Svätý Anton

KREATER je divadelný festival 
orientovaný na site specifi c tvorbu, 
spojený s fi lmovou tvorbou, kon-
certnými produkciami, letným ki-
nom a výstavou fotografi í.
Čo je SITE SPECIFIC ART?

Progresívne umelecké projekty, 
vytvorené pre konkrétny čas a ne-
typický priestor, ktorý sa stáva vý-
chodiskom, ale aj súčasťou tvori-
vého procesu. Tento rok sa hlavné 
projekty budú odohrávať na Sta-
rom zámku, v Centrálke (bývalý 
internát Evanjelického lýcea), na 
nádvorí kaštieľa vo Sv. Antone a v 
parku pri ňom. Sprievodné akcie 
(happeningy, pouličné divadlo, oh-
ňová šou, sprievod obrích bábok, 
koncerty, výstava fotografi í) budú 
prebiehať na Nám. sv. Trojice, na 
Radničnom námestí, v okolí Hrí-
ba, na Amfi teátri a v Starozámoc-
kej záhrade.

Informácie a celý program nájde-
te na: www.kreater.sk alebo www.
banskastiavnica.sk.

Kultúrne centrum vás pozýva

Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, 045/679 0 362, kultura@banskastiavnica.sk, www.banskastiavnica.sk
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Dňa 6. augusta 2011 sa na 
Štefultove uskutočnil 3. ročník 
púťového turnaja vo volejbale 
(mix 4 muži a 2 ženy), ktorý 
usporiadal domáci športový 
klub Štefultov.

Turnaja sa zúčastnilo rekordných 
11 družstiev z Banskej Štiavnice a 
blízkeho okolia. Hralo sa na 2 ih-
riskách, kde družstvá boli rozdele-
né do 2 skupín. Po odohraní sku-
pín nasledovali zápasy semifi nále o 
umiestnenie a následne zápasy o 3. 
miesto a fi nále.
A skupina
1. miesto Renegáti
2. miesto ŠK Štefultov
3. miesto SKI Dúbravy
4. miesto Vájanec
5. miesto Tigre
6. miesto Lami
B skupina
1. miesto Orim
2. miesto Pokus
3. miesto AB Team
4. miesto Lážo - plážo
5. miesto Menier

11.miesto obsadilo družstvo 
Lami, v zápase o 9. – 10. miesto, 
zvíťazilo družstvo Tigre nad Menie-
rom 2:0, zápas o 7. – 8.miesto Lážo 
– plážo – Vájanec 0:2, zápas o 5.-6. 
miesto A Team – Ski dúbravy 0:2. 

1. semifi nále ŠK Štefultov – Orim 
2:0, 2. semifi nále Pokus – Renega-
ti 2:0. V zápase o 3. miesto zdolal 
Orim družstvo Reengati 2:0. Finále 
sa skončilo víťazstvom ŠK Štefultov 
nad družstvom Pokus 2:0.

Zostava víťazného ŠK Štefultov 
– Ernek Peter, Katrinec Roman, To-
kár Michal, st., Potančok Milan, st., 
Jackuliak Daniel, Potančoková Jan-
ka, Krunková Erika. Vyhodnotený 
bol aj najlepší hráč turnaja, ktorým 
sa stal Katrinec Roman, a najlepšou 

hráčkou sa stala Buchová Jaja. Záve-
rom patrí poďakovanie usporiada-
teľom ŠK Štefultov, gulášmajstrom 
manželom Tokárovcom a samozrej-
me sponzorom, bez ktorých sa žiad-
ne športové podujatie nedá uskutoč-
niť. Sú to: Mesto Banská Štiavnica, 
p. Mgr. Babiaková Nadežda, Roto-
balance, p. Palovič Slavomír, Potra-
viny Ernek, p. Ernek Peter, Pekáreň 
– Anton – Antol, AVG – group Vlka-
nová, p. Katrinec Roman, fi rma Ce-
mix. Milan Potančok, st.

ŠPORT

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. 

2. Ktorý z nasledovných taj-
chov je najvyššie položený?

a., Ottergrunský
b., Klinger
c., Počúvadlianský

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

Športovo-strelecký klub Nová 
Baňa zorganizoval II. ročník 
verejnej streleckej súťaže v 
situačnej streľbe z veľkoka-
librovej pištole pod názvom 
Memoriál Alexandra Híleka. 
Ten bol na strelnici Jamina v 
Rudne nad Hronom a v úvode 
si prítomní chvíľkou ticha uctili 
pamiatku tohto roky aktívneho 
strelca z Novej Bane.

Spolu sa prezentovalo 15 súťa-
žiacich, ktorí bez rozdielu kategórií 
súťažilo na troch parkúroch. V kaž-
dom mali strelci možnosť súťažiť 
dvakrát, pričom sa počítal len lep-
ší výsledok. Počas celej súťaže bolo 
nepríjemne chladno a väčšiu časť 
ešte znepríjemňoval aj dážď. 

V prvom parkúre bol najlepší 
Radoslav Jakubík zo SŠK Banská 
Štiavnica s faktorom (podiel bodov 
k času) 5,48. Druhý bol Milan Slan-

čík (SZTŠ Rudno n.Hr.) s 4,28 a tre-
tí Róbert Káčer (SZTŠ Žarnovica), 

ktorý mal faktor 3,94. V druhom 
bol najlepší Július Ladziansky (SŠK 
Banská Štiavnica) s faktorom 1,75 
pred Radoslavom Jakubíkom s fak-
torom 1,70. Tretí bol Jozef Sve-
tík z Novej Bane (člen SZTŠ Rudno 
n.Hr.), ktorý mal faktor 1,58. V tre-
ťom parkúre bolo poradie: 1. J. Sve-
tík 7,61, 2. Július Ladziansky 7,37, 
3. Radoslav Jakubík 7,32.

Nakoniec s celkovým faktorom 
14,50 zvíťazil R.Jakubík. Druhý 
bol J.Svetík s faktorom 12,79 a tre-
tí J.Ladziansky, ktorý mal faktor 
12,20.

Jedenásti v dodatkovej súťaži 
strieľali duel. Jeho víťazom sa stal 
Jozef Svetík, ktorý vo fi nálovom sú-
boji zvíťazil nad klubovým kolegom 
Milanom Slančíkom.

Trojicu najúspešnejších v situ-
ačnej streľbe odmenili športovými 
trofejami a víťaza duelu fľašou šam-
panského. Jozef Piecka

Memoriál Alexandra Híleka

Úspešné dvojica strelcov z Banskej 
Štiavnice Radoslav Jakubík (vľavo) 
a Július Ladziansky. foto jozef piecka

Víťazný tým, horný rad zľava: Daniel Jackuliak, Peter Ernek, Roman 
Katrinec, Michal Tokár, st., spodný rad zľava: Janka Potančoková, Erika 
Krunková a Milan Potančok, st. foto milan potančok, ml.

Volejbalový maratón

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 – 2.kolo
Čierny Balog - B.Štiavnica 1:1 
(1:0), 62’ Slaný
Pažout – Halát, Šima, A. Hanzlík, Du-
laj, Barák N., Kozárik (88’ Pajerský), 
Slaný, Šima (63’Cabaník), Andraščík 
(46’Beňadik), Kminiak 

Náš tréner pripravil naše muž-
stvo po taktickej stránke veľmi dob-
re, s päticou hráčov v strede poľa ne-
dovolil domácim hráčom tvoriť hru, 
naopak, boli to naši hráči, ktorí si vy-
pracovali viac šancí, rodili sa hlavne 
zahrávaním štandardných situácií. 
V 13’ Kminiak z ľavej strany zahrával 
trestný kop, jeho strelu domáci bran-
kár s námahou vytlačil spod brvna. 
V 16’ domáci hráči a všetci diváci na 
štadióne s údivom sledovali verdikt 
hlavného rozhodcu, po signalizácii 
1. asistenta ukázal na pokutový kop, 
ktorí domáci premenili vo vedúci gól. 
Kminiak v 33’ znovu strelou pod brv-
no vystrašil domáceho brankára. Du-
lajov trestný kop z 54’ znovu bran-
kár domácich kryl. V 62’ vybojoval v 
strede ihriska stratenú loptu Barák 
prihral Kminiakovi, ktorý vysunul 
na pravej strane Slaného, ten stre-
lou k pravej tyči vyrovnal skóre zápa-
su. Prišla však 68’ zápasu a predstavil 
sa i druhý postranný rozhodca, ktorý 
znovu signalizoval faul nášho hráča a 
pokutový kop v prospech domácich, 
náš brankár bol tentokrát úspešný a 

penaltu chytil. V 74’ zahrával z ľavej 
strany trestný kop Slaný, lopta tesne 
minula ľavú žrď domácej brány. Na-
šim hráčom sa do konca zápasu po-
darilo udržať výsledok a odniesť si z 
ihriska cenný bod.  FUDO

Štiavnické Bane - Podlavice 2:2 
(1:1), 27’ Michálek, 81’ Beňo
Blaško – Turkota, Sojka, M.Pavlík, 
V.Pavlík (84’Košarník) Sochor, Kochol, 
Ondrík, (63’Beňo), Drexler, Michalek, 
D.Budinský

V Štiavnických Baniach sme vide-
li rušný, zaujímavý súboj dvoch vy-
spelých futbalových mužstiev. Hra 
sa prelínala z jednej strany na dru-
hú, obidve mužstvá si vypracova-
li dostatok gólových príležitostí, no 
buď zakončovatelia neboli úspešní, 
alebo vynikajúco zasahovali branká-
ri. Už v 6’ sa ujali víťazstva hostia, no 
v 27’ po priamom kope Kochola Mi-
chálek vyrovnal peknou hlavičkou 
na 1:1. Domáci otočili vývoj zápasu 
v 81’, keď striedajúci Beňo po skru-
máži v 16-tke vsietil 2.gól. Keď sa už 
zdalo, že 3 body zostanú doma, hos-
tia v 90’ vyrovnali na 2:2. Podľa in-
formácií dlhoročného moderátora 
futbalových zápasov PaedDr. M Er-
neka mužstvo neopustil žiaden hráč, 
naopak na polročné hosťovanie pri-
šiel Kochol zo ZH a na prestup David 
Budinský z BŠ. Roman Kuruc

tabuľka IV. liga dospelí
1 FK 34 Brusno 2 2 0 0 8:1 6
2 ŠK Badín 2 2 0 0 3:0 6
3 Sitno Banská Štiavnica 2 1 1 0 5:2 4
4 Baník Štiavnické Bane 2 1 1 0 5:3 4
5 Banská Bystrica - Podlavice 2 1 1 0 4:3 4
6 Prameň Kováčová 2 1 0 1 5:5 3
7 FK Jesenské 2 1 0 1 3:3 3
8 SKLOTATRAN Poltár 2 1 0 1 2:2 3
9 FC Slovan Divín 2 1 0 1 6:7 3

10 FTC Fiľakovo 2 1 0 1 2:3 3
11 ŠK Čierny Balog 2 0 1 1 2:3 1
12 Jednota Málinec 2 0 0 2 1:5 0
13 MFK Revúca 2 0 0 2 0:4 0
14 PS Hliník nad Hronom 2 0 0 2 2:7 0

IV. liga dorast – 2.kolo
Dorast sa vrátil z Tornale s 
debaklom
Tornaľa - B.Štiavnica 7:0 (5:0)
Szabo – Déneši, Ladický, Feren-
čík, Malatinec (83’ Sovinec), Petro 
(73’Školík), Potančok, Čík, Ďurovič, 
Židík, Neuschl (59’Zupka) 

Dorast na ihrisku súpera sklamal 
herne a hlavne prístupom niekto-
rých hráčov k zápasu a zaslúžene 
prehral. FUDO

Kam na futbal?
IV. liga muži 3.kolo 21.8., 16:00
Banská Štiavnica – Jesenské, Brus-
no - Št. Bane
IV. liga dorast 3.kolo 20.8., 
14:00
Banská Štiavnica – Bacúch
III. liga SŽ a MŽ 1.kolo 20.8., 
10:00 a 12:00
Kováčová – Banská Štiavnica

FUDO

Po dobrom kolektívnom 
výkone zaslúžená remíza

Dňa 30. júla 2011 sa v Prenčove 
uskutočnil futbalový turnaj 
– 5.ročník Memoriálu Jozefa 
Chovana, za účasti mužstiev 
Banská Štiavnica – B, Banská 
Belá, Podhorie a Prenčov. 

V prvom zápase o postup do fi ná-
le porazilo domáce mužstvo Prenčo-
va Podhorie 2:0. V druhom zápase si 
poradilo mužstvo Banskej Štiavnice 
– B s Banskou Belou 4:1. Po tomto 
zápase sa uskutočnil zápas žiakov o 
Putovný pohár fi rmy Binder medzi 
mužstvami Svätého Antona a Pren-
čova. Úspešnejší boli mladí futba-
listi Svätého Antona, ktorí zvíťazili 
4:0. Nasledoval zápas o 3. miesto, v 
ktorom nastúpili proti sebe futbalis-
ti Banskej Belej a Podhoria. Zápas sa 
skončil remízou 1:1, na penalty zví-

ťazili a 3.miesto tak získali futbalisti 
Banskej Belej. Pred fi nálovým zápa-
som sa uskutočnila tradičná súťaž v 
kopaní pokutových kopov, ktorej ví-
ťazom sa stal Michal Prokaj z Ban-
skej Belej. Cenu pre brankára, kto-
rý zneškodnil najviac 11-tok, získal 
Pavol Kraják z Banskej Štiavnice. V 
zápase o 1.miesto medzi futbalista-
mi Banskej Štiavnice – B a Prenčova 
dokázali domáci futbalisti odolávať 
kvalitnému súperovi celý 1.polčas. V 
2.polčase sa prejavila vyššia kvalita 
futbalistov Banskej Štiavnice posil-
nených o niektorých hráčov "Ačka" 
a zaslúžene zvíťazili 5:0 a získali tak 
1.miesto. Najlepším brankárom tur-
naja sa stal Michal Hruštinár z Pod-
horia a najlepším hráčom turnaja 
bol Marek Výboch z Prenčova. 

Vďaka za fi nančnú a materiál-

nu pomoc pri organizovaní turnaja 
a ceny venované do tomboly pat-
rí týmto sponzorom: Obecný úrad 
Prenčov, Zelovoc Svätý Anton – p. 
Výbochová, Pekáreň Svätý Anton, 
p. O. Binder, Cukráreň – p. Buzalko-
vá, MI - MAX, Potraviny Mix – p. Si-
kulová, Svetro, s.r.o., Ransan, s.r.o., 
p. Barth, Profi centrum, M. Kana-
loš, Hostinec u Štefánika, Skode-
kov Lučenec - p. Siládi, Mobil Shop, 
Reštaurácia u Böhma, Knihy – dar-
čeky, Pizzéria Soragna, Prospect, p. 
V. Vavrík, p. J. Štefánik, Kachelman, 
Ekonomic – p. Rochová, p. Z. Švi-
droňová, Elis – p. S. Lukáč, p. V. Ba-
lážová, IMO, Magic Computers, 
Café Madeira, Bowling bar, Obuv - 
p.A.Spišiak, Starý Hostinec – p. Ba-
ranayová, Zubr Aréna – p. J. Lupták 
a p. V. Gazda. Ján Dolinský

Memoriál Jozefa Chovana

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

V rámci tohto podujatia orga-
nizujeme už po štvrtý raz amatér-
sky minifutbalový turnaj na ume-
lej tráve. Začiatok turnaja bude o 
14:00, registrácia bude otvorená 
od 13:00, registračný poplatok je 
1 € na osobu. Zloženie mužstiev 
4 hráči + 1 brankár + maximálne 2 
náhradníci. 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 ro-
kov pribudne aj ďalšia atrakcia 
- nafukovací hrad vhodný aj pre 
tých najmenších. Ani po skonče-
ní turnajov nemusíte odísť - hneď 
po zotmení sa začne letné kino, v 
ktorom premietneme pútavý prí-
beh indonézskej tínedžerky Dini, 
ktorej sklamaný život sa úplne 
zmenil po jednom neuveriteľnom 
stretnutí. Pozývame všetkých 
priaznivcov športu, aby si prišli 
zahrať, povzbudiť svojich alebo sa 
jednoducho zabaviť spolu s nami. 
Podujatie organizuje Slovo života 
Banská Štiavnica. Tomáš Počai

Športový deň 
a letné kino

Ihriská pri ZŠ J. Kollára na Drie-
ňovej sú otvorené pre verejnosť.
K dispozícii sú:

futbalové miniihrisko -
tenisový kurt -
stolný tenis (v budove školy na 1.  -
posch. vchod z ľavej strany)
basketbalové ihrisko -
futbalové ihrisko -
volejbalové ihrisko -

Otvorené pre verejnosť:
Pondelok až piatok od 15:00 

do 22:00. V dňoch pracovné-
ho voľna a prázdnin od 10:00 
až 22:00. Žiaci, študenti, SŠ, VŠ 
majú vstup voľný v určených ho-
dinách! Objednávky a bližšie in-
formácie na telefónnom čísle: 
0918 255 415 red

Športové 
ihriská
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Predám garáž na Povrazníku. Cena 4  
500 €, tel.č.: 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€, 0905 801 231

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

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

Darujem zadarmo šteniatka krí- 
ženca fox – jagdteriéra, odber možný 
ihneď, kontakt: 0949 579 388 

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

Predám Škodu 120L, r.v. 1988, cena  
dohodou, lacno, 0904 649 784

Predám 3-izbový byt v BŠ o rozlohe  
97m² aj so zariadením, kompletne pre-
robený. V byte kuchyňa na mieru, 2 x 
WC, balkón. K bytu patrí polo garáž. Byt 
sa nachádza v tichom, peknom prostre-
dí v oblasti Zigmund šachta. Cena: 67 
000€, len vážny záujemca, 0905 210 436

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

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

Predám záhradu 26 árov v loka- 
lite Podsitnianska, zn. lacno, tel.č.: 
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, 
tel.č.: 0903 795 775

Predám rekreačnú chatu pri jazere v  
B. Studenci, tel.č.: 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, telefónne číslo: 
0905 124 948

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

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

Predám 3+1 byt v tichej lokalite, Ul.  
L. Exnára, čiastočne prerobený, tel.č.: 
0903 313 542

Predám 2 – izbový tehlový byt na  
Dobšinského ul., tel.č. 0903 605 567

Predám 3-izbový byt v OV na Drie- 
ňovej – kompletná rekonštrukcia, tel.č.: 
0910 920 946

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

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

Ponúkam výkopové práce bagrom a  
odvoz Aviou, 0905883804, 0907448819

Spoločnosť BON TAP PRO, B.Štia- 
vnica, prijme do PP stolárov a čalúnni-
kov s možnosťou nástupu ihneď, kon-
takt: Rudinská Ľubica, 0948 035 526

Hľadám spolupracovníkov, bližšie  
info: 0914 258 523

Osamelý vdovec, 65, VŠ, hľadá seri- 
óznu partnerku do koča aj do voza, po-
dobného osudu a primeraného veku. 
Dúfam v spoločné šťastné prežitie je-
sene života. Samota bolí. Len čestne 
a úprimne! Kontakt: 0915 258 880, 
0903 353 253

inzerciareality

služby

práca

zoznamka


