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Na naše otázky odpovedal nový 
projektový manažér mesta 
Ing. Radoslav Gregáň. str.5

Dni sv. Huberta 2011
Prinášame kompletný program 
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21. augusta sa v Banskej 
Štiavnici skončil trojdňový 
frankofónny festival Capalest. 
Úspešný deviaty ročník 
festivalu sa niesol v znamení 
Maďarska. V programe 
dominovali básnické čítačky, 
hudobné koncerty, diskusie a 
inscenované umelecké čítanie. 

Básnici Capalestu 2011 – Aksi-
nia Mihailova, Dagnija Dreika, Guy 
Goff ette, Titiana Colusso, Franco 
Falasca, spolu s pozvanými maďar-
skými hosťami Krisztinou Tóth, Já-
nosom Háyom, Istvánom Vorosom 
a Lászlom Tóthom, prezentovali 
svoju tvorbu a zároveň o nej spoloč-

ne diskutovali v štiavnickým kaviar-
ňach, ale aj na netradičnom mieste, v 
štôlni Bartolomej (Slovenské banské 
múzeum). V kaviarni Libresso si poe-
ti uctili dvoch básnikov, ktorých spá-
ja mesto Banská Štiavnica - Sándora 
Petöfi ho a Andreja Sládkoviča. Fes-
tival vyvrcholil v nedeľu na nádvorí 
Starého zámku umeleckým čítaním 
Tragédie človeka od Imré Madácha. 
Režisér Michel de Maulne vytvo-
ril trojjazyčné maďarsko-slovensko-
francúzske predstavenie, ktoré aj 
vďaka skvelým hercom (Oliverov Bo-
loghy, Peter Nádasdi, Štefan Bučko, 
Viki Ráková, Jean Luc Debattic a ďal-
ší) vtiahlo divákov do deja tejto ver-
šovanej fi lozofi ckej drámy. 
3.str.

9. Capalest opäť úspešný

V rámci poetického čítania z diela Imre Madácha sa predstavili mnohé 
známe osobnosti. Medzi nimi aj slovenský herec, recitátor a moderátor 
Štefan Bučko. foto lubo lužina

Básnici prezentovali svoju tvorbu v kaviarňach, ale aj na netradičnom mieste, v štôlni Bartolomej

Mesto Banská Štiavnica 
začiatkom roka požiadalo 
Ministerstvo dopravy, 
výstavby a regionálneho 
rozvoja Slovenskej republiky 
o dotáciu na výstavbu 

nájomných bytov a na Štátny 
fond rozvoja bývania o úver 
na účel výstavby nájomných 
bytov. 

V priebehu mesiacov jún a júl boli 

podpísané zmluvy s Ministerstvom 
dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja SR na nenávratnú dotáciu 
a so Štátnym fondom rozvoja býva-
nia na úver s 1 % úrokovou sadzbou 
súvisiaci s výstavbou nájomných 
bytov na sídlisku Drieňová. 

Dňa 1. augusta 2011 Mesto Ban-
ská Štiavnica odovzdalo stavenisko 
zhotoviteľovi stavby - skupine do-
dávateľov COMBIN - SIMKOR. Do-
končenie a odovzdanie nájomných 
bytov je plánované na august 2012. 

Ide o výstavbu dvoch štvorpodlaž-
ných bytoviek, v ktorých vznikne 
32 nájomných bytov, z toho 16 jed-
noizbových nájomných bytov, 16 
dvojizbových nájomných bytov. Pri 
obidvoch objektoch sú naprojekto-

vané nové parkovacie miesta. 
Mesto Banská Štiavnica musí 

pri prideľovaní týchto nájomných 
bytov postupovať v súlade s § 12 
a § 22 zákona NR SR č. 443/2010 
Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania 
a o sociálnom bývaní. Nájomné 
zmluvy na nájomné byty možno 
uzavrieť najskôr po nadobudnu-
tí právoplatnosti kolaudačného 
rozhodnutia na bytové domy, t.j. 
v roku 2012. Výška nájomného 
bude určená podľa podlahovej plo-
chy jednotlivých bytov a bude slú-
žiť na splátky úveru zo Štátneho 
fondu rozvoja bývania. 

Ing. Zuzana Kladivíková
vedúca oddelenia výstavby, 

RRÚPaŽP

Výstavba nájomných bytov
Mesto Banská Štiavnica začalo s výstavbou nových nájomných bytov na sídlisku Drieňová



2 číslo 29 • 25. august 2011
sn@banskastiavnica.skNOVINKY

mestská polícia
informuje

z programu
primátorky

Dňa 3. augusta 2011 o 1:20 
hod. bolo zistené, že v pohostin-
stve Garáž PUB pod Kalváriou do-
chádza k rušeniu nočného pokoja 
a prevádzka nedodržala zatvára-
cie hodiny. Bola zistená zodpo-
vedná osoba, ktorá bola postih-
nutá v zmysle priestupkového 
zákona uložením blokovej pokuty 
a zariadenie bolo zatvorené.

Dňa 19. augusta 2011 o 18:50 
hod. bol vykonaný služobný zá-
krok na sídlisku Drieňová Ul. 
Straku voči osobám, ktoré svo-
jím správaním narušovali verejný 
poriadok. Bola zistená totožnosť 
osôb a vec bola vyriešená v zmys-
le priestupkového zákona.

V súvislosti s prijatím nové-
ho VZN mesta Banská Štiavnica 
č.4/2011 o čistote mesta na verej-
nom poriadku príslušníci MsPo 
vykonali kontrolu vo svojich pri-
delených služobných obvodoch, 
kde sa zamerali na nepovolené 
skládky, vraky vozidiel, údržbu 
zelene, ktorá presahuje zo súk-
romného pozemku na chodníky a 
ulice. Na zistené nedostatky boli 
zodpovedné osoby upozornené, 
pričom bude vykonaná opätovná 
kontrola. Mgr. Vladimír Kratoš 

náčelník MsPo 

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

Potvrdenie 
pre ÚPSVaR

Ilustračná fotka. foto archív šn

Lekárska služba prvej 
pomoci pre dospelých – LSPP, 
niekedy nazývaná aj lekárska 
pohotovostná služba alebo 
jednoducho pohotovosť, slúži 
na ošetrenie pacienta po ordi-
načných hodinách praktického 
lekára pri náhlom zhoršení 
zdravotného stavu, ktorý si 
nevyžaduje služby rýchlej 
zdravotnej služby. 

Je realizovaná formou ambu-
lantného ošetrenia v zdravotníc-
kom zariadení a taktiež formou vý-
jazdovej služby – ošetrenia priamo 
v domácom prostredí. Pod pojmom 
dospelý pacient, ktorý môže byť 
ošetrený na pohotovosti pre dospe-
lých, sa rozumie pacient minimál-
ne vo veku 1 deň pred dovŕšením 
19 rokov. Za ošetrenie na poho-
tovosti sa platí 2 € v zmysle záko-
na č.577/2004 Z.z., od platby je 
oslobodený pacient s nádorovým 
ochorením, alebo pacient odosla-
ný na ďalšie vyšetrenie. Prevádz-
ku LSPP pre dospelých v okre-
se Banská Štiavnica zabezpečuje 
subjekt Nemocnice sa polikliniky, 
n.o., od novembra 2008. Priestor 
pre tento typ služby je vyhradený 
na prízemí v pavilóne A so samo-
statným bočným vchodom spoloč-
ným s OAIM a člení sa na ambu-
lanciu, čakáreň a dennú miestnosť 
pre lekára. Personálne zabezpe-
čenie je v zmysle zákonom stano-
vených normatív – lekár s atestá-
ciou všeobecné lekárstvo a sestra, 
s ktorými sú uzatvorené zmluvy v 
zmysle Zákonníka práce, resp. Ob-
chodného zákonníka. Všeobecná 
ambulantná starostlivosť je posky-
tovaná počas pracovných dní v čase 
od 15:30 -7:00 hod. a počas víken-
dov a sviatkov nepretržite 24 hod., 
pričom súčasne je zabezpečená aj 
dopravná zdravotná služba (sa-
nitné vozidlo a vodič). Telefonické 
spojenie na LSPP v Banskej Štiav-
nici je zabezpečené pevnou linkou
045/694 2375.

V rámci ordinačných hodín vy-
hľadalo aspoň 1-krát tento typ služ-
by v roku 2009 – 1457 pacientov, v 
roku 2010 – 1274 pacientov a do 
júla 2011 – 684 pacientov. Celko-
vý počet ošetrených pacientov, t.j. 
keď sa zohľadňuje aj počet návštev 
1 pacienta, v hodnotenom obdo-

bí 2009 – 2011 klesal. V roku 2009 
dosiahol hodnotu 1 796 pacien-
tov, následne v roku 2010 klesol 
na 1540 pacientov. Za 7 mesiacov 
v roku 2011 na pohotovosti ošet-
rili celkom 744 pacientov, čo tvo-
rilo 48% predchádzajúceho roka. 
Vývoj počtu ošetrených pacientov 
má v sledovaných rokoch stúpajú-
co – klesajúcu tendenciu s maxima-
mi ošetrených pacientov v mesia-
coch júl a december a minimami v 
mesiacoch marec, september. Cel-
kový pokles počtu pacientov využí-
vajúcich služby pohotovosti dokla-
dujú aj priemerné mesačné počty 
ošetrených pacientov. Kým v roku 
2009 v priemere mesačne ošetrili 
150 pacientov, v roku 2010 to bolo 
len 128 pacientov. Pri porovna-
ní priemerných hodnôt rovnakých 
období rokov 2010 a 2011 sa zistil 
taktiež pokles, priemerný mesačný 
počet ošetrených pacientov za ob-
dobie január – júl 2011 bol 106 a za 
rovnaké obdobie roku 2010 bol 139 
pacientov. Pri porovnaní priemer-
ných hodnôt počtu ošetrených pa-
cientov boli nasledovné zistenia – v 
roku 2009 denne ošetrili priemerne 
pacientov, roku 2010 to bolo v prie-
mere 4 pacienti a v roku 2011 (ja-
nuár – júl) priemerne denne ošetrili 
3,5 pacienta. Z týchto zistení mož-
no konštatovať, že občania začína-
jú využívať vo väčšej miere posky-
tovanie zdravotnej starostlivosti v 
ambulancii svojho praktického le-
kára a v prípade život ohrozujúcich 
stavov kontaktujú operačné stre-
disko 112, ktoré po vyhodnotení 
zdravotného stavu zabezpečí rých-
lu lekársku, resp. rýchlu zdravotnú 
pomoc.

Štruktúra vykonaných ošetrení 
na LSPP vzhľadom na čas má v hod-
notenom období tendenciu sa opa-
kovať, rozptyl hodnôt v časových 
intervaloch do 22:00 a po 22:00 
hod. je minimálny. Počas 1.polro-
ka 2011 iba 1/5 pacientov využila 
služby pohotovosti po 22:00 hod., 
čo sa potvrdilo aj v predchádzajú-
com roku 2010.

Poskytovanie zdravotnej starost-
livosti v B.Štiavnici v súvislosti s 
prebiehajúcimi zmenami v posky-
tovaní zdravotníckych starostlivos-
ti v SR zostáva naďalej zachované v 
plnom rozsahu ako doteraz.

Rastislav Kubáň

Lekárska služba 
prvej pomoci

19. august - Uskutočnilo sa pra-
covné stretnutie so štátnou ta-
jomníčkou Ministerstva kultú-
ry SR p. Natáliou Cehlárikovou 
k problematike fi nancovania z 
programu "Obnovme si svoj dom" 
a k problematike obnovy pamia-
tok za účasti zástupcu primátorky 
JUDr. D. Lukačku a prednostky 
MsÚ Ing. Ivany Nikolajovej.

Účasť na otvorení festivalu 
Cap á l´Est. 
22. august - Pracovné stretnutie 
s umeleckým riaditeľom festivalu 
Cap á l´Est Michelom de Maulne.

Redakčná rada VIO TV.
Uskutočnilo sa zasadnutie Val-

ného zhromaždenia a predstaven-
stva Nemocnice Banská Štiavni-
ca, a.s. 

Účasť na poslednej rozlúčke s 
občanom nášho mesta JUDr. Ľu-
dovítom Švecom.
23. august - Príprava materiálov 
na rokovanie mestského zastupi-
teľstva.

Pracovné rokovanie súvisiace 
so zabezpečením divadelného fes-
tivalu Kreater.
24. august - Pracovné stretnutie 
so zástupcami spoločností Sim-
kor, s.r.o. a Combin Banská Štiav-
nica, s.r.o.

Zasadnutie Mestského zastupi-
teľstva v Banskej Štiavnici. 
25. august - Pracovné rokovanie 
s Ing. arch. J. Hudcovskou, PhD. 
z Ministerstva dopravy, výstav-
by a regionálneho rozvoja SR k 
riešeniu problematiky súvisiacej 
s územným plánom a novou vý-
stavbou. 
27. august - Uskutoční sa 4. 
Stretnutie banských miest a obcí 
Slovenska v Rožňave.
28. august - Účasť na Oslavách 
67. výročia SNP. Prijatie predsedu 
oblastného výboru SZPB Ing. Pav-
la Sečkára. 

Andrea Benediktyová 
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Dnes, keď sa na kultúru 
dáva čoraz menej peňazí, je 
obdivuhodné, že sa minulý 
víkend konal už IX. roč. medzi-
národného festivalu Capalest. 
Tento sviatok poézie, hudby a 
divadla organizuje Parížan (a 
vari trošku už aj Štiavničan) 
pán Michel de Maulne. 

Priam zázračným spôsobom do-
káže zohnať fi nancie, zhromaždiť 
poetov, hudobníkov, hercov, zosta-
viť dramaturgiu podujatí, režírovať 
a predstaviť sa aj v role herca, in-
terpreta. Takmer sedemdesiatnik, 
ale temperament mladíka. Vyni-
kajúca kondícia, keď takmer troj-
hodinové dramatické čítanie z Ma-
dácha na nádvorí Starého zámku 
absolvoval celé postojačky na scé-
ne, výrazne gestikulujúc a meniac 
intenzitu hlasu. A vzápätí už po-
behoval po Námestí sv. Trojice za 
zvukov afrických bubnov . Pán Mi-
chel sa obklopil obetavým tímom 
spolupracovníkov. Na prvom mies-
te treba spomenúť pani Miroslavu 

Vallovú, výbornú prekladateľku, tl-
močníčku a skúsenú moderátorku 
diskusných fór, pani Veroniku Čil-
lagovú, šéfku tlačového strediska, 
a ďalších nemenovaných organi-
zátorov, ktorí sa zaslúžili o to, že 
"všetko klapalo."

A za to, že sme prežili za nádher-
ného letného počasia (pán Michel 
má asi konexie aj u Najvyššieho) 

tri krásne dni, plné poézie a hudby, 
Vám, pán Michel a Vašim kolegom, 
úprimne ďakujeme. Prajeme Vám 
pevné zdravie (aby srdiečko poslú-
chalo), veľa síl a tvorivých nápadov, 
aby sme sa spoločne mohli tešiť na 
jubilejný – X. roč. tohto výnimočné-
ho podujatia, ktoré výrazným spô-
sobom zviditeľňuje naše mesto. 
Merci beaucoup.  Nora Bujnová

�1.str. Festival vo večerných ho-
dinách ukončilo slovenské zosku-
penie Babyluzaru. Africké rytmy 
roztancovali a roztlieskali celé Ná-
mestie sv. Trojice. 

V rámci festivalu sa predstavi-
lo viacero zahraničných aj sloven-
ských hudobníkov. Medzi nimi aj 
mladá francúzska virtuózka Adelai-

de Panaget, ktorá svojím talentom 
a naturelom ohromila publikum 
v Kostole sv. Kataríny v Banskej 
Štiavnici.

Festival Capalest vznikol z ini-
ciatívy spoločnosti divadla, poézie 
a hudby L’Athanor podporovanej 
Ministerstvom kultúry Francúzskej 
republiky, riaditeľstvom medziná-

rodných vzťahov, DGLFLF, DRAC 
Ile-de-France a Asociácie Cap à l´Est 
(Cesta na východ Slovensko). Devia-
ty ročník zorganizovalo občianske 
združenie Capalest, v spolupráci s 
Ministerstvom kultúry SR, Mestom 
Banská Štiavnica a Banskobystric-
kým samosprávnym krajom. 

Veronika Čillagová

9. Capalest opäť úspešný

Ďakujeme, pán Michel!

18. augusta 2011 bolo na útvar 
policajného zboru oznámené, že 
na Ul. Remeselníckej v Banskej 
Štiavnici doposiaľ neznámy pá-
chateľ rozbil sklenú výplň vcho-
dových dverí na predajni s ga-
lantériou, čím spôsobil škodu 
majiteľovi nehnuteľnosti vo výš-
ke 250,-€.

19. augusta 2011 o 18:30 bola 
na útvar policajného zboru nahlá-
sená dopravná nehoda na Ul. J. K. 
Hella v Banskej Štiavnici, kde sa 
vodič OMV Ford Focus Tomáš M. 
pri vyhýbaní sa prekážky dostal 
z vozidlom do šmyku, v dôsledku 
čoho sa prevrátil na strechu. Ná-
sledne mu bola na mieste vykona-
ná dychová skúšky s pozitívnym 
výsledkom 0,64 mg/l alkholu v 
krvi. Vodičovi bol zadržaný vodič-
ský preukaz.

20. augusta 2011 o 16:15 bola 
na útvar policajného zboru nahlá-
sená dopravná nehoda na ceste 
III. triedy v smere z mesta Banská 
Štiavnica do obce Banský Stude-
nec, kde vodič OMV Renault Me-
gane Tomáš K. pod vplyvom al-
koholu prešiel do protismeru, tu 
čelne narazil do protiidúceho vo-
zidla zn. Lancia Delta, ktorú vie-
dol vodič Filip C., pričom obaja 
účastníci boli ľahko zranení.

20. augusta 2011 o 18:50 bola 
na útvar policajného zboru na-
hlásená dopravná nehoda v obci 
Štiavnické Bane, kde vodič OMV 
zn. Ford Cougar Marián M. pri 
cúvaní s vozidlom narazil jeho 
zadnou časťou do oplotenia ro-
dinného domu a do plynovej prí-
pojky, pričom následne z miesta 
odišiel. Následne bola menova-
nému vykonaná dychová skúška 
s výsledkom 1,00 mg/l alkoho-
lom v krvi. 

kpt. Mgr. Vladimír Fábry
riaditeľ Obvodného oddelenia

polícia
informuje

Huslista Patrick Chemla a Michel de Maulne. foto lubo lužina

Dňa 4. júla 2011 bola 
podpísaná a na Centrálnom 
registri zmlúv 22. júla 2011 
zverejnená Zmluva o poskyt-
nutí NFP č. 103/1.2 MP/2011 
pre projekt: Banská Štiavnica 
– kanalizácia v mestskej 
pamiatkovej rezervácii. 

Projekt rieši kanalizáciu v mest-
skej pamiatkovej rezervácii. Re-
alizáciou projektu dôjde k vybu-
dovaniu kanalizačnej siete na 
nasledovných uliciach a častiach 

centra mesta: Lichardova, Vodáren-
ská, Úvozná, Malá Okružná, Staro-
mestská, Botanická, Akademická, 
Katová a Spojná. Žiadateľom pro-
jektu bola Stredoslovenská vodá-
renská spoločnosť, a.s., ktorá za-
bezpečuje aj 5% spolufi nancovanie 
projektu. Na projekt bola schválená 
dotácia vo výške 2 066 099,72€. V 
súčasnosti prebieha verejné obsta-
rávanie na výber zhotoviteľa sta-
vebných prác. Po overení verejné-
ho obstarávania poskytovateľom 
pomoci - Ministerstvom životné-

ho prostredia SR, bude podpísa-
ná zmluva o dielo s víťazom verej-
ného obstarávania. Predpokladaný 
začiatok stavebných prác je októb-
er 2011. Harmonogram stavebných 
prác bude známy po odovzdaní sta-
veniska zhotoviteľovi stavby. O har-
monograme stavebných prác ako aj 
o ďalšom postupe realizácie bude-
me informovať občanov formou 
mestského rozhlasu, Štiavnických 
novín ako aj VIO TV.

Ing. Radoslav Gregáň
projektový manažér

Projekt: kanalizácia 
v pamiatkovej rezervácii

Informačné centrum, Námestie 
sv. Trojice 6, Banská Štiavnica
Pondelok – nedeľa: 9:00 – 18:00 
tel.: 045 / 694 96 53
e-mail: tikbs@banskastiavnica.sk 

MsÚ

Otváracie 
hodiny 
Informačného 
centra
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Banská Štiavnica, Slovenské 
kráľovské mestá (Bardejov, 
Stará Ľubovňa, Levoča, 
Kežmarok) a Košice – Európske 
hlavné mesto kultúry – to je 
krátky zoznam účastníkov 
Slovenského dňa v Českom 
Krumlove, ktorý pripravila 
Slovenská agentúra pre 
cestovný ruch s cieľom 
propagácie vybraných lokalít 
v jednom z najnavštevova-
nejších českých miest (1,3 mil. 
návštevníkov ročne).

Dňa 13. augusta 2011 sa tak Ná-
městí Svornosti mohli návštevní-
ci z celého sveta dozvedieť o našom 
meste, jeho atraktivitách a aktivi-
tách. Pri našom stánku sa postupne 
vystriedali návštevníci z množstva 
krajín, dominovali Česi, Rakúšania, 
Nemci, ale aj Japonci a Kórejci. Sa-
mozrejme, nechýbali ani náhod-
ní slovenskí turisti, ktorí oceňovali 
skutočnosť, že sa Slovensko propa-
guje atraktívnou formou v zahra-
ničí. Medzi najzaujímavejších náv-
števníkov stánku patrilo niekoľko 
turistických sprievodcov, ktorí pre-
javili záujem o náš región, čo by v 

budúcnosti mohlo priniesť zaují-
mavé skupinové návštevy zahranič-
ných návštevníkov.

Okrem samotnej prezentácie 
uvedených regiónov a Slovenska 
ako celku bol počas celého prezen-
tačného dňa na námestí priprave-
ný kvalitný kultúrny program, v 
ktorom vystúpili Zlaté husle a Dali-
bor Karvay, Slovenský komorný or-
chester Bohdana Warchala, Dycho-
vá hudba Ministerstva vnútra SR, 
spevácky zbor Lúčnice, Silvayovci a 
Kandráčovci. V programe na hlav-

nom pódiu, ktorý moderovala Soňa 
Mullerová, samozrejme nechýba-
li ani miesta na slovnú prezentáciu 
zúčastnených regiónov.

Celý program bol vysokohodno-
tený aj počas záverečného večer-
ného galakoncertu, na ktorom vy-
stúpili Lúčnica a Miroslav Žbirka. 
Poďakovanie za možnosť zúčastniť 
sa tohto podujatia patrí Slovenskej 
agentúre pre cestovný ruch, ktorá 
opäť v praxi potvrdila svoj záujem o 
podporu propagácie nášho regiónu

Rastislav Marko

Štiavnica úspešne 
reprezentovala Slovensko

Na dňoch slovenskej kultúry vystúpila aj Posádková hudba Ministerstva 
vnútra. foto ján petrík, ml.

Pozorní diváci TV Markíza 
možno zaregistrovali, že v 
rámci relácie Teleráno bola 
dňa 18. augusta odvysielaná 
reportáž o Banskej Štiavnici. 

Televízny štáb navštívil naše 
mesto už v júli, pričom podnet na 

návštevu vznikol na základe spolu-
práce Slovenskej agentúry pre ces-
tovný ruch a Mesta Banská Štiav-
nica. Počas jedného dňa tak štáb 
navštívil centrum mesta, Banské 
múzeum v prírode i jazero Počúva-
dlo, keďže hlavnou témou tohto-
ročnej letnej kampane Slovenskej 

agentúry pre cestovný ruch bola 
voda.

Napriek nepriaznivému júlové-
mu počasiu vznikla pomerne atrak-
tívna reportáž i prísľub ďalšej spolu-
práce Telerána a Mestského úradu, 
oddelenia kultúry, cestovného ru-
chu a športu. Rastislav Marko

Pýtali sme sa náhodne vybra-
tých Štiavničanov, ako prežili 
svoju dovolenkovali?

Vynikajúco! Všade kde som bol, 
som stretol Štiavničanov. Štefan P.

Boli sme s priateľom a vydarenou 
partiou na Makarskej riviére, tak-
že more, slnko, bláznivé atrakcie, 
smiech, výborná zábava a samozrej-
me láska.  Katka G.

Zmenil som zamestnanie, tak-
že toto leto som nárok na dovolenku 
nemal. Ale mám rád prírodu a vedel 
by som si predstaviť dovolenku na 
horách.  Zdenko S.

Bol som pri mori, potreboval som 
ho ako soľ.  Ladislav B.

Páči sa mi Chorvátsko, krásne 
more, srdeční ľudia, berú nás tam už 
ako svojich.  Mária K.

Ja som dovolenkoval "na malte", 
ale murárskej, aby sme sa rozumeli. 
Prestavoval som doma podkrovie.

Ľubomír B.

Naše milé vnučky, záhradka, hríby, 
štiavnické jazerá… Našťastie sa nám 
leto konečne vyletnilo.       Helena S. 

Janka Bernáthová 

štiavnické noviny
anketa

Teleráno navštívilo Štiavnicu
Okresné riaditeľstvo Policaj-

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

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

Stránkové 
hodiny

Obec Sv. Anton vás pozýva 
na podujatie Teatro Tatro 
"Zázračný divadelný automat".

Podujatie sa bude konať 3. sep-
tembra 2011 o 18:30 na nádvo-
rí kaštieľa vo Sv. Antone. Hlavnými 
protagonistami sú Lukáš Latinák 
(laureát ceny "Zlatý gunár" Akadé-
mie humoru Slovenska na festiva-
le Kremnické gagy 2010) a Robert 
Jakab. Hrajú: Ondrej Spišák / Dani-

el Majling, Lukáš Latinák, Robo Ja-
kab, Milan Vojtela, Martin Nahálka, 
Milan Ondrík. 

Zimná olympiáda počas horúce-
ho leta! Unikátny automat, progra-
movaný divákmi, prináša atmosfé-
ru zimných olympijských hier do 
Európy. Nervydrásajúce športové 
zápolenia v podaní súboru ovenče-
ného zlatými medailami z Kanady. 
Stačí rozkrútiť koleso šťastia a naži-
vo uvidíte to, čo ste doteraz poznali 

len z televíznych obrazoviek! Vstup-
né 6 €, deti do 15 rokov 3 €, v pred-
predaji 5 € na Obecnom úrade Sv. 
Anton alebo v Múzeu Sv. Anton.

Obec Sv. Anton

Teatro Tatro vo Sv. Antone
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Od 18. apríla 2011 má mesto 
nového projektového 
manažéra. Stal sa ním Ing. 
Radoslav Gregáň. Oslovili sme 
ho, aby sa predstavil našim 
čitateľom a prezradil nám, čo 
má mesto Banská Štiavnica 
rozpracované a do akých 
projektov sa v poslednej dobe 
zapojilo, čo nás to bude stáť 
a aká je úspešnosť týchto 
projektov. 

Prestavte sa našim čitateľom.
„Narodil som sa v Banskej Štiav-

nici, kde som strávil celé svoje det-
stvo ako aj krásne študentské roky 
života. Po absolvovaní strednej ško-
ly SPŠ Samuela Stankovianskeho, na 
ktorej som študoval odbor Technicko 
– informatické služby som študoval 
na STU Zvolen, na fakulte Ekológie 
a environmentalistiky, odbor Ma-
nažment životného prostredia. Po 
skončení vysokej školy som pracoval 
v súkromnej spoločnosti v Trenčíne 
ako projektový manažér, kde som sa 
venoval prevažne príprave, riadeniu 
a monitoringu projektov v rámci ži-
votného prostredia, ako aj projektov 
určených pre samosprávy. V súčas-
nosti som zamestnancom Mestské-
ho úradu, na oddelení výstavby, roz-
voja mesta, územného plánovania a 
životného prostredia ako projektový 
manažér.”
Koľko projektov má mesto Ban-

ská Štiavnica v súčasnosti roz-
pracovaných?

„V súčasnej dobe má Mesto Ban-
ská Štiavnica v realizácii niekoľ-
ko projektov. Vzhľadom na to, že 
mesto Banská Štiavnica má histo-
rický charakter a vhodné predpokla-
dy na to, aby sa stalo významným 
miestom cestovného ruchu zamera-
ného najmä na históriu a kultúru, je 
väčšina projektov zameraných pre-
dovšetkým na rekonštrukciu histo-
rických kultúrnych pamiatok v rámci 
Banskej Štiavnice ako aj kultúrne-
ho a spoločenského života. V rám-
ci výzvy s názvom Obnovme si svoj 
dom, ktorú vydalo MK SR, sa mes-
tu Banská Štiavnica podarilo získať 
v tomto roku prostriedky v celkovej 
výške 112 007 €, ktoré budú pou-
žité najmä na opravu a rekonštruk-
ciu vybraných kultúrnych pamiatok, 
ako je kostol Panny Márie Snežnej, 
kaplnka Sv. Anny, ktorá je súčasťou 
radnice, Vily na Botanickej č.2, ale 
aj Rubigallu na Nám.sv.Trojice. V 
rámci týchto fi nančných prostried-
kov mesto Banská Štiavnica získa-
lo z MK SR fi nančný príspevok aj na 
kultúrno-spoločenské podujatie Sa-
lamandrové dni a Živý šach.

V rámci Operačného programu 
životné prostredie mesto Banská 
Štiavnica realizuje tri významné 
projekty, ktoré budú pre mesto veľ-
kým prínosom. Prvým je projekt s 
názvom Zvýšenie kvality ovzdušia 
– nákup multifunkčného čistiaceho 
vozidla, o ktorom sme Vás už infor-
movali v rámci ŠN, druhým je pro-
jekt s názvom Zavedenie efektívne-
ho systému separovaného zberu a 
tretím, kde žiadateľom bola Stredo-
slovenská vodárenská spoločnosť, 
a.s., s názvom Banská Štiavnica – 
kanalizácia v mestskej pamiatkovej 
rezervácii. 

Spomedzi projektov, ktoré sú v 
schvaľovacom procese, je azda dob-

ré spomenúť projekt na rekonštruk-
ciu verejného osvetlenia na sídlis-
ku Drieňová ako aj projekt Mestský 
park Drieňová, či už aj projekt Re-
konštrukcie bytových domov v čas-
ti Šobov.

Samozrejme, projektov, ktoré má 
mesto v súčasnej dobe rozpracova-
né, je viacero, ako len tých pár, čo 
som spomenul. O všetkých projek-
toch ako aj ich realizácii vás budeme 
informovať, či už prostredníctvom 
ŠN alebo VIO TV.”
Aké projekty mesto pripravuje?

„Mesto Banská Štiavnica má v plá-
ne podať viacero žiadostí na získanie 
fi nančných prostriedkov a nepoľaviť 
v trende získavania fi nančných prí-
spevkov, ktorý bol doposiaľ nasta-
vený veľmi dobre a úspešne. Všet-
ko však bude závisieť od množstva 
výziev, ktoré budú zverejnené či už 
tento alebo budúci rok a samozrej-
me aj od fi nančných možností mes-
ta, nakoľko treba mať na zreteli, že 
v rámci projektov je potrebné zabez-
pečiť aj príslušné spolufi nancovanie 
projektov. Spomedzi projektov, kto-
ré mesto plánuje podať, možno spo-
menúť projekty týkajúce sa napr. 
Rekonštrukcie KaSS, Rekonštrukcie 
zastávok, Zhodnocovania odpadov, 
Vytvorenie oddychovej zóny, Kana-
lizácie na Ul. 8.mája, Rekonštrukcie 
vodovodu v časti Jergištôlňa ako aj 
iné, v rámci ktorých v súčasnej dobe 
prebieha príprava, spracovanie a 
zhromažďovanie všetkých podkla-
dov potrebných k príprave a samot-
nému vypracovaniu projektov, resp. 
vypracovanie žiadostí pre získanie 
fi nančných príspevkov.

Pevne verím, že aj v budúcom ob-
dobí bude mesto Banská Štiavnica 
zaradené medzi samosprávy s vyso-
kou úspešnosťou podaných projek-
tov, čo si však vyžaduje veľa úsilia, 
zodpovednej a veľakrát nie jedno-
duchej práce.” Michal Kríž

Rozhovor s projektovým manažérom Ing. Radoslavom Gregáňom 

Projekty a Banská Štiavnica
Ž i v o t 

je nevy-
spytateľ-
ným re-
ž isérom. 
R í m s k o -
k a t o l í c -
ky kostol 
v mest-
skej čas-
ti Banská Štiavnica – Štefultov 
bol pondelok dňa 22. augusta 
2011 dňom poslednej rozlúč-
ky s JUDr. Ľudovítom Švecom, 
dlhoročným predsedom Okres-
ného súdu v Žiari nad Hronom 
a naposledy okresným sudcom 
trestno-právneho senátu v Žia-
ri nad Hronom. Aký to para-
dox. Namiesto kytíc vďaky, poh-
rebné vence a kytice. Namiesto 
blahoželaní k 64.narodeninám 
dojímavé, rozlúčkové reči šte-
fultovského farára a nástupcu 
vo funkcii predsedu okresného 
súdu JUDr. Petra Lukáča. JUDr. 
Ľudovít Švec odišiel do večnos-
ti dňa 17.8. popoludní pri ceste 
autom z B.Bystrice. Odišiel ná-
hle, nepredvídane a nečakane. 
Nestačil povedať ani len jedno 
slovo – jediné slovo na rozlúčku 
– svojim najbližším, priateľom 
a známym. Nespočetné množ-
stvo všetkých tých, ktorí si ho 
nesmierne vážili pre jeho vyso-
kú profesionálnu erudovanosť, 
principiálnosť, ale hlavne ľud-
skosť, sa s ním prišlo rozlúčiť 
do štefultovského kostola. Za 
všetkých, i tých, ktorí tam ne-
mohli prísť z akýchkoľvek dô-
vodov, rád tlmočím aj na tomto 
mieste: Žil si čestne a statočne, 
nikdy na teba nezabudneme!

Ján Novák  

Trvalej 
pamiatke 
JUDr. Ľudovíta 
Šveca

Občianske združenie Mládež 
pod Sitnom vás pozýva na Hu-
bertovskú zábavu, ktorá sa bude 
konať dňa 3. septembra 2011 od 
21:00 v Kultúrnom dome vo Sv. 
Antone. 

Vstupné 2,50 €. Tombola 1 € 
o hodnotné ceny! Hrajú Roma-
no Ilo. Občerstvenie zabezpečuje 
Hostinec na Rínku.

Hubertovská 
zábava

28. 9. 2011 od 8:00 – 16:00 bude  -
prerušená dodávka elektrickej ener-
gie z dôvodu revízie el. zariadenia. 
Bez el. energie bude v Dekyši dom 
č.115, vo Vysokej dom č.76, v Štiav-
nických Baniach chatová oblasť od 
č.753 po č.777, na Počúvadle celá 
chatová oblasť Počúvadlianske ja-
zero a Vysielač Sitno.

6.9.2011 od 10:00 – 12:00 bude pre- -
rušená dodávka elektrickej energie 
z dôvodu revízie el. zariadenia. Bez 
el. energie bude v B.Štiavnici časť 
Štefultov - Sitnianska - Ul. Obran-
cov mieru od č.34 - stolárstvo, ob-
chod po č.36 a Ul. Potočná, 29. au-
gusta, Kríková, Partizánska, Ilijská, 
Srnčia a Podhájska.

30. 9. 2011 od 8:00 - 17:00 bude  -
prerušená dodávka elektrickej 
energie z dôvodu opravy el. za-
riadenia + výrub. Bez el. ener-
gie budú v Banskej Štiavnici časť 
Štefultov fy. DREVOREZ a REM-
STAV, v Štiavnických Baniach celá 
časť Horná Roveň.

Dipečing VN/NN Žiar nad Hronom

Prerušenie dodávok el. energie
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3. september 2011 - sobota
NÁDVORIE
8:30 - 9:30 Dychová hudba Sitňanka 
9:30 - 10:30 Slávnostný ceremoni-

ál otvorenia Dní sv. Huberta • So-
koliarstvo - svetové kultúrne de-
dičstvo, program pri príležitosti 
40. výročia založenia Slovenské-
ho klubu sokoliarov pri SPZ • Me-
dzinárodný rok lesov 2011 - deti 
predstavia lesy sveta • Uvede-
nie ďalších osôb do Siene úcty a 
slávy poľovníctva na Slovensku 

10:30 - 11.15 Módna prehliadka 
- poľovnícke odevy predstavuje 
Klub slovenských poľovníčok 

11:15 - 12:00 Odovzdávanie oce-
není Ministerstva pôdohospo-
dárstva a rozvoja vidieka SR za-
slúžilým pracovníkom lesného 
hospodárstva na úseku poľovníc-
tva • Odovzdávanie ocenení Slo-
venského poľovníckeho zväzu

12:00 - 13:00 Hájnikova žena - súťaž 
o najsympatickejšiu poľovníčku

13:00 - 13:30 Vyhlasovanie výsled-
kov súťaží: Poľovníctvo vo foto-
grafi i • Poľovnícky nôž 2011 • Po-
ľovnícky šperk 2011 • Naj brada... 
najdlhšia a najkrajšia • Poľovníc-
ky klobúk... najkrajšie upravený 
poľovnícky klobúk

14:00 - 16:30 Majstrovstvá Slo-
venska vo vábení srnčej, diviačej 
a dravej zveri Hubertlov-Halali o 
Putovný pohár Hubertlovu • Maj-
strovstvá Slovenska vo vábení je-
leňov Hubertlov-Halali o Putov-
ný pohár Hubertlovu

KAŠTIEĽ
8:30 - 17:00 Prehliadka expozí-

cií Múzea vo Sv. Antone • Poľov-
níctvo vo fotografi i - celosloven-
ská súťažná prehliadka, XVI. roč. 
• Laserová strelnica • Výstavy: Ta-
jomstvá prírody - obrazy akad. so-
chára a maliara Ladislava Sulíka, 
Lovecký salón, Malý africký saló-
nik, Čo šepká les - detské plagáty

PARK
7:30 - 11:00 Hubertovská kvap-

ka krvi - dobrovoľné darcovstvo 
návštevníkov slávností 

8:30 - 17:00 Sokoliari - ukážky, So-
koliari sv. Bavona pri ZŠ M. Hel-
la Štiavnické Bane, Slovenský 
klub sokoliarov pri SPZ, Sokoliari 
SOŠL B. Štiavnica • Stopami zveri 
- súťaž pre deti, SOŠL B. Štiavni-
ca • Poľovnícka kynológia • Poľov-
nícky chodník - poľovníctvo pre 

deti, SOŠL B. Štiavnica • Ukáž-
ky streľby z lukov a historických 
kuší • Atraktívny rybolov a rybie 
špeciality • Denár svätého Huber-
ta – razba príležitostnej mince 

8:30 - 13:00 Hádzanie fl inty do žita
10:00 - 12:00 5 F - vtipná súťaž
10:00 - 15:00 Dychová hudba Sit-

ňanka
10:00, 11:30, 14:00, 16:00 Atrak-

tívna kynológia - Agility klub Nitra
11:00 - 12:00 Antonský diviak 

2011 - streľba lukom na terč di-
viaka, 6. ročník

11:00 - 16:00 Divadelné predstave-
nie - Paradájz Pikčr

12:00 - 14:00 Špeciálna klubová 
výstava alpských jazvečíkovitých 
duričov 

13:00 - 14:00 Ukážky streľby z rep-
lík historických poľovníckych 
zbraní - f. Bercik, Jenkovce

SÝPKA
8:30 - 17:00 Sieň úcty a slávy po-

ľovníctva na Slovensku • Unikát-
ne trofeje Hontu • 40 rokov Slo-
venského klubu sokoliarov pri 
SPZ - výstava • Obrazy Martina 
Kissa - výstava • Rohy alebo paro-
hy? - výstava pre deti • Remeslá - 
ukážky prác remeselníkov

4. september 2011 - nedeľa
NÁDVORIE
9:30 - 10:30 Koncert - hornové 

kvarteto Laugarício a Barbora Le-
gényová (spev)

10:30 Svätohubertovská omša
14:00 - 15:00 Vystúpenie folklór-

neho súboru Sitňan

KAŠTIEĽ
8:30 - 16:00 Prehliadka expozí-

cií Múzea vo Sv. Antone • Poľov-
níctvo vo fotografi i - celosloven-
ská súťažná prehliadka, XVI. roč. 
• Laserová strelnica • Výstavy: Ta-
jomstvá prírody - obrazy akad. so-
chára a maliara Ladislava Sulíka, 
Lovecký salón, Malý africký saló-
nik, Čo šepká les - detské plagáty

PARK
9:00 - 15:00 Sokoliari - ukážky, So-

koliari sv. Bavona pri ZŠ M. Hel-
la Štiavnické Bane, Slovenský 
klub sokoliarov pri SPZ, Soko-
liari SOŠL B. Štiavnica • Ukážky 
streľby z lukov • Atraktívny rybo-
lov a rybie špeciality • Denár svä-
tého Huberta - razba príležitost-
nej mince 

9:00 - 10:00 Ukážky streľby z lukov 
a historických kuší 

13:00 - 15:00 Divadelné predstave-
nie - Paradájz Pikčr

SÝPKA
8:30 - 16:00 Sieň úcty a slávy po-

ľovníctva na Slovensku • Unikát-
ne trofeje Hontu • 40 rokov Slo-
venského klubu sokoliarov pri 
SPZ - výstava • Obrazy Martina 
Kissa - výstava • Rohy alebo paro-
hy? - výstava pre deti • Remeslá - 
ukážky prác remeselníkov

Zmena programu vyhradená!

Hlavní organizátori:
Múzeum vo Sv. Antone, Slovenská 
poľovnícka komora Bratislava, Slo-
venský poľovnícky zväz Bratislava, 
f. ŠOMEK Bratislava

Spoluorganizátori:
Lesy SR, š.p. B. Bystrica, OZ Levi-
ce, OZ Žarnovica; Vojenské lesy a 
majetky SR, š.p. Pliešovce; SAŽP B. 
Bystrica; ZOO Bojnice; Mestské lesy 
Krupina; Obecný úrad vo Sv. Anto-
ne; SRZ Žilina; Redakcia TV maga-
zínu Halali P. Bystrica; MO SRZ B. 
Štiavnica; SOŠL B. Štiavnica; Okres-
ný dopravný inšpektorát PZ SR Žiar 
nad Hronom; Slovenská autobusová 
doprava Zvolen, a.s.; Slovenský klub 
sokoliarov pri SPZ; Klub slovenských 
poľovníčok; Klub trubačov SR; Klub 
chovateľov alpských jazvečíkovitých 
duričov pri SPZ; Klub histórie slo-
venského poľovníctva pri SPZ; Di-
vadlo J. G. Tajovského Zvolen; Rím-
sko-katolícky farský úrad Sv. Anton; 
Sokoliari sv. Bavona pri ZŠ M. Hella 
Štiavnické Bane; Ing. Ľ. Šlauka Pre-
nčov; f. Bercik Jenkovce; Lukostrel-
ci Sobotovci Dubnica nad Váhom; 

f. Prospect Doletina B. Štiavnica; f. 
Barbier Slezáková B. Štiavnica; Dia-
na - Dobšovičová B. Štiavnica; Ho-
ličstvo a kaderníctvo Popracová B. 
Štiavnica; Tanečná skupina Texasky 
B. Štiavnica 

Sponzori a partneri:
Česká zbrojovka, a. s.; Swarovski 
optik; Hubertlov, vydavateľstvo po-
ľovníckej literatúry Bratislava; pivo-
var Steiger, a.s. Vyhne; Baldovská - 
prírodná minerálna voda; Huttera 
a spol - výroba a predaj vína Mod-
ra; Štiavnická sudáreň SK; Mest-
ské lesy B. Štiavnica; INCHEBA 
EXPO Bratislava; Pekáreň Anton 
Antol; Sellier & Bellot; Mestské lesy 
B. Bystrica; SlovLADA, spol. s r. o. 
; RgO SPZ Žiar nad Hronom; OPK 
Žiar nad Hronom; Banská Štiavnica 
- mesto svetového dedičstva

Mediálni partneri:
TV magazín Halali, relácia o prírode; 
redakcie časopisov: Poľovníctvo a ry-
bárstvo, Hubertlov, Naše poľovníc-
tvo, Lovu zdar!, Myslivost, Vojenské 
lesy, Les & Letokruhy, Lesník; Poľov-
nícka informačná databáza www.po-
lovnictvo.com; Klaudstudio P. Ivaška; 
Magnetpress; www.lovuzdar.sk

Info: 
Múzeum vo Sv. Antone, telefónne č.: 
045 691 39 32, fax: 045 692 19 55,
info@msa.sk, www.msa.sk

Celoslovenské poľovnícke slávnosti 
Dni sv. Huberta 2011 sú usporiada-
né pod záštitou Ministerstva pôdo-
hospodárstva a rozvoja vidieka SR. 

Kyvadlová doprava
Odchody autobusov (SOBOTA)
Banská Štiavnica, križovatka
6:25, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 
12:22, 13:00, 14:30, 15:03, 15:30, 
17:30, 18:34
Svätý Anton 
8:30, 9:30, 9:45, 10:30, 12:30, 
13:21, 14:00, 15:00, 17:00, 17:44, 
20:30*
* - premáva po ukončení večerného 
programu

Odchody autobusov (NEDEĽA)
Banská Štiavnica, križovatka
6:25, 9:00, 12:22, 15:03, 18:34
Svätý Anton
8:30, 9:45, 13:21, 17:44

Organizátori

Program Dní sv. Huberta 2011
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V sobotu 13. augusta 2011 sa 
ukončil osem týždňov trvajúci 
hudobný maratón kultúrneho 
leta na Počúvadle. Český 
pesničkár Wabi Daněk bol 
posledným účinkujúcim, ktorý 
roztlieskal dav.

V poradí tretí ročník ponúkal 
žánrovú pestrosť a hudobné lahôd-
ky, čo ocenili ľudia svojou návštev-
nosťou. Počas celého trvania podu-
jatia sa prišlo na koncerty pozrieť 
jedenásťtisíc návštevníkov. 

Sitno Blues – hudobné leto si ľudí 
získava svojou špecifi ckou atmosfé-
rou a prostredím, kde sa usporadú-
va. Samotní účinkujúci sa vyjadro-
vali veľmi pochvalne o publiku, z 
ktorého sálala pozitívna energia, 
nadšenie a vrúcnosť. Počúvadlo si 
vďaka festivalu našli na mape aj cu-
dzinci – Poliaci, Maďari, Česi, Fran-
cúzi, či dokonca Kanaďania. 

Samostatnou kapitolou v rám-
ci kultúrneho podujatia bol víkend 
venovaný bluesovej hudbe – Fes-
tival Sitno Blues. Festival sa za-
čal prvý augustový víkend. Piatko-
vý večer otvorili trnavský Second 
band, po ňom prišli na radu Zuza-
na Suchánková Duo, súbor Bonzo 
& Th e Resonators s hosťom a ve-

čer uzavrela výborná srbská formá-
cia Blue Family. Počas celého víken-
du sa prišlo pozrieť cca tisíc dvesto 
ľudí.

V sobotu sa pokračovalo tak bri-
lantne, ako sa začalo. Skupina Cra-
zy Hambones a ich Have a good 
time (americko - anglicko - nemec-
ká formácia) strhla svojim vystú-
pením návštevníkov a tí vo vare 
pokračovali až do posledného vy-
stúpenia, ktoré zakončili francúz-
sky Hot Chickens a ich rock and rol-
lová spŕška.

Tretie Hudobné loto na Počú-

vadlianskom jazere máme za se-
bou a fanúšikovia sa tešia na štvrté. 
Ak pôjde všetko, ako má ísť, uvi-
díme sa budúci rok na akcii, ktorá 
si na Slovensku našla svoje pevné 
miesto. Katarína Molnárová

OZNAMY

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

Potraviny u Radka sú presťa-
hované do priestorov bývalej pre-
dajne Elektro Elis. Ste srdečne ví-
taní!

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

Okresné centrum a Základná 
organizácia č.125 telesne postih-
nutých v B.Štiavnici srdečne po-
zývajú svojich členov a priazniv-
cov na IV. ročník Športového dňa, 
ktorý sa uskutoční na mestskom 
futbalovom štadióne SITNO dňa 
7. septembra 2011 so začiatkom 
o 10:00. Program: slávnostné 
otvorenie, prezentácia preteká-
rov, športové súťaže jednotlivcov 
a družstiev, súťaž družstiev v je-
dení koláčov, vyhodnotenie a po-
sedenie pri guláši a hudbe. Súťaž-
né disciplíny: hod granátom, hod 
šípkami, streľba zo vzduchovky, 
hod na cieľ, kop na cieľ. Veríme, 
že spolu s vami prežijeme príjem-
né chvíle plné napätia a pohody. 
Na vašu účasť sa tešia členovia vý-
borov SZTP BŠ. 

Ivan Madara, Anna Peťková

Milí rodičia, milí žiaci! Srdeč-
ne vás pozývame na SLÁVNOST-
NÉ OTVORENIE školského roku 
2011/2012 dňa 5. septembra 
2011 v pondelok o 12.00 v kon-
certnej sále ZUŠ. Zároveň vyzý-
vame všetkých záujemcov o štú-
dium, aby sa do 9.septembra 
prihlásili a žiaci, ktorí plánujú po-
kračovať, svoj úmysel potvrdili.

Kolektív ZUŠ

oznamy, pozvánky
spomienky

Dňa 21. au-
gusta 2011 
uplynulo 5 ro-
kov, čo nás 
navždy opus-
til náš milo-
vaný man-
žel, otec, starý otec a prastarý 
otec Jozef Binder z Banského 
Studenca. Tí, ktorí ste ho po-
znali, venujte mu tichú spo-
mienku. Spomína celá rodina.

Dňa 1. sep-
tembra 2011 
uplynie 15 ro-
kov, čo nás 
opustil náš 
kamarát Mi-
kuláš Štrba 
z Ilije, ktorého však všetci po-
znali ako "Dežko". Bol to člo-
vek s veľkým srdcom, ktorý 
celý život zasvätil kultúre a Ili-
ji. Organizoval divadlá, zalo-
žil tradíciu pochovávania basy, 
organizoval športové podu-
jatia, parašutizmus a mnoho, 
mnoho ďalšieho pre všetkých 
ľudí z Ilije. Takýto pre nás a v 
našich srdciach ostáva i naďa-
lej a stále nám všetkým chýba. 
Za všetkých obyvateľov z Ilije, 
Dežko – vďaka ti.

Takúto "obriu" paradajku, vá-
žiacu 1360 g, vypestoval náš do-
pisovateľ Ján Novotný. Tu je jeho 
recept pre prípadných nasledovní-
kov: „Táto paradajka, okrem ano-
málnej hmotnosti, má aj vynika-
júcu chuť, ktorá je vlastná tejto 
odrode. Vypestovaná bola v skle-
níku z vlastného výpestku klasic-
kým spôsobom bez použitia anor-
ganického hnojiva. V počiatočnom 
štádiu rastu až do násady plodov 
bol výpestok prihnojovaný silne 
zriedenou kravskou hnojovkou v 
pomere cca 1:30 - 1:40. Po odkvit-
nutí bol zavlažovaný dažďovou vo-
dou bez akéhokoľvek hnojiva, tak-
že ide o paradajku "bio" s nižším 
obsahom dusičnanov“. Blahoželá-
me! redakcia

Hudobné leto na Počúvadle 
má za sebou úspešnú sezónu

Paradajka ako 
z rajskej záhrady

SPOMIENKY

Wabi Daněk. foto marian bačík
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p. Eva Hykischová, chalupárka 
z Bratislavy

Bravčové rezančeky 
s pórom

Potrebujeme: 150 g bravčového 
mäsa, najlepšie zo stehna, 1 lyžič-
ku solamylu, mleté čierne korenie 
(na špičku noža), pol lyžičky zá-
zvoru, štipku badiánu, koriandra, 
3 lyžičky sójovej omáčky, 2 stred-
ne veľké póry, 2 – 3 lyžice oleja

Postup: Mäso pokrájame na re-
zančeky, posypeme solamylom, zá-
zvorom, mletým korením, badiá-
nom a koriandrom, pokvapkáme 
polovicou sójovej omáčky, dôklad-
ne premiešame a necháme odstáť 
(asi 30 minút pred tepelnou úpra-
vou). Medzitým pokrájame pór na 
2 – 3 cm valčeky, na sitku oplách-
neme pod tečúcou vodou a nechá-
me odkvapkať. Na panvici rozpáli-
me i lyžicu oleja, vložíme nakrájaný 
pór, za stáleho miešania ho podu-
síme do polomäkka (asi 2 až 3 mi-
núty). Preložíme ho na tanier, na 
tej istej panvici rozpálime 2 lyži-
ce oleja, pridáme naložené mäso a 
asi 4 minúty ho za stáleho mieša-
nia osmažíme. Nakoniec pridáme 
podusený pór, dôkladne premieša-
me, pokvapkáme zvyškom sójovej 
omáčky a všetko asi 1 – 2 minúty 
spolu podusíme. Ihneď podávame 
s ryžou.  Dobrú chuť!

Základná organizácia Sloven-
ského zväzu protifašistických bo-
jovníkov Banská Štiavnica, Mesto 
Banská Štiavnica, Obecný úrad v 
Prenčove a Svätom Antone vás po-
zývajú na oslavy 67.výročia Sloven-
ského národného povstania, ktoré 
sa uskutočnia v Banskej Štiavnici, 
na Sitne a vo Svätom Antone dňa 
28. augusta 2011.

Program:
13:30 Banská Štiavnica spomien-

kové oslavy v Banskej Štiavnici 
(hymna, položenie kytíc k pamät-
níku SNP pri MsÚ, báseň, prího-
vor, odovzdanie čestných uznaní, 
hymnická pieseň)

15:30 Sitno spomienkové oslavy 
SNP na vrchu Sitno (Položenie 
venca, báseň, príhovory, vystú-
penie folklórnej skupiny Prenčo-
van z Prenčova).

17:00 Svätý Anton spomienkové 
oslavy vo Svätom Antone (polože-
nie kytíc k pamätníku SNP, prího-

vory, báseň kultúrny program a za-
pálenie povstaleckej vatry, guláš).

Odchody autobusa:
14:00 od MsÚ Banská Štiavnica
14:10 z Križovatky
14:15 z Drieňovej od kotolne
14:30 zo Sv. Antona od OcÚ
14:35 zo Sv. Antona z Gaštanovej
16:00 - 16:30 odchod zo Sitna
19:00 zo Sv. Antona spod kaštieľa 

do Banskej Štiavnice
Anton Greguss

Oslavy 67. výročia SNP

21. augusta uplynulo už neuveri-
teľných 43 rokov odvtedy, čo do na-
šej vlasti násilne vtrhli vojská Var-
šavskej zmluvy v počte až 600 000 
vojakov, 6 400 tankov a 800 lieta-
diel! Bola to najväčšia ozbrojená 
akcia v Európe od 2. svetovej voj-
ny. Okupačné vojská ostali u nás až 
do r. 1991, za ten čas, od r.1968 vy-
rástli už celé dve generácie, ktoré si 
na túto inváziu vôbec nepamätajú 
a tak, ako augustové udalosti roku 
1968 boli výrazne medializované 
vo všetkých celoslovenských médi-
ách, robíme tak aj my, s aspektom 
na dianie v našom meste. Banská 

Štiavnica mala tú "česť", že inter-
nacionálnu pomoc nám prišli po-
skytnúť príslušníci maďarskej ar-
mády (podobne tomu bolo v našom 
meste aj v júni 1919) v počte asi 
100 vojakov pod vedením plk. Ga-
rambvölgyiho, ktorí boli ubytova-
ní v Domove mládeže Strednej les-
níckej školy. V meste každú noc (no 
nielen v noci) vylepovali naši spo-
luobčania plagáty, písali odkazy na 
cestách a roznášali letáky, ktoré vy-
jadrovali odpor voči okupantom. V 
podobnom duchu vyšlo aj niekoľko 
čísiel Slobodnej štiavnickej mlade, 
mládežníckeho časopisu, ktorého 

vedúcim redaktorom bol Ing. Pavol 
Mojžita, riaditeľ SLŠ. Pod petíciu, 
ktorú organizovala Elena Gondová, 
riaditeľka Mestskej osvetovej bese-
dy, vyzývajúcu na odchod okupan-
tov a vyjadrujúcu podporu našich 
najvyšších štátnych predstaviteľov 
na čele s Alexandrom Dubčekom, 
sa podpísal skoro každý Štiavničan 
i stovky návštevníkov nášho mes-
ta. E. Gondová, ako aj mnoho ďal-
ších za svoju angažovanosť potom v 
rokoch „normalizácie“ na to dopla-
tili odvolaním z funkcií, ale to je už 
ďalšia kapitola novodobej histórie 
nášho mesta... Ján Novák 

Stalo sa už tradíciou, že 
okresné oslavy výročí Sloven-
ského národného povstania 
začínajú v Banskej Štiavnici, 
pokračujú na Sitne a končia 
vo Svätom Antone. Tak tomu 
bude aj 28. augusta 2011. V 
minulých rokoch bola viac ráz 
na stránkach Štiavnických 
novín venovaná pozornosť 
protifašistickému odboju 
a SNP v Banskej Štiavnici, 
nie však významu Sitna 
a Svätého Antona z tohto 
hľadiska. Tento nedostatok 
odstraňujeme týmto článkom.

Legendárne Sitno s veľkými ná-
dejami spomínali najmä obyvate-
lia nášho regiónu aj v čase fašistic-
kej poroby a samozrejme aj počas 
SNP. Bolo to v súvislosti s jednou 

z prvých partizánskych skupín na 
Slovensku, ktorá vznikla a mala 
svoju činnosť práve v regióne Sitna 
a ktorá si aj vzala pomenovanie od 
legendami opradeného Sitna. Sit-
no sa volal aj mesačník pokroko-
vej banskoštiavnickej inteligencie 
a študentov, ktorý vychádzal v ro-
koch 1939 – 40 a ktorý mal vyhra-
nený protifašistický charakter.

Popri Banskej Štiavnici v proti-
fašistickom odboji a SNP význam-
né miesto patrí aj obyvateľom Svä-
tého Antona. Aj jeho obyvatelia 
boli členmi partizánskej skupiny 
Sitno. Viacerí obyvatelia tejto obce 
poskytovali taktiež nevyhnutnú a 
nezištnú pomoc členom tejto par-
tizánskej skupiny. Za všetkých na 
tomto mieste spomeniem v tejto 
súvislosti aspoň Ing. Františka Pa-
pánka, v tom čase lesného správ-

cu v tejto obci. V jeho byte sa tlačili 
ilegálne letáky, tu nachádzal bez-
pečnú skrýšu aj veliteľ partizán-
skej skupiny Sitno Ladislav Exnár. 
Ing. František Papánek bol nielen 
vedúcou osobnosťou protifašistic-
kého odboja vo Svätom Antone, ale 
keď sa už 30. augusta 1944 vytvo-
ril Okresný revolučný národný vý-
bor, stal sa aj jedným z jeho najak-
tívnejších členov. Samostatnú, nie 
menej slávnu kapitolu tvorí aj hr-
dinský odpor a obrana pred postu-
pujúcimi Nemcami začiatkom ok-
tóbra 1944, keď jedna jediná rota 
nadporučíka Jozefa Jánoša zasta-
vila postupujúcich Nemcov práve 
v priestore obce Svätý Anton. Rota 
pozostávala zo záložníkov z Ban-
skej Štiavnice a okolia a samozrej-
me aj zo Svätého Antona.

Ján Novák

67. výročie Slovenského 
národného povstania

Reminiscencie na august 1968

Klientske centrum, Nám. sv. Tro-
jice 1/A, Banská Štiavnica
Po 7:30 - 11:30 12:00 - 15:00
Ut 7:30 - 11:30 12:00 - 15:00
St 7:30 - 11:30 12:00 - 16:30
Št 7:30 - 11:30 12:00 - 13:30
Pi 7:30 - 11:30 12:00 - 15:00
E-mail: kc@banskastiavnica.sk
Tel.: 045 694 96 40
Fax: 045 692 12 07 MsÚ

Otváracie 
hodiny 
Klientskeho 
centra
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Vážení lúštitelia!
Výhru vo výške 3,50 € si výherca 

môže prevziať v pokladni Klientske-
ho centra. Správne znenie krížov-
ky z č.27/2011: „Najradšej máme 
tých ľudí, ktorým sa darí menej 
ako nám.“ Výhercom sa stáva To-
máš Bartolovic, Ľ.Štúra, Banská 
Štiavnica.

V tajničke sa ukrýva výrok Milana 
Hodžu: Nebojme sa... (dokončenie 
v tajničke) 
A., Park kultúry, 3.časť tajničky, 
áno, B., Ukrajinská speváčka, krá-
ľovná jari, mars naopak, C., Oska, 
dravý vták, ded, Slávka dom., D., 
Bór, kaz, Anton slang., vyslobo-
dí, hliník, E., Chytí, bezvedomie, 
najmenšia čiastka, žrď na voze, F., 
Doba, román E.Zolu, rázovité oble-
čenie, opi, G., 1001 v Ríme, sever-
ské zvieratá, muž, prístrešok z cel-
toviny, predložka, H., Putá, morský 
rak, vyper, tebe, I., Číra tekutina, 
hnisavá vyrážka, rodič, predložka, 
J., Ozn. áut Nitry, rod, nemecký vý-

robca áut, slovenská tlačová agen-
túra, K., Ozn. áut Španielska a 
Nórska, zvuk vychádzajúci z hrdla, 
pilo naopak, súťaž koní, L., Spolu-
hláska v slove echo, mužské meno, 
dravý vták, 1.časť tajničky, M., At-
letická disciplína, srd, pole, snu-
je, N., Samohlásky v slove Jano, 
4.časť tajničky, pond,

1., 2.časť tajničky, 2., Časť celku, 
naozaj, český spevák, ekologic-
ký, 3., Iniciálky Stodolu, písme-
no gréckej abecedy, plavidlá, zvuk 
po blesku, 4., Vydáva chlad, česká 
TV, kľučka česky, 5., Lom, poklad-
ne, dopravný prostriedok, hektoli-
ter, 6., Osobné zámeno, hudobné 
zvuky, kamenný útvar, nejaký, 7., 
Osobné zámeno, TV kde dávajú 
seriály, zelenina, strom i plod, 8., 
Ženské meno, dobrá vlastnosť, ťaž-
ký kov, 9., Zmrznutá voda, plurál, 
obyvateľ Arábie, spil, rudné bane, 
10., Meno Jurgensa, stoj, snop, 
auto, 11., Ruský súhlas, spojenie, 
smeroval, kanón, 12., Náboženstvo 

moslimov, rodič, teliatko, polomer, 
13., Tkaný gobelín, obar, sad, toto, 
14., Zabávaj, ostrov vo vých. Sibír-
skom mori, chumáč, samec kravy, 

5 v Ríme, 15., Koniec tajničky, maj 
pochopenie.
Pomôcky: kapa, derby, ajon, aras, 
lada  Anna Rihová
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Medveď Yogi
Nedeľa 28. august, 20:30, letné 
kino Amfi teáter
Rodinný, USA, 80 min., MP

Jellystoneský park stráca náv-
števníkov, a preto sa podlý starosta 
Brown rozhodne zavrieť ho a predať 
celý pozemok. To by však znamena-
lo, že rodiny s deťmi by si už nemohli 
užívať krásy prírody, a čo je ešte hor-

šie – Yogi, Bubu a ich ďalších kama-
rátov by vysťahovali z ich rodného 
lesa. Yogi čelí najväčšej výzve svojho 
života – musí dokázať, že je naozaj 
“múdrejší ako priemerný medveď“. 
Spolu so správcom Smithom mu-
sia nájsť spôsob ako Jellystoneský 
park zachrániť... V slovenskom zne-
ní prepožičal hlas Yogimu Marián 
Slovák a jeho kamaráta, medvedíka 

Bubu, nahovoril Miro Noga.

V perine 
Streda 31. augusta 2011, 20:30, 
letné kino Amfi teáter
Muzikál, ČR, 103 min., MN 12

V živom mestečku existujú dva 
domy – čistiareň peria a príbytok 
pani Hildy, čo sny vie vykladať. Do-
teraz žili svojím životom – on čistil 

periny od zlých snov, ona sa ich sna-
žila vysvetľovať. No ak dedo z čis-
tiarne zrazu prišiel na to, že v peri-
nách je skutočne skrytý svet snov a 
tie zlé sa dajú vymazať, mestskú he-
gemóniu by porušil, čo by Hildu na-
štvalo. Lenže to sa začnú diať úplne 
iné veci – dedo zmizne, zo snov sa 
do reálneho sveta dostávajú postavy 
a všetko stráca rovnováhu... 

Kultúrne centrum vás pozýva

Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, 045/ 679 03 62, kultura@banskastiavnica.sk, www.banskastiavnica.sk

Od 21. augusta sa pomaličky 
plnia ulice a staré budovy 
v historickom centre. Mladí 
umelci a tvoriví nadšenci zo 
Štiavnických vrchov, ako aj 
milovníci nášho čarovného 
mesta zo Slovenska, Čiech, 
Poľska, Bulharska a Fínska, sa 
na týždeň stretli, aby skúsili 
prebudiť k životu historické 
budovy, ulice a námestia. 

Počas prvého ročníka budú na fes-
tivale formou workshopov tvoriť di-
vadelníci, fi lmári, hudobníci, výtvar-
níci, remeselníci, bábkari a kaukliari. 
Spoločne so študentmi, ochotníkmi 
a dobrovoľníkmi sa samotnej tvorby 

zúčastní viac ako 60 ľudí. 
Prezentácia výsledkov pre verej-

nosť prebehne od piatku 26. augus-
ta do nedele 28. augusta. 

„Mestu už dlho chýbal ďalší kul-
túrny impulz, ktorý by prilákal po-
zornosť mladej umeleckej komuni-
ty aj z iných krajín ako zo Slovenska. 
Veríme, že sa nám podarí do štiav-
nických uličiek opäť priniesť tvorivý 
život a atraktívnou formou prebu-
diť históriu mesta opradenú legen-
dami. Genius loci Banskej Štiavnice, 
v kombinácii s prázdnymi budova-
mi a ulicami, priam provokuje k ak-
cii,“ hovorí autorka projektu Lucia 
Kovalčíková (dramaturgička a reži-
sérka). 

Festival je orientovaný najmä na 
divadelnú site specifi c tvorbu. Tým-
to termínom sa označujú umelecké 
projekty vytvorené pre konkrétny 
priestor a čas, realizované v nety-
pických, nedivadelných priestoroch 
– v exteriéroch (ulice mesta, námes-
tia, parky) a v interiéroch (továreň, 
železničná stanica, zámok, škola a 
pod.). Miesto realizácie je v site spe-
cifi c umení východiskom tvorivého 
procesu a v procese tvorby sa stá-
va hlavným inšpiračným zdrojom. 
Charakter a história konkrétneho 
priestoru sú pre tento druh diva-
delného umenia určujúce - scenáre 
vychádzajú priamo z histórie dané-
ho miesta a z príbehov, ktoré sa tu 

odohrali. Tento rok sa bude tvorba 
sústrediť v dvoch interiéroch - Cen-
trálka (bývalý internát Evanjelické-
ho lýcea) a Starý zámok. Z exterié-
rov si organizátori vybrali park pri 
kaštieli vo Svätom Antone. Site spe-
cifi c tvorbu dopĺňa bohatý sprievod-
ný program - koncerty, premietanie 
krátkych fi lmov, výstavy UV art a 
fotografi í, obrie bábky, žonglérske 
vystúpenia, fi re show, jamm ses-
sion, stánky s remeselníkmi a ukáž-
ky tvorby, výtvarné workshopy pre 
deti.

Viac informácií o celej akcii a 
programe sa dozviete na webovej 
stránke www.kreater.sk

Lucia Kovalčíková

Festival KREATER v Banskej Štiavnici 
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Nová krásna kniha o Banskej 
Štiavnici môže byť poľahky vaša. 
Stačí, ak v priebehu nasledujú-
cich štyroch čísiel ŠN správne od-
poviete na súťažné otázky, kto-
ré nájdete v knihe a pošlete ich 
do redakcie. Na záver našej súťa-
že autori publikácie, Ing. Vladimír 
Bárta a Vladimír Barta ml., spolu 
so šéfredaktorom novín Mgr. Mi-
chalom Krížom vyžrebujú štyroch 
čitateľov, ktorí si v redakcii môžu 
prevziať svoje výhry. 

3. V ktorom dome sídlil Rek-
torát Baníckej a lesníckej aka-
démie?

a., Belhazyovský dom
b., Fritzovský dom
c., Žemberovský dom

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

Štiavnické noviny
letná súťaž

Informačné centrum mladých 
Banská Štiavnica zorganizo-
valo hudobný projekt 
Show-up - predveď sa.

Informačné centrum mladých 
Banská Štiavnica dňa 27. júna 2011 
organizovalo konkurz v hudob-
nom projekte "Show-up - predveď 
sa", ktorý bol podporený Nadáciou 
Orange v rámci programu "Kultú-
ra bez bariér". Cieľom projektu bolo 
umožniť mladým ľuďom zo sociál-
nym alebo fyzickým znevýhodne-
ním rozvíjať svoj hudobný talent.

Konkurz vyhrali mladí, talento-
vaní ľudia, a to Ema Píšová, Adria-
na Bartschat, Klaudia Balková, Ka-

tarína Juhásová, Patrícia Juhásová 
(spev), Monika Olajcová, Jakub Graj-
ciar a Radovan Tatár. Všetci spome-
nutí absolvovali dvojtýždňový inten-
zívny hudobný kurz pod vedením 
Doda Klimka a Paľa Kružlica s hu-
dobnými nástrojmi, ktoré im v rámci 

projektu boli poskytnuté. Workshop 
prebiehal od 1. do 14. augusta 2011 
v priestoroch ICM Banská Štiavnica 
a jeho výsledkom je aktívne hranie v 
nimi vytvorenom hudobnom telese. 
Ema (bicie), Adriana (gitara) a Klau-
dia (basa) vytvorili formáciu "View 
of black" a Patrícia (spev), Katarína 
(basa, bicie spev), Monika (basa, bi-
cie), Jakub (gitara) a Radovan (gita-
ra) sa spojili pod názvom "Envy". Obe 
kapely sa po prvýkrát odprezentova-
li a verejnosti predstavili na Festivale 
bizarných plavidiel – Utopenec 2011 
na jazere Počúvadlo. Ďalšie vystúpe-
nie ich čaká 23. augusta 2011 v Art-
café v Banskej Štiavnici o 19:00.

Katarína Tatárová

Show-up - predveď sa

V sobotu 20. augusta 2011 sa v 
príjemnom prostredí Penziónu 
Kachelman stretli členovia 
Prezídia SKS na svojom pravi-
delnom štvrťročnom zasadaní. 
V programe sa okrem iných 
dôležitých otázok venovali 
aj príprave osláv 40.výročia 
založenia SKS pri SPZ, ktoré 
budú súčasťou blížiacich sa Dní 
svätého Huberta vo Svätom 
Antone.

Sokoliarstvo je štyritisíc rokov 
staré umenie. Nádherné umenie 
lovu bez zbraní. Preto bolo, a to pl-
ným právom, historicky prvýkrát 
ofi ciálne zaradené do programu 
Hubertových dní vo Sv. Antone. 
Po úvodnom slávnostnom ceremo-
niáli by mali naslovovzatí odbor-
níci pútavou formou previesť náv-
števníkov jednotlivými kontinent-
mi a najvýznamnejšími obdobiami 
z hľadiska vývoja tohto fenomé-
nu. Navštívia Áziu, Afriku, Ameri-
ku, Európu. Zlatou érou sokoliar-
stva bol stredovek, preto bude v 
sýpke vedľa kaštieľa nainštalova-
ná stredoveká sokoliareň. Aj vďaka 
autentickým dobovým kostýmom 
a pomôckam sa záujemcovia budú 
môcť oboznámiť so životom a prá-
cou stredovekých sokoliarov. V par-
ku budú počas dvoch dní prebiehať 
vystúpenia najlepších slovenských 
sokoliarskych skupín. Predstavia sa 
sokoliari zo SOŠL v Banskej Štiav-
nici, sokoliari sv. Bavona zo Štiav-

nických Baní, skupina zo sokoliar-
skeho dvora Astur z Červeného 
Kameňa, Aquila z Bojníc, ale aj jed-
notliví členovia SKS. Program bude 
skutočne pestrý a bohatý.

Za účasti prezidenta SR Michala 
Gašparoviča, ministra pôdohospo-
dárstva Zsolta Simona a iných vý-
znamných hostí budú slovenskí so-
koliari uvedení do Siene úcty a slávy 
poľovníctva na Slovensku. Sme hrdí 
na to, že práve SOŠL v Banskej Štiav-
nici už viac než tridsať rokov vycho-
váva vynikajúcich sokoliarov a to-
muto predmetu sa venuje formou 
výučby na vysokej odbornej úrov-
ni. V Štiavnických Baniach vznik-
la aj prvá Základná škola s výučbou 

sokoliarstva. Predstavitelia sveto-
vej sokoliarskej organizácie IAF vy-
jadrili Slovensku uznanie, pretože 
kým svetové sokoliarstvo "starne", u 
nás sa mu venuje stále viac mladých 
ľudí. Je potešiteľné, že toto umenie 
nie je len doménou mužov, ale aj pô-
vabných dievčat a žien. Je to celo-
životná vášeň, založená na rovno-
cennom vzťahu človeka a dravca, na 
vzájomnom rešpekte, úcte a láske.

Slovenskému zväzu sokoliarov 
prajeme ku krásnemu jubileu veľa 
úspechov a ďakujeme, že svojou prá-
cou a snažením pomáhajú zachovať 
krásne tradície a posolstvo dedičstva 
najstaršej loveckej kultúry. 

Janka Bernáthová

Jubilejný sokoliarsky rok 
Prezídium Slovenského klubu sokoliarov zasadalo v Banskej Štiavnici

Členovia Slovenského klubu sokoliarov na zasadnutí v penzióne 
Kachelman. foto janka bernáthová

1. Letecko - modelársky klub 
vás pozýva na akciu leteckých 
modelárov pod názvom "Lieta-
nie pre radosť", ktorá sa uskutoč-
ní v dňoch 27. – 28. augusta 2011 
od 8:00 – 20:00 v obci Ilija. Budú 
predvedené modely lietadiel, vr-
tuľníkov a iných vzdušných stro-
jov. Všetkých srdečne pozývame!

Výbor 1. LMK

Lietanie pre 
radosť
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služby
Dovoz dreva - štiepané, metrovica,  

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

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

Ponúkam výkopové práce bag- 
rom a odvoz Aviou, telefónne číslo:
0905 883 804, 0907 448 819

INZERCIA

IV. liga dospelí – 3.kolo 
Hetrik Kminiaka
B.Štiavnica – Jesenské 3:0 (1:0)
43’, 81’, 62’ Kminiak
Pažout (88’ Kraják) – Pajerský, A. Han-
zlík, Necpal, Hudák (79’Mayer), Barák 
N., Slaný, Kosec (67’Kozárik), Šima, 
Kminiak, Andraščík 

Stretnutie s nováčikom prinies-
lo priemerný futbal. Naši hráči sa v 
1.polčase nevedeli dostať do tempa, a 
tak sa hralo medzi 16-tkami bez šan-
cí na oboch stranách. 1. gólovú šan-
cu mal v 33’ Šima, keď jeho strelu z 
18 m s námahou vyškriabal na brvno 
gólman hostí. Tesne pred odchodom 
do kabín vsietil svoj 1. gól Kminiak, 
keď využil svoju 1.šancu. Prvých 20’ 
v druhej 45’ mali viac z hry hostia, 
ktorí chceli vyrovnať, no do žiadnej 
šance sa nedostali, keďže naša obra-
na pracovala veľmi spoľahlivo. Náš-
mu mužstvu chýbala medzihra, a tak 
hostia sa stále tlačili pred našu 16-
tku. Diváci si vydýchli až v 81’, keď sa 
presadil strelec stretnutia po peknej 
prihrávke Šimu. V 85’ vnikol do 16-
tky Barák, spätnou prihrávkou hľadal 
spoluhráčov, no obranca hostí zahral 
rukou. Nariadenú 11-tku s prehľa-
dom premenil Kminiak, a tak upravil 
na konečných 3:0. Aj keď stav je jed-
noznačný, hra už taká jednoznačná 
nebola, nakoľko aj hostia predviedli 
svoju kvalitu, a tak domácich fandov 
viac potešil výsledok ako hra.  FUDO

Bane priviedli cenný bod
Brusno - Št.Bane 1:1 (1:1)
Blaško – Sojka, M.Pavlík, Beňo, Drexler, 
Michalek, D. Budinský, V. Pavlík, On-

drík (89’Košarník), Turkota, Kochol
Š.Bane začali na horúcej pôde ne-

bojácne, už v 5’ sa ujali vedenia gó-
lom Michaleka. No už v 12’ domá-
ci po štandardke vyrovnali. Potom 
mohol pridať 2.gól hostí Turkota, 
no jeho strelu na bránkovej čiare vy-
kopal domáci obranca. V 2.polčase 
boli aktívnejší domáci, no Štiavnic-
kí hráči pozornou defenzívnou hrou 
udržali nerozhodný výsledok až do 
konca. Roman Kuruc

IV. liga dorast – 3.kolo 
Hostia zaslúžene vyhrali
B.Štiavnica - Bacúch 1:3 (0:1) 73’Čík
Szabo – Ferenčík, Ladický, Hriňák, 
Čík, Cibuľa M., Petro, Potančok, Še-
moda, Ďurovič, Zupka (57’ Neuschl) 

Stretnutie s nováčikom začali 
naši dorastenci zle, keď už v 1’ in-
kasovali po hrúbke v strede obra-
ny. Celý 1.polčas sa hral priemerný 
futbal od 16-tky po 16-tku bez šan-
cí na oboch stranách. 2.polčas zača-
li naši chlapci s väčším nasadením. 
V 52’ sa Ďurovič predviedol nádher-
nou strelou z 30 m do šibenice, no 
vyznamenal sa gólman hostí, ktorý 
ju vyškriabal na brvno. V 58 - 59’ a v 
62’ čaroval v bráne Szabó, keď zlik-
vidoval 3. tutovku hostí. V 66’ zaho-
dil obrovskú šancu Čík, keď úplne 
sám pred brankárom z 5 m nedal. 
Všetko si vynahradil o 7’ neskôr, 
keď po hrúbke gólmana vyrovnal 
stav stretnutia. Po tomto momente 
naši hráči začali viac útočiť s úmys-
lom strhnúť víťazstvo na svoju stra-
nu. No šikovní útočníci hostí tresta-
li nastrelenie 2 gólov v 75 a 88’.

II. trieda muži 1.kolo
M.Lehota – B.Štiavnica „B“ 2:3 
(2:1) 4’, 90 + 2’ (pk) Ferenčík, 58’ 
Hudák 11 m kop
Jurica – Vavrík, Kružlic, Žikla, Boroška, 
Majerský (64’ Baranec), Cabaník, Hu-
dák, Hanzlík P., Ferenčík, Kmeť 

Naši béčkari doniesli z horúcej 
pôdy 3 body. Rozhodujúci gól stre-
lil 2.gólový Ferenčík v nadstavenom 
čase z 11 m kopu. FUDO

III.liga SŽ a MŽ 1.kolo 
SŽ: Kováčová – B.Štiavnica 0:6 
(0:4) Meňuš 3, Bartoš, Binder Š., 
Šemoda 
MŽ: Kováčová – B.Štiavnica 0:8 
(0:3) Židík 4, Chovan 3, Šarkézio-
vá FUDO

2.trieda juh 1.kolo
Prenčov – H.Beňadik 2:2 (1:0)
Beňovic – A. Chovan, Brnák, Dolinský 
Hrončok, E.Riznár (24’ R.Riznár), S. 
Krajčovič, Babiak, M. Chovan, Bibo, 
J.Krajčovič

Domáci gólmi Dolinského a 
A.Chovana viedli 2:0, no potom sa 
hosťom podarilo vyrovnať. 

Ján Dolinský

Kam na futbal?
IV. liga muži, 28.8., 16:00
Kováčová – Banská Štiavnica, Štiav-
nické Bane - Badín
IV. liga dorast, 28.8., 13:30
Hriňová - Banská Štiavnica
III. liga SŽ a MŽ, 27.8., 10:00 a 12:00
Banská Štiavnica – Kremnica
II. trieda dospelí, 27.8., 16:00
BŠ „B“ – Hr. Beňadik  FUDO

Domácich fanúšikov viac 
potešil výsledok ako hra

Strelecký športový klub 
Banská Štiavnica zorgani-
zoval už 10. ročník verejnej 
streleckej súťaže v streľbe 
zo športovej malokalibrovky 
– 30 rán pod názvom Cena 
primátora mesta Banská 
Štiavnica. 

Súťaž sa konala v strelnici v Kysi-
hýbli. Na súťaž sa prezentovalo 19 
strelcov zo streleckých klubov Tu-
rany, Brezno, Rudno/Hr., Žarnovi-
ca, Žiar/Hr. a B.Štiavnica. V kategó-
rii dorastenci (-ky), kadeti (-ky), ženy, 

juniorky zvíťazil Patrik Jány s 291 
kruhmi SŠK B.Štiavnica), 2.skončil 
Ondrej Holko s 290 kruhmi (SŠK Tu-
rany), 3. skončil Matej Medveď s 287 
kruhmi (SŠK Brezno). V kategórii ju-
niori, muži zvíťazil Dušan Sliačan s 
286 kruhmi (SŠK Brezno), 2.skončil 
Peter Lupták ml. s 286 kruhmi (SŠK 
B.Štiavnica), 3. skončil Miroslav Ko-
chol s 284 kruhmi (SŠK Turany).

V kategórii seniori A zvíťazil Ivan 
Bublák s 290 kruhmi (SZTŠ Slovalko 
Žiar/Hr.), 2.skončil Pavol Ozank s 256 
kruhmi (SZTŠ Žarnovica), 3.skon-
čil Ľubomír Budinský s 251 kruhmi 

(SZTŽ Žarnovica). V kategórii seniori 
B zvíťazil Anton Kukla s 273 kruhmi 
(SZTŠ Žarnovica), 2.skončil Gustav 
Blažek s 272 kruhmi (SŠK Turany), 
3.skončil Ľubomír Drbohlav s 271 
kruhmi (SŠK B.Štiavnica). Celkovým 
víťazom o Pohár primátora mesta 
Banská Štiavnica získal iba 14 ročný 
Patrik Jány (SŠK B.Štiavnica). Za vy-
darenú súťaž a vynikajúci guľáš s ob-
čerstvením patrí poďakovanie spon-
zorom súťaže a za ceny ďakujeme 
primátorke mesta Banská Štiavnica 
Mgr. Nadežde Babiakovej. 

SŠK Banská Štiavnica

Cena primátora mesta

4. ročník Memoriál M. 
Lichnera o pohár primátorky 
mesta Banská Štiavnica.

Dňa 27. augusta 2011 sa usku-
toční Slovenský pohár v stolnom 
tenise v Banskej Štiavnici na Zá-
kladnej škole Jozefa Kollára na 
sídlisku Drieňová. Začiatok je o 
9:00. Účasť prisľúbila celá sloven-
ská špička ako aj zahraniční hráči. 
Tešíme sa na návštevu. O občer-
stvenie je postarané.  STKM

Slovenský 
pohár v 
stolnom tenise
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najlepšie ceny v meste

CITYCITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

inzercia realitypráca

zoznamka

Predám garáž na Povrazníku. Cena 4  
500 €, tel.č.: 0903 121 901

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dám do prenájmu zariadený 3-izbo- 
vý luxusný byt v tichom centre v BŠ, 
tel.č.: 0903 795 775

Predám rekreačnú chatu pri jazere v  
B. Studenci, tel.č.: 0944 134 109

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

Prenajmem 2-izbový zrekonštruova- 

Hľadám spolupracovníkov, bliž- 
šie informácie na telefónnom čísle: 
0914 258 523

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

ný byt 64 m2 v historickom jadre Banskej 
Štiavnice. Cena: 265 € + energie. Parkova-
nie pred domom. Kontakt: 0907 302 262

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

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

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

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

Realitor predá dom na Podhorí, cena:  
27 999 €, tel.č.: 0905 148 574

Predáme RD na Š.Baniach v blízkosti  
jazier s 2 vchodmi, tel.č.: 0918 142 474

Predám 1-izbový byt na Ul. 1.mája,  
tel.č. 0903 302 209 


