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Ani po rokoch nezabúdame
na obete banských nešťastí
Dňa 10.8.2012 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: JUDr. Dušan Lu-
kačko, zástupca primátorky Banskej 
Štiavnice, Ing. Richard Kaňa, pred-
seda Banskoštiavnicko-hodrušské-
ho baníckeho spolku, Jolana Šamová, 
predsedníčka Živeny, Marta Boroško-
vá, vedúca Klubu dôchodcov v Ban-
skej Štiavnici,  Mgr. Mária Petrová, 
zamestnankyňa Pohronského osve-

tového strediska - Pracovisko Banská 
Štiavnica a desiatky občanov Banskej 
Štiavnice. Pred začiatkom podujatia 
osadil Ing. Jozef Bóňa na kríž pred 
štôlňou Glanzenberg opravený sviet-
nik v tvare šesťcípovej hviezdy, kto-
rý pred vyše dvadsiatimi rokmi našiel 
Ing. Tomáš Trcka pohodený a poško-
dený v parčíku neďaleko kríža.•3.str.

V zmysle zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zria-
dení, v znení neskorších zmien 
a doplnkov,  §-u 12 odst. 1 a §-u 
13 ods.4a) zvolávam zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Ban-
skej Štiavnici na deň 22. augus-
ta 2012 (streda) o 13.hod. Za-
sadnutie sa uskutoční v zasadacej 
miestnosti historickej radnice, 
prízemie č.dv. 4. Interpelácie ob-
čanov od 15.hod. Srdečne pozýva-
me!                Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

Mestské
zastupiteľstvoMalý park, veľká zmena

Ako zmeniť otvorený priestor 
na miesto, kde sa stretá-
vajú ľudia, a ktoré vytvára 
pracovné príležitosti? Niekedy 
stačí málo: napríklad rozložiť 
na verejné schody vankúše a 
vytvoriť tak svojráznu letnú 
terasu.

Jednoduchý nápad vytvoril šar-
mantný priestor, aký pravdepodob-
ne inde na Slovensku nenájdete. 
Návštevníci sa tu fotografujú, hovo-
rí sa o ňom, a vytvoril dve sezónne 
pracovné miesta. 

Aj spôsob využitia jedinečného 
priestoru Trojičného námestia je dl-
hodobo predmetom diskusií. Done-
dávna slúžil striedavo ako parkovisko 
a  miesto hlavných kultúrnych po- 
dujatí v meste. O obmedzených mož-

nostiach parkovania v Štiavnici netre-
ba veľa hovoriť. Tí, čo bývajú, pracujú 
alebo podnikajú v centre, by vedeli roz-
právať. Na druhej strane mať na celej 
ploche námestia iba parkovisko určite 

nie je ideálnym spôsobom jeho využi-
tia nielen vzhľadom na jeho historické 
hodnoty, ale aj potenciál, ktoré ponú-
ka - či dokonca vyžaduje - rozvoj ces-
tovného ruchu.                        •3.str. 

Námestie sv. Trojice sa zazelenalo foto ján petrík

Detská 
vlaková 
mobilizácia

Výlet vlakom z Banskej Štiav-
nice do Hronskej Dúbravy  a späť 
trvá približne hodinu a malí ces-
tujúci si okrem zážitkov z jazdy 
a okolitej prírody prinesú do-
mov originálny suvenír, špeci-
álny lístok. Edíciu ilustrovaných 
lístkov dalo do obehu o.z. Što-
kovec, priestor pre kultúru, kto-
ré od roku 2009 realizuje úspeš-
ne v priestore banskoštiavnickej 
stanice projekt kultúrneho cen-
tra a od septembra 2011 tu pre-
dáva aj cestovné lístky.    •5.str.
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V roku 1996 členské mestá Or-
ganizácie miest svetového dedič-
stva (OMSD) zo strednej a východ-
nej Európy sa prvýkrát zúčastnili 
na konferencii v Budapešti, ktorá 
začala významnú regionálnu spo-
luprácu. Táto konferencia a Doku-
ment z Budapešti podpísaný na jej 
záver prispeli k organizovaniu ná-
sledných konferencií v dvojročných 
cykloch a podpísaniu ďalších doku-
mentov, ktoré posilnili úlohu člen-
ských miest regiónu v OMSD.

V roku 2004 pri organizovaní 5. 
konferencie Budapešti asistovala Ban-
ská Štiavnica. V tomto roku mesto 
Banská Štiavnica bude mať česť or-
ganizovať 9. regionálnu konferenciu 
OMSD pre členské mestá zo stred-
nej a východnej Európy v spolupráci 
s Regionálnym sekretariátom v Buda-
pešti, ktorá sa uskutoční  od 17. do 20. 
septembra 2012 v Banskej Štiavnici.

Konferencia sa bude konať pod 
záštitou podpredsedu Vlády SR a 
Ministerstva zahraničných vecí.

Cieľom konferencie je posilniť a 
rozvinúť spoluprácu medzi členský-
mi mestami OMSD v oblasti ochra-
ny dedičstva historických miest 
a koordináciu podnikaných akti-
vít. Konferencia bude mať 2 hlavné 
témy –  „Výchova školskej mládeže k 
ochrane svetového dedičstva UNE-
SCO“ a . „Naše využitie značky sve-
tového dedičstva UNESCO“.

Bližšie info na: www.ovpm.org
Miron Breznoščák

Regionálna konferencia Organizácie 
miest svetového dedičstva u nás

Odpovedáme občanom...

13.8.
Práca v meste, individuálne  �
pracovné stretnutia.
Pracovné rokovanie so zástup- �
com SSE, a.s., k realizácii elek-
trických rozvodov súvisiacich s 
úpravami Akademickej ulice.
Zabezpečenie financovania ak- �
cií realizovaných z fondov.

14.8.
Zabezpečenie zmlúv súvisiacich  �
s realizáciou stavebných akcií.
Uskutočnilo sa zasadnutie Mest- �
skej rady v Banskej Štiavnici.
Účasť na zasadnutí k prípra- �
ve a organizačnému zabezpe-
čeniu podujatia Salamandrové 
dni 2012.

15.8.
Pracovné stretnutie k zabezpe- �
čeniu podujatí v rámci Salaman-
drových dní 2012.
Pracovné rokovanie so zástupca- �
mi Obvodného úradu životného 
prostredia v Banskej Štiavnici.
Technické prebratie viacúčelo- �
vého ihriska pri ZŠ J. Horáka v 
rámci projektu Nadácie Sloven-
skej sporiteľne.

16.8.
Príprava programu pre vysiela- �
nie VIO TV. 
Práca v meste. �
Otvorenie X. ročníka festivalu po- �
ézie, divadla a hudby Cap á ĺ Est.

17.8.
Pracovné rokovanie so zástupca- �
mi Obvodného úradu životného 
prostredia v Banskej Štiavnici v 
súvislosti s činnosťou moto klu-
bu v Banskej Štiavnici.
Príprava materiálov pre Mest- �
ské zastupiteľstvo v Banskej 
Štiavnici.

Andrea Benediktyová

Znečistenie cesty
Dňa 18.7.2012 o 15.40 hod. 

hliadka MsPo zistila že v Banskej 
Štiavnici na Ulici Straku, Pátrov-
ská a L.Svobodu došlo k znečis-
teniu miestnych komunikácií. 
Príslušníci MsPo zistili pôvodcu 
znečistenia, ktorý zabezpečil očis-
tenie cesty a vec bola vybavená v 
zmysle priestupkového zákona.  

Verejný poriadok
Dňa 21.7.2012 o 10.30 hod. a 

21.7.2012 o12.10 na základe sle-
dovania kamerového systému 
bolo zistené, že v Banskej Štiavnici 
na Ulici L.Svobodu sa zdržuje mlá-
dež a znečisťuje verejné priestran-
stvo. Hliadka MsPo zistila totož-
nosť osôb a za porušenie §47¬/1c  
zák.č372/90Z.z. boli osoby po-
stihnuté v zmysle priestupkového 
zákona. Priestor vyčistili a násled-
ne opustili.

Znečistené verejné
priestranstvo

Dňa 22.7.2012 o 08.00 hod. v ne-
deľu bolo príslušníkmi MsPo zis-
tené, že verejné priestranstvo na 
chodníku pred prevádzkami zábav-
ných podnikov na Ulici Dolná je zne-
čistené fľašami a plechovkami. Vec 
bola zdokumentovaná a bolo vyko-
nané objasňovanie. V zmysle VZN 
č.4/2011 o čistote mesta a verejnom 
poriadku  za čistotu a čistenie chod-
níka pred prevádzkami, inštitúciami  
a inými zariadeniami zodpovedajú 
ich vlastníci, prevádzkovatelia alebo 
užívatelia . Boli zistené zodpovedné 
osoby a vec bola vybavená v zmysle 
priestupkového zákona.

Vladimír Kratoš,
náčelník MsPo

Nelegálna stavba?
Dobrý deň, chcel by som sa infor-

movať, či máte v Štiavnických novi-
nách rubriku: otázky pre primátor-
ku. Bol by som rád , keby ste zverejnili 
otázku pre pani primátorku: 

Chcel by som sa opýtať pani pri-
mátorky, ako je to s výstavbou v re-
kreačnej oblasti Počúvadlo, nakoľko 
sa táto oblasť nachádza v chráne-
nej oblasti a realizujú sa tu nelegálne 
stavby ako napríklad bývalé pohos-
tinstvo SRNEC, ktorého majiteľom je 
pán Slavomír Adamský  a ten si svoj-
voľne (bez akéhokoľvek povolenia) 
za týmto pohostinstvom stavia cha-
tu. Preto by ma zaujímalo, či obyva-
telia Banskej Štiavnice si môžu stavať 
bez povolenia, kde sa im zachce.

Poprosím Vás o vyjadrenie. Vo-
pred ďakujem pani primátorke a aj 
redakcii Štiavnické noviny.
S úctou a pozdravom chatár z BS

Odpoveď:
Na podnet chatára z BS ako aj 

anonymného občana Banskej Štiav-
nice som v spolupráci s oddelením 
výstavby preverila realizáciu stavby, 
ktorá je realizovaná pánom Adam-
ským za bufetom SRNEC v rekre-
ačnej oblasti Počúvadlianske Jaze-
ro. Dňa 31.7.2012 sme vykonali aj 
obhliadku stavby priamo na mies-
te, zároveň sme preverili spisovú 
dokumentáciu týkajúcu sa uvede-

nej stavby. Na základe obhliadky a 
zistených skutočností konštatuje-
me, že stavba bufet Srnec – rekon-
štrukcia skladu, na pozemku CKN 
p.č. 6319 je realizovaná na zákla-
de ohlásenia a súhlasného vyjadre-
nia k ohláseniu od tunajšieho sta-
vebného úradu zo dňa 23.4.2009 
pod č. sp. 1718/2009/Výst. Súhlas-
né stanovisko bolo zaslané aj vlast-
níkovi pozemku na adresu Lesy SR 
š.p., Námestie SNP 8, 975 66 Ban-
ská Bystrica, ktorý ju prevzal dňa 
29.4.2009. 

Navrhovaná rekonštrukcia stav-
by vyplynula z požiadavky skvalit-
nenia skladovacích plôch k prevádz-
ke občerstvenia SRNEC, a plocha 
podkrovia má slúžiť na príležitostné 
prespanie majiteľa po ukončení pre-
vádzky v neskorých nočných hodi-
nách v letnom období. Stavba je re-
alizovaná na pôvodných základoch 
a v pôvodných pôdorysných rozme-
roch, ako mal pred rekonštrukciou 
sklad náradia a prázdnych obalov 
slúžiaci pre prevádzku SRNEC. 

Za podnety napriek tomu ďaku-
jeme a v budúcom období vykoná 
stavebný úrad v rekreačnom území 
Počúvadlianske Jazero celoplošnú 
kontrolu  realizácie stavieb bez po-
volenia stavebným úradom.

Nadežda Babiaková,
primátorka mesta

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: Mestský 
úrad, odd. právne a správy ma-
jetku; tel.: 045/6949637, 0905 
413 945; e-mail: olga.nigrinio-
va@banskastiavnica.sk

MsÚ

Nové byty na 
sídlisku Drieňová
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•1.str. Ing. Trcka v tomto roku za-
bezpečil jeho opravu, ktorú vykonal 
klampiar pán Jozef Pecník. Všetkým, 
ktorí sa podieľali na záchrane a opra-
ve tejto súčasti kríža, prináleží poďa-
kovanie. Intonáciu baníckych piesní 
zabezpečil spevokol Štiavničan, bá-
seň predniesla Mgr. Petrová, pietne 
príhovory predniesli JUDr. Lukač-
ko a Ing. Kaňa, ktorý v príhovore, 
okrem iného, uviedol:

„ Dnes uplynuli  presne tri roky, 
keď 10. augusta 2009 došlo v Bani 
Handlová k najväčšiemu banskému 
nešťastiu v novodobej histórii sloven-
ského baníctva, pri ktorom zahynulo 
20 baníkov. Uvedená tragická uda-
losť vniesla do sŕdc baníkov aj širo-
kej verejnosti ťaživý smútok a pripo-
menula nám, aké náročné  je banícke 
povolanie, ktoré si, žiaľ, v niektorých  
prípadoch vyberá aj tú najväčšiu daň, 
ľudské životy. Handlovská tragédia z 
10. augusta 2009 bezpochyby uká-
zala, že si na Slovensku vážime prá-
cu baníkov, ktorí pri výkone svojho 
povolania fárajú do hlbín zeme a do 
povrchových lomov s cielomzískava-
nia nerastných surovín, potrebných 
pre chod národného hospodárstva. 

Baníci pritom podstupujú zvýšené 
riziko poškodenia zdravia a, žiaľ, v 
niektorých prípadoch aj straty toho 
najcennejšieho, svojich životov. Z 
uvedeného dôvodu malo uzákone-
nie 10. augusta za pamätný deň Slo-
venskej republiky v roku 2010 vyso-
ko humánny rozmer.  V tento deň je 
potrebné venovať tichú spomienku 
nielen obetiam handlovského ban-
ského nešťastia, ale aj obetiam ban-
ských nešťastí v iných regiónoch 
Slovenska, vrátane štiavnicko-hod-
rušského rudného regiónu.   V tomto 
roku uplynulo 133 rokov od jedného 
z najväčších banských nešťastí v  re-
gióne, keď pri požiari na šachte Leo-
pold v Hodruši dňa  9. januára 1879 
zahynulo 20 baníkov, vrátane vedú-
ceho bane. V novodobej histórii ba-
níctva v našom regióne došlo od roku 
1976 na závodoch Rudné bane Ban-
ská Štiavnica, Rudné bane Hodruša 
– Hámre, HELL, spol. s r.o., Banská 
Štiavnica a Slovenská banská, spol. 
s r.o., Hodruša - Hámre  k 9  smr-
teľným pracovným úrazom v bani. 
Mená obetí: Ján Láslop, Gejza Doboš, 
Jozef Baláž, Vladimír Petrík, Marián 
Kartík, Miroslav Garec, Jozef Pom-

fy, Erik Beňovič, Erik Haško,  ako aj 
ďalšie mená baníkov z Banských sta-
vieb Prievidza, ktorí položili životy 
pri výkone baníckeho povolania, by 
mali navždy zostať v našej pamäti a 
aj v pamäti budúcich generácií. Sku-
točnosť, že v Banskej Štiavnici, ako 
najstaršom banskom meste na Slo-
vensku, na rozdiel od iných banských 
miest, nemáme doteraz vybudovaný 
žiadny pamätník obetiam banských 
nešťastí, je na zamyslenie.“.

Symbolickou minútou ticha, iba 
za zvuku baníckej klopačky, ktorú 
obsluhoval Milan Šesták, zúčast-
není vzdali poctu všetkým obetiam 
banských nešťastí na Slovensku a 
osobitne obetiam zo štiavnických, 
hodrušských a vyhnianskych baní. 
Veniec ku krížu položili za baníc-
ky spolok Ing. Kaňa a Ing. Ladislav 
Lacko, kyticu ruži za Mesto Banská 
Štiavnica položil JUDr. Lukačko. Za 
dôstojnú prípravu a priebeh pod-
ujatia patrí poďakovanie Banícke-
mu spolku, Mestu Banská Štiavnica, 
Mgr. Petrovej a spevokolu Štiavni-
čan. 

Zdar Boh!
Milan Durbák

Ani po rokoch nezabúdame
na obete banských nešťastí

Malý park, veľká zmena
•1.str. Iniciatíva občanov zamera-
ných na tému oživenia Námestia sv. 
Trojice, Mesto Banská Štiavnica a ob-
lastná organizácia cestovného ruchu 
Región Banská Štiavnica spojili svo-
je sily a podľa projektu miestnych ar-
chitektov realizovali inštaláciu, kto-
rá ma za cieľ otvoriť verejnú diskusiu 
na tému súčasného a budúceho vy-
užívania námestia, motivovať obča-
nov a návštevníkov ku kladeniu otá-
zok a hľadaniu odpovedí a k zvýšeniu 
ich záujmu o veci verejné. Inštalácia 
pozostáva zo zelenej plochy a stro-
mov za Trojičným stĺpom, priesto-
rových prvkov pred Berggerichtom 
(ktoré sa dajú pospájať do pódia, ako 
sme to mohli vidieť počas Nezabud-
nutých remesiel)a priestoru pre deti 
pred Základnou umeleckou školou. 
Pribudli aj stromy v mobilných ná-
dobách a dva stojany na bicykle. Ľu-
dia si novovytvorený priestor osvojili 
okamžite. Námestie, ktorým sa do-
posiaľ iba prechádzalo, sa zrazu zapl-
nilo. Návštevníci polihujú na vakoch 

(ktoré sponzorsky poskytla firma 
Tuli), deti sa naháňajú po kopčekoch 
a motajú okolo fontány. V Štiavnici je 
všetko buď hore, alebo dolu kopcom, 
a niet divu, že chodci takýto priestor 
ocenia. 

Ako sme spomenuli, dôležitou sú-
časťou projektu je získavanie názo-
rov na projekt a ďalšie využitie ná-
mestia. Záujem obyvateľov centra aj 
inštitúcií sa prejavil už od začiatku, 
keď sa do prác zapojilo veľa dobro-
voľníkov, aktivační pracovníci mesta, 
rôzne inštitúcie a podnikateľské sub-
jekty. Niektorí okolití podnikatelia 
hlásia približne o 20% viac návštev-
níkov, aj keď sa nedá povedať, nakoľ-
ko to priamo súvisí s projektom. Zvý-
šený počet ľudí, ktorí sa na námestí 
zdržia, využili aj predajcovia šperkov 
a suvenírov, ktorí si tu rozložili svo-
je stánky. Zdá sa, že by sa ešte uživil 
aj pouličný predaj nanukov a chlade-
ných nápojov, možno aj hudobník, či 
portrétista, tak ako je tomu vo veľ-
kých mestách. Názory tiež zbierame 

od návštevníkov, ktorí píšu svoje po-
strehy na určenú tabuľu. Mnohí kon-
štatujú, že „Trojica ožila...“, vyjadrujú 
sa k kriticky k premávke, žiadajú pe-
šiu zónu, prichádzajú s novými ná-
padmi, zo všetkých príspevkov iba 
jediný je kritický. Organizátori inšta-
lácie po sezóne vyhodnotia vyzbie-
rané názory, ktoré sa môžu stať kro-
kom k ďalším úvahám o budúcnosti 
námestia. Ďakujeme všetkým, ktorí 
projektu pomohli.

Investori/Financovanie: Mesto 
Banská Štiavnica, Región Banská 
Štiavnica OOCR, EÚ - Program nad-
národnej spolupráce Juhovýchodná 
Európa (Projekt „Integrovaný mest-
ský rozvoj vitálnych historických 
miest ako regionálnych centier v Ju-
hovýchodnej Európe“, akronym ViTo, 
kód projektu: SEE/A/169/4.1/X“)

Autori riešenia: Ing. Miriam 
Húšťavová, Ing. arch. Ľuba Pauču-
lová, Ing. arch. Richard Murgaš

Sponzor: Tuli.sk, s.r.o.
Igor Kuhn

Krádež
Na základe vyšetrovania pove-

rený policajt OO PZ Banská Štiav-
nica začal trestné stíhanie pre 
prečin krádeže podľa § 212/2a 
Trestného zákona, pretože do-
posiaľ neznámy páchateľ dňa 10. 
07. 2012 v čase od 15.00 hod. do 
17.00 hod. z odstaveného osob-
ného vozidla značky Honda CRV 
pri jazere Klinger odcudzil  note-
book, hodinky, mobilný telefón, 
alcotester a finančnú hotovosť  
40,- eur, čím spôsobil spoločnos-
ti Strojárne, s.r.o., B. Štiavnica 
škodu vo výške 275,66 € a J.F. z 
Banskej Štiavnice škodu vo výš-
ke 248,60 €.

Nebezpečné vyhrážanie
Na základe vyšetrovania po-

verený policajt OO PZ Banská 
Štiavnica začal trestné stíhanie a 
vzniesol obvinenie pre prečin ne-
bezpečného vyhrážania podľa § 
360 ods.1,2b Trestného zákona,  
voči Ľ.K. z B. Štiavnice, pretože 
dňa 10.08.2012 sa vo večerných 
hodinách vyhrážal zabitím sestre 
M.K. a svojmu otcovi V.K., ktoré-
ho napadol nožom tak, že ho po-
rezal v tvárovej oblasti hlavy, pri-
čom tieto poranenia si vyžiadali 
lekárske ošetrenie.

Priestupoky proti majetku
OO PZ Banská Štiavnica vy-

konáva vyšetrovanie priestupku 
proti majetku podľa § 50/1 záko-
na SNR 372/1990 Zb. z., ktorého 
sa dopustil J.H. z Banskej Štiavni-
ce, keď v čase 12.8.2012 v potravi-
nách LN Trade, s.r.o., B. Štiavnica 
na ulici A. Kmeťa odcudzil kon-
zervu rýb, čím spôsobil LN Trade, 
s.r.o., škodu vo výške 1,47 €.

OO PZ Banská Štiavnica vy-
konáva vyšetrovanie priestupku 
proti majetku podľa § 50/1 záko-
na SNR 372/1990 Zb. z., ktorého 
sa dopustil neznámy páchateľ, 
keď v čase od 13.8.2012 o 19:00 
hod. do 14.8.2012 8:00 hod. na 
odstavnej ploche na Počúvadlian-
skom jazere poškodil trojuholní-
kové okienko v batožinovej čas-
ti vozidla zn. Honda CR-V, šedej 
metalízy, čím spôsobil majiteľke 
vozidla M.B. z Banskej Štiavnice 
škodu vo výške 200,- eur.

Milan Kašiar,
zástupca riaditeľa OO PZ BŠ
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Úrad práce, sociálnych vecí a ro-
diny Banská Štiavnica žiada rodičov 
detí, ktoré majú ukončenú povinnú 
školskú dochádzku (t.j. majú viac ako 
16 rokov), aby si na oddelení štátnych 
sociálnych dávok (I. poschodie, kanc. 
č. 217, 218, 219) v priebehu mesiaca 
august  2012 vyzdvihli tlačivo „potvr-
denie o návšteve školy“, s cieľom ak-
tualizácie údajov potrebných pre po-
súdenie trvania podmienok nároku 
na prídavok na dieťa.

Tlačivo „Potvrdenie o návšteve 
školy“ je potrebné dať potvrdiť v ško-
le, ktorú navštevuje  dieťa. V prípade, 
že dieťa v šk. roku 2012/2013 nepo-
kračuje v štúdiu, je potrebné predlo-
žiť doklad o ukončení štúdia. Poža-
dované doklady je potrebné  doručiť 
úradu najneskôr do 21.09.2012.

Slavka Knoppová

Oznam

Hudobný festival Osmidiv otvo-
rí tento rok svoje brány na amfite-
átri v Banskej Štiavnici po tretíkrát 
s tým, že 19. augusta sa všetci jeho 
návštevníci môžu tešiť na poriad-
nu porciu výbornej hudby a zábavy. 
Jednodňové podujatie sa odohrá na 
dvoch pódiách. Najväčším hudob-
ným ťahákom bude bezpochyby vy-
stúpenie zlatého Slávika Richarda 
Müllera s jeho skupinou. Úspešný 
spevák tu odspieva aj nové songy 
z aktuálneho albumu Ešte z pro-
dukcie Ivana Táslera. Niekoľkoná-
sobná zlatá Slávica Zuzana Smata-
nová zase zahrá svoj nový letný hit 
Dnes sa mi nechce nič, zo sloven-
ského ,,Seattlu,, Prešova prídu roz-
tancovať Banskú Štiavnicu energic-
ké Helenine oči a ako ďalší v poradí 
predstaví tradičný rock n roll reži-
sér hudobnej komédie Tak fajn a sa-
xofonista Paľo Janík, ktorého budú 
sprevádzať mladí a nádejní The Roc-
keffelas. Bonusom bude slovenský 
folklór v podaní folklórneho súbo-
ru Poľana pri Technickej univerzi-
te vo Zvolene. Pódium v podkroví 
bude, podobne ako v predchádza-
júcich ročníkoch, venované mla-
dým talentom. Spevák a textár Sta-
no Lauro, autor eurovízneho hitu 
Dážď, ponúkne ochutnávku z vlast-
nej tvorby. Jana Záchenská z Ban-
skej Bystrice sa pre zmenu o skvelú 
náladu postará prevzatými sloven-
skými hitmi. Rockovú energiu sú 
pripravení na všetky strany rozdá-
vať AIMEE, ktorí sú víťazmi súťa-
že mladých talentov JACK START. 
Domáce farby bude obhajovať alter-
natívne duo z Priateľov zeme EA, 
pričom v ich prípade zaujme nie-
len hudobná produkcia, ale určite aj 
vizuálna svetelná šou. Už tradične 
ukončí program Osmidivu zostava 
chlapcov „od Tatier až po Karpaty“ 
Fidelovi banditi, ktorých doplnia 
exkluzívni hostia Šules, Orest a 
Zašo. Festivalom bude sprevádzať 
ostrieľaná moderátorská a geniálna 
improvizačná legenda Jožo Pročko.

„V Banskej Štiavnici sa koná 
množstvo kultúrnych podujatí hu-
dobného aj nehudobného charak-
teru. Všimol som si, že aj napriek 
tomu ostáva priestor pre poprocko-

vo naladené publikum, a to je dôvo-
dom, prečo som sa rozhodol založiť 
tradíciu takéhoto festivalu v tomto 
malebnom mestečku,“ uviedol orga-
nizátor podujatia Milan Štefánik.

3.ročník však bude nielen o skve-
lej hudbe, ale jedným z odkazov fes-
tivalu Osmidiv je jeho benefičný 
rozmer, ktorý je venovaný mentál-
ne a zdravotne postihnutým deťom 
a klientom zo zariadení a domo-
vov sociálnych služieb. Každý sa to-
tiž bude môcť vyšantiť aj počas ná-
učných a pohybových workšopov. 
Exotické ZUMBA tance príde až ďa-
lekého Prešova predviesť úspešná 
ZUMBA ZIN inštruktorka Lucia, 
zážitok určite ponúkne aj enkaus-
tika – maľovanie horúcim voskom 
a členovia mladej hudobnej skupi-

ny AIMEE pozývajú na prvé dotyky 
s hudobnými nástrojmi. ALVAcen-
trum si pripravilo servítkovú tech-
niku a imidž historickej Banskej 
Štiavnice potvrdia atrakcie - strieľa-
nie z kuše, razenie mincí, či výroba 
šperkov. Pre najmenších návštevní-
kov festivalu sú pripravené nanuky 
a maľovanie na tvár.

,,Dielo sa podarí vtedy, keď všetci 
spoločne prinesieme hendikepova-
ným detičkám nadšenie z pohybu, 
hudby a ich tváre bude počas celé-
ho dňa zdobiť úsmev. Veríme, že z 
načerpaných zážitkov si uchovajú 
radosť vo svojich srdciach ešte dlhý 
čas...,“ dodal pozitívnou energiou 
nabitý Milan Štefánik. Brány amfi-
teátra v Banskej Štiavnici sa v nede-
ľu 19. augusta otvoria od 14.00 hod. 
Lístky sú v predpredaji za 7,- eur v 
sieti Ticketportal, v Čajovni Klopač-
ka a v Informačnom centre v Ban-
skej Štiavnici. Mentálne a zdravot-
ne postihnutí z domovov sociálnych 
služieb a deti do 130 cm majú vstup 
v sprievode rodiča zdarma. Benefič-
né podujatie OSMIDIV pre mentál-
ne a zdravotne postihnutých orga-
nizuje Občianske združenie Milan 
Štefánik. Ďakujeme mestu Banská 
Štiavnica za bezplatné poskytnutie 
priestorov Amfiteátra na zorgani-
zovanie benefičného podujatia pre 
mentálne postihnutých a za ústre-
tovú pomoc pri jeho propagácii.

Imrich Makó a Milan Štefánik

Festival Osmidiv predvedie 
v Banskej Štiavnici pestrú 
paletu žánrov

Základná organizácia Slovenské-
ho zväzu protifašistických bojov-
níkov Banská Štiavnica a Prenčov 
spolu s mestom Banská Štiavnica a 
obecnými úradmi v Prenčove a Svä-
tom Antone Vás pozývajú na oslavy 
68. výročia Slovenského národ-
ného povstania,ktoré sa uskutoč-
nia v Banskej Štiavnici, na Sitne 
a vo Svätom Antone

Oslavy sa uskutočnia dňa 28. 
augusta 2012 s týmto progra-
mom:

13,30 Banská Štiavnica – spo-
mienkové oslavy v Banskej Štiav-
nici (hymna, položenie kytíc k 
pamätníku SNP pri MsÚ, báseň, 
príhovor, odovzdanie čestných 
uznaní, hymnická pieseň)

15,30 Sitno - spomienkové 
oslavy SNP na vrchu Sitno (po-
loženie venca, báseň, príhovory, 
kultúrny program

17,00 Svätý Anton - spomien-
kové oslavy vo Svätom Anto-
ne (položenie kytíc k pamätníku 
SNP, príhovory, báseň, kultúrny 
program, a zapálenie povstaleckej 
vatry, guláš)
Odchody autobusa:

14,00 od MsÚ Banská Štiavnica
14,10 z Križovatky 
14,15 z Drieňovej od kotolne
14,30 zo Svätého Antona od OcÚ
14,35 zo Svätého Antona
z Gaštanovej
16,00 až 16,30 odchod zo Sitna
19,00 zo Svätého Antona spod
kaštieľa do Banskej Štiavnice

Anton Greguss

Pozvánka

Zuzana Smatanová foto robert rybarsky
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Obrazy a hudba z Francúzska 
predčili všetky očakávania

V nedeľu 12. augusta 2012 bol 
slávnostne otvorený 10. ročník 
Capalestu vernisážou výstavy 
olejomalieb francúzskej 
maliarky Yanouche Telgruc 
v L&O Galérii v Joergesovom 
dome na Trojičnom námestí v 
Banskej Štiavnici.

Svetovo uznávanú umelkyňu 
predstavil návštevníkom podu-
jatia riaditeľ festivalu Michel de 
Maulne, ktorý sa zároveň poďa-
koval rodine pána Ivana Ladzian-
skeho a Ing. Filipa Ondriša za 
spoluprácu pri príprave poduja-
tia. Po prehliadke pôsobivých vý-
tvarných diel, ktoré si záujemco-
via môžu pozrieť a zakúpiť do 19. 
augusta, nasledoval  koncert hu-
dobného zoskupenia Les Tromano 
a aj tento zážitok prerástol všetky 
očakávania. Traja sympatickí mla-
dí hudobníci, sólisti najprestížnej-
ších filharmónií Európy, Yorrick 

Troman (husle), Daniel Troman 
(akordeón) a Yann Dubost (kon-
trabas), roztlieskali nadšených po-
slucháčov skladbami najznámej-
ších európskych majstrov. Radosť, 
smútok, neha, vášeň, láska - emó-
cie vyjadrené ich hudbou prenikali 
kamenným nádvorím Jorgesovho 
domu až hlboko do sŕdc všetkých 
prítomných., ktorých prišlo naozaj 
veľa. V rámci podujatia ,,Capalest 
v regióne“ si francúzski hudobní-
ci získali priazeň publika v Krem-

nici, Dudinciach, Banskej Štiavni-
ci a vo Zvolene.

Po záverečnej skladbe pozval Mi-
chel de Maulne všetkých prítom-
ných na slávnostné rozkrojenie na-
rodeninovej torty, ale ešte predtým 
s pánom Ladzianskym st. spoloč-
ne sfúkli plamene 10. sviečok a po-
priali Capalestu krásnu budúcnosť, 
aby bol aj naďalej festivalom otvo-
reným všetkým národom, jazykom, 
umeniam a vierovyznaniam.

Janka Bernáthová

Slávnostné otvorenie
10. ročníka Capalestu Opýtali sme sa, ako sa 

vám páči nová zeleň 
na Trojičnom námestí?

,,Ja som tam bola len chvíľu, ale 
všimla som si, že ľudia si to ná-
ramne pochvaľujú. Myslím, že ná-
mestie tým ožilo.“                  Eva B.

,,Mne sa to veľmi páči, vyskúša-
la som si aj pohodlie sedacích va-
kov, je to perfektné.“

Eva K.

,,Dobre, že sa pýtate! Dnes 
ráno sme popíjali kávu na terase 
blízkej reštaurácie a videli sme 
staršiu dámu s takým ,,kabelko-
vým“ psíkom. Keď prechádza-
la popri trávniku, uvoľnila mu 
vôdzku a  obzerala sa po stre-
chách, akoby nič. Pokladáme  to 
za bezohľadnosť. “

Martin a Daniela

,,Je to veľmi pekné a zaujíma-
vé, všimol som si, že najmä tu-
ristom sa to páči.“               Filip G.

,,Mám rada prírodu a zeleň, 
aj keď toto je pre mňa len dra-
há pretvárka zelene. V Štiav-
nici som vyrastala a pamätám 
si jej zelené centrum v tých ča-
soch, kým sa zmenilo na kamen-
né námestie plné áut. Chýbajú 
stromy, lavičky a povedzme si 
úprimne, aj normálne slušné to-
alety. Na tie sa nás turisti pýtajú 
najčastejšie.“

Aneta P.

,,Ten trávnik je asi jedi-
né miesto, kam sa ešte netla-
čia autá, a tomu zodpovedá aj 
ovzdušie, napríklad v poludňaj-
šej špičke. Pre pokojný odpoči-
nok by som si určite zašiel o pár 
desiatok metrov ďalej,  do sku-
točnej prírody. Inak sa mi páči 
každá snaha vrátiť mestu zeleň. 
Držím palce!“

Boris P.

So záujmom som sledoval  ten 
,,zázrak“ od samého začiatku a vý-
sledok sa mi páči. Trávnik príjem-
ne chladí, upokojuje, poskytuje 
priestor pre oddych, komunikáciu 
i zábavu. Je to super !“

Peter S.
Za odpovede ďakuje:

Janka Bernáthová

ANKETA

•1.str. Projekt sa začal už pred let-
nou sezónou, keď Štokovec vybral 
skupinu umelcov a zaslal im oslove-
nie k spolupráci. „Na naše prekva-
penie zareagovali všetci pozitívne. 
Predstava, že sa ich tvorba dostane 
priamo k deťom, bola rozhodujú-
ca. Všetci zúčastnení sa do projektu 
zapojili bez nároku na honorár, čo 
si nesmierne vážime. Vyjadrili tak 
svoju podporu nielen našej činnos-
ti, ale aj vlakovej doprave do Banskej 
Štiavnice, ktorá je aktuálne ohroze-
ná“, hovorí o pozadí projektu Zuza-
na Bodnárová z o.z. Štokovec. Líst-
ky sú ilustrované ôsmimi rôznymi 
originálnymi vlakovými motívmi. 
Deťom sa lístky páčia, samy si môžu 
z ponuky vybrať ten svoj a na jeho 
zadnú stranu doplniť informáciu 
kam cestujú. Najväčší úspech medzi 
malými cestujúcimi má modelársky 
motív od Martina Krkošeka a staro-
dávna parná lokomotíva od Janky 
Bellanovej. Pod ďalšími malými ori-
ginálmi sú podpísaní Juraj Balogh, 
Broňa Schraggeová, Alica Gurinová, 

Slávka Ondrušová, Emília Jesenská 
a Lukáš Čeman, všetci absolventi 
Vysokej školy výtvarných umení. 

O projekte Detská vlaková mobi-
lizácia hovorí jeho spoluautor Svä-
topluk Mikyta:

„Nadviazali sme na naše dlhoroč-
né kontakty, ktoré máme s profesio-
nálnymi ilustrátormi, grafickými di-
zajnérmi a umelcami. Mnohí z nich 
sa detskej ilustrácii venujú progra-
movo, ilustrujú knihy či časopisy a 
tak keď sme sa na nich obrátili s po-
nukou pripraviť špeciálny obrázok 
na cestu vlakom pre detského ces-
tujúceho, dodali nám desiatku zaují-
mavých motívov. Z nich sme vybrali 
8, ktoré tvoria túto originálnu edíciu 
pre Banskoštiavnickú Anču.“

Tento mobilný umelecký projekt, 
ktorý sa skončí v momente, keď sa 
celá edícia rozdistribuuje, podporilo 
Ministerstvo kultúry Slovenskej re-
publiky. O.z. Štokovec chce touto ori-
ginálnou nadstavbou služieb pre ces-
tujúcich  motivovať aj nepravidelne 
cestujúcich, najmä sezónnych turistov 

k využitiu vlakového spojenia, ktoré 
tvorí bezkonkurenčne najkrajšiu ces-
tu, ako sa do Banskej Štiavnice dá do-
stať. K ďalším bonusom patrí maľova-
nie na peróne, ktoré má deťom skrátiť 
čakanie na vlak. Dospelí zas môžu dis-
kutovať o najväčšej súčasnej  maľbe na 
Slovensku od Erika Šilleho, ktorá je v 
staničnej hale aktuálne inštalovaná, 
či odniesť si originál v podobe grafiky, 
knihy alebo autorského plagátu.

Ak by ste mali záujem o dlhší vý-
let, na BANSKEJ ST A NICI vám po-
radíme ako vlakom zo Štiavnice do 
Slovenska a ďalej do celého sveta...

David Turčáni

DETSKÁ VLAKOVÁ MOBiLiZÁCiA

Hudobné zoskupenie Les Tromano foto janka bernáthová
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Už je tomu 50 rokov, čo sme 
ukončili povinnú školskú 
dochádzku na ZDŠ v Banskej 
Belej.

Jeden náš spolužiak Ing. Vla-
dimír Mecho sa rozhodol, že je 
to dostatočný dôvod na to, aby sa 
pokúsil zorganizovať naše stret-
nutie. Túto svoju myšlienku aj 
zrealizoval a naše stretnutie sa 
uskutočnilo dňa 22. júna 2012  v 
Banskej Belej v tunajšej Základ-
nej škole. Bolo to milé stretnutie 
a veľmi dobre pripravené. Tu sme 
si pospomínali na naše školské 
roky a pri tejto príležitosti sme si 
aj spomenuli na tých našich spo-
lužiakov, ktorí už nie sú medzi 
nami. Na tomto milom stretnutí 
sa zúčastnili naši bývalí učitelia - 
pani Anna  Trilcová, PhDr. Vladi-

mír Siládi. Za toto krásne stretnu-
tie sa chcem poďakovať všetkým 
tým, ktorí sa zúčastnili na tej-
to akcii, ale najväčšia vďaka patrí 
hlavným organizátorom Ing. Vla-
dimírovi Mechovi,  Márii Mecho-

vej a Evke Paláštyovej. Dúfam, že 
sa nám ešte takéto  stretnutie po-
darí zopakovať.

S vďakou:
Izabela Gregussová,

rod. Jašková a spolužiaci

Roky nezastavíš 

Stretnutie po polstoročí foto eva matošová

Keďže bolo u nás zrušených 
viacej autobusových spojov, 
veľmi sme sa potešili tzv. 
minibusom, teda prepravcom z 
jednej časti mesta do druhej.

Minibusov pribúdalo, a tak na sídlis-
ku Drieňová ich stojí niekedy aj 2-3 za 
sebou. Keď vyjdete z polikliniky a Váš 
zdravotný stav nie je celkom dobrý, 
hlavne ak sa nemôžete dopraviť domov 
pešo alebo autobusom a taxi si nemô-
žete dovoliť z finančných prostriedkov, 
potešíte sa, ak tam stojí minibus. 

Keď však prídete bližšie k nemu 
a spýtate sa, či vás odvezie pod Kal-
váriu, dočkáte sa nemilej odpovede. 
Milá pani, ja mám trasu Križovatka 
a do mesta alebo ku krčme Mexiko.

Jednoducho máte smolu, ak bý-
vate na Vajanského a Športová. Tu 
asi ľudia nebývajú alebo nepatria do 
mesta Banská Štiavnica.

Ale keď máte náhodou šťastie, že 
vás jeden zo šoférov odvezie, že sa 
chcete voziť za 0,50 eur po celom 
meste, a tak vaše vozenie sa môže vy-
šplhať na cenu 2 eurá, a to ešte s po-

známkou – dnes už niekto nechce 
chodiť pešo, tak vás prejde chuť na 
odvoz minibusom a musíte si rad-
šej zavolať taxi. Ale predsa len jeden 
starší pán vás neodmietne a ovezie aj 
pred bytovku pod Kalváriu. Naozaj si 
kladiem otázku, akí ste to ľudia, hlav-
ne čo sa týka charakteru a poskyt-
nutia služieb pre zákazníka. Načo sú 
vlastne tie minibusy a načo slúžia. 

Preto nám obyvateľom časti BS pod 
Kalváriou neostáva nič iné, len dúfať, 
že sa tieto služby zmenia k lepšiemu.

Obyvatelia pod Kalváriou

Doprava v našom meste

Bola som navštíviť kamarátku 
s ktorou som pracovala v rokoch 
1966-68 v Plete. Samozrejme, že 
s celou rodinou, a keďže býva-
jú medzi Šahami a Krtíšom, roz-
hodli sme sa ísť do hory na hríby, 
u nich je to vzácnosť. Vyšli sme 
pri výškových panelákoch, ale z 
kraja „tzv. lyžičkárne“ bol prvý 
šok. Ľudia, čo chodili na čučo-
riedky, tu nechali také smetisko, 
pozrezávané vŕšky z 1,5 a 2l fliaš, 
konzervy z mäsa, rýb, papiere z 
keksíkov a čokolád. Potom som 
vyšli hore kopcom do hory, a tu 
ďalší šok. Z pospilovaných stro-
mov boli konáre na chodníkoch, 
takže sme mali prekážkový beh 
cez haluzinu. Spočiatku sme to 
brali s humorom, ale čoskoro nás 
humor prešiel, a na Dolnej Rovni 
– Prachárni sme vyšli so škraban-
cami, a niektorí aj roztrhanými 
teplákmi. Tá hora je taká zniče-
ná, že je na zaplakanie. Vedia 
vôbec kompetentní, ako to tam 
vyzerá? Veď ako deti sme tam 
chodili, bola to radosť, ale teraz? 
Len smútok.

E.U.

Keď som chodievala na reha-
bilitáciu, išla som vždy skratkou 
cez kopec, čo som však vždy ľuto-
vala. Tá kopa psích výkalov, to by 
ešte nebolo také hrozné, ale mno-
hí „psičkári“ mali pustených svo-
jich miláčikov, a vtedy som naozaj 
mala malú dušičku. Jednej slečny, 
alebo panej som sa opýtala, prečo 
nemá vlčiaka na vôdzke, mi odpo-
vedala, aby som sa nebála, jej mi-
láčik je poslušný. Keby som mala 
mobil, volám na Mestskú políciu, 
keď som jej to povedala, len sa za-
smiala. Keď som jej ukázala ruku, 
kde ma vlani pohrýzol  vlčiak, na 
chvíľu ostala zarazená, a bez slova 
odišla. Pretože pes je nevyspyta-
teľný tvor, radím všetkým psič-
károm, aby svojich miláčikov 
mali na vôdzke, a len tak majú 
istotu, že sa nič zlé nestane.

E.U.

Postrehy z 
nášho mesta

Je tu a mnohí ste si ho určite už 
všimli. Kde? No predsa na Ulici 
A. T. Sytnianskeho pri Úrade 
práce, sociálnych vecí a rodiny 
v Banskej Štiavnici.

Na minuloročnom zasadnutí 
Krajskej rady ÚNSS v Banskej Bys-
trici predsedníčka Základnej or-
ganizácie ÚNSS Banská Štiavni-
ca , pani Alica Gajanová vyslovila 
myšlienku o potrebe vybudovať 
priechod pre chodcov na spomína-
nej ulici. Od požiadavky ku koneč-

nému výsledku viedli naše cestič-
ky na Krajský úrad pre  pozemnú 
a cestnú komunikáciu v Banskej 
Bystrici. Následne na Okresný do-
pravný inšpektorát Okresného ria-
diteľstva Policajného zboru v Žia-
ri nad Hronom a na Mestský úrad 
do Banskej Štiavnice. Niektoré in-
štitúcie sme oslovili písomne, iné 
sme navštívili osobne. V súčin-
nej spolupráci s pani primátor-
kou Mgr. Nadeždou Babiakovou, s 
JUDr. Dušanom Lukačkom, s Mgr. 
Michalom Obertášom a s Ing. Ka-

tarínou Kubišovou z Oddelenia 
dopravných a architektonických 
bariér pri Únii nevidiacich a sla-
bozrakých Slovenska v Bratislave 
v deň D, t.j. 27.7.2012 pracovníci 
Slovenskej správy ciest vyznačili 
priechod pre chodcov. 

Čo dodať na záver, milí čitate-
lia? Snáď len jedno veľké ďakujem 
všetkým zainteresovaným oso-
bám. Vám, milí čitatelia, želám 
bezpečné kroky na novovybudova-
nom priechode pre chodcov.

Renata Oláhová

Nový priechod pre chodcov

Čriepky
„Čo máš urobiť dnes, neodkla-

daj na zajtra, lebo ani zajtra sa ti 
nebude chcieť.“

Ján Petrík
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oznamy, pozvánky
spomienky

oznamy

Tento príbeh sa začal pred 25 
rokmi. Lekár mi na kontrole po pô-
rode oznámil, že mám nález na krč-
ku maternice a že ma treba urých-
lene operovať. Bolo to tesne pred 
Vianocami, tak som to najprv od-
ložila a potom som sa rozhodla, že 
sa operovať nedám vôbec. Zmeni-
la som lekára, začala som chodiť 
do iného mesta. Tam mi povedali, 
že ide o predkarcerózny stav. Roky 
som chodila na kontroly, výsledok 
bol stále rovnaký.

Pred 5 rokmi mi lekár oznámil, že 
sú zlé výsledky a hneď ma treba ope-
rovať. Ja som však nechcela, načo 
sa lekár spýtal, kde teda vidím vý-
chodisko, keďže sliznica maternice 
sa stále zvyšovala a mala už 14 mm. 
Povedala som mu, že ma uzdraví 
Boh. On na to, že by bolo dobre. Po 
roku som išla k nemu na ďalšiu kon-
trolu a on už rozmýšľal, že ma po-
šle na operáciu do Bratislavy alebo 
na chemoterapiu, lebo sliznica bola 
ešte vyššia. Ja som povedala: „Pán 

doktor, viac ma tu neuvidíte.“
Neskôr sa mi skomplikoval zdra-

votný stav, dostala som sa do ne-
mocnice so zápalom podbrušnice a 
mala som v bruchu 28 litrov vody. 
Lekári robili všetko, čo mohli, aby 
mi zachránili život. Vtedy som sa 
dozvedela, že do Banskej Štiavnice 
príde evanjelista Per Cedergårdh. 
Keďže som nemohla na zhromaž-
denie prísť, poprosila som, či by 
nemohol prísť do nemocnice, lebo 
stav sa mi skomplikoval, začala som 
po ženskej stránke krvácať. Prosila 
som Pera, aby sa modlil za zastave-
nie krvácania a aby sa výška mater-
nice dostala späť do normálu. Tiež 
aby sa voda z brucha dostala von. 
Zverila som sa do Božích rúk.

Lekári ma prepustili domov a na 
druhý deň som pravidelne každú 
noc začala močiť 2 litre, až kým som 
nevymočila 28 litrov vody. Keďže 
som tým stratila minerály, znova 
som sa ocitla v nemocnici. Ženské 
krvácanie prestalo, viac som tomu 

nevenovala pozornosť.
Až po 9 mesiacoch som nav-

štívila gynekológa a ten bol veľ-
mi prekvapený, kde sa podela výš-
ka mojej maternice, pretože bol už 
pripravený na najhoršie. Bezrad-
ne sedel s tým, že si to nevie vy-
svetliť, ako je to možné, že mater-
nica má normálnu veľkosti a je bez 
nálezu, že niečo také počas svojej 
praxe ešte nezažil. Pre istotu zopa-
koval sono trikrát. Manžel ukázal 
smerom na nebo a povedal: „Zaú-
činkovala vyššia moc.“ Lekár na to, 
že asi to bude pravda, lebo racio-
nálne vysvetlenie nemá.

A tak odkazujem všetkým, kto-
rí máte zdravotné problémy a máte 
vieru, nezmeškajte príležitosť a 
choďte na zhromaždenia s Perom 
Cedergårdhom, môžu sa tam vy-
riešiť aj dlhoročné problémy. Veľa 
zmôže modlitba spravodlivého. Ne-
záleží na vierovyznaní, záleží na 
viere v Boha.

pani Ľubica, Banská Štiavnica

Neuveriteľný príbeh našej čitateľky

„Aj keď 
nie sú me-
dzi nami,
v na-
šich srd-
ciach žijú s 
nami.“
Tohto roku uplynulo 20 ro-
kov, čo nás navždy opustil 
otec a starý otec pán Jozef 
Ivanič zo Štefultova, po-
sledný vedúci Píly na Ryb-
níkoch a 22 rokov od smrti 
jeho manželky Márii Iva-
ničovej, rod. Debnárovej. 
S láskou a vďačnosťou na 
nich spomínajú deti Jozef, 
Marian, Eva, Veronika s 
rodinami. Tí, čo ich pozna-
li, venujte im, prosíme tichú 
spomienku.

„...ale v našich srdciach 
ostane navždy.“  
Dňa 30. júna 2012 uplynulo 
30 rokov, čo nás navždy 
opustila drahá, mamka a 
stará mama Irenka Ničová. 
Tí, ktorí ste ju poznali, 
venujte jej tichú spomienku. 
Dcéra s rodinou.

Ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom a známym, ktorí sa pri-
šli dňa 1.8.2012 rozlúčiť s našim 
milovaným zosnulým Róbertom 
Bukátom. Ďakujeme za dôstojnú 
rozlúčku pohrebnej službe Requ-
iem. Ďakujeme za slová útechy, 
prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina.

Poďakovanie

Dňa 31. augusta 2012 sa usku-
toční pravidelné stretnutie býva-
lých, budúcich, ale aj terajších ba-
níkov a ich verných priateľov a 
hlavne priateliek. Toto posedenie 
sa uskutoční o 16:00 u p. Karabel-
lyho. Na stretnutie sa tešia orga-
nizátori.

Pravidelné 
stretnutie 
baníkov

Súčasná ponuka kníh pre deti 
a mládež je veľmi pestrá. A 
to nielen farebnosťou obalov, 
ktorými sa snažia mnohé 
zaujať, (často okrem toho 
bohužiaľ viac neponúkajú), 
ale aj rozmanitosťou žánrov, 
tvarov a nápadov.

V súčasnej dobe sa na Slovensku 
najviac darí oslovovať detské srdcia 
z pohľadu výpožičiek v našej knižni-
ci autorom Gabriele Futovej, Roma-
novi Bratovi, Alžbete Verešpejovej, 
Petrovi Karpinskému, ale z módy 
nevychádza ani Krista Bendová, 
Daniel Hevier, Jozef Pavlovič a ďalší 
naši skalní. Zo zahraničia najviac u 
nás boduje rakúsky spisovateľ Tho-
mas Brezina so svojimi Klubmi zá-
had a najnovšie aj Bránami času. Za 
povšimnutie však stojí  aj pekne ilu-
strovaná (Juraj Martiška) knižoč-
ka pre deti od slovenskej autorky 
Ľubice Suballyovej s názvom KĽÚ-
ČIK OD TRINÁSTEJ KOMNATY z 
vydavateľstva Matice slovenskej, z 
prostredia Banskej Štiavnice a Piar-
gu, kde sa odohráva príbeh prázdni-
nujúcej rodinky na chalupe, ktorá v 
tajomnej komnate ukrýva pre deti 
nepoznané poklady. Staršie veko-

vé kategórie oslovuje najmä žáner 
fantasy, ktorý ponúka veľmi pestrú 
paletu titulov. Od Artemisa Fowla, 
cez knihy Deltory, Horowitzovho 
Spoločenstva piatich, Bessonovho 
Arthura, Kroniky rodu Spiderwic-
kovcov od DiTerlizziho, Kroník Nar-
nie C.S. Lewisa, až po Paoliniho dra-
čiu sériu s názvom Odkaz dračích 
jazdcov, ktorej štvrtého pokračo-
vania sa už zainteresovaní neve-
dia dočkať.(Čoskoro bude Inheri-
tance aj v knižnici.). Mnohých, a 
to nielen z radov detí a mládeže, 
za srdce určite chytí kniha Corne-
lie Funkeovej ATRAMENTOVÉ 
SRDCE - nádherne vyrozprávaný 
príbeh, rozprávka a dobrodruž-
stvo zároveň, ktorý človeka doslo-
va vtiahne do deja a pritom nená-
padne rozpráva o poklade knihy, o 
zázraku čítania a o význame, kto-

rým knihy obohacujú náš život. 
Kto sa nechá opantať prvým die-

lom, určite siahne aj po jeho po-
kračovaniach - Atramentová krv a 
Atramentová smrť. Nedá sa vyme-
novať všetko, knižný trh je doslova 
zaplavený množstvom titulov. Urči-
te si svoje čítanie nájdu aj milovní-
ci detektívky, hororov, náučnej lite-
ratúry, poézie, dievčatá a malé ženy 
svoje romány o láske... no na záver 
mi ešte nedá nespomenúť knihu s 
názvom NEBO NIE JE VÝMYSEL, 
ktorý podľa výpovedí svojho syna 
prepísal Tod Burpo - otec trojročné-
ho chlapčeka, ktorý prežil zvláštne 
veci po tom, ako sa dostal do kómy a  
podozrivo veľa vedel o veciach, čo sa 
diali na zemi, kým bol „mimo“. Ne-
nechajte si ju ujsť, patrí medzi tie, 
ktoré určite obohatia.

Katarína Kissová

Prečítajte si, milí priatelia...
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Redakcia z receptov
starých mám

Flambované broskyne
Potrebujeme: 800 g zrelých 
broskýň, 4 lyžice čerešňovice, 50 
g práškového cukru, trubičky z 
bielkov
Postup: Broskyne sparíme horú-
cou vodou a ošúpeme. Čerešňo-
vicu a broskyne zohrejeme v me-
denej panvici. Broskyne pritom 
prepichneme niekoľkokrát vidlič-
kou. Čerešňovicu opatrne zapáli-
me krbovou zápalkou. Keď začne 
horieť, potrasieme panvicou a pri-
dáme práškový cukor. Ihneď podá-
vame s trubičkami z bielkov.

Dobrú chuť!

Koľko je podôb nefalšovanej 
letnej pohody s blízkymi, v 
toľkých obmenách môžete 
spoznať aj osviežujúci Beton. 
Nedajte letným horúčavám 
šancu a znovuobjavte 
cool spojenie toniku a 
legendárnej horko-sladkej 
chuti Becherovky, ktorých 
dokonalú harmóniu v novom 
šate podčiarkuje aj sviežosť 
citrusov, či moderný závoj 
uhorky. Buďte pripravení, 
pretože Beton sa tieto 
prázdniny chystá až k vám.

Leto je časom nádherných chvíľ 
strávených spoločne s rodinou, 
priateľmi a známymi. Podeľte sa 
teda o lahodnú sviežosť - priprav-
te Beton  na americký štýl vo veľ-
kom džbáne na rodinnej oslave, 
grilovačke či garden párty s pria-
teľmi u vás doma. Do džbánu jed-
noducho nalejte Becherovku Ori-
ginal, pridajte tonik, vložte kocky 
ľadu a na doladenie chuti i pre 
potešenie oka plátky citróna ale-
bo uhorky. Servírujte v štýlových 
vysokých pohároch a veselú do-
volenkovú atmosféru máte zaru-
čenú. Svojou univerzálnosťou a 
jednoduchosťou je Beton priam 
predurčený, aby ste sa o jeho 
osviežujúcu chuť podelili!

Počas horúcich prázdninových 
dní Beton prináša ten pravý do-
volenkový relax aj na obľúbené 

miesta vášho oddychu. V rám-
ci unikátnej dvojmesačnej Beton 
Road Show tak vyrastú malé oázy 
pohody, v ktorých si v príjemnej 
atmosfére môžete prísť vychut-
nať osviežujúci Beton, no tiež na-
učiť sa niečo o jeho príprave od 
profesionálov a navyše si aj zasú-
ťažiť o zaujímavé ceny. Na vlast-
nej koži to môžete zažiť už 30. a 
31. augusta na festivale Štiavnič-
ka v Banskej Štiavnici! 

Aktuálne informácie o termí-
noch a lokalitách Beton oáz nájde-
te aj na fanúšikovskej stránke Be-
cherovky: https://www.facebook.
com/BecherovkaSlovakia.

Chýbať nebudú ani fotky a vi-
deá z road show, či súťaž o origi-
nálne obrandované krčahy. Neza-
budnite preto stlačiť „Páči sa mi“ 

a naladiť sa na sviežu Beton vlnu 
počas celého leta!

Lenka Čepková

POZOR SÚŤAŽ!!!

Zároveň sme pre vás pripra-
vili súťaž o džbány Beton. Stačí, 
ak správne odpoviete na súťažnú 
otázku a zašlete nám ju do redak-
cie najneskôr do 30.8.2012 spolu 
s vaším telefonickým kontaktom. 
3 šťastných výhercov odmeníme 
vecnou cenou.
Súťažná otázka znie:

Kedy sa bude konať Festival 
Štiavnička v Banskej Štiavnici?

Správne znenia zasielajte na ad-
resu redakcie ŠN alebo e-mailom.

Redakcia ŠN

ZAPOJTE SA AJ VY DO SÚŤAŽE!!!

Výstava Tajomstvo baníckeho 
kladivka a želiezka bude 
prezentovať problematiku 
baníctva cez viditeľný charak-
teristický znak - prekrížené 
kladivko a želiezko.

Okrem odkrytia všeobecného vý-
znamu symbolov v živote ľudí, de-
šifruje pôvod baníckych symbolov 
a znakov, zmeny foriem i spôsobov 
stvárnenia.

Symboly predstaví z hľadiska 
materiálneho, ich grafické vyjadre-
nie na uniformách, fokošoch, zá-

stavách, ošliadroch, náradí, sviet-
nikoch, kahancoch, v ľudovom 
výtvarnom umení, ale aj na er-
boch a pečatiach baníckych miest, 
v znakoch banských závodov, klo-
pačkách, v baníckych pozdravoch a 
obyčajoch. 

Pre rôznorodé cieľové skupiny 
je pripravený komplexný celoroč-
ný sprievodný program (besedy, 
prednášky, pracovné listy, dielne), 
jeho účastníci budú môcť priamo v 
priestoroch výstavy hlbšie, detail-
nejšie preniknúť do problematiky 
baníckych symbolov a histórie Ba-

níckej akadémie. 
Výsledkom komplexne poňatej 

výstavníckej, vedeckej i populari-
začnej činnosti múzea je výnimoč-
ná možnosť pre návštevníka získať 
počas rokov 2012/2013 v menova-
ných oblastiach  naozaj súhrnné po-
znatky.

Výstava bude inštalovaná vo vý-
stavných priestoroch Slovenské-
ho banského múzea v budove Ber-
ggerichtu. Vernisáž sa uskutoční 6. 
septembra 2012 o 17:00 hod. a 
výstava potrvá do 31. júla 2013.

Zuzana Denková

Výstava Tajomstvo baníckeho 
kladivka a želiezka

VYCHUTNAJTE SI LETNÝ RELAX S BETONOM AJ NA FESTIVALE ŠTIAVNIČKA

Denné centrum, Klub dôchodcov 
v Štefultove organizuje zájazd do 
Štúrova na termálne kúpalisko dňa 
28.8.2012 (utorok). Odchod au-
tobusu o 6:45 od Horného mlyna,  
z Križovatky o 7:00. Možnosť náv-
števy mesta, do Maďarska alebo ce-
lodenné kúpanie v 6 bazénoch. Od-
chod z kúpaliska o 16:00. Cena 
autobusu jednotná pre všetkých 8 
eur. Vstupné si každý hradí indivi-
duálne na kúpalisko.

Hlásiť sa môžte u p. Kmetíko-
vej na tel.č.: 692 92 93 alebo u p. 
Andrášekovej. Tešíme sa na Vašu 
účasť.
Výbor Klubu dôchodcov Štefultov

Oznamy

Myšlienka dňa

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

„Život sa neráta na počet Vašich 
spadnutých sĺz, ale na počet kro-
kov, ktoré ste ochotní spraviť aj 
skrz tie spadnuté slzy.“ 

Michal Boháč
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Kultúrne centrum vás pozýva
Letné kino Amfiteáter : 19.8. Melanchólia
Dráma/Dánsko/Francúzsko/Nemecko/Švédsko/Taliansko,2011,130 min,MP 18, Vstupné:2,50€
Začína sa to honosnou svadbou, končí sa zánikom sveta. Nový film permanentného dánskeho provokatéra roz-
práva uhrančivý príbeh dvoch sestier, z ktorých tá mladšia sa práve vydáva a čaká dieťa. Svadobná slávnosť sa odo-
hráva na starobylom vidieckom sídle a všeobecnú povznesenú náladu pokazí náhla hrozba v podobe červenej pla-
néty, 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

Letné kino Amfiteáter : 22.8.  Ostro sledované vlaky
Česko, 1966, čb., 87 min, MP 15, Vstupné:2,50€
Na sklonku II. svetovej vojny slúži na malej českej staničke, ktorou prechádzajú ostro sledované vlaky, železničiar-
sky elév Miloš Hrma, obdivujúci úspešného sukničkára, výpravcu Hubičku, a trápi sa tým, že v milostnej chvíli u 
svojho dievčaťa ako muž zlyhal. V zúfalstve sa pokúsi o samovraždu, no s pomocou pôvabnej ilegálnej spojky Vik-
tórie sa mu svoj hendikep podarí prekonať.Vzápätí po prekročení prahu mužstva zahynie pri sabotážnej akcii proti 
okupantom, keï na príkaz ilegálneho hnutia vyhodiť do vzduchu dôležitý vlak s muníciou spúšťa na jeden z vagó-
nov časovanú bombu. Sila tragikomickej výpovede je v tom, že kladie vedľa seba zdanlivo nesúmerateľné: vojnový 
heroizmus a banálne súkromné problémy, poetický pohľad na lásku a obscénnosť, psychologický príbeh a anekdo-
tické príhody, štylizované fraškovitými výstupmi. Ucelená mozaika týchto dojmov vytvára poetiku filmu, pozna-
menanú uchvacujúcou fotogenickou krásou. Začiatok premietania :20:30 hod.

Sitnianska paškrta Koncert Bratia Nedvědovci
02.09.2012 o 18:00 Banská Štiav-
nica, Amfiteáter
Jedinečný spoločný koncert Honzu 
a Františka Nedvědovcov so sku-
pinou po prvýkrát v Banskej Štiav-
nici. Okrem ich slávnych a popu-
lárnych hitov, zaznejú aj krásne 
pesničky z nového CD bratov Ne-
dvědovcov – Souhvězdí jisker.

Predpredaj vstupeniek je v In-
formačnom centre B.Štiavnici a na 

predajných miestach Ticketportálu. 
Objednať vstupenky môžete na ad-
rese: www.ticketportal.sk

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

môže prevziať v pokladni Klientske-
ho centra. Správne znenie krížovky 
z č.26/2012: „O niečo bojovať sta-
rať sa, dúfať musí človek na zajtraj-
šie ráno.“

Výhercom sa stáva Jozef Ko-
pál, Hviezdoslavova 5, B.Štiavn-
ica. Srdečne blahoželáme!

V tajničke sa ukrýva výrok Euripi-
dusa:
A., Slečna skr., WC, osolí, vysloboď,
B., Začiatok tajničky,
C., Trasa, vyhynutý kočovník,
nevlastnila,
D., Končatina, mama česky,
citoslovce,
E., Čmud, opytovacie zámeno, 
4.pád kado, pracuj pluhom, znoj,
F., Správca emirátu, usadenina, 

stred slova Palko, citoslovce zasta-
vujúce záprah,
G., Hrubý povraz, označenie kancelár-
skych potrieb, žni, francúzsky herec,
H., Opísanie, súhlas,
žltokvetá bylina, zúrivosť,
I., 2.časť tajničky, vnútri,
J., Idka lozí, prací prostriedok, pat-
riaci Etovi.

1., Slovenská strana, 3.časť tajnič-
ky, zrak,
2., Obruba, ruské mužské meno, 
predložka,
3., Osmička, krátka móda,
zvratné zámeno,
4., Oval po hlave,  rozsieval,
5., Piaty deň v týždni, priateľ slan-
govo,
6., Zn. oerstedu, 6 v Ríme, brat Ábe-
la, z po rusky,
7., Posťahoval, nesie,

8., Oplotenie dobytka, kilogram,
 9., Časť tela, chytím na love,
10., Malý íver, Samuel,
11., Osol, želá,
12., Čistil praním, kotúľ – salto,

13., Lia naopak, český spevák,
farba na vajíčka,
14., Ako, záver tajničky.
Pomôcky: Reno, Dyma, Prrr, Omo

A. Rihová
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25.08.2012 Banská Štiavnica  - 
Jazero Počúvadlo
Súťaž vo varení kotlíkových špecia-
lít, spojená so zaujímavým hudob-
ným programom. Hrať do varenia, 
tanca a spevu budú: Romano Ilo, Tra-
montana, Schody, Banda Americano 
a Sendreiovci. Po skončení koncertu 
Sendreiovcov vás ešte dve hodiny po-
baví klasická zábavová kapela RDS so 
zmesou najznámejších slovenských 

a českých piesní. Príďte si zasúťažiť, 
užiť si posledné týždne letnej sezóny 
a dobre sa zabaviť nielen pri varení, 
ale aj dobrej hudbe.
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V nedeľu dňa 12.08.2012 
od 10:00 hod. sa na jazere 
Počúvadlo konal už štvrtý 
ročník Festivalu bizarných 
plavidiel - Utopenec. Aj 
napriek nie celkom ideálnemu 
počasiu sa podujatia zúčast-
nilo množstvo domácich i 
cezpoľných návštevníkov.

Organizáciu „Utopenca“ zabez-
pečilo Informačné centrum mla-
dých Banská Štiavnica pod vedením
PaedDr. Beatky Nemcovej, Klaud-
studio s Peťom Ivaškom v spoluprá-
ci s Mirom Osvaldom, ktorý zabez-
pečoval vodné súťaže a samozrejme, 
OZ Sitnianski rytieri. Spolupracujú-
cou organizáciou bol Slovenský vo-
dohospodársky podnik, š.p.

Na tohtoročnom „Utopencovi“ 
sa zúčastnilo 11 skutočne bizar-
ných plavidiel, ktoré sa hodnotili vo 
viacerých kategóriách: najrýchlej-
šie plavidlo: 1. Indiánske kanoe; 2. 
Lochness; 3. Bachtribute; najfilmo-
vejšie plavidlo: Jeep; najčarovnejšie 
plavidlo: Čarodejník; najexotickej-
šie plavidlo: Lietajúci koberec; pla-
vidlo s najmladšou posádkou: Doba 
kamenná a hlavný titul, teda titul 
najbizarnejšieho plavidla si odnies-
la Štiavnická Anča na prvom mieste, 
Doba kamenná na druhom a Štiav-
nický záhradník na treťom mies-
te. Ako nesúťažné plavidlá sa pred-
viedli Štiavnické koleso a Turbína 
Informačného centra mladých BŠ. 
Všetkým zúčastneným srdečne bla-
hoželáme.

Okrem hlavnej prehliadky a pre-
teku bizarných plavidiel, podujatie 

sprevádzali vodné súťaže – „Súboj 
titanov“, „Utekajme, už ide“, „Tour 
de Počúvadlo“ a pretek na vodných 
bicykloch. Zúčastnení si mohli vy-
skúšať vodné bubliny, pozrieť si 
ukážku výcviku psov Kynologické-
ho klubu Banská Belá, ktorú od-
borne komentoval Jaroslav Koleda, 
ako aj šermiarske vystúpenia Mag-
nus Valkýrius a pre deti bol pripra-
vený nafukovací hrad. Hudobne 
nám festival spestrovala hudobná 
skupina Crabslide a Angelika 4. 

Podujatie finančne alebo vecne 
podporili: Občianske združenie Sit-
nianski rytieri, Steiger, Cemix, Mar-
tin Novotný - Prvá komoditná, s.r.o., 
Comex, Vlado Kalnovič, Archanjel,  
Michal Hajko, Ľuboš Maruniak, An-
drej Jančovič, Penzión Nostalgia, Ho-
tel Grand Matej, Ing. Vladimír Bár-
ta AB ART press, Magic Computers, 
WINER, Bižutéria LULU, Drogéria a 
kozmetika Voštiar, TROTUART, Ti-
síc drobností – Viera Balážová, Pro-
spect, Mirador, Suveníry Perla, Ta-
nad Sport, Imo elektro

Dobrovoľnícky nám pomáha-
li: p. Nemčok, p. Adamský, p. Bu-
koven, Vierka Gondočová, Marián 
Adamský ml., Andrej Krunka, Mar-
tin Nemec, Nika Ďuricová, Kristín-
ka Kukučková, Matúš Sýkoriak, Ti-
mea Dunová, Barbora Oravcová, 
Bibi Bartschat, Anton Bendis, Ma-
rek Koleda, Grétka Gregová, Zuza-
na Komendová a za lekársky dozor 
vďačíme pánu MUDr. Molnárovi. 
Celým festivalom nás moderátor-
sky sprevádzala úžasná Lenka Krná-
čová. Fotodokumentáciu zabezpečil 
Ľubko Lužina, Tibor Líškay a kame-
ru mala na starosti Maťka Pauková.

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 
2012. A na záver naše veľké ďaku-
jem pre všetkých väčších, menších 
aj najmenších, ktorí sa zúčastnili 
a svojou prítomnosťou pomohli k 
úspechu festivalu.

ICM Banská Štiavnica

Festival bizarných plavidiel – Utopenec
Tam, kde naposledy vrčali 
elektrické píly a buchotali 
klampiarske kladivá, kde sa 
po dvore preháňali mačky za 
myšami a my ako deti sme sa 
báli po zotmení prebehnúť cez 
dvor, sa v  nedeľné popoludnie 
stal nefalšovaný zázrak.

Na nádvorí Joergesovho domu, 
toho domu, kde kedysi bola jed-
na z najvýznamnejších kníhtla-
čiarní na Slovensku a kde vyrástli 
aj moje priateľky sestry Vášáryo-
vé (škoda že tu nemohli byť), to 
zavoňalo Parížom a skutočným 
umením. Cap á l´Est tu odštarto-
val svoj jubilejný 10. ročník.

Ostrými ťahmi špachtle ako 
keď plieska bičom vyzbrojila 
svoje obrazy Yanouche Telgruc, 
uznávaná francúzska maliar-
ka a štiavnickej verejnosti dala 
nazrieť do vnútra divokej i ro-
mantickej prírody Bretónska. 
A keď potom zazneli prvé tóny 
huslí, harmoniky a basy, člo-
vek mal pocit, že kráča po paríž-
skom bulvári a blíži sa k Mont-
martu, alebo stojí v uličke, kde 
každú chvíľu priletí neposed-
ný „vrabčiak“ a zaznie jeho hlas, 
hlas Edith Piaf. Boli to však Les 
Tromano kombinujúci hudbu 
najväčších európskych skladate-
ľov, Edith Piaf a hudbu Klezmer 
takým spôsobom, že umocni-
li význam tónov i nevypoveda-
ných textov. Svojim prednesom 
vedeli nadviazať bezprostredný 
kontakt s publikom či už domá-
cim slovenským, alebo hovoria-
cim inými jazykmi, ktorých tu 
bolo nemálo. Ako kúzelnou pa-
ličkou sa stratili frustrácie, skla-
mania, žiale a zanechali vo mne 
pocit úľavy, nádej a jas. Počúva-
nie hudby tohto tria mladých 
sólistov  bolo akousi terapiou, 
ako keď sa napijete dúška čer-
stvej vody, ako keď  sa zobudí-
te do nádherného rána a chcelo 
by sa vám lietať. Bol to neza-
budnuteľný zážitok, ktorý nasý-
til ducha. Trojica ožíva. Pred pár 
dňami zeleňou a teraz umením 
a hudbou.

Vďaka organizátorom za toto 
popoludnie i manželom Ondri-
šovcom za nasýtenie tela. Kolá-
čiky upečené s láskou mali sláv-
nostnú príchuť.

Oľga Kuchtová

Vôňa Paríža na 
Trojici

Sitnianska paškrta je novým 
podujatím, ktoré bude mať premiéru 
25. augusta 2012 pri jazere Počúva-
dlo. Akcia vznikla z podnetu OZ Sit-
nianski rytieri ako podujatie, ktoré 
má ukončiť hlavnú turistickú sezónu 
pri jednom z najznámejších štiavnic-
kých tajchov. Spomenuté OZ organi-
zuje Sitniansku paškrtu v spolupráci 
s Mestom Banská Štiavnica.

Podujatie má dve línie. V prvej, 
gastronomickej, proti sebe súťa-
žia družstvá v príprave kotlíkových 
špecialít. Na rozdiel od iných po-
dobných súťaží nie je zadané jedlo, 
ktoré sa pripravuje, dôležité je len 

to, aby sa na jeho prípravu použil 
len kotlík a potrebné suroviny. Fan-
tázie a chutiam účastníkov sa pre-
to medze nekladú, variovať je mož-
né viaceré pokrmy. A ak si trúfate, 
vymyslite si aj vy vlastný recept a 
skúste uspieť v súboji s ostatnými 
súťažiacimi!

Druhá línia je tvorená hudobným 
programom, v ktorom sa predsta-
via predovšetkým miestne kape-
ly a ktoré dotvoria atmosféru akcie 
a spríjemnia čas súťažiacim i náv-
števníkom. Hrať do varenia, tanca a 
spevu budú: Romano Ilo, Tramon-
tana, Schody, Banda Americano a 

Sendreiovci.
Po skončení koncertu Sendreiov-

cov vás ešte dve hodiny pobaví kla-
sická zábavová kapela RDS so zme-
sou najznámejších slovenských a 
českých piesní.

Príďte si zasúťažiť, užiť si posled-
né týždne letnej sezóny a dobre sa 
zabaviť nielen pri varení, ale aj prí-
jemnej hudbe.

Podrobné informácie o poduja-
tí nájdete na www.banskastiavnica.
sk, prihlásiť sa môžete na tel. čísle 
045 679 03 62 alebo e-mailovej ad-
rese kultura@banskastiavnica.sk.

Rastislav Marko

Trúfnete si navariť paškrtu?

Víťazné plavidlo foto lubo lužina
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STARŠÍ ŽiACi PO DOBROM 
VÝKONE BODOVALi NA iHRiSKU 
SÚPERA NAPLNO

Majstrovstvá regiónu - 
stred 2.kolo
MFK BANSKÁ BYSTRCA - SIT-
NO BANSKÁ ŠTIAVNICA 

Odohrá sa v neskoršom termíne

V.liga dorast skupina 
"C" - 2. kolo 12.8.2012
OTJ HONTIANSKE NEMCE - 
SITNO BANSKÁ ŠTIAVNICA 
2 : 1 (0:0)

Góly: Ďurovič
Szabó, Déneši (70.Petro), Pastier 

I., Ladický, Malatinec, Cibuľa, Ďu-
rovič, Pastier M.(80.Meňuš), Potan-
čok, Neuschl, Schrom (70.Čáky) 

Zo zápasu na ihrisku súpera sa 
naše mužstvo vrátilo bez zisku 

bodu

II.liga starších žiakov 
2.kolo 11.8.2012
ŠK PARTIZÁN ČIERNY BALOG - 
SITNO BANSKÁ ŠTIAVNICA
1 : 6 (0:4)

Góly: Chmelina 4, Bartoš, Ho-
rák M.

II. liga mladších žiakov 
2.kolo 11.8.2012
ŠK PARTIZÁN ČIERNY BALOG - 
SITNO BANSKÁ ŠTIAVNICA 
8 : 2 (3:0)

Góly: Mišuta, Glézl Denis

Kam na futbal
Majstrovstvá regiónu- stred - 3. 
kolo 19.8.2012 o 16.00 hod
Sitno Banská Štiavnica -
CSM Tisovec

IV.liga juh 3.kolo 19.8.2012 O 
16.00 hod.
Sklotatran Poltár -
Baník Štiavnické Bane
II.trieda juh 3.kolo 18.8.2012 o 
16..hod.
FK Ostrý Grúň -
Sitno Banská Štiavnica "B"
IV.liga 2.kolo ,12.8.2012., o 
16.30 hod.
Baník Štiavnické Bane -
Jupie Podlavice
V. liga dorast 3.kolo 18.8.2012 o 
14.00 hod.
Sitno Banská Štiavnica -
FK Podzámčok
II.liga starších a mladších žia-
kov 3.kolo 18.8.2012 o 10. a 
12.00 hod
Sitno Banská Štiavnica -
MFK Krupina

Ivan Javorský, Ivan Beňo

HRALi iBA MLADEŽNÍCKE MUŽSTVÁ
Minifutbal, streetball, 
atrakcie a iné

Priatelia, pozor! V sobotu 25. 
augusta 2012 pre vás pripravuje-
me športový deň na školských ih-
riskách na sídlisku Drieňová. V 
rámci tohto podujatia organizu-
jeme už tradičný amatérsky mini-
futbalový turnaj na umelej tráve. 
Začiatok turnaja bude o 13:30, re-
gistrácia bude otvorená od 11:00, 
registračný poplatok je 1 € na oso-
bu. Zloženie mužstiev 4 hráči + 1 
brankár + maximálne 2 náhradní-
ci. Predpokladaný záver turnaja je 
okolo 18:00.

Súbežne sa bude konať tiež už 
tradičný streetballový turnaj, ktorý 
sa začne o 16:00 s registráciou od 
15:00 a predpokladaným záverom 
okolo 18:00. Zloženie mužstiev 3 
hráči + maximálne 1 náhradník, re-
gistračný poplatok 2 € na osobu.

Naprázdno neobídu ani deti, 
okrem fantastickej zábavy pri 
vodnom futbale vás čaká nafu-
kovací hrad vhodný aj pre tých 
najmenších a mnoho inej zába-
vy. Ani po skončení turnajov sa 
ešte nemusíte zberať domov - o 
19:00 bude program pokračovať 
mimoriadnym verejným stret-
nutím so švédskym misionárom 
Perom Cedergårdhom. Pozýva-
me všetkých, príďte si zahrať, po-
vzbudiť svojich alebo sa jednodu-
cho zabaviť spolu s nami.

Vstup bez registrácie je zdarma 
(vrátane atrakcií).

OZ Slovo života

Športový deň 
2012

Kto by nepoznal alebo aspoň 
nepočul o tajchoch v okolí 
nášho mesta? Veď v horúcom 
lete k nim prichádzali návštev-
níci z celého Slovenska, ale 
aj zo zahraničia. Keď sa v ich 
čerstvých a čistých vodách 
osviežovali, väčšinou sa 
nezamýšľali nad tým, ako tieto 
vodné nádrže vznikli a prečo 
sú len pri Banskej Štiavnici.

Odpoveď na tieto, ale aj ďal-
šie zvedavé otázky o našich ča-
rokrásnych umelých jazerách 
nájdu záujemci v novej krás-
nej knihe Tajchy v okolí Banskej 
Štiavnice, ktorá sa onedlho ob-
javí na pultoch nielen Štiavnic-
kého, ale aj slovenských kníhku-
pectiev.

Jej autori, renomovaný histo-
rik Ján Novák a trojica výbor-
ných fotografov – Vlado Bar-
ta (junior), Vlado Bárta (senior) 
a  Ľubo Lužina pripravili naozaj 
skvostnú knihu. Okrem textov 
a farebných dokumentárnych i 
umeleckých, ale aj historických 
fotografií do publikácie zaradili 
aj vzácne dokumenty o tajchoch 
z archívov Slovenského banské-
ho múzea a Štátneho ústredné-
ho banského archívu. Aby kniha 

propagovala tajchy a naše mesto 
aj v zahraničí, zaradilo vydava-
teľstvo AB ART press, ktoré kni-
hu pripravilo a vydalo aj anglic-
ký preklad všetkých textov.

Vlado Bárta opäť nezabudol 

na svojich rodákov a čitateľov 
Štiavnických novín a aj teraz im 
daroval niekoľko kníh do súťa-
že, ktorú otvoríme už v budú-
com čísle.

www.knihyoslovensku.sk

Nová kniha Tajchy v súťaži 
pre našich čitateľov

Pozvánka
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najlepšie ceny v meste

CITYCITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

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 dvojpodlažný byt, 
cena 55 000,-Eur, tel.č.: 0903 121 901

Prenajmem 2-izbový byt 53m² na  �
Križovatke zrekonštruovaný, nová kú-
peľňa, dlažba, plávajúce podlahy plas-
tové okná, treba vidieť. Byt je čiastočne 
zariadený. Cena dohodou, tel.č.: 0905 
401 648

Predám vo Sv. Antone atraktívny sta- �
vebný pozemok o výmere 772 m², cena 1 
m² 22 € + dohoda, tel.č.: 0905 191 628

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

Pílenie dreva na klátiky,tel.č.: 0908  �
655 270

Hľadám vodiča taxislužby, vek nad  �
21 rokov, tel.č.: 0903 525 019

Dovoz dreva – suché štiepané, met- �
rovica, palety, brikety, stavebniny, 
štrky, piesky, brizolit a iné tel.č.: 0903 
121 901

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

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

Trápi vás choroba, s ktorou si neviete rady? Potom práve pre vás pripra-
vujeme výnimočné stretnutia so skúseným švédskym misionárom Perom 
Cedergårdhom, ktorý tento rok už po štvrtýkrát navštívi Slovensko a ktorý 
sa už roky venuje službe liečenia chorých.

Per Cedergårdh navštívil viac ako 30 krajín vrátane Indie, Thajska, Poľ-
ska, Ruska, Kene, Indonézie, Číny, Mexika, dokonca aj Papuu Novú Gui-
neu. Na jeho zhromaždeniach boli mnohí vyliečení z bolestí chrbtice, sko-
liózy, nádorových a srdcových ochorení, neplodnosti, migrén a mnohých 
iných chorôb. Už aj v Banskej Štiavnici sme boli svedkami mnohých uzdra-
vení. V Banskej Štiavnici pripravujeme dve stretnutia:
1. v piatok 24. augusta 2012 o 18:00 v Kultúrnom centre, Kammerhofská 1.
2. v sobotu 25. augusta 2012 o 19:00 na školských ihriskách
na sídlisku Drieňová.

Obe stretnutia sú otvorené pre všetkých záujemcov, vstup je voľný.
OZ Slovo života Banská Štiavnica

Uzdravenie mocou Ducha – 
zhromaždenia s Perom Cedergårdhom


