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InzercIa

Ulica Malé trhovisko a 
Ulica Zigmund šachta sa 
budú povrchovo opravovať 
celoplošným položením 
asfaltu. 

Mesto Banská Štiavnica určilo 
päť častí, na ktorých sa prevedie 
celoplošné položenie asfaltových 
pásov. Jednotlivé časti úsekov ne-
budú oddelené plynule, ale budú 
na seba nadväzovať. Celková vý-

mera asfaltovaných plôch pred-
stavuje cca 1 619 m². Pokládka 
asfaltu sa prevedie v hrúbkach 
3 cm vyrovnávka a 4 cm vrchná 
vrstva.  Súčasťou požadovaných 
prác bude aj vyčistenie komuni-
kácií a penetrácia pred položením 
asfaltového koberca. Opravu ulíc 
Malé Trhovisko a Zigmund šachta 
bude realizovať spoločnosť Reno-
via, s.r.o., Lieskovská cesta, Lies-
kovec, ktorá zabezpečí aj odvoz 

prebytočných vybúraných hmôt 
a očistenie stavby. Celková cena 
diela, ktorú pre rok 2013 môže 
Mesto Banská Štiavnica vyčleniť 
na tento účel predstavuje čiastku 
22 142,-€. Predpokladaný termín 
realizácie opravy ulíc Malé Trho-
visko a Zigmund šachta sa plá-
nuje na mesiac september, v 35. 
týždni podľa toho ako budú vhod-
né poveternostné podmienky.

 Dušan Vahlandt

Trojičné námestie v našom 
meste patrí k vyhľadávaným 
miestam pre turistov a 
návštevníkov nášho mesta. 

V poslednom období prevláda 
viac názorov na  vylúčenie dopra-
vy z tejto časti mesta  s vytvore-
ním oddychovej zóny. O ďalšom 
vývoji Námestia sv. Trojice sme 
sa opýtali primátorky nášho mes-
ta Mgr. Nadeždy Babiakovej.

Pani primátorka, aké záme-
ry má Mesto s Námestím sv. 
Trojice v najbližšom období?

„V minulom roku naše ná-
mestie oživil ostrovček vytvo-
renej zelene a malé pódiá spolu 
so stromami. Medzi obyvateľmi 
nášho mesta táto zmena vyvo-
lala zo začiatku aj negatívne ná-

zory, ale nakoniec prevládli  po-
zitívne ohlasy u ľudí. Námestie 
sv. Trojice sa tak stalo využíva-
ným miestom pre oddych a relax. 
Chcela by som, aby bol spraco-

vaný návrh riešenia   pre defini-
tívne osadenie zelene a z pravej 
strany, keď vchádzame na Ná-
mestie sv. Trojice, aby sa urobila 
pešia zóna.

Námestie sv. Trojice foto Ján Petrík

•3.str.

Pozvánka 
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 21. augusta 
2013 (streda) o 13.hod. Zasadnu-
tie sa uskutoční v zasadacej miest-
nosti historickej radnice, príze-
mie č.dv. 4. Priestor pre občanov 
od 15:00. Srdečne pozývame! 

 Mgr. Nadežda Babiaková v. r.
 primátorka mesta

Oprava ulice Malé trhovisko a Zigmund šachta 

Ako ďalej s Trojičným námestím?

20 výročie zápisu Banskej Štiavnice
a technických pamiatok okolia
do Zoznamu UNESCO

Ul. Zigmund šachta foto M. Kríž
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mestská polícia
informuje

z programu
primátorky

12. 8. 

Čriepok

Odpovedáme občanom... 

Zdroj: internet

Priestupok proti verejnému po-
riadku 
Dňa 9.7.2013 o 20.55 hod. hliad-
ka MsPo počas výkonu hliadkovej 
služby na Ul. Križovatka v Ban-
skej Štiavnici zistila, že na autobu-
sovej zastávke fajčí neznáma oso-
ba. Po overení totožnosti hliadka 
MsPo zistila, že ide o   M.T. z Ban-
skej Štiavnice. Priestupok bol rie-
šený v zmysle priestupkového zá-
kona v blokovom konaní.     
Voľný pohyb psa 
Dňa 14.7.2013 o 14.30 hod. bolo 
na útvar MsPo oznámené, že pri 
jazere Klinger sa voľne pohybu-
je pes.  Hliadka MsPo po príchode 
na miesto zistila majiteľ psa. Prie-
stupok bol riešený v zmysle prie-
stupkového zákona v blokovom 
konaní.   
Znečistenie verejného 
priestranstva 
Dňa 1.8.2013 o 7.00 hod. hliad-
ka MsPo zistila, že na Ul. F. Ur-
bánka pri nádobách na separova-
ný odpad sú vyhodené matrace z 
postele. Prehratím záznamu z ka-
merového systému bolo zistené, 
že pôvodcom odpadu je M.B. zo 
Zvolena. Priestupok bol riešený v 
zmysle priestupkového zákona v 
blokovom konaní. 

Jozef Mego

Pracovné stretnutie prípravné- �
ho výboru k príprave a organi-
začnému zabezpečeniu poduja-
tia Salamandrové dni 2013.   
13. 8.
Pracovné rokovanie so zá- �
stupcami Ministerstva škol-
stva, vedy, výskumu a športu 
SR ohľadne spolupráce pri prí-
prave slávnostného odovzdá-
vania vyznamenaní ministra 
za mimoriadny prínos v oblas-
ti vedy a techniky, ktoré by sa 
malo uskutočniť práve v našom 
meste.  
Uskutočnilo sa pracovné stret- �
nutie primátorky mesta so sta-
rostami obcí okresu Banská 
Štiavnica k príprave podujatia 
Sitnianska paškrta. 
Zasadnutie Predsedníctva Ob- �
lastnej organizácie cestovného 
ruchu Región Štiavnica.  
14. 8.
Uskutočnilo sa rokovanie  �
Mestskej rady v Banskej Štiav-
nici.  
15. 8.
Práca v meste, individuálne  �
pracovné stretnutia. 
Príprava materiálov pre Mest- �
ské zastupiteľstvo v Banskej 
Štiavnici.  
16. 8.
Práca v meste, individuálne  �
pracovné stretnutia. 
Účasť na 2. ročníku obnovenej  �
„Šmintorínskej  púte“ pred ka-
plnkou pri Šmintorín štôlni na 
Hornej Resle v Banskej Štiavni-
ci.  
17.8.
Účasť na podujatí Okrúhly stôl:  �
UNESCO a svetová kultúra, 
ktoré sa uskutoční v rámci fes-
tivalu Cap á l´ Est.
Slávnostné prijatie občanov  �
nášho mesta v obradnej sieni v 
budove Radnice pri príležitosti 
oslavy ich životných jubileí.
Uvítanie detí do života.  �

Andrea Benediktyová

„Bohatstvo národa udávame aj 
duchovnými hodnotami vyjadre-
nými v eurách.“

Ján Petrík

Nočné osvetlenie
Dobrý deň. Chcela by som vedieť 
prečo už pár dní nesvieti v časti Pov-
razník a Štefultov pouličné osvetle-
nie. Chodím večer pešo z práce a 
cesta od UP na Štefultov je po tme 
veľmi nepríjemná a asi aj nebezpeč-
ná, nakoľko popri ceste nie sú chod-
níky.
Odpoveď:
Uvedený úsek verejného osvetle-
nie nemá automatickú signalizáciu 
poruchy, a preto je potrebné ziste-
nú poruchu nahlásiť. Ďakujeme za 
oznámenie, osvetlenie bude opra-
vené v zmysle poradovníka. Môžete 
nahlasovať priamo na prevádzkova-
teľa verejného osvetlenia – Technic-
ké služby, m. p. B. Štiavnica na tel.č. 
045/692 22 43, 0905 491 034. S úc-
tou 

Peter Heiler
Park na Drieňovej
Pekný deň Vám prajem. Je to veľ-
mi pekné ako sa rozplánovala reali-

zácia parku na sídlisku, ale stále sa 
neviem vyznať z nákresu, že kde je 
teraz pri zelenom činžiaku parko-
visko „akože“, pretože parkovanie 
je na lúke a na výkrese sú vyznačené 
stromy. Bude sa riešiť i táto otázka 
o parkovaní vozidiel? Sme starší a 
naše deti tiež rastú a už teraz je bež-
né, že tu v rodinách majú 2-3 autá a 
to nehovoriac o víkendoch a sviat-
koch keď sa tu schádzajú rodiny a 
nedá sa tu zaparkovať aj keď tu bý-
vame!  Stanislav
Odpoveď:
Pán Stanislav, Projekt revitalizá-
cie parku na sídlisku Drieňová v 
miestach za zeleným činžiakom ne-
rieši parkovisko, ale rieši plochy ze-
lene ďalej od činžiaku, za prístu-
povou cestou do garáží v zelenom 
činžiaku. V blízkosti bytových do-
mov na Učiteľskej ulici sa nachádza 
niekoľko odstavných parkovacích 
plôch, ktoré môžete využívať. 

Zuzana Kladivíková

Pozvánka
BBSK – Pohronské osveto-
vé stredisko Žiar nad Hronom 
– Pracovisko Banská Štiavni-
ca Klub dôchodcov v Banskej 
Štiavnici, Mesto Banská Štiav-
nica srdečne pozývajú Vás a 
Vašich priateľov na podujatie
SENIORSKÉ  TALENTÁRIUM
nesúťažná prehliadka záujmo-
vo-umeleckej činnosti senio-
rov (hudba, spev, tanec, ume-
lecké slovo, vlastná tvorba...)
Hosť podujatia: Michel de 
Maulne, umelecký riaditeľ fes-
tivalu Cap á ĺest. Podujatie sa 
koná pod záštitou primátorky 
Mesta Banská Štiavnica, štvr-
tok, 22.8.2013 o 10.30 hod. v 
kine Akedemik Banská Štiav-
nica (Nám. sv Trojice)
Na Vašu účasť sa tešia organi-
zátori a účinkujúci.
Bližšie informácie: 0915 819 
989, e-mail: petrova@osveta-
ziar.sk  Mária Petrová

Úspešný projekt 
Vzdelávanie seniorov 

Mesto Banská Štiavnica bolo 
úspešné v získaní nenávrat-
ného finančného príspevku 
z Operačného programu 
Vzdelávanie. 

Projekt s názvom „Vzdelávanie se-
niorov v Meste Banská Štiavni-
ca“  bol zaradený na zoznam úspeš-
ne schválených projektov v rámci 
výzvy OPV-2012/2.1/03-SORO, 
Prioritnej osi 2. Ďalšie vzdelávanie 

ako nástroj rozvoja ľudských zdro-
jov, Opatrenia 2.1 Podpora ďalšieho 
vzdelávania. 
Zmluva o poskytnutí nenávratné-
ho finančného príspevku k projektu 
bola uzatvorená začiatkom mesiaca 
august a v nasledujúcich týždňoch 
začne plánovanie samotnej reali-
zácie projektu a jeho vzdelávacích 
aktivít. O ďalších krokoch v rámci 
úspešného projektu Vás budeme in-
formovať. -rramv-
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 Vedie ma k tomu sku-
točnosť, aby sa zachovala zeleň a 
námestie sa oživilo, aby sa tu ľudia 
cítili dobre. Aby mohli byť po pravej 
strane mobilné stánky, pódiá pre 
malé kultúrne podujatia, remesel-
né akcie počas leta. V spolupráci s 
mestskými architektmi bude vypra-
covaný takýto zámer, štúdia návrhu 
riešenia.“

Kedy by malo dôjsť k realizáciu 

tohto zámeru?
„K realizácii tohto zámeru by sa 

malo definitívne pristúpiť v roku 
2014 v spolupráci s Oblastnou or-
ganizáciou cestovného ruchu, aby 
Trojičné námestie bolo miestom 
oddychu, kde by sme si mohli pose-
dieť, vypiť kávu a stráviť tu príjem-
né chvíle, prečítať si knihu, noviny a 
to bude zámer, na ktorom začíname 
pracovať. Tento zámer, keď bude 

pripravený, následne sa k nemu  
budú môcť vyjadriť aj obyvatelia 
nášho mesta a to spôsobom návr-
hov cez internetovú stránku nášho 
mesta a podať návrhy na zlepše-
nie, čo by sa dalo, čo by chceli ešte 
do tohto zámeru zakomponovať. 
Následne by sa spracoval projekt, 
ktorý bude schvaľovať Mestské za-
stupiteľstvo a po chválení by bol aj 
zrealizovaný.“ Michal Kríž

novInky

•1.str.

Kreativita bez obmedzení foto Zuzana Patkošová

Ako ďalej s Trojičným námestím? Kam v BŠ a okolí? (15.8.- 24.8.)
15. – 18.8. FESTIVAL CAP À 
L´EST
Info: capalest.com
15./16./17.8.  LETNÉ DIELNIČ-
KY V KAMMERHOFE
Kammerhof, 9:30 - 15:30 
Info: muzeumbs.sk
15.8./22.8. TVORIVÉ DIELNE 
PRE ŠIKOVNÉ RÚČKY V DIVNEJ 
PANI
17:00 - 19:00,  Vstupné: 3 €
KONCERT DUCHOVNEJ HUD-
BY
15.8. Sv. omša a koncert, Kostol 
sv. Egídia, Ilija, 17:00  
16.8. Koncert, Kostolík, Horná 
Roveň, 18:00 
16.8. PUSCHKIN PARTY
Pražovňa, 21:00 
17.8.  PEČENÉ PRASIATKO NA 
TERASE U BLAŠKOV
s country skupinou Hurikán, od 
18:00 
Počúvadlianske jazero
17.8.  LETNÉ KINO: KURA NA 
SLIVKÁCH
Bel/Fra./Nem., 2011, 93 min., 
MP 12, Vstupné: 2,50 €
Amfiteáter 
17.8.  KONCERT: DARKNESS 
POSITIVE JAZZ QUINTET
Archanjel Caffé Bar, 
18.8.  FESTIVAL: OSMIDIV
Amfiteáter, 15:00
Predpredaj: 6 €, na mieste 9 €. 
21.8. ROZPRÁVKA V DIVNEJ 
PANI. Bábkové „putovné“ dreve-
né divadlo, 
Perníková chalúpka, 17:00 
Deti: zdarma, dospelí: 5 € 
22.-24.8. MINI JAZZNICA 2013
22.8. Mojše Band, Art Café, 
20:00/
Malalata Soundsystem, Archan-
jel, 21:30
23.8. Zuzana Mikulcová Band, 
Libresso, 19:00/ 
Jana Gavačová Trio feat. Gabriel 
Jonáš, Art Café, 21:30/
Django Orchestra, Archanjel, 
22:00
23.8. Jazzová poviedkáreň s Ľubi-
cou Bystrickou, Libresso, 18:00
24.8. Jana Bezek Trio, Libresso, 
19:00/Three Pianos,
Art Café,  21:30/  Talent Transport, 
Art Café, 22:00 
Sprievodné podujatia: 
24.8. Hudobný workshop Jany 
Bezek, Libresso, 17:00
24.8.  SITNIANSKA PAŠKRTA
Súťaž vo varení kotlíkových špe-
cialít, 10:00 – 18:00 
Počúvadlianske jazero, info: ban-
skastiavnica.sk 

Región Banská Štiavnica         

Rozpálené námestie, rozžia-
rené tváre remeselníkov, 
kultúrny program s detvian-
skymi cifrošmi, stredoveká 
strelnica, drevený kolotoč, 
dobrôtky a drobnosti pre 
návštevníkov.

Všetko podčiarknuté dobrou at-
mosférou, vytvorilo príjemné 
podujatie počas celého dňa na 
akcii Nezabudnuté remeslá, kto-
rá sa uskutočnila 3.8.na Námestí 
sv.Trojice. 
Organizátor dohliada na chod ak-
cie a veľakrát si neužije momen-
ty, ktoré v každom z nás zanechajú 
ten pocit, na ktorý sa nezabúda.
Tieto remeslá dopadli 
inak... Remeselníci boli 
spokojní, pristavovali 
nás a ich spovede boli 
skoro na vlas rovnaké. 
Chvíle v ktorých sme 
boli hrdí na to, že sme 
obyvateľmi Štiavnice. 
Že práve my organizu-
jeme takéto podujatie, 
a že remeselníci tak 
ako návštevníci sem 
chodia radi. Pochvália 
,pochvalou povzbudia, 
s nadšením dodajú silu 
do ďalších mesiacov.
Nezabudnuté remeslá 
sa stali nezabudnuteľ-
nými vďaka ľuďom.
Na záver jedno z poďa-
kovaní, ktoré sme do-
stali týždeň po akcii.
„Chcem sa Vám i tou-
to cestou veľmi krásne 
poďakovať za možnosť zúčastniť 
sa krásnej akcii, akou sú Nezabud-
nuté remeslá. I vďaka Vám, veľmi 
dobrej organizácii, sme prežili veľ-
mi príjemný deň.

Horúce remeslá

Prajem Vám naďalej veľa úspechov 
a množstvo vydarených akcií.
S pozdravom. Kováčová „
 My ďakujeme všetkým, ktorí sa 
akýmkoľvek spôsobom zaslúži-

li o príjemný priebeh akcie,a tým 
obohatili nielen seba, ale hlavne 
iných.

Zuzka Patkošová 
a kol.Odd.KŠaMK

Aj domáci rozširujú okruh zručných remeselníkov foto Zuzana Patkošová
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Šiestykrát v histórii sa v Banskej 
Štiavnici zišli najlepší šachisti, aby 
si v dňoch 6.-14.7.2013 zmerali 
sily na Medzinárodných majstrov-
stvách Slovenska. Medzi ženami 
zvíťazila podľa očakávania sloven-
ská ratingová jednotka Eva Repko-
vá, pred obhajkyňou vlaňajšieho pr-
venstva Júliou Kočetkovou. Titul 
majstra SR mužov vybojoval talen-
tovaný veľmajster Peter Michalík, 
pred minuloročným víťazom Já-
nom Markošom. O najväčšie pre-
kvapenie turnaja sa však postaral 
ziskom bronzovej medaily ešte len 
14 ročný Christopher Repka, ktorý 
ukázal veľký talent a zanedlho ho 
možno uvidíme v slovenskom re-
prezentačnom družstve. Celkovým 
víťazom turnaja sa stal Tomáš Kr-
ňan, ktorý má síce slovenské kore-

ne, v súčasnosti však reprezentuje 
Kanadu a nemohol preto získať ti-
tul majstra SR. Väčšina účastníkov 
spomedzi 173 členného štartového 
poľa bola z krajín V4 (Poľsko, Ma-
ďarsko, Česká republika a Sloven-
sko), prišli však aj hráči z Ruska, Ka-
nady a Kazachstanu.
Za zmienku určite stojí výkon 16 
ročného Lukasza Nowaka z Poľska, 
ktorý pre ťažké telesné postihnutie 
mohol iba ležať na vozíku a dikto-
vať svoje ťahy asistentovi. Napriek 
svojmu veľkému hendikepu doká-
zal vybojovať vynikajúce 41. miesto 
a predstihnúť mnohých renomova-
ných hráčov, za čo si vyslúžil špeci-
álnu cenu primátorky mesta Mgr. 
Nadeždy Babiakovej. 
V turnaji štartovalo aj 8 šachistov 
z domáceho klubu ŠK Opevnenie 

Banská Štiavnica. Najlepšie z nich 
sa umiestnil Július Hipszki, ktorý 
obsadil 148. miesto. V ťažkej me-
dzinárodnej konkurencii to však bol 
turnaj predovšetkým na získavanie 
nových skúseností. Milan Maroš

aktualIty

Národný výstup 
na Sitno
V nedeľu dňa 21.7.2013 sa usku-
točnil už 12.ročník „Národné-
ho výstupu na Sitno“. Poduja-
tie sa uskutočňuje pravidelne od 
roku 2002 pri príležitosti vyhlá-
senia Deklarácie o zvrchovanos-
ti SR, ktorú prijala SNR dňa 17. 
júla 1992. Podujatie malo svoj za-
čiatok o 11:00 na vrchole Sitna. 
Popri hlavných organizátoroch, 
ktorými boli: Dom Matice sloven-
skej v Leviciach a MOS v B. Štiav-
nici, Štiavnických Baniach, Žar-
novici a Prenčove sa podieľala na 
príprave Živena – spolok sloven-
ských žien v Banskej Štiavnici, ako 
aj OO SNS. Po hymne SR nasledo-
vali príhovory predstaviteľov MS, 
ako aj zahraničných hostí, nasle-
dovala už tradičná báseň pred-
sedníčky Živeny Jolany Šamovej 
„Vlasť“. Veľmi pôsobivé však bolo 
vystúpenie Ing. Dominika Kútni-
ka na jeho ľúbozvučnej, neodmys-
liteľnej fujare. Podujatie pokračo-
valo populudní na hrádzi tajchu 
Počúvadlo, bohatým kultúrno-
spoločenským programom. Vy-
stúpili v ňom folklórne súbory zo 
Žarnovice, Čabaja – Čápora a Koz-
máloviec. Záver podujatia bol už v 
tradičnej družnej, spoločenskej at-
mosfére.                                        ŠN  

Sergej Movsesian znovu kráľom Štiavnice
13.7. 2013 sa na Námestí sv. 
Trojice už po deviatykrát 
stretli milovníci histórie a 
šachovej hry, aby si vychutnali 
nočnú partiu živého šachu, 
unikátnu nielen na Slovensku, 
ale v celom stredoeurópskom 
regióne.

 Keďže počasie organizátorom 
prialo a Banská Štiavnica aj v 
tomto roku láka zvýšený počet tu-
ristov, môžeme smelo povedať, že 
tento ročník  akcie Štiavnický živý 
šach bol jedným z najúspešnejších 
v histórii. Celému podujatiu pred-
chádzali medzinárodné Majstrov-
stvá SR v šachu o ktorých píšeme 
na inom mieste Štiavnických no-
vín. Sobotný program na námes-
tí odštartoval už tradične histo-
rickým sprievodom, ktorý otvoril 
jarmok. 
Aj v tomto roku sa dalo na tr-
hoch nakúpiť kadečo – domino-
vali ručne tvorené produkty, ne-
chýbalo dobré občerstvenie či 
ukážky poctivej remeselnej prá-
ce. V programe zaujali šermiari 
z Košíc – Aramis, zaujímavá pre-
hliadka historických kostýmov a 
zbraní v podaní Bojníka, tempe-
ramentná hudba z Čiech Codex, 
či živá zábava s Erikom a Mirom 
Kasprzykom. Pri hradbách Staré-
ho zámku počas podujatia otvoril 
svoje brány Štiavnický remeselný 
cech, ktorý sa môže stať jednou z 
atrakcií mesta. O 17:00 hod. sa 

na námestí predstavili Ján Mar-
koš a Sergej Movsesian v tradič-
nej simultánke. O deviatej ve-
čer sa nakoniec rozsvietili svetlá 
a veľká nočná šou mohla začať. 
Na svoje miesta nastúpilo 32 šer-
miarov z Banskej Štiavnice a Prie-
vidze a predviedli svoje umenie v 
tradičnej partii veľmajstrov hra-
nej naslepo so zaviazanými oča-
mi. Skúsení veľmajstri predviedli 
partiu plnú atraktívnych súbojov, 
čo potešilo i tých, ktorí šachovej 
hre nerozumejú. Excelentné pre-
vedenie súbojov bolo výsledkom 
takmer ročnej práce všetkých 
tých, ktorí absolvovali trénin-
gy pod vedením Kamila Fojtíka, 
šéfa skupiny Bojník. Partia skon-
čila nakoniec nerozhodne, a tak o 
výsledku rozhodla blesková hra, 
v ktorej dominoval Sergej Mov-
sesian a znovu sa tak stal kráľom 
šachovej Banskej Štiavnice.
Po ukončení hlavného progra-
mu nasledovalo výnimočné noč-
né predstavenie sokoliarov sv. Ba-
vona, skvelá ohňová šou v podaní 
Aramisu i zvodné tance v poda-
ní Florentu. Štiavnický živý šach 
2013 sa po týchto vystúpeniach 
stal históriou, ale veríme, že ten-
to ročník ostal natrvalo v srdciach 
všetkých prítomných. 
Veľkým potešením bolo po akcii 
sledovať reakcie verejnosti. Me-
dzi dva najvýznamnejšie medi-
álne „úlovky“ patria bezpochyby 
reportáž v hlavnej spravodajskej 

relácii TV Markíza, ale aj rozsiah-
la fotoreportáž na najvýznamnej-
šom svetovom šachovom serveri 
chessbase.com. Aj tieto výstupy 
dokázali, že toto podujatie má 
veľký význam a je jedinečné nie-
len na Slovensku, čo potvrdil v 
rozhovore pre TASR aj S. Movse-
sian, ktorý navyše nazval Banskú 
Štiavnicu jeho „malým Armén-
skom“.
Na záver mi dovoľte poďakovať 
kolektívu spolupracovníkov na 
Mestskom úrade (oddelenie kul-
túry, športu a mediálnej komu-
nikácie a ďalšie oddelenia, ktoré 
sa do príprav zapojili) za obeta-
vosť pri príprave akcie, vedeniu 
mesta za trvalú podporu poduja-
tia, všetkým partnerom a spon-
zorom, R. Kartíkovi a pracovní-
kom menších obecných služieb 
za technickú asistenciu pri vý-
stavbe tribúny.  Mimoriadne po-
ďakovanie patrí všetkým účin-
kujúcim, obzvlášť 32 figúram zo 
Štiavnického živého šachu, ktoré 
sa na svoje vystúpenie intenzív-
ne dlhodobo pripravovali.   Veľká 
vďaka patrí aj Milanovi Marošovi 
ml. nielen za tradičné zhostenie 
sa pozície herolda, ale aj za spo-
luprácu na šachovej zložke podu-
jatie, Sergejovi Movsesianovi za 
neutíchajúcu podporu akcie a Já-
novi Markošovi za účasť na pod-
ujatí a jeho propagáciu medzi ša-
chovou verejnosťou. 

Rastislav Marko 

Na šachovom šampionáte medailistom 14 ročný chlapec

Obe podujatia podporili:
Hlavný partner: Visegrad Fund.  
Partneri:Banskobystrický samo-
správny kraj, Slovenské banské 
múzeum, ESET, CoraGeo, Kingfis-
her, KCERO, NADRESS, SBM, 
Combin s.r.o., Spektrum Art.Me-
diálni partneri: Rádio Expres, MY, 
TASR, Slovenská autobusová do-
prava Zvolena, a.s., kamsdetmi.
sk, sdetmi.com, podujatie.sk, od-
porucame.sk, Štiavnické noviny.

IC informuje...
V mesiaci august budú mať turisti 
možnosť sa denne prejsť centrom 
Banskej Štiavnice s certifikovaným 
sprievodcom v rámci tzv. Denného 
sprevádzania. Sprevádzanie začína 
o 16:00 a potrvá hodinu. Poplatok 
za účastníka je 2,50€. Minimálny 
počet účastníkov je 5 osôb.

Blahoželanie
Dňa 24.júla sa dožil významného 
životného jubilea – 85 rokov dlho-
ročný člen Klubu dôchodcov v Šte-
fultove, bývalý pracovník Tabako-
vej továrne v Banskej Štiavnici p. 
Rajmund Čerchla. Menovaný je 
aktívnym členom Klubu dôchod-
cov, zúčastňuje sa brigád a vykoná-
va zdarma aj rôzne údržbárske práce 
pre klub. Do ďalších rokov života mu 
všetko najlepšie, hlavne veľa dobré-
ho zdravia a šťastia v kruhu rodiny 
prajú členky a členovia Klubu dô-
chodcov v Štefultove. Milan Štencl 
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 XI. ročník festivalu bol symbo-
licky zahájený už v nedeľu 11. 
augusta hudobno-poetickým 
pásmom domácich autorov 
,,Láska a smrť z mestských 
hlbín“, otvorením novej 
galérie Schemnitz Gallery, 
ktorá v rámci festivalu pred-
stavuje diela fotografa Alberta 
Marenčina a akademického 
sochára Milana Lukáča, i 
ohnivým flamengom Heleny 
Cueto. Capalest je tu a teraz. 

Vyberte si z bohatej ponuky jedineč-
ných podujatí za prítomnosti tých naj-
lepších umelcov, medzi ktorých nepo-
chybne patrí aj naša rodáčka Emília 
Vášáryová.
ŠTVRTOK 15.augusta
Babylon jazykov  - 15:00 v kaviareni 
Libresso (vstup voľný). Magické stret-
nutie s poéziou v jazykoch zúčastne-
ných krajín prinesú Michael Deguy, 
Titos Patrikios, Vishnu Khare, Clau-
dio Pozzani, Tiziana Colusso, Dana 
Podracká, Ján Švantner, Peter Šulej, 
Michal Habaj, Eva Luka, Rút Lichne-
rová. Generátor X - 17:00 v kaviarni 
Art Café (vstup voľný). Tanečno-poe-
tické predstavenie v podaní Petra Šu-
leja, Michala Habaja, Jany Tereko-
vej a Zuzany Hijaníkovej. Quatuor de 
Guitares de Versailles 19:00 Kostol 
sv. Kataríny (vstupné 10/ 7 €). Kon-
cert v podaní špičkových interpretov, 
ktorí povýšili gitaru na jedinečný ná-
stroj. Po Kremnici, Dudinciach a Zvo-
lene navštívia aj Banskú Štiavnicu. 
Stéphane Mallarmé -Hliadka osame-
nia 20:30 Rytierska sála Starého zám-
ku (vstupné 8/5 €) . Pásmo venované 
stému výročiu narodenia Jozefa Féli-
xa a Jánovi Švantnerovi, básnikovi a 

prekladateľovi Mallarmého. Účinku-
jú : Štefan Bučko a Sylvain Macháč so 
sprievodom gitary Charlesa Raguina.
PIATOK 16.augusta:
Prekladateľský seminár 10:00- 13:00 
a 15:00- 16:30 hotel Grand Matej. 
Francúzština pre najmenších s Nico-
lasom 15:00 Botanická záhrada. Slo-
vo navzdory kameňu 17:00 Art Café 
(vstup voľný). Autorské čítanie poézie 
Michela Deguy. Chceme básne o láske 
19:30 nádvorie Starého zámku (vstup-
né 15/ 10 €). Pocta Jánovi Smrekovi, 
básnikovi zbožňujúcemu ženu, lásku 
a život, v hviezdnom obsadení, Emília 
Vášáryová, Milan Kňažko, Michel de 
Maulne, na viole hrá Peter Vrbinčík. 
Francúzske šansóny 21:30  kaviareň 
Libresso (vtupné 6/4,20 € ). Po mimo-
riadnom ohlase je tu opäť speváčka 
Anna- Marie Bélime v sprievode akor-
deonistu Fera Kubiša s piesňami Edit 
Piaf i novým repertoárom.
SOBOTA 17. augusta :
Okrúhly stôl: UNESCO a svetová kul-
túra 11:00 nádvorie Kammerhofu 
(vstup voľný). Hostia: Nadežda Ba-

biaková, primátorka Banskej Štiavni-
ce, Jozef Labuda, , Katarína Vošková, 
Ľubica Pinčíková, Viera Dvořáková, 
Lubomír Lužina. Francúzština pre 
najmenších s Nicolasom 15.00 Bo-
tanická záhrada. Moja myseľ je čier-
na ovca -15:00 v Art Café (vstup voľ-
ný). Autorské čítanie: Titos Patrikios, 
Tiziana Colusso, Dana Podracká, Ján 
Švantner. Roztrhnutá strana - 17.00 
v kaviarni Gavalier (vstup voľný). Au-
torské čítanie: Claudio Pozzani, Vish-
nu Khare, Eva Luka. Na jednej lodi…
19.00 v Libresse (vstupné 5/3,5 €). 
Večer na vlnách lásky k poézii a hud-
be s jediným cieľom, podeliť sa o ten-
to prchavý okamih prinášajú priatelia 
Michel de Maulne s poéziou a Charles 
Raguin s gitarou a lutnou. Jazyk ryt-
mu –jazzový koncert s pojený s poé-
ziou, 20:30 v Pražovni (vstupné 6 € ). 
Festival uzavrieme s perkusionistami 
Alainom a Sébastienom. Rytmický ve-
čer na dvoch klávesniciach – vibrafón 
a marimba- neočakávaná cesta jazy-
kom rytmov.

 Janka Bernáthová

Cap à ĺ Est je tu a teraz

Témou tradičných nočných divadel-
ných prehliadok na Starom zámku 
v Banskej Štiavnici, ktoré organizu-
je Slovenské banské múzeum už po 
11-krát, sú v roku 2013 rozprávky. 
Pre všetkých, ktorí sa radi smejú, sú 
pripravené netradičné rozprávky ako 
napr. Ako sa hlúpy Jano kráľom stal, O 
zlatej rybke, ktoré budú vyrozprávané 
jedinečným a humorným spôsobom v 
podaní Umelecko- historickej spoloč-
nosti BOJNÍK z Bojníc a ozvláštnené 
šermiarskym vystúpením.

Návštevníci sa môžu tešiť okrem 
rozprávok aj na tajuplnú atmosféru 
nočných priestorov Starého zámku 
a dúfame, že pod hviezdnou ban-
skoštiavnickou oblohou. 
Nočné divadelné prehliadky sú na 
programe 24. augusta a posledná 
prehliadka v tomto roku je napláno-
vaná na 7. septembra ako jedno zo 
sprievodných podujatí k Salaman-
drovým dňom v Banskej Štiavnici.
Prvý vstup je o 20:30. Ďalšie vstupy 
sú pre návštevníkov pripravené o 

21:00, 21:30 a o 22:00 hod. Mediál-
nym partnerom podujatia je Rádio 
Expres. VSTUPNÉ: Predpredaj : deti  
(5-18 rokov) 3,00 €, dospelí 4,00 €, 
v deň podujatia deti ( 5-18 rokov ) 
3,50 €, dospelí 5,00 €. Predpred-
aj končí  jeden deň pred začiatkom 
podujatia o 16:00 hod. Iné, ako uve-
dené zľavy nie je možne uplatniť.
REZERVÁCIE: Informačné cen-
trum: +421 45 692 05 35
Starý zámok : +421 45 694 94 72

Petra Páchniková

Nočné divadelné prehliadky na Starom zámku

Osmidiv 2013
Občianske združenie Milan Šte-
fánik  vás pozýva na 4. ročník be-
nefičného koncertu  pre osoby s 
mentálnym postihnutím: 18. AU-
GUST 2013 O 15:00, BANSKÁ 
ŠTIAVNICA, AMFITEÁTER
15:00 / YELLLOWE
16:00 / LOLA BEŽÍ (cz)
17:00 / XINDL X (cz)
17:55 / ZUŠ Nové Zámky
18:10 / HORKÝŽE SLÍŽE
19:20 / VIDIEK
moderuje Jožo Pročko
Vstup od 14:00 h. - Zumba s Lu-
ciou. Vstupné je bezplatné pre oso-
by s mentálnym a zdravotným po-
stihnutím a pre deti do 140 cm. 
Vstupné pre verejnosť je 6,00 € v 
predpredaji a 9,00 € na mieste. 
Predpredaj Ticketportal, Čajov-
ňa klopačka, Informačné centrum 
Banská Štiavnica. 

Grantový projekt
ZŠ s MŠ Banská Belá je  ako jedi-
ná v banskoštiavnickom okrese za-
pojená do projektu EÚ  - Vzdeláva-
ním pedagogických zamestnancov 
k inklúzii marginalizovaných róm-
skych komunít.   Čo priniesol prvý 
rok jeho realizácie? EÚ  poskytla fi-
nančné prostriedky  pre vytvorenie 
dvoch  nových pracovných miest na 
obdobie dvoch rokov. To znamenalo 
zamestnanie  dvoch asistentiek uči-
teľa. Počas vyučovania individuálne 
pracovali v triede  s deťmi, ktoré ich 
pomoc potrebovali, popoludní po-
máhali mnohým deťom s prípra-
vou na vyučovanie. Vďaka projektu 
bolo možné od septembra  otvoriť  
aj nové záujmové útvary. Najväčší 
záujem bol o hravú angličtinu, vare-
nie a pečenie, potom to bola tvori-
vá dramatika a hravá matematika, 
práca s počítačom, moderné tance 
a choreografie , tvorivé spracova-
nie materiálu a volejbal. Takže kaž-
dý žiak mohol rozvíjať svoje záľuby 
vo viacerých záujmových útvaroch.  
Veľkým prínosom  projektu bolo 
získanie dvoch najmodernejších in-
teraktívnych tabúľ, čím sa ich počet 
v ZŠ Banská Belá zvýšil na 6. Všetci  
učitelia  sú  pre prácu s nimi zaško-
lení, a tak ich hneď začali používať 
vo vyučovacom procese. V novom 
školskom roku škola získa ešte 10 
najmodernejších počítačov a učeb-
né pomôcky v hodnote 11 000 €, 
ktoré budú  učiteľmi a žiakmi vyu-
žité počas vyučovania. 

 A. Bertová
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Dňa 4.7.2013 sa dožil 
životného jubilea 70 rokov 
PhDr. RNDr. Ján Novák, CSc. – 
prvý a dlhoročný šéfredaktor 
Štiavnických novín, ich hlavný 
tvorca a dodnes ich prispie-
vateľ, historik, múzejník, 
archivár, pamiatkár, verejný a 
kultúrny činiteľ. 

Pri tejto príležitosti ho prijala dňa 
13.7.2013 primátorka nášho mesta 
Mgr. Nadežda Babiaková v obrad-
nej sieni banskoštiavnickej radnice 
aj za účasti jeho najbližších rodin-
ných príslušníkov, ďalších predsta-
viteľov mesta, jeho priateľov a zná-
mych. V slávnostnom prejave mimo 
iného uviedla: 
   „Náš jubilant sa síce narodil 
4.7.1943 v Liptovskom Trnovci, ale 
od r. 1965 až do súčasnosti stále patrí 
k najvýznamnejším osobnostiam B. 
Štiavnice. Mimoriadne významným 
spôsobom sa zapísal aj do rozvoja 
slovenského múzejníctva, archivníc-
tva, pamiatkovej starostlivosti, his-
torickej produkcie, žurnalistiky, ale 
aj organizovania vedeckého bádania 
a rozvoja viacerých spoločenských 
organizácií na Slovensku.  Bol  dl-
horočným riaditeľom Slovenského 
banského múzea (SBM), ale aj Štát-
neho ústredného banského archívu 
(ŠÚBA), pracovníkom Útvaru splno-
mocnenca vlády pre mestské pamiat-
kové rezervácie, vysokoškolským 
pedagógom na banskoštiavnickej 
Katedre muzeológie UMB v B. Bys-
trici, poslancom MsZ, ale aj zástup-
com primátora mesta. S jeho menom 
je neodmysliteľne spojený výrazný 
rozvoj B. Štiavnice, SBM a ŠÚBA.  Do 
B. Štiavnice prišiel v r. 1965 po absol-
vovaní štúdií histórie na Filozofickej 
fakulte a súčasne aj geografie na Prí-
rodovedeckej fakulte  UK v Bratisla-
ve. Odvtedy až na roky 1978 – 1979, 
kedy pôsobil na Ministerstve kultú-
ry vo funkcii vedúceho oddelenia pa-
miatok stále žije a pracuje v B. Štiav-

nici. V r. 1965 – 1978 a 1998 – 2001 
bol riaditeľom SBM. Mal mimoriad-
ne zásluhy na skonštituovaní tejto 
celoslovenskej inštitúcie – dodnes je-
dinej svojho druhu na Slovensku. Za-
slúžil sa najprv o získanie do správy 
múzea i takých dominánt, akými sú 
Nový zámok, Kammerhof, Klopačka 
i objektov dnešnej Galérie J. Kollára, 
budúceho areálu  Banského múzea v 
prírode (skanzenu), šachiet Terézia 
a  Weiden, aj dedičnej štôlne Glan-
zenberg. Všetky novozískané histo-
rické objekty a priestory - vrátane 
podzemných,  boli pod jeho vedením 
najprv zrekonštruované, resp. sprí-
stupnené a následne v nich boli in-
štalované celoslovenské expozície. 
Prvá moderná celoslovenská ložisko-
vo-mineralogická expozícia bola sprí-
stupnená už v r. 1968 v Berggerichte 
a následne aj štôlňa ústiaca do ná-
dvoria tejto budovy. 
   Už v 70-tych  rokoch  20. stor.  sa 
pod jeho vedením múzeum stalo naj-
významnejším banským múzeom v 
Európe a najvýznamnejším stredis-
kom výskumu svetoznámej baníckej 
minulosti Slovenska a B. Štiavnice 
zvlášť. Na pôde múzea boli každo-
ročne významné medzinárodné kon-
ferencie, výstavy a vydávané boli aj 
každoročne viaceré publikácie. Od r. 
1967 začal vydávať Zborník SBM a 
postupne vychádzali pod jeho vede-
ním aj ďalšie publikácie.
   Ako riaditeľ ŠÚBA (1979 – 1991) sa 
zaslúžil najprv o získanie 2 vzácnych 
historických objektov a následne o 
ich rekonštrukciu, pričom zvlášť ná-
rodná kultúrna pamiatka niekdajšie-
ho rektorátu Baníckej a lesníckej aka-
démie, ktorá bola v havarijnom stave 
a kde je v súčasnosti riaditeľstvo ar-
chívu a podstatná časť archívnych 
dokumentov, je jedna z najkrajších 
zrekonštruovaných a reštaurovaných 
objektov mesta. Pod jeho vedením 
získal archív, tak ako predtým múze-
um, významný medzinárodný kredit. 
S jeho menom je neodmysliteľne spo-
jené iniciovanie a príprava uznesenia 
slovenskej vlády 58/1978 o záchra-
ne pamiatok a budovaní technickej 
a sociálnej infraštruktúry B. Štiavni-
ce, pričom sa osobne zúčastnil aj na 
rokovaní vlády pri prerokovaní tohto 
materiálu, ktorý bol pripravený pod 
jeho vedením. Toto najvýznamnej-
šie uznesenie v doterajších dejinách 
B. Štiavnice znamenalo nielen začia-
tok systematickej obnovy pamiatok, 
ale aj rekonštrukciu havarijnej kana-
lizácie, vybudovanie obchvatových 

komunikácií, sídliska Drieňová, ne-
mocnice, III. ZŠ a areálu SOUL, kto-
rý neskôr slúžil aj pre Fakultu eko-
lógie a environmentalistiky TU vo 
Zvolene. Výraznou mierou sa podie-
ľal - ako vedúci autorského kolektívu 
aj na príprave materiálov k zapísaniu 
B. Štiavnice a technických pamiatok 
okolia do Zoznamu svetového  dedič-
stva UNESCO v r. 1993. Ako posla-
nec MsZ v 3 volebných obdobiach v 
r.1990 – 2002 a zástupca primátora 
mesta v r. 1996 – 1997 sa výraznou 
mierou podieľal na všetkých rozvojo-
vých programoch mesta. Zaslúžil sa o 
vznik vysokého školstva a sídla okre-
su v B. Štiavnici od r.1996, Územné-
ho spolku SČK, bol prvým predse-
dom jeho Výkonnej rady od r. 1996,  
je nepretržite od r. 1990 predsedom 
MO Matice slovenskej v B. Štiavnici, 
spoluzakladateľom a aktívnym čle-
nom Výboru Banskoštiavnicko-hod-
rušského baníckeho spolku od jeho 
založenia v r. 1992 až dodnes. Bol ini-
ciátorom a organizátorom mnohých 
mestských, celoslovenských i medzi-
národných vedeckých, odborných, 
kultúrnych a spoločenských podu-
jatí, je uznávaným historikom u nás 
i v zahraničí s mimoriadne plodnou 
publikačnou aktivitou. V 60. a 70. ro-
koch 20. stor. bol členom vedenia vý-
znamných československých a slo-
venských vedeckých spoločností, z 
ktorých funkcií sa výraznou mierou 
podieľal na organizovaní výskumu 
svetoznámych tradícií vedy, techni-
ky a školstva na Slovensku. Podieľal 
sa na príprave mnohých expozícií a 
výstav nielen v SR, ale aj v zahraničí,  
viacerých historických dokumentár-
nych filmov, bol autorom námetov 
na pamätné mince i známky s histo-
rickými motívmi. Bol zakladateľom 
Štiavnických novín, ktorých bol šéf-
redaktorom a hlavným tvorcom v r. 
1990 – 1998.“
   Za svoje zásluhy, ako ďalej uviedla 
primátorka mesta, dostal viacero vy-
znamenaní a ocenení - v r. 1975 mu 
bolo udelené rezortné vyznamenanie 
Ministerstva kultúry „Vzorný pracov-
ník kultúry“, v r. 1990 dostal vtedy 
najvyššie archivárske vyznamenanie v 
SR „Križkovu medailu“ a aj v r. 2003 v 
tom čase najvyššie archivárske vyzna-
menanie „Zlatú medailu Fr. V. Sasinka 
za celoživotné zásluhy o rozvoj archiv-
níctva v SR“, v r. 2000 mu minister ži-
votného prostredia SR udelil „Čestné 
uznanie za mimoriadne výsledky a dl-
horočný prínos v starostlivosti o život-
né prostredie“, spolu so zlatou medai-

lou za zásluhy o rozvoj SBM, v r. 2002 
bol zapísaný do Knihy cti SČK „Za zá-
sluhy o rozvoj SČK a pomoc pri reali-
zácii jeho úloh“, v r. 2006 mu minis-
ter hospodárstva SR udelil rezortné 
vyznamenanie „Za zachovanie tradí-
cií“. Mesto mu udelilo taktiež viacero 
ocenení – v r. 1994, 1998, 2000 a v 
r. 2003 obdržal   „Výročnú cenu mes-
ta za celoživotné zásluhy o záchranu 
kultúrneho dedičstva a rozvoj mesta, 
za vybudovanie SBM jedného z naj-
významnejších banských múzeí na 
svete, iniciovanie a prípravu uznese-
nia slovenskej vlády č. 58/1978, ma-
teriálov vedúcich k zapísaniu Banskej 
Štiavnice do Zoznamu svetového kul-
túrneho a prírodného dedičstva UNE-
SCO, za rozšírenie dobrého mena B. 
Štiavnice doma aj v zahraničí svojou 
vedeckou, kultúrnou a žurnalistickou 
činnosťou“. Súčasťou slávnostného 
ceremoniálu, v ktorom vystupoval aj 
spevokol Štiavničan bol aj slávnostný 
skok cez kožu jubilanta, ktorý uspo-
riadal Banskoštiavnicko – hodrušský 
banícky spolok. V programe ešte vy-
stúpili prof. RNDr. L. Miklós, niekdaj-
ší minister životného prostredia SR, 
ktorý popri zásluhách jubilanta zvlášť 
zvýraznil jeho zásluhy v r. 1988 pri za-
vedení prvého vysokoškolského štú-
dia v B. Štiavnici po r. 1919 – vyso-
koškolského postgraduálneho štúdia 
Ekologizácia krajiny a J. Novotný roz-
viedol jubilantove zásluhy na konšti-
tuovaní B. Štiavnice ako sídla okresu  
v r. 1996. V programe sa poďakoval 
originálnym spôsobom jubilantovi za 
jeho zásluhy aj starosta Sv. Antona J. 
Baranyai. Jubilantovi poslal blahopraj-
ný list aj prezident SR Ivan Gašparo-
vič, z ktorého vyberáme: „Blahoželám 
Vám k životnému jubileu. Teší ma, že 
sa ho dožívate plný elánu a tvorivých 
síl a naďalej, hoci ste už v dôchodku, 
pokračujete v práci, ktorá je zasvätená 
histórii Banskej Štiavnice a baníctva. 
Vždy som bol presvedčený, že človek 
usilovnosťou dosiahne veľa, ale keď sa 
k tomu pridá aj srdce a vrúcny vzťah, 
výsledkom býva nevšedné dielo, ktoré 
prekračuje hranice i život človeka. Tak 
je to i vo Vašom prípade, pre Vás prá-
ca nikdy nebola iba obyčajnou čin-
nosťou, ale veľkou vášňou...“  K mno-
hým blahoželaniam jubilantovi sa v 
mene niekdajších i  terajších tvorcov, 
ako aj čitateľov pripája redakčná rada 
ŠN a želá mu do ďalších rokov dob-
ré zdravie a veľa tvorivých síl v pro-
spech ďalšieho rozvoja a zviditeľňo-
vania nášho mesta.

Michal Kríž   

Životné jubileum PhDr. RNDr. Jána Nováka, CSc.
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oznamy, pozvánky
spomienky

oznamy

Spomienka
Dňa 08.08.2013 uplynul rok, 
čo nás navždy opustila pani 
Júlia Smrtičová, rod. Vávro-
vá. Kto ste ju poznali, venujte 
jej tichú spomienku. Spomína 
dcéra Marta s rodinou. 

Poďakovanie
Touto cestou sa 
chceme poďa-
kovať všetkým, 
ktorí sa prišli 
rozlúčiť s našim 
drahým man-
želom, otcom a starým ot-
com Ing. Lambertom 
Joklom dňa 10.7.2013, 
ktorý nás opustil po ťaž-
kej chorobe vo veku nedo-
žitých 72 rokov. Za dôs-
tojnú rozlúčku s nebohým 
sa chceme poďakovať pani 
primátorke Mgr. Nadežde 
Babiakovej a p. Jarke Si-
monidesovej, ako i pohreb-
nej službe REQUIEM. 

Smútiaca rodina.

O tom, že hipoterapia – 
využitie koňa pri liečbe má 
priaznivé účinky na zdravotný 
stav sa opätovne mohli 
presvedčiť aj klienti z DSS pre 
mentálne postihnuté deti, 
mládež a dospelých s denným 
pobytom pri SČK v B. Štiavnici.

V sedemnásty júlový deň v priateľ-
skej atmosfére, na Ranči Nádej vo 
Sv. Antone, zažili na vlastnej koži 
hiporehabilitačné predpoludnie, 

ktoré bolo zamerané na 
minimalizovanie fyzic-
kého alebo mentálneho 
hendikepu.
Ďakujeme pánovi On-
drejovi Binderovi nielen 
za ústretové prijatie, za 
chutné bryndzové ha-
lušky, ale i za sponzor-
ský príspevok na túto 
akciu. Vždy sa sem bu-
deme radi vracať. 

Andrea Kočalková

Hipoterapia na Ranči Nádej

Ešte raz ŽIVIO
O životnom jubileu (70 ro-
kov) p. Vladimíra Popraca už 
Štiavnické noviny informova-
li v predchádzajúcom čísle.  Na 
toto významné životné jubi-
leum svojho predsedu nemohli 
zabudnúť samozrejme ani čle-
novia Dobrovoľného hasičského 
zboru (DHZ) v Banskej Štiavni-
ci. V spolupráci s Mestom Ban-
ská Štiavnica a  ZPOZ-om pri-
pravili pre jubilanta v sobotu 
20.7.2013 v Hasičskej zbrojini-
ci  peknú oslavu za účasti p. pri-
mátorky mesta, členov rodiny 
DHZ i priateľov. Po pôsobivom 
príhovore pani primátorky  sa o 
dojímavý kultúrny program  po-
starali  p.Jarmila Simonidesová, 
M. Petrová, D. Krnová a T. Tur-
čan. Po "oficiálnom programe" 
nasledovalo príjemné posedenie 
s dobrou náladou. Vladko, ešte 
raz ŽIVIO a všetko najlepšie do 
ďalších rokov.  Členovia DHZ v 
Banskej Štiavnici

V tomto roku, 2. augusta, 
uplylo 100 rokov od narodenia 
Dionýza Blaškoviča, význam-
ného vedca, zakladateľa 
vedného odboru virológia 
na Slovensku. Jeho vedeckú, 
pedagogickú a organizačnú 
prácu dokumentujú encyklo-
pédie, internet alebo aj kniha 
„Banská Štiavnica Ako sme 
tu žili 3“ (V. Bárta a kolektív 
2012). 

Chcela by som, z pohľadu dcéry, opí-
sať jeho vzťah a lásku k Banskej Štiav-
nici a okoliu a  ako touto láskou mno-
hých „nakazil“.
Dionýz Blaškovič sa v Banskej Štiav-
nici nenarodil, ale prežil tu najkrajšie 
roky svojho života. Chodil tu do ško-
ly od prvej triedy až po „Skúšku do-
spelosti“ na Čsl. štátnom reálnom 
gymnáziu, v abiturientskom ročníku 
1930-1931. Až po skončení štúdia na 
Lekárskej fakulte Karlovej Univerzity 
v Prahe ho vedecká dráha v mikrobiló-
gii a virológii, so všetkými profesijný-
mi povinnosťami, ukotvili v Bratisla-
ve. Napriek tomu, veľmi zvláštnym, 
krásnym spôsobom svoju rodinu a 
priateľov k Štiavnici „uktovil“ on.
V roku 1956 zobral manželku a tri 
deti na prázdninový týždeň do Ban-
skej Štiavnice. Na každý deň naplá-
noval piknik pri inom tajchu. Posled-
ný deň bol určený pre ten, ktorý si 
„rodinná rada“ vyberie ako najkrajší. 
Všetky, ktoré sme spoznali, boli oča-
rujúce, ale Richnava jednohlasne vy-
hrala. Náš otec Dionýz, či Dino, ako 
ho volali, sľúbil, že o rok sa s k Rich-
nave vrátime so stanmi a všetkým čo 
treba k táborovému životu. Tak sa za-
čala séria kúzelných prázdnin, ktoré 
sme na Richnave prežívali aj s rodin-
nými priateľmi a bratancami. Veli-

teľom tábora bol, akože inak, Dino. 
Stanovil pravidlá táborenia podob-
né skautským praktikám. Ráno začí-
nal denným rozkazom s rozpisom slu-
žieb: nakúpiť v Piargu, samozrejme 
peši s ruksakom na chrbte, pomôcť v 
kuchyni, priniesť vodu zo studničky, 
zaznamenať predošlý deň do kroniky, 
pripraviť drevo na táborák. Tábor mu-
sel vždy byť čistý, s príslušným zaria-
dením pre odpadky aj pre toalety. To 
mal otec - veliteľ Dino ako mikrobio-
lóg pod odbornou kontrolou. Zása-
dou, ktorú hlásal bolo, že po skončení 
stanovania muselo miesto zostať bez 
stôp po našom táborení.
Richnava a jej okolie vyzerali v čase 
nášho táborenia ináč: krásne, takmer 
nedotknuté civilizáciou. Žil tam iba 
tajchár so svojou ženou. Chovali kra-
vu, od ktorej mlieko sme si chodili ku-
povať a kozu Belinu, ktorá zas cho-
dila do našich stanov vybrať si dačo 
pod zub. Táborový pobyt na Richna-
ve sme využívali nielen na hry a kú-
panie v sviežej vode, ale aj na výlety 
do okolia, samozrejme na Sitno, Ta-
nád, Spitzberg, na spoznávanie pa-
mätihodností Banskej Štiavnice, Ilije, 
na návštevy otcovho strýka na fare na 
Hornej ružovej ulici a rodiny triedne-
ho učiteľa. Tých krásnych táborových 
liet bolo šesť a ako som už naznačila, 
vytrvalo s nami chodili aj ďalšie spria-
telené rodiny. Všetci prijali spôsob tá-
borenia, aký pre nás pripravoval Dino. 
Niektorí sa k Richnave pripútali tak, 
že si tam postavili prvé chatky. 
Počas vysokoškolskej praxe sme dali 
prednosť bývaniu v stanoch na Rich-
nave pred ubytovaním v meste. Ne-
skôr sa nám ešte zopár liet podarilo 
nájsť tiché, čisté miestečko pre sta-
ny, ale bolo čoraz ďalej od tajchu, kto-
rého okolie obsadzovali podnikové a 
súkromné chaty. Civilizácia Richnave 

neprospela. Vzťah k Štiavnici a oko-
liu, vytvorený Dinom Blaškovičom 
sa však nenarušil. Keď pribudli deti, 
tri rodiny sme spoločne, (s  finanč-
nou podporou otca Dina), kúpili sta-
rý banícky dom, v ktorom trávime do-
volenky a sviatky už 36 rokov. Otec 
Dino, ešte ako 80-ročný, v ňom krátko 
s nami pobudol a do chalupovej kro-
niky napísal: „...niet krajšej prírodnej 
scenérie ako je Štiavnická príroda a jej 
najvynikajúcejší klenot – Richnavský 
rybník.... Pred mojími očami sa odví-
ja farebný film s mne drahými ľuďmi a 
prírodou, ktorú som nazval: môj rod-
ný kraj. De facto nie rodný, ale mne 
najznámejší! Prenechávam každému 
príchodziemu štafetu šťastia a spokoj-
nosti v tomto osobnom a osobitom 
prostredí a ovzduší!“. My sme zasa za-
znamenali, že pri tejto návšteve, pota-
jomky, aby ho nikto nemohol odhovo-
riť, preplával Richnavský tajch. 
Otec Dino zomrel v 85-tom roku svoj-
ho veku. Jeho vzťah k štiavnickému 
regiónu pretrváva v ďalších generáci-
ách, čo považujem za výnimočný dar 
hodný pripomenutia pri stom výro-
čí narodenia jeho iniciátora, verného 
Štiavničana, Dionýza Blaškoviča.      

 Milada Čiamporová

Nedožitá storočnica Štiavničana
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Dni  svätého 
Huberta 2013
Srdečne pozývame všetkých čita-
teľov Štiavnických novín -  priate-
ľov prírody na 23.ročník celoslo-
venských poľovníckych slávností 
Dní sv. Huberta, ktoré sa budú 
konať 31.augusta a 1.septemb-
ra 2013 v areáli svätoantonského 
kaštieľa. Slávnosti sa konajú pod 
záštitou Ministerstva pôdohos-
podárstva a rozvoja vidieka SR a 
v tomto roku  budú  v znamení 
osláv 90. výročia od vzniku Čes-
koslovenskej mysliveckej jedno-
ty. Návštevníci si okrem osvedče-
ných podujatí, budú môcť pozrieť 
v rámci programu hudobno-slov-
né zábavné pásmo  „Českoslo-
venské Halali“ s trubačmi, vábič-
mi a umelcami z ČR i SR, výstavu 
LOVU ZDAR! 90 rokov od vzniku 
ČSMJ a výstavu unikátnych  trofe-
jí Hornej Nitry. Na výstave „Lovu 
zdar!“ sú predstavené unikátne 
zbrane slávnych českých pušká-
rov z loveckého zámku Ohrada 
pri Hlubokej nad Vltavou, jedi-
nečná Sallačovca zbierka trofejí 
jeleňovitých z celého sveta, ktorá 
bola vystavená už na prvej sveto-
vej poľovníckej výstave vo Viedni 
v roku 1910, rekordné trofeje ČR 
a SR, obrazy Jiřího Židlického a 
akad. mal. Viktora Bilčíka (život-
né jubileum  75 rokov). Opäť vy-
zývame dobrých ľudí k darova-
niu krvi priamo na podujatí – v 
sobotu 31.8. - od 7.30 do 11.00 
hod. Doteraz darovalo krv v rám-
ci „Hubertovskej kvapky krvi“ – 
počas troch ročníkov, už 102 dar-
cov, ktorým patrí za najvzácnejší 
dar naše poďakovanie.  Podrobný 
program osláv ešte v Štiavnických 
novinách zverejníme. Tešíme sa 
na Vašu účasť.  

Marian Číž

Od začiatku realizácie 
Festivalu peknej hudby sa 
pravidelne konajú koncerty 
taktiež v barokovej kaplnke 
Nanebovzatia panny Márie 
svätoantonského kaštieľa.

Nádherné fresky Antona Schmid-
ta, hra svetla i tieňov a výborná 
akustika vytvárajú dôstojný rá-
mec pre peknú hudbu. Na tohto-
ročnom koncerte, ktorý sa konal 
v sobotu 27. júla, vystúpili dva-
ja výborní violončelisti Petr Nou-
zovský z ČR a zakladateľ  i hlavný 
organizátor festivalu Eugen Pro-
chác. Viac rokov úspešne  s festi-
valom spolupracuje  aj  PhDr. Bo-
humír Bachratý, CSc.  Na úvod 
koncertu predstavil  výstavu pas-
telov maliarky Evy Bachratej – 
Linhartovej a fotografií Radeka 
Bachratého, ktorá je inštalova-
ná na chodbe pred kaplnkou. Eva 
Bachtratá - Linhartová  je člen-
kou Slovenskej výtvarnej únie v 
združeniach Spoločnosť voľných 
výtvarných umelcov a Art Clubu 
60 +8. Absolvovala Školu ume-
leckého priemyslu v Bratislave, 
kde i žije. Aktívne sa zúčastňu-
je nášho výtvarného života, vy-
stavuje doma i v zahraničí. Jej 
trvalou inšpiráciou sú podoby, 
premeny i krásy prírody a kraji-
ny. V roku 2012 bola spolu so sy-

nom na tvorivom pobyte 
v Cité Internationale des 
Arts v Paríži. V texte Dr. 
Bachratého k výstave čí-
tame: Aj so spomienka-
mi na pôsobivý park pri 
kaštieli vo Svätom Anto-
ne, tu realizovala tému 
svojho pobytu – záhrady 
a parky Paríža. Výber z 
kolekcie jej kresieb, pas-
telov a malieb vychádza z 
reálnych inšpirácií. Je to 
svojská autorská, prevaž-
ne impresionistická refle-
xia farieb, svetiel, jasu a 
vôní, ale aj poézie a hud-
by prírody. Je to vizuálne 
opojenie, úcta ale aj po-
kora pred tým, čo básnik Jaroslav 
Seifert iste zaradil medzi „všetky 
krásy“ nášho sveta, ľudskej civili-
zácie a ľudského života - umenia a 
kultúry i krehkého a zároveň pev-
ného vzťahu a harmónie člove-
čenstva a prírody.   Radek Bachra-
tý študoval fotografiu na Strednej 
umelecko-priemyslovej škole v 
Bratislave a Bábkovú réžiu a dra-
maturgiu na Divadelnej akadémii 
Múzických umení v Prahe.  Spo-
lupracoval s viacerými bábkový-
mi divadlami v Čechách, na Slo-
vensku, aj s Múzeom vo Svätom 
Antone.  Píše rozhlasové hry pre 
deti a mládež, v poslednom obdo-

bí opäť fotografuje. Na jeseň 2012 
vznikli v Paríži jeho farebné foto-
grafie tohto mesta, ľudí, parkov, 
atmosféry i nálad, farieb a svetiel 
magického mesta na Seine. Jeho 
fotografie sú autorské variácie na 
fotografický pikturializmus. Vy-
chádza z reality videnia i citového 
vzťahu k poézii a próze, ktoré sú 
večným „pohyblivým sviatkom“ 
života, kultúry i ľudského ducha 
(opäť som si pomohol slovami Dr. 
Bachratého).   Výstava potrvá v 
kaštieli do 23. augusta 2013 a sr-
dečne na ňu pozývame aj všetkých 
čitateľov Štiavnických novín.
 text i foto: Marian Číž

Paríž – záhrady – parky,  hudba  a kaštieľ

Slovenské banské múzeum ponúka 
svojim návštevníkom od utorka 13. 
do soboty 17. augusta 2013 okrem 
klasických prehliadok 7 expozícií aj 
možnosť zabaviť sa, oddýchnuť si, 
ale predovšetkým naučiť sa niečo 
nové a zaujímavé. Letné prázdnino-
vé dielne pre malých a veľkých ponú-

kajú možnosť vyrobiť si smaltované 
šperky, drôtené ozdoby, plstiť vlnu, 
háčkovať, upiecť si chlieb, vyskúšať 
si rôzne techniky batikovania, zo-
známiť sa s hrnčiarskym remeslom 
a výrobou paličkovanej čipky, alebo 
zažiť ryžovanie zlata…
Tešíme sa na stretnutie s Vami v 

dielni na Kammerhofskej ulici č. 2 
v čase od 09:30 do 15:30 hod.
Podrobný program Letných prázd-
ninových dielní nájdete na strán-
ke www.muzeumbs.sk.
Informácie Vám radi poskytneme 
na t.č. 045 – 694 94 51, 694 94 
36, enviro@muzeumbs.sk SBM

Letné prázdninové dielne pre malých aj veľkých

Klub dôchodcov v Banskej 
Štiavnici vyvíja bohatú 
kultúrno-spoločenskú činnosť  
v priebehu celého roka.

 Členovia klubu si obľúbili tzv. "vý-
jazdové zasadnutia" klubu v oko-
lí Štiavnice, v máji to bolo napr. na 
jazere Počúvadlo na terase u Blaš-
kov, kde sme si vďaka sponzorom p. 

Blaškovej a p. Lešičkovi, pripome-
nuli Deň matiek.
V júni, pri príležitosti 1 170. výročia 
príchodu Konštantína a Metoda na 
Veľkú Moravu,  sme sa minibusmi 
odviezli na Ranč Nádej vo Svätom 
Antone. Po prednáške Mgr. Márie 
Bucholcerovej o solúnskych bratoch 
nasledovala beseda, prechádzky v 
okolí ranča a  príjemné posedenie s 

bryndzovými haluškami. Sponzor-
sky nás podporil pán Ondrej Bin-
der.
Už teraz sa členovia tešia na ďalšie 
"výjazdy" či iné spoločné podujatia, 
najbližšie to bude Seniorské talen-
tárium dňa 22.8.2013 o 10.30 hod. 
V Kine Akademik (pozvánky ešte 
budú aj v ŠN).

Za členov KD M. Petrová

Seniori na Ranči Nádej
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Vážení lúštitelia!
Výhru, vecnú cenu: myš, tričko a 
magnetku si výherca môže vyzdvih-
núť v predajni ALLCOM, Radničné 
nám. 11, B.Štiavnica. Správne zne-
nie krížovky z č.26/2013: „Hlúpe 
myšlienky má hocikto, ale múd-
ri ich nevyslovujú.“ Výhercom sa 
stáva Peter Šibal, Ul. J.Straku 6, 
Banská Štiavnica. Srdečne blaho-
želáme! Tento týždeň hráme o slú-
chadlá, tričko a magnetku v hod-
note 11,-€, ktoré nám do súťaže 
venovala firma ALLCOM, spol. s 
r.o., Banská Štiavnica. V tajničke 
sa ukrýva výrok Lestra Raymunda 
Browna: 
A., 4. časť tajničky, 
B., Aspoň bez mäkčeňa, podnik v 
Trenčíne, prchavá látka,
C., Horel, papagáj, zn. sviečok, ozn. 
áut Holandska, znížený tón,  
D., Práca, mladý požiarnik, druh 
frankovky,
E., Aj, mláďa kravy, 6 v Ríme, oska, 
tlak,    
F., Pilo, 1.časť tajničky, pole,          
G., Trenčiansky národný podnik, 

meter česky, nádoba na pozostat-
ky, temno,             
H., Lietadlo, platidlo v Rumunsku, 
sivota, nadávaj,     
I.,  Nová scéna, oska, odloží česky, 
zväčšovanie,       
J., Anglický spevák, 2.časť tajnič-
ky, podmienková spojka, Mária 
česky,
K., ŠPZ Topolčian, zaves na šibeni-
cu, priamka, priezvisko herca Ala-
na, zn. hliníka,
L., Európsky pohár, koniec tajnič-
ky, zn. vápnika.
1., Textová skratka, 5.časť tajnič-
ky, 
2., Predseda SNS so skratkou mena 
na začiatku, nepi,    
3., Kultúrny poukaz, brat Kaina, 
stála elementárna častica,     
4., Starogrécky boh vetrov, stred 
slova polomy, jednotlivec,  
5., Prvé a štvrté písmeno slova ďob-
ne, čistiaci prostriedok, drv mlyn-
čekom, zmrznuté kvapky vody,      
6., Eleonóra, slovenský futbalista, 
Nové slovenské vydavateľstvo skr.  
7., Eduarda, cielila, okrem iného,

8., Prostriedok na čistenie kober-
cov, zrušia, selén, 
9., Trhal, prostriedok, chyba,         
10., Mesto v Nemecku, koniec ang-
licky, 999 v Ríme, iniciálky českého 
prírodovedca Dudu,      
11., Sušič vlakov, časť čižmy, klada,
12., Stred slova vír, tlapotanie, 

škriatok,
13., Zn. tona a eman, organická 
zlúčenina, 3.časť tajničky,
14., Erbium, ženské meno, české 
mesto, mláďa kravy.
Pomôcky: Aalen, Vitek, Ld, Pro-
ton, Pal, Sklidí  

Pripravuje: Anna Rihová

kultúra

Bližšie info: Odd. kultúry, športu a mediálnej komunikácie tel.č.:045/679 0 362, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk.

Pozývame vás na kultúrne podujatia
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Kino Akademik

17.8. KURA NA SLIVKÁCH
Belgicko / Francúzsko / Nemecko, 2011, far., 93 min,MP 12,Vstupné:2,50€
Najznámejšiemu hudobníkovi svojich čias – Nasír Ali Khanovi man-
želka v hádke rozbije milované husle. Nasír stratí chuť do života a 
tragédia ho napokon pripúta na lôžko. Rozhodne sa už len ča-
kať na smrť. Sledujeme týždeň hlbokých snov, vízií a preludov z mi-
nulosti, ale i z budúcnosti, až kým nedôjde k odhaleniu šokujúceho 
tajomstva... Napriek tomu, že ide o hraný film, podobne ako Perse-
polis aj táto snímka sa vyznačuje fantazijnými prvkami, vynalieza-
vosťou a hravosťou animovaného diela. Osciluje medzi situačnou 
komikou a vážnym podtónom a v diele sa prelínajú rôzne žánre a 
štýly rozprávania.

25.8. PREŽIŤ SVOJ ŽIVOT
Česko / Slovensko, 2010, far., 105 min,MP 15,Vstupné:2,50€
Evžen žije dvojaký život. Jeden reálny a jeden vo svojich snoch. V 
reálnom živote má manželku Miladu, v snovom mladú milenku Evže-
niu. Cíti, že sny, ktoré ho od istého času sprevádzajú, majú hlbší 
význam, a preto sa obráti na psychoanalytičku, ktorá mu jeho sny 
vykladá. V priebehu deja sa dozvedáme, že Evžen stratil rodičov 
už v útlom detstve a vyrastal v ústave. Evžen čaká s Evženiou die-
ťa. Psychoanalytička je z toho zúfalá, pretože vo svojich výkladoch 
identifikuje Evženiu ako Evženovu animu a otehotnieť s vlastnou 
animou považuje za horšie než incest. Medzitým Evženova manžel-
ka Milada začne podozrievať manžela z nevery. Tajne odsleduje 
Evženov rituál a jeho pomocou prenikne do jeho sna. Prekliaty bás-
nik Gérard de Nerval napísal: „Sen je druhý život." Tento film sa to 
snaží dokázať.
Réžia : Jan Švankmajer

Sitnianska paškrta
24.08.2013 o 10:00 Banská Štiavnica - Počúvadlianske jazero
Sitnianska paškrta je novým podujatím, ktoré malo premiéru v roku 2012 
na jednom z najznámejších štiavnických tajchov. Podujatie má dve línie. 
V prvej, gastronomickej, proti sebe súťažia družstvá v príprave kotlíko-
vých špecialít. Súťažné tímy môžu variť akékoľvek jedlo, dôležité je len 
to, aby sa na jeho prípravu použil len kotlík. Fantázii a chutiam účastní-
kov, sa preto medze nekladú.  Druhá línia je tvorená hudobným progra-
mom, v ktorom sa predstavia predovšetkým miestne kapely a a spríjem-
nia čas súťažiacim i návštevníkom.  Na víťazov súťaže vo varení čakajú 
hodnotné ceny, nielen gastronomického charakteru. Do súťaže sa môžu 
prihlásiť 4 členné amatérske družstvá v termíne  do 21.08.2013 do 
12:00 v kancelárii Regiónu Banská Štiavnica, Kammerhofská 1 (2. po-
sch.). Prihláška sa podáva písomnou alebo elektronickou formou: e-
mail: region@banskastiavnica.travel.  Organizátori podujatia:  OZ Sit-
nianski rytieri  v spolupráci s Regiónom Banská Štiavnica.

Divadlo bez domova: Zázračné dieťa
31.08.2013 o 20:00 Banská Štiavnica Kultúrne centrum
Multimediálno-pohybová inscenácia na motív knihy Jely Medveckej Ma-
tuškovičovej prináša do divadelného priestoru tému duševných porúch 
a narušených rodinných vzťahov. Príbeh zachytáva Jeline detstvo v sta-
rej slovenskej intelektuánej rodine, prepuknutie choroby a pobyty na psy-
chiatriách počas totality. V inscenácii účinkujú ľudia žijúci na ulici, telesne 
postihnutí a ľudia s psychiatrickou diagnózou.
Réžia: Patrik Krebs  Pohybová spolupráca: Zuzana V. Očenášová, Scéna 
a kostými: Zuzana Hudeková, Hudba: Oskar Rózsa, Bližšie info: Odd. kul-
túry, športu a mediálnej komunikácie, ,tel.č.:045/679 0 362, 
e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk. 
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INZERCIA

Pred pár týždňami uzrela 
svetlo sveta nová, v poradí už 
tretia kniha Hany Lasicovej, 
dcéry našej rodáčky a poslan-
kyne Magdy Vášáryovej a 
vynikajúceho herca Milana 
Lasicu, ktorá má názov Slúžka. 

Vydalo ju vydavateľstvo Evitapresss, 
s.r. Kniha je venovaná pamiatke na 
Annu M. (1895-1986), slúžku, pes-
túnku, starú Štiavničanku. Je to ro-
mán, ktorý podľa skutočného príbehu 
jednej Štiavničanky, dlhé roky slúžia-
cej v cudzine a neskôr v domácnosti 
Vášáryovcov ako pomocníčka a pes-
túnka, umelecky spracovala do deja, 
ktorý nás zavedie do prvej polovice 
uplynulého storočia. Storočia prevrat-
ných zmien a prísnych nepísaných zá-
konitostí, ale aj pokojného spolužitia 
a jasných pravidiel. Úplne obyčajný 
život ženy, slúžiacej za bývalého Ra-
kúsko-Uhorska vo významnej rodine 

veľkomesta a predsa taký neobyčajný. 
Vône dávnych čias sú priam zhmot-
nené a človek má dojem, že sa oci-
tá v inom časopriestore. Ak ste však 
najviac niektorých z hrdinov románu 
poznali aj osobne, ako ja, pocit výni-
močnosti je ešte intenzívnejší. Hlav-
né postavy románu už snívajú svoj 
večný sen a predsa vďaka knihe oží-
vajú. Slúžka Anka, tetou Ankou sme 
ju kedysi volali, ten svoj v cintoríne, 
hneď skraja za Piargskou bránou a Ci-
rónička, alias kišasonka Citróny, kto-
vie kde, podobne ako ďalšie románové 
postavy. Hlas Klopačky a známe mies-
ta ako Klinger, Resla, Horná Roveň  a 
iné známe štiavnické miesta žijú na-
ďalej nielen v knižke a píšu svoje vlast-
né súčasné príbehy.  Príbehy prudko 
modernej doby, kde hlas zvonov, klo-
pačky a trubačov nahrádza zvonkoh-
ra, magnetofón, či iná digitálna tech-
nika. Nuž život nezastavíš. Kto chce 
však zažiť návrat do minulosti, nech 

si nenechá ujsť príležitosť začítať sa 
do knihy, ktorá vás ponorí do dávne-
ho, viacmenej skutočného príbehu, na 
pozadí slávnej a známej Banskej Štiav-
nice a Viedne, napísaného ľahkým pe-
rom a sviežim jazykom. Hanka Lasi-
cová zúročila spomienky svojej mamy 
excelentne.

Text aj foto: Oľga Kuchtová

Slúžka, nová kniha Hany LasicovejArs Poetica 
Neosoliensis
Banskoštiavnický Autorský 
klub sa veľmi úspešne zapísal 
do povedomia a podľa násled-
ných ohlasov a zápisov v našej 
kronike aj hlboko do sŕdc 
umelecky cítiacich Banskobys-
tričanov. 

25. júla 2013 sa na Námestí SNP 
v príjemnom chládku terasy 
známej  kaviarne Fórum Caffé 
uskutočnilo ďalšie zo série pod-
ujatí Ars Poetica Neosoliensis, 
ktoré pripravuje mesto Banská 
Bystrica, Park kultúry a oddy-
chu, Verejná knižnica Mikuláša 
Kováča a klub mladých umelcov 
Generácia nula. Ako osvieženie 
krásnej fontány v letnom po-
poludní zapôsobili verše Janky 
Bernáthovej, Márie Montillovej, 
Renáty Taligovej, Zdenky Turá-
nekovej a predsedníčky klubu 
Márie Petrovej, ktoré sa strie-
dali s tónmi akordeónu Janka 
Gondu a gitary Martina Hupia-
na. Poetickou tvorbou prispe-
li aj mladí banskobystrickí bás-
nici z Generácie nula. Podujatie 
sa stretlo so záujmom mnohých 
významných osobností kultúr-
neho života, pôsobiacich v Ban-
skej Bystrici, ale aj náhodne 
okoloidúcich Banskobystriča-
nov.                               A- klub

Pohár primátorky Banskej Štiavnice

reality
Predám na Povrazníku pekný RD,  �

cena dohodou, tel.č.: 0903 121 901  
Predám byt v Banskej Štiavnici,  �

tel.č.: 0944 207 739
Prenajmem 1-izbový byt v Banskej  �

Štiavnici, cena dohodou, tel.č.: 0910 
422 167

Prenajmem alebo predám 2-izbový  �
byt v B.Štiavnici  na Ul. Križovatka, 
cena dohodou, tel.č. 0949 379 289

V poradí XI. ročník streleckej 
súťaže pod názvom „Pohár 
primátorky Banskej Štiavnice 
v streľbe z ľubovoľnej malo-
kalibrovky“ sa uskutočnil v 
nedeľu 21. júla na strelnici 
Kysihýbel. 

Súťaž opäť zorganizoval Strelec-
ký športový klub Banská Štiavni-
ca. Tentoraz sa jej zúčastnilo 22 
strelcov, ktorí súťažili v disciplíne 
športová, resp. ľubovoľná maloka-
librovka, na 30 rán až v piatich ka-
tegóriách.
V kategórii dorastenci, dorastenky, 
kadeti a kadetky zvíťazil  a minulo-
ročné víťazstvo obhájil Ondrej Holko 
zo ŠSK Turany, ktorý nastrieľal 287 
kruhov. Druhý bol Patrik Jány s 286 
a tretí Štefan Šulek (obaja SŠK Ban-
ská Štiavnica) s 280 kruhmi. Všetci 
traja splnili limit I. výkonnostnej 
triedy. V kategórii juniorky, ženy a se-
niorky bolo poradie: 1. Lenka Líšková 
(ŠSK Turany) 281, 2. Mária Matur-
kaničová (ŠSK Magnum Želiezovce) 
264 (obe splnili limit III.VT), 3. Eri-
ka Luptáková (SŠK Banská Štiavnica) 
201. Kategóriu juniorov a mužov vy-
hral Miroslav Kochol (ŠSK Turany) s 
292 kruhmi čo je splnený limit II.VT. 
Druhý bol Peter Lupták ml. s 271 a 
tretí Peter Lupták st. (obaja SŠK Ban-
ská Štiavnica) s 270 kruhmi. Obaja 

splnili limit III.VT.
V kategórii senioriA (46-59 roční) opäť 
víťazstvo obhájil Ivan Bublák (Sloval-
co Žiar n.Hronom) s 289 kruhmi čo 
je splnený limit I.VT. Druhý bol jeho 
klubový kolega Jozef Gocník s 277 
kruhmi čo je splnený limit III.VT. Tretí 
skončil Emil Kubík (ZO SZTŠ Rudno 
n. Hronom) s 246 kruhmi.
V kategórii senioriB (60- roční a 
starší) minuloročné víťazstvo ob-
hájil Ľubomír Drbohlav (SŠK Ban-
ská Štiavnica) s 266 kruhmi. Druhý 
bol Miroslav Sabaka (ZO SZTŠ Rud-
no n. Hronom) s 257 a tretí Anton 
Kukla (ZO SZTŠ a ŠSK Žarnovica) s 
251 kruhmi.

Absolútnym víťazom súťaže sa stal 
Miroslav Kochol zo ŠSK Turany.
Trojice najúspešnejších i absolút-
ny víťaz boli odmenené športový-
mi pohármi, ktoré boli zabezpeče-
né z dotácie poskytnutej mestom 
Banská Štiavnica. Ocenený bol aj 
najstarší účastník, ktorým bol 80-
ročný Milan Rakovský zo Žiaru nad 
Hronom, člen ZO SZTŠ Žarnovica.
Súťaž sa konala za mimoriadne tep-
lého počasia, a preto organizátorom 
patrí vďaka za zabezpečený pitný 
režim i výborný guláš, čo bolo mož-
né zrealizovať vďaka sponzorstvu 
Miloša Šimeka.

Text a foto: Ing. Jozef Piecka

Ocenení strelci (v podrepe zľava) O. Holko, M. Kochol, P. Jány, Š. Šulek, (stojaci v 
strede zľava) M. Rakovský, P. Lupták st., I. Bublák, E. Luptáková, L. Líšková, M. 
Maturkaničová, A. Kukla, (stojaci vzadu zľava) P. Lupták ml., J. Gocník, E. Kubík, Ľ. 
Drbohlav a M. Sabaka. 

Poďakovanie
Chcel by som sa  touto cestou po-
ďakovať pani  Anne Peťkovej, kto-
rá našla moje stratené osobné 
doklady a jej synovi, ktorý ich od-
niesol na políciu.   Nie nadarmo sa 
hovorí, že poctiví ľudia ešte žijú. 
Veľmi pekne ďakujem. 

Miloš Prokein
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Dňa 27.7.2013 sa po 21 rokoch, 
kedy sa konal prvý kros 
triatlone organizovaný v 
Európe, uskutočnil obnovený 
pretek kros triatlonu v krásnej 
prírode Štiavnických vrchov 
v rekreačnej časti Richňavské 
jazerá a ich okolí. 

Hlavným organizátorom podujatia 
bolo Mesto Banská Štiavnica a spolu 
s ním aj tí, bez ktorých pomoci by sa 
tento zaujímavý pretek nedal usku-
točniť, a to sú sponzori podujatia: fir-
ma Anext, a.s., Bratislava, Poštová 
banka,  Tipos, národná lotériová spo-
ločnosť, a. s., Bratislava, pán Ing. Bra-
nislav Kušík a Vladimír Poprac mlad-
ší. Po prvých oznámeniach o konaní 
kros triatlonu na web stránkach sa 
prihlásilo hneď okolo 50 pretekárov, 
avšak deň pred samotným pretekom 
sa muselo štartové pole uzavrieť a 
ďalšie prihlášky sa nemohli akcepto-
vať. Všetci sme boli milo prekvapení, 
aký obrovský záujem vzbudil štiav-
nický kros triatlon u športovcov, pre-
tože sa na štart postavilo do 150 pre-
tekárov z rôznych kútov Slovenska. 
Samotné preteky zvládli všetci prete-
kári bez vážnych zranení, či kolapsov 
z únavy napriek tomu, že vonku bolo 
viac ako 30˚C. Malé odreniny ošet-
ril promptne MUDr. Miroslav Sasko 
s kolektívom. Nemôžeme nespome-
núť, že samotné preteky dokončili 
všetci prihlásení športovci, ktorých v 
cieli čakalo chutné občerstvenie a re-
lax v prekrásnom prostredí Richňav-
ského jazera. Nad samotným prie-
behom pretekov mal stále dohľad 
skúsený športovec a človek, riaditeľ 
tohto preteku Mgr. Bohuš Melicher-
čík, spolu s rozhodcami a pohotovým 
moderátorom Vladimírom Baronom. 
Vyhodnotenie pretekov a odovzda-

nie veľmi hodnotných cien nebolo 
tým jediným, čo si tí najlepší prete-
kári odnášali so sebou. Všade oko-
lo totiž bolo počuť spokojnosť špor-
tovcov, a to je odmenou pre všetkých 
tých, ktorí sa pričinili o to, aby sa sa-
motný „Štiavnický kros triatlon“ 
uskutočnil v takom rozsahu a kva-
lite, aký sme mali možnosť vidieť 
na Richňave v sobotu. Spokojnosť 
nad priebehom podujatia vyjadrili aj 
hlavní sponzori a ich vyjadrenia zne-
li: „Ďakujeme organizátorom za pro-
fesionálnu prípravu podujatia a verí-
me, že po týchto skúsenostiach sa tu 
opäť o rok stretneme“.  Veľkým ges-
tom sponzorov bolo, že výber štar-
tovného nebolo príjmom sponzorov, 
ale príjmom Mesta Banská Štiavnica, 
ktoré bolo v podobe 1.600.- eur odo-
vzdané symbolicky v podobe šeku 
na nákup prístroja na liečbu novo-
rodeneckej žltačky pre potreby no-
vorodeneckej časti Gynekologicko-
pôrodníckeho oddelenia v Banskej 
Štiavnici. Tento šek bol odovzdaný 
pánu primárovi MUDr. Mariánovi 
Špilovi. Mesto Banská Štiavnica po 
dohode s Nemocnicami a poliklini-
kami a.s., Žiar nad Hronom zakúpi 
tento prístroj a odovzdá ho násled-
ne do užívania kompetentným leká-
rom. Ako by to bolo bez poďakovania 
tým, ktorí sa postarali o bezproblé-
mový priebeh pretekov. Organizačný 
tím pracoval na vynikajúcej úrovni a 
dokázal prispôsobovať podmienky 
pre bezpečnosť pretekárov priamo 
na mieste, resp. v teréne, za čo pat-
rí veľké poďakovanie organizačné-
mu tímu Miroslava Osvalda a jeho 
ľuďom, bez ktorých by sme len veľmi 
ťažko zabezpečili náročné technic-
ké trate kros triatlonu a ich kvalitu. 
Poďakovanie patrí Ľubomírovi Po-
vinskému, ktorý zabezpečil reklam-

ný bilbord pri stupni víťazov a taktiež 
zabezpečovacie vozidlá. Poďakovanie 
patrí aj zvuk majstrom pánom Meli-
cherčíkovi a Svitačovcom, zabezpeče-
nie vodnej záchrannej služby v poda-
ní Územného spolu SČK Bratislava 
pod vedením pána Dr. Igora Barana, 
SČK v Banskej Štiavnici za bezplat-
nú starostlivosť o športovcov, Zdra-
votnej a dopravnej záchrannej službe 
BA, konkrétne Miroslavovi Petrže-
lovi a Dominike Országhovej za po-
skytnutie bezplatnej služby počas 
celých pretekov, všetkým rozhod-
com, rodine Nemčokovej za dohľad 
nad plaveckými disciplínami, pani 
MUDr. Evke Petráškovej s manže-
lom, Soni Ondruškovej, Milanovi Po-
tančokovi za prípravu bežeckej čas-
ti pretekov, fotografovi Ľubomírovi 
Lužinovi, TS m. p. Banská Štiavnica, 
Mestu Žiar nad Hronom a TS mes-
ta ZH, obci Štiavnické Bane a pánu 
starostovi Stanislavovi Neuschlovi, 
všetkým manželkám organizátorov, 
ktoré boli taktiež členkami organi-
začného tímu. V neposlednom rade 
by sme sa chceli poďakovať dvom 
pánom, ktorí ponúkli Mestu Banská 
Štiavnica, v zastúpení pani primá-
torkou Mgr. Nadeždou Babiakovou, 
myšlienku usporiadania kros triatlo-
nu a hlavne jeho financovania, ktorý-
mi sú Ing. Branislav Kušík a Vladimír 
Poprac ml. Ďakujeme všetkým, kto-
rí sa akýmkoľvek spôsobom podie-
ľali na príprave a organizovaní tohto 
podujatia, čím prispeli k zviditeľne-
niu mesta Banská Štiavnica a šírenie 
jeho dobrého mena v celej SR ako i v 
zahraničí. Pevne veríme, že sa nám 
spoločne podarí aj v roku nasledujú-
com usporiadať 2. ročník „Štiavnic-
kého kros triatlonu“ s takou dobrou 
odozvou, akú má dnes Za 
organizačný tím  Dušan Lukačko      

Štiavnický kros triatlon Sústredenie 
futbalistov
Mužstvá starších a mladších žia-
kov FK Sitno Banská Štiavni-
ca, ktorí reprezentujú naše farby 
sa zúčastnili na futbalovom sú-
stredení v Jure nad Hronom od 
16.7-21.7. Tu sme na prípravu na-
šli veľmi príjemné prostredie, po-
merne dobre ubytovanie (až na tie 
komáre) vo vojenskom stane. V 
rámci sústredenia sme odohrali aj 
dve prípravné stretnutia. V prvom 
sme v plnej záťaži podľahli domá-
cemu celku doplnenému mladším 
dorastom 4:0,  v druhom chlapci 
našej prípravky porazili mužstvo 
mladších žiakov 10:4.Každý ve-
čer sme končili nočným premie-
taním filmu a zabíjaním komá-
rov. Chcem poďakovať trénerovi 
žiakov  p. Chochlíkovi a trénerovi 
prípravky p. Šímovi za pevné ner-
vy počas celého sústredenia. V zá-
vere by som chcel požiadať Vás ro-
dičov, k ďalšej spolupráci, aby ste 
zosúladili program vašich detí 
tak, aby pri povinnostiach v ško-
le a v rodinnom živote, nezabud-
li chodiť na tréningy a pokračovali 
v tom, v čom sme začali. Zbytočné 
vymeškávanie im k výkonu nepo-
máha. Ďalej Vás chcem požiadať, 
aby ste boli pri zápasoch trpezliví, 
objektívni, tolerantní a videli nás 
ako jeden tím.

Richard Neubauer

IV. LIGA II. kolo 
MFK ŽARNOVICA - SITNO BAN-
SKÁ ŠTIAVNICA 1:0 (0:0)
Zostava: Pažout (89.Kraják) - Ha-
lát, Čiliak, Číž, Ferenčík st., Beňa-
dik, Ferenčík ml., Barák, Pastier M., 
Šovčík (71.Szabó), Kminiak 
Na zápas nového ročníka nastúpilo 
naše mužstvo oproti minulému roč-
níku vo veľmi pozmenenej a omla-
denej zostave. Napriek tomu po-
dalo snaživý výkon a domácemu 

mužstvu bolo vyrovnaným súpe-
rom. 1.polčas priemerného zápasu 
sa hral hlavne medzi 16-kami, muž-
stvá sa do šancí veľmi nedostávali. 
Domáci sa mohli ujať vedenia, no 
z prázdnej bránky loptu vykopol v 
poslednej chvíli Ferenčík st.
V 2. polovici mohol skórovať Kmi-
niak, no v dobrej príležitosti pre-
strelil domácu bránku. Domáci na-
opak nastrelili brvno našej brány.
O výsledku zápasu rozhodla 

75.min,keď po súboji v 16.-ke s na-
šim hráčom domáci útočník spadol 
a rozhodca nariadil trestný pokuto-
vý kop, ktorý domáci brankár pre-
menil.
Kam za futbalom?
IV.liga 
III.kolo 18.8.2013 o 16:00
SITNO BANSKÁ ŠTIAVNICA - FK 
HNÚŠŤA. Tento zápas je však otázny, 
nakoľko vedenie klubu FK Sitno zva-
žuje odstúpenie zo súťaží IV.ligy juh.

II.trieda-juh 
I.kolo 18.8.2013 o16:00
FK MALÁ LEHOTA - SITNO BAN-
SKÁ ŠTIAVNICA "B", FK PRENČOV 
- FK BZENICA, FK BANSKÁ BELÁ - 
FK HORNÉ HÁMRE
II.liga S a MŽ
II.kolo hrá sa 17.8.2013 o 10 a 
12:00, SITNO BANNSKÁ ŠTIAVNI-
CA - FK TORNAĽA

Ivan Javorský,
Ivan Beňo

V susedskom derby sme nebodovali
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najlepšie ceny v meste

CITYCITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

Kameňolom Šobov 
ponúka na predaj 

stavebný, zásypový 
kameň a dunajský 

štrk. Kontakt: 
0911 343 051, 0911 

343 052, 0911 343 053

inzercia

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

Spoločnosť SEDAČKY, s.r.o., Ta- �
baková 1, prijme do zamestnania 
obchodnú asistentku. Podmienka 
min. maturitné vzdelanie, príjem-
ný vzhľad a vystupovanie. Životo-
pis s fotografiou posielajte na m.z.@
sedalux.sk. 

práca


