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InzercIa

Slovenský vodohospodársky 
podnik, štátny podnik Banská 
Štiavnica (SVP, š.p.), je ochotný 
prevziať do svojej správy aj 
ďalšie tri banskoštiavnické 
vodné nádrže – Červenú 
studňu a dva Komorovské 
tajchy.

To je záver pondelňajšieho ro-
kovania generálneho riaditeľa 
SVP,š.p., Ing. Mariána Supeka s 
primátorkou mesta Nadeždou Ba-
biakovou, riaditeľom Mestských 
lesov Ing. Jaroslavom Dudíkom a 
zástupcom občianskeho združenia 
Kruh Ing. Pavlom Polákom.

Keďže mesto nie je odborne 
ani technicky pripravené na nevy-
hnutnú rekonštrukciu a prevádz-

kovanie týchto tajchov, primátorka 
mesta požiadala vodohospodárov 
o ústretovosť a prevzatie aj týchto 
troch vodných nádrží. Slovenský 

vodohospodársky podnik je to-
tiž už od roku 1995 správcom 20-
tich historických tajchov v Banskej 
Štiavnici a jej okolí,                   •3.str.

Červená studňa pod správu vodohospodárov?

Vodná nádrž Červená studňa  foto václav koleda

Jubilujúci festival Cap à l´Est

Petícia za 
záchranu 
Štiavnickej 
Anče
Táto petícia je na podporu 
krokov primátorky mesta 
Banská Štiavnica a starostov 
obcí okresu Banská Štiavnica  
na zachovanie osobnej 
vlakovej dopravy Hronská 
Dúbrava – Banská Štiavnica a 
vystupuje proti návrhu zrušiť 
osobnú vlakovú dopravu tzv. 
Štiavnickej Anče a prebieha 
do 9. septembra 2012.

Podporiť ju svojím podpisom je 
jednoduché a môže tak urobiť kaž-
dý na mnohých miestach priamo 
v Banskej Štiavnici a vo všetkých 
okolitých obciach v okrese, ale i 
elektronicky.

Občianska petícia za zachovanie 
osobnej železničnej dopravy na úse-
ku Banská Štiavnica – Hronská Dúb-
rava, tzv. Štiavnickej Anče, a za zacho-
vanie zastávky Hronská Dúbrava pre 
rýchliky, ktoré majú byť podľa Ces-
tovného poriadku ŽSR 2012-2013 k 
9. decembru 2012 zrušené.

Jej cieľom je dať občanom a 
priateľom Banskej Štiavnice mož-
nosť vyjadriť sa v tejto veci, a zá-
roveň apelovať za zachovanie do-
pravy v regióne ako nevyhnutnej 
súčasti každodenného života jeho 
občanov a návštevníkov.   •4.str.

Od Hradčian k Bratislavskému 
hradu

Jubilejný ročník frankofónneho 
festivalu, venovaný Českej repub-
like a jej básnikom, ponúkol pestrý 
program plný poézie a hudby.

Capalest potvrdil, že má Štiavni-
ci čo ukázať aj po desiatich rokoch 
svojej existencie. Divákov zláka-
li čítania poézie do komorných 
priestorov kaviarní Libresso, Div-

ná pani a Art Café, kde sa prezen-
tovali básnici a ich staršia i novšia 
tvorba. Capalest tento rok priví-
tal poetov zo zahraničia Petra Bor-
koveca, Mareka Šindelku, Štěpá-
na Noseka, Istvána Vörösa, Guy 
Goffetta, Aksiniu Mihailovú a Slo-
venska Máriu Ferenčuhovú, Milu 
Haugovú, Danu Podrackú, Erika 
Jakuba Grocha a Rudolfa Jurolka. 
Čítania poézie zavŕšilo podujatie 
na počesť zakladajúcim básnikom 

Capalestu. Zúčastnení diváci si ich 
pripomenuli videoprojekciou s fot-
kami básnika Vladasa Braziunasa, 
počas ktorej odzneli básne týchto 
dvanástich poetov z rôznych kútov 
Európy v slovenskom a francúz-
skom jazyku.                           •3.str. 
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Rekonštrukcia Akademickej ul.
Vážený pán šéfredaktor. Prosím 

na stránkach Štiavnických novín 
vysvetliť občanom dôvody, prečo sa 
nezačalo s rekonštrukciou Ul. Aka-
demická a ďalších, ktoré sa mali za-
čať od  mesiaca júl 2012. Široká ve-
rejnosť o týchto prácach bola včas 
informovaná, no nič sa nedeje. Au-
tobusy nezmyselne premávajú v re-
žime, akoby sa rekonštrukcia vyko-
návala a verejnosť nie je dostatočne 
informovaná, prečo? O pár dní sa 
začne školský rok a zmena dopravy 
možno zbytočne postihne aj školá-
kov. Veľmi pekne ďakujem.

S pozdravom  
Ivan Petrinec

 
Odpoveď:

Prečo boli zmeny v autobusovej 
doprave v predstihu.

Zmeny a úpravy cestovných po-
riadkov SAD podliehajú procesu 
schvaľovania Banskobystrickým sa-
mosprávnym krajom. Sú to proce-
sy, ktoré sa uskutočňujú s časovým 
predstihom a čo je najpodstatnejšie, 
robia sa k presne stanovenému ter-
mínu. Koordinácia a distribúcia ces-
tovných poriadkov musí byť zabez-

pečená do všetkých informačných 
systémov. Mesto Banská Štiavnica 
ako investor stavby - Úprava verej-
ných priestranstiev Ul. Akademická, 
Mierová a Palárika, požiadalo o zme-
nu cestovných poriadkov k termínu 
1.7.2012, čo niekoľkokrát bolo pre-
rokované so Slovenskou autobuso-
vou dopravou. Myslíme si, že to malo 
jednoznačné a logické riešenie v da-
nom období. Samozrejme je potreb-
né povedať, že termíny na výstavbu 
boli posunuté z niekoľkých legislatív-
nych a technických dôvodov, čo v pr-
vom rade mrzí Mesto Banská Štiav-
nica, pretože sme mali jednoznačne 
za to, že v termíne od 1.7.2012 bu-
deme už zabezpečovať práce na re-
konštrukcii ulice. Zmeny cestovných 
poriadkov sú procesy, ktoré sa neda-
jú robiť kedykoľvek a zo dňa na deň. 
Mrzí nás, že sa takéto niečo stalo. Nie 
vždy sa dá všetko jednoznačne a včas 
doriešiť, tak ako si predstavujeme. 
Záverom si dovoľujeme požiadať ob-
čanov o trpezlivosť a pochopenie, za 
čo vopred ďakujeme.  Práce na rekon-
štrukcii ulice Akademická budú zapo-
čaté po Salamandrových oslavách ko-
naných od 6.9.2012 do 9.9.2012.

Dušan Vahlandt

Odpovedáme občanom...

20.8.
Príprava novej publikácie �
o meste.
Redakčná rada VIO TV. �
Pracovné rokovanie s riadite- �
ľom SVP, š. p., v Banskej Štiav-
nici k plánu rekonštrukcie taj-
chov.
Príprava materiálov na rokova- �
nie Mestského zastupiteľstva v 
Banskej Štiavnici.

21.8. 
Uskutočnilo sa zasadnutie k  �
príprave programu návštevy 
prezidenta SR a k zabezpečeniu  
Salamandrových dní 2012.
Pracovné rokovanie k proble- �
matike spoločnosti Mestské 
lesy Banská Štiavnica, s.r.o. 
 

22.8.
Slávnostné prijatie účastníkov  �
podujatia "Seniorské talentá-
rium" v Obradnej sieni.  
Zasadnutie Mestského zastupi- �
teľstva v Banskej Štiavnici.

23.8.
Práca v meste.  �
Pracovné rokovanie k využitiu  �
nehnuteľností v časti Sitnian-
ska - Štefultov. 

24.8.
Práca v meste, individuálne �
pracovné stretnutia. 

Andrea Benediktyová

Denné centrum, Klub dôchod-
cov v Štefultove organizuje zájazd 
do Štúrova na termálne kúpalisko 
dňa 28.8.2012 (utorok). 

Odchod autobusu o 6:45 od 
Horného mlyna,  z Križovatky o 
7:00. Možnosť návštevy mesta, 
Maďarska alebo celodenné kúpa-
nie v 6 bazénoch. Odchod z kúpa-
liska o 16:00. Cena autobusu jed-
notná pre všetkých 8 eur. Vstupné 
na kúpalisko si každý hradí indivi-
duálne. Hlásiť sa môžte u p. Kme-
tíkovej na tel.č.: 692 92 93 alebo 
u p. Andrášekovej. Tešíme sa na 
Vašu účasť.ýbor 

Klubu dôchodcov Štefultov

Zájazd

Rušenie nočného pokoja
Dňa 5.8.2012 o 22:40 hod. bolo 

telefonicky oznámené , že v okolí 
120-bytovky na Križovatke je veľ-
ký hluk, ktorý obťažuje obyvateľov. 
Hliadka MsPo preverením tohto 
oznámenia zistila, že dané osoby 
sa už na Križovatke nenachádzajú 
a preto boli preverené okolité uli-
ce, pričom na Ul. Dolná boli zistené 
osoby, ktoré rušili nočný pokoj na 
Križovatke. Bola zistená totožnosť 
osôb a vec bola vybavená v zmysle 
priestupkového zákona.

Vzhľadom na opakujúce sa prípady 
rušenia nočného pokoja a verejného 
poriadku v okolí 120- bytovky bude 
MsPo vykonávať v uvedenej oblasti 
zvýšený výkon hliadkovej služby.

Priestupok proti verejnému
poriadku

Dňa 8.8.2012 o 18:30 hod. hliad-
ka MsPo počas výkonu hliadkovej 
služby zistila, že v Banskej Štiavni-
ci na Ul. Križovatka za 120- bytov-
kou sa nachádzajú rómski občania, 
ktorí znečisťujú verejné priestran-
stvo a správajú sa vulgárne. Bola 
zistená totožnosť osôb, ktoré sa 
nachádzali na danom mieste a zis-
tený páchateľ uvedeného konania, 
ktorým bol J.B. 

Menovaný sa dopustil priestup-
ku na úseku verejného poriadku, 
začo mu bola uložená bloková poku-
ta , miesto vyčistil a následne všetky 
osoby daný priestor opustili.

Vladimír Kratoš,náčelník MsPo

oznamy, pozvánky
Úrad práce, sociálnych vecí a ro-

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

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

Slavka Knoppová

Oznam

Salamander 2012
Dobrý deň, ak by sa dalo, rada by 

som išla aj s mojou kamarátkou do 
sprievodu. Ak by sa to dalo, tak veľ-
mi o to prosím. :) vďaka

Salamandrový sprievod
Dobrý deň, chcem sa opýtať, či sa 

dá prihlásiť do sprievodu na Sala-
mander a kde sa to vôbec dá. Moja 
dcéra by tam veľmi rada išla. Ďaku-
jem...

Odpoveď:
Dobrý deň, ďakujeme za aktu-

álnu otázku. Do Salamandrového 
sprievodu je možné prihlásiť sa na 
tel. čísle 045/6790362, prípadne 
e-mailom na petrik@banskastiav-
nica.sk. Informácie posuniem ďa-

lej pani Ing. Štepánekovej, ktorá 
sprievod zostavuje. Vítané sú aj in-
formácie o prihlasovanej sa osobe 
- vek, výška, váha... každá postava 
sprievodu si vyžaduje špecifického 
predstaviteľa. Ešte raz ďakujeme 
za otázku i za Váš záujem o Sala-
mandrový sprievod.

Ján Petrík

Účastníci Salamandrového sprievodu. foto marián garai
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•1.str.  pričom, podľa slov gene-
rálneho riaditeľa podniku Ing. 
Mariána Supeka, prevzatie ďal-
ších troch bude len logickým vy-
ústením snáh o záchranu celého 
unikátneho vodohospodárske-
ho systému, ktorý je aj súčasťou 
svetového dedičstva zapísané-
ho v Zozname UNESCO. Vodo-
hospodárom by však pri údržbe a 
prevádzkovaní spomínaných taj-
chov malo pomôcť aj mesto for-
mou aktivačných prác, ale aj ob-
čianske združenie Kruh, ktoré 
má už vypracovaný grantový pro-
jekt na riešenie prívodných jar-
kov do jazera Červená studňa a 
úpravu celého okolia tejto vstup-
nej brány do Banskej Štiavnice. 
Občianski aktivisti majú záujem, 
aby sa toto atraktívne nástupné 
miesto letných turistických túr 
i zimných bežkárskych trás sta-

lo príjemnou, environmentálne 
dôstojnou časťou celých Štiav-
nických vrchov. Mestské lesy by 
v zmysle predbežnej dohody mali 
z Červenej studne odstrániť vy-
ťaženú drevnú hmotu, vodohos-
podári po prevzatí tajchov budú 
musieť skontrolovať a opraviť 
dnové výpusty, vybudovať poža-
dované bezpečnostné prepady, 
tajchy vyčistiť a zabezpečiť aj po-
trebné odtoky. Od občianskych 
aktivistov sa očakáva vyčistenie 
a sprietočnenie prívodných jar-
kov a úprava celého okolia Červe-
nej studne. Celková rekonštruk-
cia všetkých troch nádrží bude 
však závislá aj od technickej na-
liehavosti a dostatku finančných 
prostriedkov. Vodohospodári do-
teraz zrekonštruovali Bančian-
sky tajch, Veľkú vodárenskú ná-
drž, Moderštôlniansky tajch 

na Kopaniciach, Evičkino jaze-
ro, Beliansky tajch, Vindšachtu, 
Rozgrund, Bakomi a obidve Kol-
pašské jazerá.

V súčasnosti je už na gene-
rálnu rekonštrukciu zarade-
ný tajch Evička, kde by sa už 
začiatkom budúceho mesiaca, 
po dohode s rybármi, malo za-
čať s postupným znižovaním 
hladiny. V ďalších rokoch sa 
budú rekonštruovať aj obidve 
Richňavské vodné nádrže, Dol-
nohodrušský tajch a Halča, na 
ktoré je už vypracovaná aj pro-
jektová dokumentácia. Postup 
rekonštrukcie a záchrany ďal-
ších tajchov je však závislý pre-
dovšetkým od dostatku potreb-
ných finančných zdrojov.

Mgr. Ľuboš Krno,
Slovenský vodohospodársky 

podnik, š.p.

Červená studňa pod správu vodohospodárov?

•1.str.  Jedným zo zakladajú-
cich členov a zároveň preziden-
tom festivalu je Albert Maren-
čin, ktorý tento rok oslávil svoje 
90.narodeniny. Najväčší úspech 
tento rok zožali hudobné veče-
ry. Prvý festivalový deň Trésor 
d´Orphé odohralo koncert pred, 
do posledného miesta, zaplne-
ným Kostolom sv. Kataríny. Rov-
nako úspešné boli aj šansónové 
večery v kaviarni Libresso. Prvý 
večer umelci Jean Pierre, Pier-
re Henri a Balthazar Bluteauov-
ci a ďalší Anne-Marie Bélime vy-
tvorili atmosféru francúzskych 
kabaretov, ktorú zúčastnení di-
váci nechceli ani opustiť. Capa-
lest nevynechal inštrumentálne 
koncerty.V Pražovni predviedol 
svoju hru na vibrafóne perku-
sionista Alain Henry, publikum 
sa započúvalo do netypického, 
ale o to zaujímavejšieho, predve-
denia džezevých tónov. Hudob-
ný program festivalu vyvrcholil 
koncertom majstra hry na zob-
cové flauty Robina Tromana. V 
nádvorí Starého zámku odzne-
la v jeho podaní skladba Krúžok 
od Kees Boeka, ktorá v sebe nesie 
prvky orientálnej, keltskej a dže-
zovej hudby. Vyvrcholením festi-
valu bolo inscenované trojjazyč-
né (česko-francúzsko-slovenské) 
čítanie poézie s názvom Moja 

noc s Hamletom, vzniklo spoje-
ním Holanovej básnickej sklad-
by a textov Dany Podrackej, pri-
pravených ako reflexie poetky na 
tvorbu českého básnika.

Na nádvorí Starého zámku za 
sprievodu lutny a flauty sa pred-
stavili herci Juraj Hrčka a Má-
ria Danadová ako Orfeus a Euri-
dika, ďalej Štefan Bučko, Magda 
Vášáryová a Michel de Maulne. 
Capalest sa v svojom programe 
opäť vrátil k diskusiám. Na ná-
dvorí Kammerhofu sa v sobo-
tu dopoludnia rozpútala živá de-
bata na tému podpory pôvodnej 
umeleckej tvorby. Hovorilo sa o 
súčasnej situácií autorov na Slo-

vensku, grantových systémoch a 
postavení literatúry v slovenskej 
kultúre, ktorá stojí podľa zúčast-
nených na okraji v porovnaní s 
inými druhmi umenia. Diskusie 
sa zúčastnili riaditeľ Capalestu 
Michel de Maulne,  viceprimátor 
mesta Banská Štiavnica Dušan 
Lukačko, spisovateľ Anton Hy-
kisch, riaditeľka Literárneho in-
formačného centra Miroslava 
Vallová, poetka Mila Haugová a  
prozaička Rút Lichnerová. 

X.ročník festivalu Capalest 
vznikol za podpory Literárneho 
informačného centra v Bratisla-
ve a mesta Banská Štiavnica.

Veronika Čillagová

Jubilujúci festival Cap à l´Est

Alain Henry sa predstavil v Pražovni foto františek kolář

Priestupok proti majetku
OO PZ Banská Štiavnica vyko-

náva vyšetrovanie priestupku pro-
ti majetku podľa § 50/1 zákona 
SNR 372/1990 Zb. z., ktorého sa 
dopustil neznámy páchateľ, keď v 
čase od 14.8.2012 do 16.8.2012 
na Ulici J.KHella v Banskej Štiav-
nici polámal konáriky viniča, po-
škodil plastové vedro a poprevra-
cal sudy s dažďovou vodou, čím 
spôsobil majiteľovi V.B. z Banskej 
Bystrice škodu vo výške 200,- eur. 

Priestupok proti bezpečnosti a 
plynulosti cestnej premávky 

OO PZ Banská Štiavnica vykoná-
va vyšetrovanie priestupku v cest-
nej premávke podľa § 22/1 zákona 
SNR 372/1990 Zb. z., ktorého sa 
dopustil P.Ž. z Banskej Štiavnice, 
keď v čase 17.8.2012 o 21:26 hod. 
bol kontrolovaný hliadkou OO PZ 
BŠ na ulici SNP v Banskej Štiavni-
ci, pričom pri dychovej skúške mu 
bolo namerané 0,37 mg/l.

 
Krádež vlámaním

Na základe vyšetrovania povere-
ný policajt OO PZ Banská Štiavni-
ca začal trestné stíhanie pre prečin 
krádeže vlámaním podľa § 212/2a 
Trestného zákona, pretože dopo-
siaľ neznámy páchateľ dňa 19. 08. 
2012 v čase od 17.00 hod. do 20.00 
hod. poškodil uzamykací mecha-
nizmus osobného auta značky Ško-
da Octávia odstaveného na Ulici 
Bočná v Banskej Štiavnici, násled-
ne vnikol do auta odkiaľ odcudzil 
navigačný systém a kabelku s koz-
metikou, čím spôsobil  V.K. z Očo-
vej škodu vo výške 580 €.
Milan Kašiar, zástupca riaditeľa 

OOPZ BŠ

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

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

MsÚ

Nové byty na 
sídlisku Drieňová
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Banská Štiavnica, historické 
mesto, ma zaujala svojou jedi-
nečnosťou, priam očarila. Hoci 
mojím zámerom bola návšteva 
filmového festivalu  4 živly, mala 
som možnosť prezrieť si aj histo-
rické pamiatky a spoznávať krásy 
okolitej prírody. Čo ma však roz-
horčilo, bola správa o rušení vla-
kového spojenia. Vzápätí som sa 
stretla s petíciou, ktorú podpiso-
val každý, aby tým prejavil svoj 
nesúhlas, že tento zámer nie je 
rozumný. Cestná komunikácia je 
pomerne náročná, hlavne v zim-
nom období. Akoby sme chceli 
Banskú Štiavnicu odrezať od sve-
ta, akoby nám nezáležalo na prá-
ci našich predkov, ktorí s láskou 
spomínajú, ako budovali Trať 
mládeže. Nesúhlasím s tým,  že 
čo je staré, treba odstrániť. Tým 
docielime iba jednu vec, a to roz-
kradnutie železničnej trate, bu-
dov a stavieb.

Zaujímalo by ma, kto vlastne 
rozhoduje o týchto veciach a či zá-
roveň aj myslí na históriu, náv-
števnosť tohto mesta. Moc majú v 
rukách iní, my sa môžeme iba ne-
činne prizerať. Som presvedčená, 
že ľudia, ktorí plánujú tieto zme-
ny, sa vozia na luxusných autách 
a nemyslia na dochádzajúcich za 
prácou, do škôl, na turistov navšte-
vujúcich Banskú Štiavnicu. Keby si 
na vlastnej koži vyskúšali cestu po 
tejto krásnej trati, možno by pri-
šli k záveru, že napriek jej neren-
tabilnosti (musíme všetko počítať 
len cez peniaze?) by stálo za to za-
chovať tento vláčik už aj kvôli náš-
mu kultúrnemu dedičstvu. A preto 
pridávam svoj podpis na petíciu.

Mária Skokanová, Rožňava

Petícia za záchranu Štiavnickej Anče

Každý rok cestujem do Banskej Štiav-
nice na festival 4 živly. Už v Hronskej  
Dúbrave sa začína iný svet, keď do Anče 
nastúpia mladí ľudia, ktorých festival 
priťahuje: intelektuáli s vlastným názo-
rom, ktorí rozoznajú pravé umenie od 
televízneho surogátu,  už cestou vo vlá-
čiku sa pustia do zaujímavých diskusií. 
Na prvý pohľad vidno, že sú to nezávis-
lé osobnosti, ktoré nepodliehajú diktátu 
bulvárnej módy: niekto ju ignoruje úpl-
ne (ošúchane džínsy, rozťahané tričko), 
iní s originálnym účesom, šperkom, či 
kúskom oblečenia. Mnohí z nich majú 
zjavne aj zmysel pre nocovanie pod sta-
nom alebo pod širákom (karimatky na 
batohoch) a vychutnajú si čaro štiavnic-
kej prírody, iní preferujú „genius loci“  
štiavnických penziónov niekde na kop-
ci. Rada ich neskôr stretávam ako kul-
tivované publikum v kine Akademik 
alebo v Klopačke, kde s pôžitkom po-
zorujem už aj najmladších účastníkov 4 
živlov na podujatiach pre deti.

Mám rada už atmosféru vo vla-
ku: kombinácia optimizmu a nostal-
gie, pretože vždy si pritom uvedomím, 
že ideme po trati so špecifickou histó-
riou, do ktorej možno prispievali aj sta-
rí rodičia týchto mladých ľudí. Navyše, 
krásna príroda okolo je ozajstným bo-
nusom: zľava bralá, sprava romantické 
úbočia, občas pohľad do hĺbky, kde sa 
vlní cesta..., som rada, že sa bezpečne 
veziem po koľajniciach... Z rozprávania 
domácich viem, aké trampoty im pri-
náša zima, keď  sú cesty často neprie-
chodné pre popadané stromy, poľado-
vicu a skrížené autá. Cesta vláčikom je 
oveľa spoľahlivejšia, hlavne keď ide o 
zdravie alebo aj život.

Tento rok vo vlaku kolovala petícia 
proti zrušeniu tejto trate. Počuli sme 
už o takom zámere, preto všetci bez vá-
hania podpisujeme. Miestni nás vďač-
ne sledujú. Je nás plný vagón, k niekto-
rým sa petícia dostane, až keď je čas 
vystupovať. 

Neveľká výstavka historických foto-
grafií budovania Trate mládeže na stani-
ci, vnútri zaujímavá nová maľba na stene 
spolu s výstavkou kníh a ručne  potlače-
ných tričiek umocňujú atmosféru.

Niektoré vlády si uvedomujú, ako 
tradície dokážu ľudí motivovať, zmobi-
lizovať, poučiť a posilniť národného du-
cha, preto ak tradície chýbajú, tak sa ich 
snažia vymyslieť (inventing tradition). 

My nemusíme vymýšľať tradície, 
máme ich.  Len po nich nešliapme a ne-
ničme ich.  Veď možno práve tradícia je 
tou pridanou hodnotou schopnou pri-
tiahnuť turistov, ktorí ochotne minú 
svoje peniaze v meste a dajú prácu jeho 
obyvateľom. Ak zrušia Anču a zástav-
ku rýchlikov v Hronskej  Dúbrave, do-
prava do  Banskej Štiavnice sa riadne 
skomplikuje tým, čo nechodia všade 
osobnými autami. Príťažlivé štiavnické 
kultúrne podujatia tak pravdepodobne 
prídu o potenciálnych záujemcov.

Emília Mironovová, Trnava

Neničme historické tradície

•1.str. Petíciu môžu svojím pod-
pisom podporiť všetci občania Slo-
venskej a Českej republiky (aj nepl-
noletí primerane svojej rozumovej 
a vôľovej vyspelosti), a to priamo 
v uliciach mesta Banská Štiavnica, 
na sídlisku Drieňová a v okolitých 
priľahlých obciach u dobrovoľníkov 
alebo v priestoroch expozícií Slo-
venského banského múzea v Ban-
skej Štiavnici, v mnohých reštau-
ráciách a obchodoch v meste, aj vo 
vlaku do 9. septembra 2012. Pe-
tíciu je možné podporiť aj elektro-
nicky na portáli www.changenet.
sk.K dnešnému dňu má iniciatíva 
podporu viac ako 5000 občanov.

Prosíme ctených signatárov, aby pe-
tíciu podporili iba jedenkrát (buď na 
petičný hárok alebo elektronicky, hlasy 

majú rovnakú váhu a sú platné oboma 
spôsobmi!) a čitateľne, aby uvádzali iba 
správne a aktuálne údaje a aby sa s ob-
sahom petičného vyhlásenia pred pod-
pisom dôsledne oboznámili.

Ďakujeme, že sa spolu s nami 
snažíte o záchranu Štiavnickej 
Anče! Vážime si Vašu podporu! 
Vaša pomoc je nenahraditeľná!

Miron Breznoščák ml.

Zachovajme 
štiavnický vláčik

V sobotu (okrem sviatkov) sú 
otvorené v Banskej Štiavnici tieto 
lekárne:

Lekáreň Helios, Dolná ul. 13
08.00 - 11.00 hod.
Pohotovostné lekárenské služby 

sú vykonávané striedavo v týžden-
ných intervaloch v lekárňach v Ban-
skej Štiavnici podľa rozpisu nasle-
dovne:

Nedeľa a sviatok 7.30 - 10.30 hod.

Rozpis služieb v mesiaci august 
-september 2012

20.08. - 26.08.2012 34.týždeň 
Lekáreň HELIOS
27.08. - 02.09.2012 35.týždeň
Lekáreň U SPASITEĽA
03.09. - 09.09.2012 36.týždeň
Lekáreň AMETYST

10.09. - 16.09.2012 37.týždeň
Lekáreň BS
17.09. - 23.09.2012 38.týždeň
Lekáreň Dr. MAX 2(BS)
24.09. - 30.09.2012 39.týždeň
Lekáreň HELIOS
01.10. - 07.10.2012 40.týždeň
Lekáreň U SPASITEĽA
Anna Florovičová, predsedníčka 

miestnej lekárnickej komory

Pohotovostné lekárenské služby v okrese Banská Štiavnica

Pozývame Vás na slávnostné 
ukončenie rekonštrukcie Ciduk 
Hadin na Židovskom cintoríne v 
Banskej Štiavnici, ktoré sa usku-
toční 29.augusta 2012 od 15:00.

Pozvánka
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K letnej sezóne v Banskej 
Štiavnici patria hudobné, 
filmové, literárne aj detské 
festivaly. K tradičným 
projektom, ktoré každé leto 
zaplnia priestory čakárne 
železničnej stanice,  patrí 
už po štvrtýkrát medziná-
rodné sympózium venované 
materiálu, ktorý dôverne 
poznáme takmer z každej 
domácnosti. Je to linoleum.

ÁNO LINO je stretnutie pro-
fesionálnych umelcov, ktoré od 
roku 2009 iniciuje  o.z. Štokovec, 
priestor pre kultúru. Pozýva umel-
cov zo Slovenska a tradične aj z vi-
šegrádskych krajín na 10 dní do 
priestoru železničnej stanice, kde 
pracujú nielen na grafických ex-
perimentoch s týmto materiálom. 
Sympózium si získalo  pozornosť 
odbornej, ale aj laickej verejnosti, 
ktorá počas celého trvania sympó-
zia môže nahliadnuť umelcom pria-
mo do „kuchyne“. Cestujúci, ale aj 
náhodní návštevníci, sa po vstu-
pe do železničnej čakárne ocitnú 

priamo v grafickej dielni - atelié-
ri, v strede ktorého je inštalovaný 
grafický lis a rozvoniavajú tu far-
by. ÁNO LINO je súčasťou projek-
tu Otvorená stanica, ktorý si za cieľ 
kladie priblížiť proces vzniku súčas-
ných umeleckých diel širokej verej-
nosti. Takej, ktorá by do galérie, či 
na vernisáž inak neprišla. 

Štvrtý ročník sympózia sa konal 
od 11. do 20.augusta a zúčastnili sa 
ho nasledujúci autori: Milan Adam-
čiak, slovenská legenda konceptuál-
neho umenia, ktorá žije pri Banskej 
Štiavnici a vystavuje v najprestíž-
nejších galériách, Emil Drličiak, 
patriaci k najznámejším grafickým 
dizajnérom strednej generácie, mla-
dá autorka Daniela Krajčová, ktorá 
sa po skončení Vysokej školy vý-
tvarných umení venuje presahom 
animácie a voľného umenia, Zsófia 
Szemso, maďarská autorka žijúca 
v Paríži, ktorej doménou je kresba, 
a česká autorka s prechodným po-
bytom v Berlíne tvoriaca pod pseu-
donymom Habima Fuchs, ktorá je 
neškoleným samoukom využívajú-
cim všetky výtvarné techniky. Vi-

šegrádsku konšteláciu umelcov do-
plnil Svätopluk Mikyta, iniciátor 
projektu ÁNO LINO.

„Podpora projektu Minister-
stvom kultúry a International Vi-
segrad Fund je pre projekt vyjadre-
ním zmysluplnosti komunikácie v 
tomto malom georegióne. S našimi 
kolegami z Poľska, Maďarska a Čes-
kej republiky komunikujeme konti-
nuálne po celý rok. A účasť umelcov 
z týchto krajín je tak prirodzeným 

vyústením našej dlhodobej spolu-
práce“, hovorí o zázemí projektu 
Zuzana Bodnárová zo Štokovca. 

Výber z toho najlepšieho za štyri 
roky projektu ÁNO LINO budú mať 
možnosť vidieť návštevníci v galérii 
Baobab v českom meste Tábor, kde 
sa štokovčania predstavia už v piatok 
24.augusta. Výstava potrvá celý me-
siac a je prezentáciou nielen projektu, 
ale aj mesta, v ktorom diela vznikli.

Juraj Gábor

Stanica sa po štvrtý raz premenila na grafickú dielňu

Svätopluk Mikyta pri práci foto oz štokovec

Bolo to zvláštne popoludnie. 
A zvláštna vernisáž výstavy 
akvarelov Spomienky na 
rod Coburgovcov z Múzea 
vo Svätom Antone v brati-
slavskom Klube umelcov na 
Dostojevského rade.

Rovno nad výstavnou sieňou 
Slovenskej výtvarnej únie a presne 
oproti coburgovskej budove, kedysi 
napríklad aj sídle redakcie Smeny, 
sa vtedy prezentoval Autorský klub 
literátov, hudobníkov, výtvarníkov, 
fotografov a iných tvorivých ľudí 
z Banskej Štiavnice. Ľudí, ktorí po 
sebe nechávajú výrazné stopy. Ani 
jedna vernisáž výstavy, ktorú kurá-
torsky pripravuje historik umenia 
PhDr. Bohumír Bachratý, nepat-
rí k tým, ktoré by len tak ľahko vy-
mizli z pamäti. Okrem výtvarných 
diel totiž vždy zabezpečí aj zaují-
mavý program, ktorým sa do ve-
domia návštevníkov výstav zapi-
sujú nielen umelci takej svietivosti 
ako napríklad hudobný skladateľ 
Igor Bázlik, ale aj tí, ktorých svie-
tivosť sa ešte len rozhára, prípadne 
žiaria „iba“ tam, kde žijú. To zna-

mená mimo centier, kde je už, žiaľ, 
ozajstná kultúra v nejednom prípa-
de zdevastovaná. Osobnosti, ktoré 
sa B.Bachratému na jedno popolud-
nie podarilo pritiahnuť do hlavné-
ho mesta z takéhoto „mimocentra“ 
– z Banskej Štiavnice, pripravili 10. 
júla 2012 taký koncert kultúrnosti, 
aký sa v súčasnosti zriedka nájde aj 
v profesionálne sa tváriacich ume-
leckých (či skôr v „umeleckých“) 
kruhoch.

Členovia Autorského klubu z 
Banskej Štiavnice, ktorých v brati-
slavskom Klube umelcov predstavi-
la jedna z účinkujúcich, autorka nie-
koľkých kníh, odborná pracovníčka 
Pohronského osvetového stredis-
ka v Žiari nad Hronom, Pracovis-
ko Banská Štiavnica Mária Petrová, 
doslova strčili do vrecák nejedné-
ho z tiežumelcov, ktorí síce dostá-
vajú nemalý priestor v médiách, ale 
to, čo ponúkajú, je zvyčajne brak. 
Štiavničania, naopak, prišli do Bra-
tislavy s hodnotami.

Okrem kultivovaného jazykové-
ho prejavu predovšetkým s úprim-
nou, nehranou, nefalšovanou 
vrúcnosťou. Doslova z nich sála-

lo, že všetko, čím sa prezentujú, 
vyviera skutočne z hĺbky ich vnút-
ra a že to ponúkajú každému, kto 
si nemateriálne bohatstvo cení as-
poň tak ako oni. Ponúkali svoje zá-
ujmy i zaujatie, aj sympatickú se-
baistotu, s ktorou napĺňajú svoje 
sny o vlastnom vklade do umenia 
a umenia do svojich životov. Ener-
giu a tvorivosť, ktorými umenie 
obohacujú a ktorým sa dajú obo-
hacovať, dokumentovali všetci na 
takej vysokej úrovni, že keď sa 
za nich lúčil viceprimátor Štiav-
nice Dušan Lukačko, ktorý ich 
spolu s riaditeľkou Pohronského 
osvetového strediska v Žiari nad 
Hronom Helenou Žňavovou spre-
vádzal, prítomných to až zaskoči-
lo. Azda aj preto sa potom mnohí 
pristavovali pri Marte Boroškovej 
a kupovali si knihy, ktoré členo-
via štiavnického Autorského klubu 
vydali, z ktorých čerpali vo svojom 
programe a v ktorých je čo čítať. 
Výber ich tvorby v Štiavnických 
inšpiráciách 2 aj s cédečkom hu-
dobníčky Zdenky Koreňovej, kto-
rá na vernisáži spestrila hovorené 
slovo hudbou a spevom so skupi-

nou Impresia (Jozef Varga, Ľubo-
mír Štrenger, Branislav Cengel), aj 
so svojimi žiakmi z Ľudovej ško-
ly umenia Kristiánom Kováčom a 
Michaelou Bačíkovou, je ukážkou 
schopnosti nepodľahnúť útoče-
niu konzumu, ale rozvíjať vlastné 
tvorivé schopnosti. Ich ukážkou je 
aj zbierka Balada purpurovej ruže 
od Janky Bernáthovej-Lehotskej, 
Naša Štiavnica od Márie Petrovej a 
fotografa Ľubomíra Lužinu, Petro-
vej Veselé príhody zo školských la-
víc, publikácia Zdenky Turáneko-
vej, ale aj Obyčajný život, obyčajné 
šťastie, obyčajný smútok od Fran-
tiška Majerského. A ďalší a ďalší, 
ktorí svojím entuziazmom naplni-
li komorný výstavný klub.

Na stolíkoch po sebe navyše za-
nechali aj maličké skvosty – pohľad-
nice svojho mesta, aj nápaditosťou 
i stvárnením nezvyčajné záložky do 
kníh predstavujúce interiér a zbier-
ky Múzea vo Svätom Antone.

Oni sami, osviežiac svojou tvori-
vosťou kultúru hlavného mesta i kul-
túrnosť jeho obyvateľov, odišli pokra-
čovať v zdobení svojej Štiavnice.

Marta Moravčíková

Napísali o nás - Ľudia z „mimocentra“
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V stredu 15.augusta 2012 
o 16.00 hod. za pekného 
slnečného počasia a za účasti 
chalupárov a turistov sa 
začala slávnosť opätovného 
vysvätenia opravenej kaplnky 
pri štôlni Šmintorín na Hornej 
Resle a obnovenia Šmintorín-
skej púte po 45 rokoch.

Čestnú stráž pri kaplnke v baníc-
kej uniforme zaujali Jozef Osvald 
a Ing. Milan Urbánek.

Slávnosť sa začala baníckou 
hymnou „Zdar Boh hore!“, nahráv-
ku na CD nám prehral, ako aj ozvu-
čenie pripravil Ing. Peter Sliacky a 
Mgr. Ján Petrík, pracovníci odde-
lenia mestskej kultúry. 

Po baníckej hymne hlavný or-
ganizátor slávnosti Vladimír Po-
prac privítal účastníkov oslavy i 
vzácnych hostí:  Mgr. Michala Pi-
kalu,  dekana rímskokatolíckej 
farnosti v Banskej Štiavnici,  Mgr. 
Nadeždu Babiakovú, primátor-
ku mesta, JUDr. Dušana Lukač-
ku, zástupcu primátorky mesta, 
Ing. Milana Durbáka, tajomníka 
Banskoštiavnicko-hodrušského 
baníckeho spolku, prof. RNDr. 
Jozefa Šteffeka, CSc., Dr. Jozefa 
Labudu, CSc., riaditeľa Sloven-
ského banského múzea, Dr. Mi-
kuláša Čelku, riaditeľa Okresné-
ho archívu s manželkou.

V otváracom príhovore bolo, 
okrem iného, uvedené: „Vážené 
dámy, vážení páni, myšlienku na 
obnovenie pobožnosti a púte som 
si veľakrát vypočul  od spoluobča-
nov bývajúcich na Resle, Pod Para-
dajzom pri poslaneckých návšte-
vách v tomto volebnom okrsku, 
kde sme spoločne prerokúvali aj 
najväčšiu bolesť v tomto regióne, a 
to pitnú vodu. Spomínam si  dnes 
na nebohú pani Boženku Prokei-
novú z Resly,, keď nám so slzami 
v očiach, poslancom na zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva donies-
la v dvojlitrovej fľaške žltú vodu, 
akú používajú na Resle. Bez  pitnej 
vody naši občania bývajúci v tom-
to regióne mali veľmi ťažký  život 
a takisto  aj naši chalupári. Dnes 
na tomto mieste si dovolím  pri-
pomenúť rok 2002, keď sa kona-
lo pracovné stretnutie primátora 
nášho mesta Ing. Mariana Lich-
nera CSc, prednostky Mestského 

úradu Mgr. Nadeždy Babiakovej s 
riaditeľom StVaK Banská Bystrica 
Ing. Ľubomírom Ríšom k riešeniu 
vodohospodárskych problémov 
Banskej Štiavnice. Vedenie Stredo-
slovenských vodární a kanalizácie 
akceptovalo požiadavku primáto-
ra, aby pre rok 2002 bola investor-
skou prioritou Stvaku výstavba 
vodovodu Červená studňa – Šte-
fultov. Boženka Prokeinová vtedy 
napísala pekný článok do Štiavnic-
kých novín, citujem: „Po sľuboch, 
že  bude voda aj pre nás Reslanov, 
sa dňa 26.júla 2002 konečne obja-
vila aj u nás doma“. Spoluobčania  
si spomínali i na pobožnosti, kto-
ré sa konali pri tejto kaplnke vždy 
15.augusta v roku. Moja odpo-
veď bola, že by sme to mohli zno-
vu oživiť. Dnes 15. augusta 2012 
budeme takisto prežívať radostnú 
udalosť, a to opätovné vysvätenie 
tejto opravenej kaplnky, ako i po 
niekoľko desiatkach rokov obno-
venie tradície konania Šmintorin-
skej púte a teraz, keď v niektorých 
domoch už bývajú aj naši chalu-
pári, budú  mať možnosť sa aj oni 
stretávať aspoň raz v roku a navzá-
jom sa spoznať a porozprávať sa aj 
so spoluobčanmi.“ Potom nasledo-
valo slávnostné vysvätenie opra-
venej kaplnky, ktoré vykonal Mgr. 
Pikala. Po ňom podal Ing. Dur-
bák základnú informáciu o štôlni 
Šmintorín a prof. Šteffek, pravnuk 
Andreja Šteffeka, ktorý dal v roku 
1908 postaviť kaplnku, prečítal 
kapitolu zo svojej  knihy „Pán Boh 
zaplac aj za malý lôn“, týkajúcu 
sa budovania kaplnky. K účastní-
kom oslavy sa potom prihovorila 

aj Mgr. Babiaková. Baníckou hym-
nou „Banícky stav“ bola  slávnosť 
ukončená a začal sa „Šmintorín-
sky pút“ s občerstvením a ľudový-
mi pesničkami.

Za dôstojný priebeh slávnosti 
ďakujeme: Mgr. Michalovi Pikalo-
vi, dekanovi rímskokatolíckej far-
nosti, Mgr. Nadeždy Babiakovej 
- primátorke mesta, JUDr. Duša-
novi Lukačkovi - zástupcovi pri-
mátorky,  Banskoštiavnicko-hod-
rušskému baníckemu spolku na 
čele s tajomníkom spolku Ing. Mi-
lanom Durbákom, prof. Dr. Joze-
fovi Šteffekovi, CSc., Ing. Jurajovi 
Čabákovi - poslancovi MsZ,  ro-
dine Ladislava Sepa z Resly, rodi-
ne Mičurovej aj za darovanie soš-
ky Panny Márie, rodine Mariana 
Čierneho – za občerstvenie a ky-
tice, rodine Vladimíra Goliana, 
rodine  Wágnerovej z Ul. Pecho-
vej, Jánovi Pačesovi, Michalovi 
Surovčíkovi za stolárske práce na 
kaplnke,  rodine Pecníkovej, Pat-
rikovi Dobrotovi, Fronovéj Má-
rii, rodine Králikovej, Ing. Petro-
vi Sliackemu a Jánovi Petríkovi za 
ozvučenie.

Zvlášť ďakujeme Jaroslavo-
vi Buzalkovi, kastelánovi kapln-
ky, a spoločne rodine Popracovej 
pri obnove kaplnky. Ďakujeme 
všetkým účastníkom oslavy. Ďa-
kujeme členom Dobrovoľného 
hasičského zboru za technickú 
pomoc ako i inšpektorom MsP, 
zamestnancom Technických slu-
žieb. Ďakujeme aj za kvetinové 
dary pre kaplnku. Tešíme sa na 
stretnutie 15.augusta 2013.

Vladimír Poprac

Obnovený „Šmintorínsky pút“
na Hornej Resle

Vysvätenie kaplnky. foto lubo lužina

Pozvánka
Základná organizácia Sloven-
ského zväzu protifašistických 
bojovníkov Banská Štiavnica 
a Prenčov spolu s mestom 
Banská Štiavnica a obecnými 
úradmi v Prenčove a Svätom 
Antone Vás pozývajú na 
oslavy 68. výročia Sloven-
ského národného povstania.

Uskutočnia sa v Banskej Štiav-
nici, na Sitne a vo Svätom Anto-
ne dňa 28. augusta 2012 s týmto 
programom:

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

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

17,00 Svätý Anton - spomien-
kové oslavy vo Svätom Antone

(položenie kytíc k pamätníku SNP, 
príhovory, báseň, kultúrny program, 
a zapálenie povstaleckej vatry, guláš)

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

Anton Greguss

Technické služby, mestský pod-
nik, oznamujú obyvateľom mesta, 
že zvozy komunálneho odpadu, 
ktoré pripadajú na deň 29.8.2012, 
sa uskutočnia nasledujúci deň – 
30.08.2012. Ide o nasledovné uli-
ce – Bočná, Dolná Resla, Dolná 
Ružová, Družicová, Göllnerovej, 
Hollého, Horná Resla, Horná Ru-
žová, J.Augustu, Kamenná, Kuku-
čína, Malá Okružná, Staronová, 
Strieborná, Záhradná.

Peter Heiler

Oznam

„Každého miera života je iná. 
Dôležité je, aby tá naša bola pri jeho 
ukončení čo najplnšia dobrotou.

Ján Petrík

Čriepky
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oznamy, pozvánky
spomienky

oznamy

"V života Tvoj-
ho knihe strana
sedemdesiata 
sa otvára,
pripíjame si
s Tebou, mama,
perlivým vínom z pohára.
V pokojnom, tichom žitia prúde
ďalší rad rokov nech Ti rastie
a každý deň nech sviatkom bude, 
prinesie radosť, lásku, šťastie."
15. augusta 2012 oslávila svoje 
životné jubileum 70 rokov naša 
milovaná mama a stará mama 
Mária Pelachyová.

Veľa zdravia, šťastia, lásky a 
božieho požehnania Ti zo srd-
ca praje dcéra Darina a syn Ľu-
bomír s rodinami.

Blahoželanie

1.Letecko - modelársky klub Ban-
ská Štiavnica, si Vás dovoľuje po-
zvať na akciu "Lietanie pre radosť", 
ktorá sa uskutoční v dňoch 25. - 
26.8.2012 v obci Ilija, časť Putiš-
te, od 9,00 - 17,00 hod. Modelári 
z celého Slovenska Vám predvedú 
svoje modely lietadiel, vrtuľníkov 
a iných lietajúcich strojov a svoju 
zručnosť v ich ovládaní.
Tešíme sa na Vašu účasť.

Pozvánka

Ranč Nádej Vás srdečne pozýva 
na 10. ročník priateľských juni-
orských westernových pretekov, 
spojených s parawesternom, kto-
ré sa uskutočnia už túto sobotu 
25.8.2012 o 13:00. Bližšie info: 
0911 806 499. 

Memoriál
Michala Buzalku

Dňa 31. augusta 2012 sa uskutoč-
ní pravidelné stretnutie bývalých, 
budúcich, ale aj terajších baníkov 
a ich verných priateľov a hlav-
ne priateliek. Toto posedenie sa 
uskutoční o 16:00 u p. Karabelly-
ho. Na stretnutie sa tešia organi-
zátori.

Pravidelné 
stretnutie 
baníkov

Pred piatimi rokmi po návrate 
z cesty po Pacifiku - Tichý 
oceán, kde od amerických 
brehov Kalifornie odletel 
do Centrálnej francúzskej 
Polynézie, na slávne Tahiti, 
ktoré poznáme z pobytu 
Generála Milana Rastislava 
Štefánika, následne odišiel na 
tritisíc kilometrov vzdialené 
Markézske ostrovy, ktoré 
spolu s Tahiti sú spojené 
nielen s menom generála 
Štefánika, ale aj francúzskeho 
maliara Paula Gaugina.

Očarujúce ostrovy opísané via-
cerými autormi. Tu odpočíva svoj 
večný sen maliar Gauguin. Na jeho 
hrob vtedy pribudol neveľký ďal-
ší kameň- červený jaspis s nápi-
som, ako hold a pocta jedného zo 
Štiavničanov, ktorý jaspis z ban-
skoštiavnickej Kalvárie priniesol 
doslova na druhý koniec sveta na 
ostrov Oa Hiva. Tak sa kus Štiav-
nice s nápisom pripomínajúcim aj 
naše mesto ocitol na hrobe slávne-
ho francúzskeho maliara. Slávne 
polynézske plavby naprieč Pacifi-
kom v jednom období sa začali prá-
ve z Markézskeho súostrovia, po-
vestnej Hivy... A Hiva, to sú zrejme 
práve Markézy. Z Markéz sa vrátil 
na Tahiti, prešiel celé súostrovie a 
odletel na najznámejší ostrov Vý-
chodného Pacifiku- Veľkonočný 
ostrov, objavený v 17.storočí prá-
ve na sviatok Veľkej noci.

A náš pútnik diaľavami prichá-
dza na Veľkonočný ostrov, práve 
na Veľkú noc, a akoby pokračoval 
v tradícii „vtáčích mužov“, aj on 
sem prináša vajce. Bolo to čierne 
vyškrabávané veľkonočné vajíčko 
spod Tatier, ktoré sa dostalo až na 
polynézsky oltár v kostole v Han-
garoi. Potom začal „pracovať“, 
teda maľovať a kresliť, fotogra-
fovať, písať postrehy a zápisky. O 
niekoľko mesiacov po návrate vy-
šla veľká kniha s názvom Omyl 
pána Hayerdhála a vo Francúz-
skom inštitúte prebehla výstava 
malieb a kresieb tohto autora.

Je piate výročie tejto cesty a od-
vtedy mu vyšli ďalšie dve knihy. 
Román Démon mesta, ktorý po-
pisuje priebeh 20.storočia v na-
šom meste s presahmi do Európy 
a sveta. Ukážky z neho prečítal aj 
za účasti Štiavničanov pri návšte-
ve vtedajšieho ministra kultúry 

pána Daniela Krajcera v priesto-
roch kaviarne Divná pani. Nasle-
doval knižný titul Uneste pápeža 
a ako sme informovaní, pripra-
vuje sa vydanie románu Tem-
plári, s podtitulom: Rozprávanie 
banskoštiavnického notára Chris-
tophera Galicusa. Napísal viac ako 
dvadsať knižných titulov a znal-
ci vedia, že ani v jednom nevyne-
chal spomienku na svoje rodné 
mesto Banskú Štiavnicu a jej uve-
denie v danom kontexte. Ako vý-
tvarník mal takmer tri desiatky 
výstav a jeho obrazy a kresby sú v 
Kanade, USA, Izraeli, Švajčiarsku a 
inde. Už pred tridsiatimi rokmi sa 
zaslúžil o rozbehnutie prác na ob-
nove nášho mesta. Je autorom re-
konštrukcie prvých troch fasád na 
Trojičnom námestí, ale aj doku-
mentácie stredovekej kanalizácie. 
Objavil fragmenty fresiek v Kosto-
le sv.Ilju v Iliji, ale aj jediného zná-
meho nálezu templárskeho textu v 
našom okolí, ale aj najstaršiu baňu 
na rohovec, z ktorého sa vyrábali 
prvé kamenné nástroje v našej ob-
lasti. Na základe objavu a rozlúš-
tenia templárskeho nápisu vzni-
kol rozsiahly text aj pripravovanej 
knihy- románu: Templári. Dalo by 
sa o ňom napísať mnoho zaujíma-
vého. O cestách v Afrike, po sa-
motnom Egypte, viedol expedíciu 
Sinaj“98 a mnohé iné. O jeho via-
cerých knihách o Egypte, západnej 
Afrike a púštnych oblastiach Saha-
ry, kde sa dodnes platí máriotere-
ziánskymi toliarmi, ktoré sa ke-
dysi razili zo štiavnického striebra. 
Knihy, obrazy a kresby, minerály a 
kamenné artefakty, články a neu-
tíchajúci záujem o históriu, baníc-
tvo a jeho dejiny sprevádzajú ho 

po celý život. Je vzdelaný, rigo-
rózny v prístupe k historickej, ale 
aj súkromnej a občianskej pravde. 
Je úzkostlivo apolitický s veľkým 
nadhľadom, ktorý mu umožňu-
je bez podtextov a príkras komu-
nikovať so všetkými stranami ľud-
ského, ale aj politického spektra, 
čo platí aj o Štiavnici. V posled-
nom čase ho ocenili najmä české 
inštitúcie a banské spolky za jeho 
činnosť v tejto oblasti. Pôsobí už 
takmer dve desaťročia ako cech-
majster Cechu Štiavničanov a mi-
lovníkov podsitnianskeho kraja v 
Bratislave.

Ak sme začali výročím jeho cesty 
naprieč Pacifikom, dozvedeli sme 
sa že opätovne dostal ponuku nav-
štíviť Veľkonočný ostrov Rapa Nui, 
za účasti českého technika a báda-
teľa Ing. Pavla Pavla, ktorý spolu s 
nórskym bádateľom Hayerdhalom 
zrekonštruovali formu dopravy 
veľkých kamenných sôch na tomto 
ostrove. V tomto mesiaci, v augus-
te, má svoje životné jubileum. Mi-
lan Augustín sa narodil v pamät-
ný deň 21.augusta a ako prebiehal 
tento deň roku 1968v našom mes-
te, taktiež opísal. Kladiem si otáz-
ku spolu s jeho priaznivcami, ob-
divovateľmi, ale aj neprajníkmi, 
kto opíše a zhodnotí jeho zásluhy 
a prínos pre naše mesto?

Veľa zdravia treba zapriať, aby 
tento Štiavničan ešte mohol napl-
niť svoje plánované cesty, aby mal 
dostatok síl na ich opísanie a naj-
mä dôvodov, ktoré vždy spájajú 
našu krajinu, našu históriu, ale aj 
naše mesto s jeho zámermi a ces-
tami. Po banícky zaželať Dobrý 
fárung a Zdar boh, Majstre!

Miriam Ďuricová

Milan Augustín - jubilant
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Z receptov starých mám

Bazová šťava

Potrebujeme: 2 kg plodov bazy 
čiernej, ½  l vody, 500 g cukru, 5 g 
kyseliny citrónovej
Postup: Plody bazy čiernej umyje-
me pod tečúcou vodou,  pomocou 
vidličky ju odstopkujeme. Varíme 
15 minút vo vode. Potom cez väč-
šiu nádobu napneme čisté plátno, 
dáme naň uvarenú bazu a nechá-
me odkvapkať šťavu.

Do šťavy pridáme cukor, kyseli-
nu citrónovú a varíme ešte ďalších 
10 minút. Fľaše dôkladne umy-
jeme pod tečúcou teplou vodou, 
potom ešte raz dobre vypláchne-
me horúcou vodou a necháme od-
kvapkať. Šťavu nalejeme do tep-
lých fliaš . Ihneď uzavrieme.

Teplá bazová šťava je výborný 
liek proti prechladnutiu

Dobrú chuť!

sobota 1.9.2012

Nádvorie
8.30 - 9.30 Dychová hudba Sitňanka
9.30 - 10.30 Slávnostný ceremoni-
ál otvorenia Dní sv. Huberta . Svätý 
Anton-Slovensko-Svet, program 
pri príležitosti 50. výročia založenia 
Múzea vo Svätom Antone. Vyhláse-
nie významného lesníckeho miesta 
- Kaštieľa vo Svätom Antone, Uvede-
nie ďalších osôb do Siene úcty a slávy 
poľovníctva na Slovensku, Uvedenie 
do života publikácie WILDLIFE- fo-
tografie zveri známych slovenských 
autorov.
10.30 - 11.15 Módna prehliadka po-
ľovníckych odevov
11.15 - 12.00 Odovzdávanie ocenení 
Ministerstva pôdohospodárstva a roz-
voja vidieka SR zaslúžilým pracovní-
kom lesného hospodárstva na úseku 
poľovníctva, odovzdávanie ocenení 
Slovenského poľovníckeho zväzu
12.00 - 13.00 Hájnikova žena - súťaž 
o najsympatickejšiu poľovníčku
13.00 - 13.30 Vyhlasovanie výsled-
kov súťaží: Poľovníctvo vo fotografii, 
, Zlatý jeleň Slávy Štochla, Poľovníc-
ky nôž 2012, Poľovnícky šperk 2012, 
Naj brada... najdlhšia a najkrajšia, Po-
ľovnícky klobúk... najkrajšie upravený 
poľovnícky klobúk
14.00 - 16.30  Majstrovstvá Sloven-
ska vo vábení srnčej, diviačej a dravej 
zveri Hubertlov-Halali o Putovný po-
hár Hubertlovu, Majstrovstvá Sloven-
ska vo vábení jeleňov Hubertlov-Ha-
lali o Putovný pohár Hubertlovu

Kaštieľ
8.30 - 17.00 Prehliadka expozícií 
Múzea vo Sv. Antone, Poľovníctvo 
vo fotografii - celoslovenská súťažná 

prehliadka, XVII. roč., Laserová strel-
nica, Výstavy: Svätý Anton - Sloven-
sko - Svet, 50 rokov Múzea vo Svätom 
Antone

Park
7.30 - 11.00 Hubertovská kvapka 
krvi - dobrovoľné darcovstvo návštev-
níkov slávností
8.30 - 17.00 Sokoliari - ukážky, Soko-
liari sv. Bavona pri ZŠ M. Hella Štiav-
nické Bane, Slovenský klub sokoliarov 
pri SPZ, Sokoliari SOŠL B. Štiavnica, 
Stopami zveri - súťaž pre deti, SOŠL 
B. Štiavnica, Poľovnícka kynológia, 
Poľovnícky chodník - poľovníctvo pre 
deti, SOŠL B. Štiavnica, Ukážky streľ-
by z lukov a historických kuší, Atrak-
tívny rybolov a rybie špeciality, Denár 
svätého Huberta - razba príležitostnej 
mince
8.30 - 13.00 Hádzanie flinty do žita
10.00 - 12.00 5 F - vtipná súťaž
10.00 - 15.00 Dychová hudba
Sitňanka
11.00 - 12.00 Antonský diviak 2012 
- streľba lukom na terč diviaka, 7. roč-
ník
11.00 - 16.00 Divadelné predstave-
nie - Paradájz Pikčr Banská Štiavnica
12.00 - 14.00 Špeciálna klubová vý-
stava alpských jazvečíkovitých duri-
čov
13.00 - 14.00 Ukážky streľby z rep-
lík historických poľovníckych zbraní - 
f. Bercik, Jenkovce

Sýpka
8.30 - 17.00 Sieň úcty a slávy poľov-
níctva na Slovensku, Unikátne trofeje 
Podunajska, Anna Rakytová - výstava 
obrazov poľovnej zveri, Víťazné foto-
grafie ČS fotosúťaže Zlatý jeleň Slávy 
Štochla, Remeslá - ukážky prác reme-
selníkov

nedeľa 2.9.2012

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 expozícií 
Múzea vo Sv. Antone, Poľovníctvo 
vo fotografii - celoslovenská súťaž-
ná prehliadka, XVII. roč., Laserová 
strelnica, Výstavy:  
Svätý Anton - Slovensko - Svet, 50 
rokov Múzea vo Svätom Antone

Park
9.00 - 15.00 Sokoliari - ukážky, 
Sokoliari sv. Bavona pri ZŠ M.  
Hella Štiavnické Bane, Slovenský 
klub sokoliarov pri SPZ, Sokoliari 
SOŠL B. Štiavnica,Ukážky streľby z 
lukov , Atraktívny rybolov a rybie 
špeciality, Denár svätého Huberta 
- razba príležitostnej mince
9.00 - 10.00 Ukážky streľby z lu-
kov a historických kuší  
13.00 - 15.00 Divadelné pred-
stavenie - Paradájz Pikčr Banská 
Štiavnica

Sýpka
8.30 - 16.00 Sieň úcty a slávy po-
ľovníctva na Slovensku, Unikátne 
trofeje Podunajska, Anna Rakytová 
- výstava obrazov poľovnej zveri, Ví-
ťazné fotografie ČS fotosúťaže Zlatý 
jeleň Slávy Štochla, Remeslá - ukáž-
ky prác remeselníkov

Zmena programu vyhradená!

Program na Dni svätého Huberta

Autobusové spoje kyvadlová doprava
Dni svätého Huberta 2012 1. – 2. septembra 2012

Svätý Anton

Banská Štiavnica, križ. 

- Svätý Anton

6:25 8:00 9:00 10:00 11:00 12:22 13:30 14:30 15:03 15:30 16:30 18:34

Svätý Anton – Banská 

Štiavnica, križ.

8:30 9:30 9:45 10:30 12:00 13:21 14:00 15:00 16:00 17:00 17:44 -

Banská Štiavnica, križ. 

- Svätý Anton

6:25 9:00 12:22 15:03 18:34

Svätý Anton – Banská 

Štiavnica, križ.

8:30 9:45 13:21 17:44 -

Odchody autobusov (Nedeľa, 2. 9. 2012)

Odchody autobusov (Sobota, 1. 9. 2012)

Pozvánka
1. ročník Dňa sloven-
ského Rodostromu

Dňa 1.9.2012 sa v obci Ilija 
uskutoční podujatie Deň sloven-
ského Rodostromu  organizova-
né o.z. Občiansky parlament. Po-
dujatie, ktoré ma za cieľ prispieť k 
morálnej, ekonomickej, sociálnej 
a kultúrnej  obnove krajiny, je or-
ganizované pre tri generácie: deti, 
rodičov a starých  rodičov.

Hlavným zámerom podujatia je  
zápis osobností do pamätnej kni-
hy  Národný poklad Slovenska. 
Účastníci podujatia si uctia pa-
miatku obetí II. svetovej vojny pri 
pamätníku v obci. V rámci progra-
mu podujatia vystúpi historik Pa-
vel  Dvořák, umelci Ján Svetlan 
Majerčík, folková hudobná sku-
pina Salamander a ľudová hudba.  
Súčasťou podujatia je  aj celoden-
ný  program pre deti pod vedením 
Disco Jarky.

Srdečne pozývame všetky deti s 
rodičmi a starými rodičmi.
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Kultúrne centrum vás pozýva
Letné kino Amfiteáter : 26.8. Užívaj si, ako sa len dá
Komédia, USA, 2009, 92 min min.MP 15 , Vstupné:2,50€
Woody Allen sa po výletoch do Londýna a Barcelony vrátil nakrútiť svoj jubilejný 40. film na miesta, kde to dôver-
ne pozná. Do New Yorku. Hrdinami jeho novej romantickej komédie sú výstredný Newyorčan, mizantrop Boris 
Yellnikoff (Larry David) a mladá naivná južanka Melody (Evan Rachel Wood). Keď za ňou pricestujú rodičia, aby 
ju zachránili, jej matka hneď začne plánovať, ako Melody prinútiť k rozchodu. Zdá sa, že niektoré postavy a vzťa-
hy nie sú také, ako na prvý pohľad vyzerajú. Začiatok premietania :20:30 hod.

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

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

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

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

a českých piesní. Príďte si zasúťažiť, 
užiť si posledné týždne letnej sezóny 
a dobre sa zabaviť nielen pri varení, 
ale aj dobrej hudbe.

Salamandrové dni 2012
V roku 2012 (6. - 9. september) na vás čaká Salamandrový sprievod, hudobno - taneč-

ný program, v ktorom vystúpia umelci nielen zo Slovenska, Burza minerálov, Harabur-
dy, Noc na Starom zámku, sobotný program pre deti a množstvo iných aktivít. Zlatá puš-
ka mesta Banská Štiavnica, Výstava Tajomstvo baníckeho kladivka a želiezka, Pocta 
starým časom - podujatie pre verejnosť venované pocte prvého profesora Baníckej akadé-
mie Nicolasa J. Jacquina, Grand Prix Salamander- súťaž v pretláčaní rukou, Deň otvore-
ných dverí v Štátnom ústrednom banskom archíve - Hlavná téma tohtoročného Dňa 
otvorených dverí Školstvo, BS-2012 - koncertný program miestnych skupín a skupiny 1st 
Slovak Pink Floyd Revival , sobotný program pre deti a množstvo iných aktivít.
Kompletný program je uverejnený na www.banskastiavnica.sk a nájdete ho aj v budúcom čísle ŠN.

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

ca môže prevziať v pokladni  Klient-
skeho centra. Správne znenie krí-
žovky z č.27/2012: „Priateľ ti dá 
radu, ale máloktorý dobrý priateľ ti 
dá vrece múky.“

Výhercom sa stáva Tomáš 
Bartolovic, Ľ. Štúra 15, Banská 
Štiavnica. Srdečne blahoželáme!

V tajničke sa ukrýva výrok Jána Ka-
linčiaka: „Mladosť... 

A., Ženské meno, žiaduco, kri-
minalista zo seriálu USA, B., Začia-
tok tajničky, spojka, C., Vyper, vý-
ťažky z liečivých rastlín, 54 v Ríme, 
Pond, D., Vzácna kožušina, Aroa 
naopak, stáli na daždi, E., Iniciál-
ky Modrovského, časť tváre, rýpaj, 
hrubé povrazy, starší, skr., F., Osob-

né zámeno, ročné obdobie, nahý, 
plápolá, G., Časť Londýna, 6.časť 
tajničky, dával osivo do pôdy, H., 
Povzdych, koniec tajničky, 4.časť 
tajničky, družstvo žien, I., Struno-
vé nástroje, mužské meno, kadiaľ, 
J., Citoslovce pohŕdania, 5.časť taj-
ničky, Lívia, K., Pooliepaj, vznášajú 
sa, 51 v Ríme, potom.

1., Ostrov vo Východosibírskom 
mori, prináša správy, potom, 2., 
Ozn. áut Luxemburska a Španiel-
ska, 3.časť tajničky, bór, 3., Eman, 
strieľa sa naň, očaril, 4., Kríženec 
ťavy, zelenina, obrýpe, 5., Sťa, vylu-
čovacia spojka, znášaj utrpenie, 6., 
Nič nerobenie, opuchlina česky, olej 
grécky, 7., Vytvor, ohýbane, 8., Po-
doby, ženské meno, 9., Líščia diera, 
stávková hra, približne, 10., Doby, 
nie veľké K, maďarský pozdrav, 

11., Zomieľaj, iný, podmurovka, 
12., Oslovuje zámenom oni, bodali, 
13., Písmeno z gréckej abecedy, 45 
v Ríme, vyrába sa z neho pivo, 14., 

2.časť tajničky.
Pomôcky: Pchi, Soho, Ajon, Sia, 

Hariet, Oil, Ný, Lia, Monk
A. Rihová

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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V nedeľu 12. augusta 2012 sa 
o 15.00 hodine začala slúžiť 
svätá omša pri obci Vysoká, 
na polohe Drieň.

Tomu predchádzala procesia so sv. 
Oltárnou z kostola obce Vysoká v dĺž-
ke asi 2 km na polohu Drieň – ako pri-
pomenutie si historickej udalosti. Táto 
sa spája s etapou vojenských útokov 
Turkov 16. – 17. stor., keď osady aj v 
širšom okolí Banskej Štiavnice boli ra-
bované a mladí ľudia často zajatí. Oby-
vatelia Vysokej v tom čase boli upo-
zornení signálom zo Sitna, že turecké 
vojsko je blízko, preto sa zhromaždili 
vo svojom kostole a so sv. Oltárnou a 
kňazom sa išli ukryť na polohu Drieň. 
Tu ich Turci objavili, avšak pre moc a 
silu Eucharistie boli všetci zachránení. 
Stalo sa to pravdepodobne v r. 1600, 
pretože letopočet vysekaný do skaly 
spolu so symbolom Eucharistie IHS 
je z roku 1700. Zrejme išlo o pripome-
nutie si 100. výročia udalosti obyva-
teľmi obyvateľmi Vysokej, ale i Uhlísk 
pri Pukanci, ktorí túto tradíciu udržia-
vali a udržiavajú od tohto dátumu až 
podnes. 

Je chvályhodné, že obyvatelia 
týchto obcí so svojimi kňazmi, sta-
rostami a starostkou od r. 2004 zve-
ľaďujú toto miesto, a to najmä pre-
krytím posvätnej skaly strešnou 
konštrukciou, vybudovaním krížo-
vej cesty a celkovou úpravou areálu. 
Aby ľudia sem kedykoľvek prichá-
dzajúci mohli načerpať nové du-
chovné sily pre svoj život. 

Posledná omša z 12.8.2012 mala 
slávnostný charakter, pretože okrem 
správcov farností Pukanca, Vysokej, 
Štiavnických Baní, Sv. Antona, Pod-
horia, kaplána B. Štiavnice ju kon-
celebrovalo 7 mladých novokňazov 
banskobystrickej diecézy. Nakoniec 
bol stanovený pevný termín sláv-
nostnej bohoslužby vždy na prvú 
augustovú nedeľu v roku.

PhDr. Jozef Labuda, CSc.

Eucharistická 
slávnosť

AB ART press a Štiavnické noviny 
pripravili pre Vás novú súťaž

Ako sme už informovali našich či-
tateľov v minulom čísle ŠN zo dňa 
16.8., onedlho sa zjaví na pultoch 
kníhkupectiev nová reprezentačná 
publikácia v slovensko-anglickej mu-
tácii o tajchoch v okolí Banskej Štiav-
nice. Autorom textov je historik Ján 
Novák a fotografií excelentní foto-
grafi  Vladimír Barta (junior), Vladi-
mír Bárta (senior) a Lubomír Luži-
na. Publikácia obsahuje nielen všetky 
podstatné informácie o týchto čaro-
krásnych skvostoch v okolí Banskej 
Štiavnice dokumentované historic-
kými i súčasnými fotografiami, ale 
aj pohľad do svetoznámej histórie 
Banskej Štiavnice od 13. do 18. sto-
ročia, keď bol systém tajchov dotvo-

rený do takej podoby, že nemal obdo-
bu vo svete.

Naša súťaž bude mať ešte 2 po-
kračovania, v každom vyžrebuje-
me jedného súťažiaceho, ktorému 
autori darujú knihu pri slávnostnej 
prezentácii. Podmienkou samozrej-
me je správna odpoveď.
Prvá súťažná otázka:

Vybudovanie svetoznámych  taj-
chov sa neodmysliteľne viaže  naj-
mä k trojici ich tvorcov, známych v 
celej Európe – Matejovi Kornelovi 
Hellovi, jeho synovi Jozefovi Karo-
lovi Hellovi a Samuelovi Mikovíni-
mu. Tajchy v okolí Banskej Štiavnice  
boli v 18. storočí dotvorené do jedi-
nečného dômyselného a efektívne-
ho komplexného vodohospodárske-
ho systému. Kto bol jeho tvorcom?
Správnu odpoveď  vyberte z 3 

možností:
a., Matej Kornel Hell
b., Jozef Karol Hell
c., Samuel Mikovíni
Odpovede posielajte poštou do 

redakcie Štiavnických novín, alebo 
e-mailom sn@banskastiavnica.sk.

AB ART press

Poznáte naše tajchy a ich históriu?

,,Banskú Štiavnicu milujem a 
rada sa sem vraciam pre jej 
špecifickosť a krásnu dušu…“

Očakávaný koncert stálice čes-
kej populárnej hudby Lenky Filipo-
vej, ktorý sa uskutočnil 20. augusta 
2012  v Kostole sv. Kataríny v Ban-
skej Štiavnici, sprevádzal obrovský 
záujem. Vstupenky boli beznádej-
ne vypredané a dlhý rad  Lenkiných 
priaznivcov, aj zo vzdialenejších 
miest, sa tiahol námestím od vcho-
du do kostola takmer k Trojičnému 
stĺpu. Chrám bol doslova preplne-
ný, organizátori museli maximál-
ne zvýšiť kapacitu miest na sede-
nie a tí, čo to nestihli v predpredaji, 
sa do poslednej chvíle pokúšali zo-
hnať vstupenku aspoň na státie. Ale 
ako sa hovorí, dobrých ľudí sa vša-
de veľa zmestí a keď sa rozozvuča-
li prvé tóny známej piesne Zami-
lovaná, Lenkin zamatový hlas a 
čisté tóny jej gitary  pohladili srdcia 
všetkých prítomných, každý rád za-
budol na prípadné nepohodlie a ne-
chal sa unášať už iba krásou hudby.

Lenka Filipová študovala na Me-
dzinárodnej hudobnej akadémii v Pa-
ríži, odbor klasická gitara, ale pozná-
me ju najmä vďaka jej populárnym 
piesňam. Nahrala 10 úspešných al-
bumov a 4 klasické gitarové, pričom 
mnohé z nich sa predajnosťou sta-
li zlatými a platinovými. Koncerto-
vala vo všetkých krajinách Európy, 
Japonsku, USA a Kanade, získala 

Grand Prix na gitarovom festivale v 
Nizozemských Antilách, v roku 1997  
Cenu Grammy ČR a dvakrát podnikla  
koncertné turné s Francisom Cabre-
lem. V roku 2008 bola hudobným  
hosťom koncertu Céline Dion.

Lenka Filipová je nielen vynika-
júca speváčka, gitaristka a sklada-
teľka, ale je aj neuveriteľne krásny, 
skromný, priateľský človek. Vyžaruje 
z nej príjemné fluidum dobra, pokoja
a lásky. Prostredníctvom svojej 
hudby je nám nesmierne blízka, aj 
keď svoje súkromie si prezieravo 
chráni. Preto ďalším prekvapením 
bolo, keď nám predstavila svoju pô-
vabnú a talentovanú dcéru Lenku, 
tiež  vynikajúcu speváčku a klavi-
ristku. Druhým hosťom koncertu 
bol sympatický Jindra Koníř, ktorý 
spojením hudobného talentu, zruč-
ností  a technických vymoženos-
tí vniesol do niektorých klasických 
diel vznešenosť, silu  a energiu celé-
ho orchestra.

Počas takmer dvojhodinové-
ho koncertu odzneli mnohé známe 
skladby, V pondelí ráno,To všechno 
odnes čas, Věnování, Mosty ako spo-
mienka na Karla Zicha, ale aj úplné 
novinky, ako napríklad duet s dcé-
rou Lenkou Jenom blázni se radujou, 
ktorý otextovala Gábina Osvaldo-
vá. Do sakrálneho prostredia vnies-
la aj anjelské tóny Vivaldiho a iných 
svetoznámych autorov, no azda naj-
silnejší dojem zanechalo Albinoniho 
Adagio s latinským textom z Biblie.

Emotívne záverečné standing 
ovation bolo poďakovaním  za ne-
všedné pohladenia hudbou, ktorej 
nechýba srdce. V Kostole svätej Ka-
taríny bdeli po stranách oltára dva-
ja nádherní anjeli  a Lenka Filipová 
bola tým tretím usmievavým anje-
lom, ktorého milujú deti, stredná 
generácia, i tí skôr narodení, veď 
všetci z koncertu odchádzali o záži-
tok krajší a bohatší. Ďakujeme.

Janka Bernáthová

Koncert Lenky Filipovej potešil

PO-MA spol. s r. o., Antolská 33, 969 
01 B. Štiavnica príjme do pracovného 
pomeru: technika počítačových sietí, 
technika na servis vysielačov, technika 
na klimatizáciu, technika na opravu te-
levíznych prijímačov. Žiadosti so živo-
topisom posielajte na uvedenú adresu 
alebo na e-mail: kukova@ipoma.eu

Ponuka práce
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Majstrovstvá regiónu - 
STRED, 3.kolo
Hralo sa 19.8.2012
Sitno Banská Štiavnica -
CSM Tisovec 2:1 (1:0)
Góly: 41.min. Dulaj, 80.min. Macejko
Zostava: Pažout - Čiliak (77.min.
Šovčík), Hanzlík A., Necpal, Hanus, 
Barák, Macejko, Kulik (38.min.Du-
laj, 58min.Šima), Zubernik, Han-
zlík P., Kminiak

V prvom zápase na domácej pôde 
v novej súťaži naše mužstvo nezavá-
halo a zaslúžene získalo tri body. Zá-
pas, ktorý sa hral vo veľkej horúča-
ve, priniesol bojovný futbal a hernú 
prevahu nášho mužstva, ale do šan-
cí sa nedostávalo ani jedno mužstvo. 
Boli to však hostia, ktorí prví ohrozi-
li našu bránu, najskôr v 35.min.hos-
ťujúci hráč strelou z diaľky nastre-
lil  pravú tyč našej brány a následnú  
dorážku bravúrne vyrazil brankár 
Pažout. Dočkalo sa i naše mužstvo, 
keď striedajúci Dulaj v 41.min.,kríž-
nou strelou nedal brankárovi hos-
tí šancu a otvoril skóre zápasu 1:0, 
ktorým sa skončil i prvý polčas.

Do 2.polčasu  sme nastúpili  so 
snahou pridať nejaký ten gól navy-
še, čo sa nám už v úvodných minú-
tach mohlo i podariť, ale Hanus v 

dobrej príležitosti nedal. V 76.min.
pekne uvoľnil Kminiak Čiliaka, 
ktorý však v dobrej príležitosti tra-
fil iba brankára hostí. Následne Ba-
rák prudkou strelou roztriasol brv-
no    hosťujúcej brány. Napokon sme 
sa predsa dočkali v 80.min., keď  po 
peknej kombinačnej akcii technickou 
strelou prekonal brankára hostí Ma-
cejko a zaslúžene  zvýšil na 2:0 v náš 
prospech. Keď sa už zdalo, že sa zá-
pas skončí naším zaslúženým víťaz-
stvom, v nastavenom čase naši hrá-
či netakticky stratili loptu v útoku 
a hostia následne znížili z rýchleho 
protiútoku a stanovili konečný výsle-
dok zápasu. Naše mužstvo zvíťazilo 
zaslúžene a potešilo i svojou hrou.

V.liga dorast, skupina "C", 
3. kolo
Hralo sa 18.8.2012 Sitno Ban-
ská Štiavnica - Družstevník 
Podzámčok 2:3 (0:1)

Goly: Pastier z p.k., Cibuľa
Zostava: Szabó, Malatinec, Ladic-

ký, Čáky, Petro, Potančok, Pastier 
Marek, Šemoda (35.min.Binder),-
Cibuľa, Neuschl, Javorský

Hostia dali víťazný gól štyri mi-
núty pred koncom zápasu a prekva-
pujúco zvíťazili.

II.liga starší žiaci,3.kolo 
18.8.2012
Sitno Banská Štiavnica - MFK 
Krupina  1:2 (1:1)

Góly: Chmelina

II. liga. mladší žiaci 18.8.2012
SITNO BANSKÁ ŠTIAVNICA 
-MFK KRUPINA 3:9 (0:5)

Góly: Mišuta 2, Oravec

Výsledky a tabuľku nájdete aj na 
stránke Stredoslovenského futbalo-
vého zväzu, www.ssfz.sk
Kam na futbal
Majstrovstvá regiónu -Stred 
4.kolo 26.8.2012 o 16.00 hod
Fatran Dolná Tižina - Sitno Baská 
Štiavnica
IV.liga dospelí  4.kolo 26.8.2012 
o 16.00hod
Baník Š.Bane - ŠK Badín
V.liga dorast 4.kolo 26.8.2012 o  
13.30hod.
Tatran Pliešovce - Sitno Banská 

Štiavnica
II.liga starší a mladší žiaci 
25.8.2012 o 10 . a 12.00 hod

MFK Nová Baňa - Sitno Banská 
Śtiavnica

Ivan Javorský, Ivan Beňo

DOMÁCA TROJBODOVÁ PREMiÉRA
V MAJSTROVSTVÁCH REGiÓNU

MUŽSTVÁ MLADÉŽE V SOBOTU DOMA NAPRÁZDNO

Aj tentoraz len za účasti 16 súťažia-
cich sa v nedeľu 19. augusta na strel-
nici Jamina v Rudne nad Hronom 
uskutočnil v poradí už 18. novodobý 
ročník streleckej súťaže o „Putovný 
pohár SNP“. Jej organizátorom bola 
opäť  Základná organizácia Slovenské-
ho zväzu technických športov Rudno 
nad Hronom. Súťažilo sa z malokalib-
rovej pušky na 30 rán. Strelecký špor-
tový klub Banská Štiavnica tentoraz 
reprezentovali piati strelci.

V spoločnej kategórii dorasten-
ci, kadeti, juniori a muži bola naj-
lepšia práve trojica strelcov zo SŠK 
Banská Štiavnica. Výkonom 284 
kruhov (splnený limit I. VT doras-
tu) zvíťazil 14-ročný Štefan Šulek. 
Druhý s 275 kruhmi (II.VT doras-
tu) bol 15-ročný Patrik Jány a tretí 
Peter Lupták st. s 267 kruhmi.

V kategórii seniori A (46-59 roč-
ní) bolo poradie: 1. Ivan Bublák 
(ZO SZTŠ Slovalco Žiar nad Hro-
nom) 291 (I.VT), 2. Igor Lipták 
(SŠK Banská Štiavnica) 284 (II.
VT), 3. Emil Kubík (ZO SZTŠ Rud-
no n. Hr.) 262 kruhov. 

V kategórii seniori B (60 roční a 
starší) výkonom 273 kruhov zvíťa-
zil Ľubomír Drbohlav (ŠSK Banská 
Štiavnica) pred Antonom Kuklom 
(ZO SZTŠ Žarnovica), ktorý mal 
269 kruhov, pričom obaja splnili li-
mit III.VT. Tretí skončil JUDr. Mi-
roslav Sabaka (ZO SZTŠ Rudno n. 
Hr.) s 254 kruhmi.

Absolútnym víťazom sa opäť stal 
Ivan Bublák. Keďže predchádzajúci 
putovný pohár po troch víťazstvách 
získal už natrvalo, tentoraz mu 
predseda usporiadajúcej ZO Milan 
Šinkovič odovzdal nový pohár. Jeho 
trvalým držiteľom bude opäť víťaz 
troch ročníkov po sebe, alebo piatich 
celkovo.                            Jozef Piecka

Memoriál Jozefa Chovana

O PUTOVNÝ 
POHÁR SNP

Najúspešnejšia trojica (zľava) P. 
Jány, Š. Šulek a P. Lupták.

Dňa 28.7.2012 sa v Prenčove 
uskutočnil 6.ročník futbalo-
vého turnaja – Memoriál Jozefa 
Chovana za účasti  mužstiev 
B.Štiavnica - B, Podhorie, 
B.Belá a  Prenčov.

V úvodnom zápase nastúpili pro-
ti sebe mužstvá Podhoria a Prenčova. 
Úspešnejší boli domáci futbalisti, kto-
rí svojho súpera porazili 4:1 a stali sa 
tak prvým finalistom turnaja. Druhé 
stretnutie odohrali mužstvá B.Štiavn-
ice – B a B.Belej. B.Belá porazila svojho 
súpera 4:2 a stala sa tak druhým fina-
listom turnaja. Po tomto zápase nasle-
dovala prestávka, ktorú spestril zápas 
žien a zápas žiakov na umelom tráv-
niku. V zápase o 3.miesto sa stretla 
B.Štiavnica a Podhorie. Futbalis-
ti Podhoria zvíťazili 3:1 a obsadili tak 
3.miesto. Pred finálovým zápasom sa 
uskutočnila súťaž v kopaní jedenás-

tok, ktorej víťazom sa stal M.Výboch 
z Prenčova a cenu pre brankára, ktorý 
zneškodnil najviac jedenástok, získal 
P. Kraják z B.Štiavnice. Potom už na-
sledoval finálový zápas medzi B.Belou 
a Prenčovom, ktorí lepšie zvládli fut-
balisti  Prenčova, keď dokázali zvíťa-
ziť 5:1 a zaslúžene tak získali víťazný 
pohár. Vďaka za materiálnu, finančnú 
pomoc a za ceny venované do tombo-
ly patrí týmto sponzorom: Cukráreň – 
p. Buzalková, Zelevoc – p. Labudová, 

Potraviny Mix – p. Sikulová, Hostinec 
u Štefánika, p. Osvaldová, p. Kanaloš, 
p. Mišuta, Svetro, s.r.o., Pizzéria Sorag-
na, Reštaurácia u Böhma, Knihy – dar-
čeky p. Drbohlavová, Prospect, Suvení-
ry – Perla, Requiem – pohrebné služby, 
Kachelman, Ekonomic – p. Rochová, p. 
Švidroňová, p. Balážová, IMO, Magic 
Computers, Café Madeira, Starý hosti-
nec, Zubr Aréna, p. Gazda, Mobil shop, 
Pekáreň sv Anton.

Ján Dolinský
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reality služby

inzercia

najlepšie ceny v meste

CITYCITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

Rekonštrukcie bytov
a bytových jadier

omietky, maľovanie
obklady, dlažby, podklady
vodoinštalačné práce
murárske práce

0940 802 977

Rekonštrukcie bytovRekonštrukcie bytov
a bytových jadiera bytových jadier
Rekonštrukcie bytov
a bytových jadier
Rekonštrukcie bytovRekonštrukcie bytov
a bytových jadier
Rekonštrukcie bytovRekonštrukcie bytov
a bytových jadier
Rekonštrukcie bytov
a bytových jadier

omietky, maľovanieomietky, maľovanie
obklady, dlažby, podkladyobklady, dlažby, podkladyobklady, dlažby, podklady
vodoinštalačné prácevodoinštalačné práce
murárske prácemurárske práce

0940 802 977

Prenájom kancelárskych - sklado- �
vých priestorov v BŠ, Dolná 2, tel.č.: 
0904 448 605 

Prenajmem prerobený zariadený  �
2-izbový byt v BŠ na Ul. Križovatka, 
mesačný nájom 200,-Eur + energie, 
tel.č.: 0918 304 969

Predám pozemok v Banskej Štiavni- �
ci 1 060m², tel.č.: 0908 531 348

Predám v Banskej Štiavnici časť Šte- �
fultov pozemok 3 740 m², tel.č.: 0914 
138 988

Kúpim pozemok na Jergištôlni,  �
tel.č.: 0908 531 348

Predám garáž pod Kalváriou, tel.č.:  �
0905 762 039

Dám do prenájmu 1-izbový byt na  �
Nám. sv. Trojice, tel.č.: 0905 762 039

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

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

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

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

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

Prenajmem garáž - lokalita Pov- �
razník, cena dohodou, tel.č.: 0905 341 
520

Dám do prenájmu RD v Banskej  �
Belej, tel.č.: 0903 029 083

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

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

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

Ponúkam výkopové práce bagrom  �
a odvoz, dovoz Áviou, tel.č.: 0907 448 
819, 0911 334 081

Dovoz dreva – suché štiepané, metrovi- �
ca, palety, brikety, stavebniny, štrky, pies-
ky, brizolit a iné, tel.č.: 0903 121 901

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


