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InzercIa

Slovenské národné povstanie 
alebo Povstanie v roku 1944 
bolo ozbrojené povstanie 
slovenských povstaleckých 
jednotiek počas 2. svetovej 
vojny proti vstupu nemeckého 
Wehrmachtu na slovenské 
územie. 

Začalo sa 29. augusta 1944 ako 
obrana pred nemeckými okupač-
nými jednotkami, nepriamo bolo 
i útokom proti autoritatívnej vlá-

de na čele s Jozefom Tisom, ako 
aj snahou byť na strane víťaz-
ných mocností druhej svetovej 
vojny. Centrom povstania bola 
Banská Bystrica. Nemecké jed-
notky povstaleckú armádu po-
razili, v noci z 27. na 28. októb-
ra 1944 časť jej jednotiek prešla 
na partizánsky spôsob boja. Par-
tizáni pokračovali v bojoch proti 
nacistom až do oslobodenia kra-
jiny na jar 1945.
Fašistické represálie na stred-

nom Slovensku
Medzi obeťami fašistickej zvo-
le bola aj dr. Alžbeta Gollnerová-
Gwerková, členka okresného ve-
denia KSS v Banskej Štiavnici, 
MUDr. Alžbeta Ferencová, členka 
ilegálnej KSS (vo vysokom stupni 
tehotenstva), Zora a Ján Abrahá-
movi, deti Jána Abraháma, člena 
ilegálneho okresného vedenia KSS 
a predsedu RNV v Banskej Štiavni-
ci, ktorého fašisti upálili vo vápen-
ke v Nemeckej.

Pre niektorých Dom smútku 
v Banskej Štiavnici pre 
iných Frauenberg, alebo 
kostol Panny Márie Snežnej,  
využívaný ako miesto 
poslednej rozlúčky pre 
občanov. 

Gróf Erasmus Rössel dal v 
roku 1512 postaviť pod diev-
čenským vrchom kaplnku, kto-
rá bola zasvätená Panne Márii 
Snežnej.  Kostol sa používal 
na sakrálne účely až do roku 
1945,  kedy bol počas oslo-
bodzovania mesta poškode-
ný, hlavne jeho uličná fasáda s 
drevenou vežičkou. 

•3.str.

Kostol Panny Márie Snežnej foto Ján Petrík
•3.str.

Slovenské národné povstanie 

Pozvánka
Základná organizácia Slovenské-
ho zväzu protifašistických bojov-
níkov Banská Štiavnica spolu s 
mestom Banská Štiavnica Vás po-
zývajú na oslavy 
69. výročia Slovenského národné-
ho povstania,
ktoré sa uskutočnia v Banskej 
Štiavnici pri pamätníku SNP (te-
rasa pri mestskom úrade) dňa 
28. augusta 2013
s týmto programom:
14,00  – spomienkové oslavy v 
Banskej Štiavnici s programom
- hymna,
- báseň,
- privítanie hostí,
- položenie kytíc k pamätníku 
SNP, 
- príhovor, 
- hymnická pieseň.
15,00   - stretnutie členov 
ZO SZPB a hostí v Klube dôchod-
cov na Námestí svätej Trojice,
- položenie kytíc pri pamätníku na 
Počúvadlianskom jazere.
Tešíme sa na Vašu účasť!

Vladimír Poprac v.r.
 Jaroslav Dudík

Rekonštrukcia Domu smútku

Salamandrové dni 
05.09. - 08.09.2013
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Slávnostné zahájenie výstavby obchodnej prevádzky TESCO 
foto m.Kríž

19. 8.

Čriepok

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
Banská Štiavnica žiada rodičov detí, 
ktoré majú ukončenú povinnú škol-
skú dochádzku (t.j. majú viac ako 16 
rokov), aby si na oddelení štátnych 
sociálnych dávok (I. poschodie, kanc. 
č. 217, 218, 219) v priebehu mesia-
ca august 2013 vyzdvihli tlačivo „po-
tvrdenie o návšteve školy“, za účelom 
aktualizácie údajov potrebných pre po-
súdenie trvania podmienok nároku na 
prídavok na dieťa. Tlačivo „Potvrdenie 
o návšteve školy“ je potrebné dať po-

tvrdiť v škole, ktorú navštevuje  dieťa. 
Ak dieťa v šk. roku 2013/2014 nepo-
kračuje v štúdiu, je potrebné predložiť 
doklad o ukončení štúdia (napr. kópia 
maturitného vysvedčenia, výučného 
listu resp. potvrdenie školy). Požado-
vané doklady je potrebné  doručiť  úra-
du najneskôr do 20.09.2013. V prípa-
de, že zápis študenta vysokoškolského 
štúdia sa koná po uvedenom termíne,  
je potrebné potvrdenie doručiť úradu 
čo najskôr po zápise.

Slavka Knoppová

Oznam pre poberateľov 
prídavku na dieťa

Redakčná rada VIO TV. �
Pracovné stretnutie k prípra- �
ve a organizačnému zabez-
pečeniu podujatia Salaman-
drové dni 2013 a Osláv 20. 
výročia od zápisu mesta na 
Zoznam UNESCO. 
Prehliadka ulíc Botanická,  �
Vodárenská, Úvozná, Lichar-
da s poslancami MsZ  v súvis-
losti s úpravami po realizova-
ní kanalizácie.   
20. 8.
Pracovné rokovanie na Úrade  �
vlády SR v Bratislave.
Účasť na rokovaní Rady  �
ZMOS.   
21. 8.
Slávnostné zahájenie výstav- �
by obchodnej prevádzky TES-
CO v Banskej Štiavnici.  
Uskutočnilo sa rokovanie  �
Mestského zastupiteľstva v 
Banskej Štiavnici.   
22. 8.
Pracovné stretnutie k  prípra- �
ve a organizačnému zabezpe-
čeniu podujatia Salamandro-
vé dni 2013.
Prijatie účastníkov nesúťažnej  �
prehliadky záujmovo-umeleckej 
činnosti a tvorby seniorov "Se-
niorské talentárium" v Obrad-
nej sieni budovy Radnice.    
23. 8.
Práca v meste, individuálne  �
pracovné stretnutia. 

Andrea Benediktyová

Mestský rozhlas v Banskej Štiavni-
ci je dlhodobo problematickou té-
mou. Vzhľadom na obdobie, v kto-
rom bol budovaný postupne vo 
viacerých lokalitách mesta doslu-
huje a vyžaduje si neustále investí-
cie do opráv. Jeho úplné prebudo-
vanie je vzhľadom na náročnosť 
investície, ktorú ovplyvňuje štiav-
nický terén, takmer nemožné. 
Keďže aj priebežné opravy sú ná-
kladné, mesto preto hľadá spôso-
by, ako nájsť vhodnejšiu alternatí-
vu informovania občanov. Hlavnou 
z nich je SMS infokanál, ktorý je ad-
resný, funguje od roku 2009 a má 
viac ako 340 odberateľov. Prihlásiť 
sa do neho je pomerne jednoduché 
– stačí prísť do Klientskeho centra 
alebo na e-mailovú adresu jaromir.
piliar@banskastiavnica.sk zaslať 

svoje meno, adresu, telefónne číslo 
a typ informácií, ktoré vás zaujíma-
jú (kultúra, šport, všeobecné infor-
mácie). Prijímanie SMS je bezplat-
né!
Vzhľadom na to, že v tomto roku 
sú vzhľadom na vyčerpaný rozpo-
čet na opravy mestského rozhla-
su pozastavené akékoľvek práce na 
ňom (vrátane údržby), odporúča-
me obyvateľom, ktorí majú záujem 
o dianie v meste a nemajú SMS in-
fokanál, aby sa pripojili k jeho uží-
vateľom. Aj v budúcnosti bude táto 
forma informovania verejnosti pre-
ferovaná a ďalej rozvíjaná, čo sa v 
prípade mestského rozhlasu nedá 
povedať. SMS vás bude informovať 
okamžite, priamo do vášho telefó-
nu, čím vám nič podstatné neujde. 

Rastislav Marko

Nefunkčný mestský rozhlas 
a jeho alternatíva

„Nikto nie je taký múdry, aby ne-
mohol osprostieť.“

Ján Petrík

Požiar 
Dňa 8.8.2013 o 14.00 hod. počas 
výkonu služby hliadka MsPo zis-
tila, že nad viaduktom Pod Tro-
jičným vrchom horí lúka. Násled-
ne boli na miesto privolaní hasiči, 
ktorí požiar odstránili.  
Poškodený poklop na kanali-
zácii
Dňa 18.8.2013 o 08.00 hod. bolo 
hliadkou MsPo zistené, že na Kri-
žovatke je poškodený poklop na 
kanalizácii. Aby nedošlo k ohro-
zeniu života a zdravia okolo idú-
cich chodcov, bol zistený majiteľ  
pozemku, ktorý vykonal opatre-
nia, aby nedošlo k ohrozeniu ži-
vota a zdravia. 
Voľný pohyb psa 
Dňa 18.8.2013 o 21.30 hod. bol 
na Námestí sv. Trojice odchyte-
ný pes, ktorý ohrozoval ľudí. Pes 
bol hliadkou MsPo odchytený a 
umiestený v karanténnej stanici. 
Bezpečnosť  a plynulosť cest-
nej premávky 
Dňa 18.8.2013  v čase od 13.00 
hod. do 21.00 hod. hliadka MsPo 
zabezpečovala verejný poriadok, 
bezpečnosť a plynulosť cestnej 
premávky v okolí amfiteátra po-
čas konania kultúrneho podujatia 
Osmidiv.                      Jozef Mego

Poďakovanie
Obyvatelia nášho mesta, ale i náv-
števníci si isto všimli malú výsta-
vu prác medzinárodnej výtvarnej 
súťaže Svetové dedičstvo očami 
detí, ktorá je rozmiestnená vo vý-
kladoch v centre mesta. Aj toto je 
jedna z foriem prezentácie sveto-
vých lokalít UNESCO, ktorých je 
Banská Štiavnica súčasťou. Tou-
to cestou by sme sa chceli veľmi 
pekne poďakovať za poskytnutie 
výstavného priestoru vo výkla-
doch p. Balkovej, p. Drbohlavovej, 
p. Suchánkovi a Ing. Zacharovej. 
Poďakovanie patrí aj Radovano-
vi Blahovi za pomoc pri príprave 
výstavy.

Henrieta Godová
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V minulosti, ale aj v sú-
časnosti slúži ako dom smútku 
na uskutočňovanie pohrebných 
obradov, či už občianskych alebo 
cirkevných. Jedná sa o objekt s 
významnou kultúrnou a historic-
kou hodnotou, ktorý sa výrazne 
podieľa na kolorite mesta. 
Mesto Banská Štiavnica ten-
to objekt nadobudlo do svojho 
vlastníctva zámennou zmluvou 
od rímskokatolíckej cirkvi v roku 
2009. Nakoľko dom smútku je 
historická budova,  jej údržba a 
rekonštrukcia si vyžaduje nema-
lé finančné prostriedky. Súčas-
ný interiér domu smútku nebol 
niekoľko rokov vymenený, ani 
dotvorený. Pôsobí chaotickým 
dojmom, ako keby bol vyskla-
daný len z toho čo kto našiel. 
Vedľa novodobých umeleckých 
diel sa tu nachádzajú provizóriá 
akoby náhodne rozmiestnené v 
priestore. Tiež drevené paravá-
ny pri hlavnom vstupe, za kto-
rými sú maskované sklady hro-
bárskeho náradia sú nevhodné. 
Odstránením paravánov vznik-
ne pekný rozptylný priestor pri 

vstupe v ktorom sa môžu pri väč-
ších pohreboch sústreďovať po-
zostalí. Súčasný sedací nábytok 
obradnej miestnosti reprezen-
tujú 4 masívne lavice a niekoľko 
atypických stoličiek, čo takisto 
považujeme za príliš málo. Jed-
noducho povedené, dom smút-
ku potrebuje už niekoľko rokov 
značnú finančnú investíciu, aby 
mohol ďalej dôstojne plniť služ-
by pre občanov. 
   Samospráva má už dlhšiu dobu 
v pláne zrekonštruovať dom 
smútku, vybudovať v ňom vstup 
pre imobilných, kúrenie, nákup 
nového interiérového zariade-
nia, rekonštrukciu šindľovej 
strechy a pod.  
   Tento rok bol Mestu Banská 
Štiavnica poskytnutý peňažný 
dar – finančné prostriedky vo 
výške 30 000,- EUR. Predmetom 
tohto daru je jeho využitie na 
úpravu a na doplnenie vybave-
nia Domu smútku – Frauenberg 
(Kostol Panny Márie Snežnej). 
Úprava sa má týkať najmä úpra-
vy interiéru a mobiliáru hlavnej 
lode na realizovanie poslednej 

rozlúčky so zomrelými.
   Odporúčania a odborné po-
súdenie súčasného stavu domu 
smútku spracoval Ing. arch. Pe-
ter Biensky. Cieľom úpravy 
domu smútku Frauenberg je v 
prvom rade zlepšiť plnenie sú-
časného účelu používania objek-
tu, z toho dôvodu sa odporúča 
realizovať úpravy stavu interié-
ru a mobiliáru hlavnej lode ur-
čenej na realizovanie poslednej 
rozlúčky so zomrelými. Návrh 
úprav sa týka najmä opravy 
vlhkom poškodených omietok 
technológiou vhodnou na vlh-
ké murivo, vymaľovanie lode 
vápennou farbou, návrh a vý-
roba kulisy za katafalkom, rea-
lizovanie infrakúrenia hlavnej 
lode, nákup dreveného mobili-
áru v jednotnom prevedení a v 
rozsahu. 
   Poskytnutý dar určite pomôže 
naštartovať naplnenie niekoľ-
koročných predstáv samosprá-
vy o vytvorení dôstojného mies-
ta poslednej rozlúčky. 

Ing.Ivana Ondrejmišková
prednostka MsÚ

novInky

polícia
informuje

Vo vápenke zahynul aj 
predseda Revolučného národného 
výboru v Nemeckej Juraj Majer, 
predseda RNV v Banskej Štiavni-
ci Ján Abrhám, Peter Piso, Krista 
Lukovská a mnohí ďalší vlasten-
ci, účastníci SNP, sovietski a fran-
cúzski partizáni, časť príslušníkov 
amerických leteckých síl, rumun-
ská študentka a iní. Vlna rasovej 
nenávisti zasiahla 24. novembra 
1944 obec Ilija v okrese Sv. Kríž nad 
Hronom (dnes Žiar nad Hronom). 
Katani z oporného bodu v Banskej 
Štiavnici zaistili všetkých občanov 
(spolu 109 osôb), odtransportova-
li ich do väznice Krajského súdu v 
Banskej Bystrici, odkiaľ ich fašis-
ti z miestneho oporného bodu od-
viezli v decembri 1944 a zavraždili 
v Kremničke.
Fašistická soldateska, pozostáva-
júca z príslušníkov POHG a Einsa-
tzkommanda 14 z oporného bodu 
v Banskej Štiavnici, počas decem-
brových protipartizánskych akcií 
zajala v Belanských horách piatich 
partizánov z jednotky Jána Kočal-

ku, ktorých po hroznom mučení 
zavraždila pri Banskej Belej. Cel-
kove sa hrdlorezi z tohto komanda 
počas svojej represívnej pôsobnos-
ti zúčastnili na beštiálnom zavraž-
dení 138 osôb a na deportácii 7 
vlastencov do koncentračných tá-
borov v ríši, kde zahynuli.
Boj slovenského ľudu za národnú 
samostatnosť, demokratické prá-
va a slobodu proti hitlerovským 
okupantom v období od r. 1939 – 
1945 a druhej svetovej vojny, Slo-
venského národného povstania 
tvorí najvýznamnejšiu kapitolu v 
dejinách nášho národa.  Oprávne-
ne hovoríme o tomto období ako o 
najslávnejšej etape v dejinách vý-
voja. Ani Štiavničania nestáli stra-
nou tejto udalosti. Pričinili sa svo-
jou odhodlanosťou v pokrokovom 
národnom zápase v Slovenskom 
národnom povstaní, ktoré bolo vy-
vrcholením druhej svetovej vojny 
a zapojenia sa do budovania vlas-
ti. To dalo impulz po odhodlaní 
občanom okresu Banská Štiavni-
ca na podnet Košického vládneho 

programu – uznesenia Slovenskej 
národnej rady vytvoriť historické 
obdobie organizácií protifašistic-
kého odboja a to:
A/ Zväz partizánov a jednotnú or-
ganizáciu SĽUB:
Predseda : - Ján Paškaj
Tajomník: - Ján Bešina
B/  Čsl. Obec legionársku – zahra-
ničné združenie
Predseda: - Ján Weiss
Tajomník: - Ján Doletina
C/  Čsl. Obec legionársku Kleg. I. 
odboja:
Predseda:- Ján Šuták
Tajomník: - Ján Doletina
D/  Zväz vojakov Čsl. Armády v 
Slovenskom národnom povstaní:
Predseda: - Jozef Paulus
Tajomník: - Ján Poprac
E/ Zväz protifašistických bojov-
níkov – domáci odboj – politic-
kých väzňov a rasove prenasledo-
vaných:
Predseda: - JUDr. Vojtech Gemei-
ner
Tajomník: - Imroch Drexsler

Vladimír Poprac

•1.str.

•1.str.

Prečin krádež:
Dňa 12.8.2013  policajt OO PZ 
Banská Štiavnica začal trestné 
stíhanie za prečin krádež pod-
ľa § 212 ods. 1,ods.3 písm. a 
Trestného zákona preto, že ne-
známy páchateľ v  skorých ran-
ných hodinách dňa 12.8.2013 
odcudzil osobné motorové vo-
zidlo Škoda Fábia, ktoré bolo 
odparkované na sídlisku Drie-
ňová, čím poškodenému J.P. z 
Banskej Štiavnice spôsobil ško-
du vo výške 6.000.-€. Polícia po 
páchateľovi krádeže pátra.
Prečin zanedbanie povinnej 
výživy:
Dňa 13.8.2013 bolo prijaté na 
OOPZ Banská Štiavnica trestné 
oznámenie vo veci podozrenia 
z prečinu zanedbania povinnej 
výživy podľa § 207 ods.1 Trest-
ného zákona, nakoľko  M.V. si 
neplní pravidelne vyživovaciu 
povinnosť voči svojmu malole-
tému dieťaťu S.V. napriek roz-
sudku Okresného súdu v Žiari 
nad Hronom, čím mu vznikol 
dlh na výživnom vo výške 
1.200.-€. V prípade nevyplate-
nia dlhu na výživnom hrozí pá-
chateľovi trest odňatia slobody 
až na dva roky.  
Priestupok proti majetku:
Obvodné oddelenie PZ Ban-
ská Štiavnica objasňuje prie-
stupok proti majetku podľa § 
50 ods.1 zákona č.372/1990 
Zb. o priestupkoch, nakoľko 
dňa 6.8.2013 doposiaľ neziste-
ný páchateľ odcudzil P.M. počas 
plávania v jazere Klinger z taš-
ky, ktorú mal na deke pri jaze-
re občiansky preukaz, čím mu 
spôsobil škodu vo výške 16.-€. 
Polícia po páchateľovi krádeže 
pátra a zároveň upozorňuje ob-
čanov, aby si nenechávali svoje 
veci počas kúpania v štiavnic-
kých jazerách voľne položené 
pri jazerách bez dohľadu.    

Milan Kašiar

Slovenské národné povstanie 

Rekonštrukcia Domu smútku
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V mesiaci júli sme si mali 
možnosť vypočuť v televízii 
názor obyvateľky Banskej 
Štiavnice pani Beáty Nemcovej 
k postaveniu sochy „Náca“ v 
historickom centre mesta.

K jej vystúpeniu máme nasledovné 
pripomienky:
Súhlasíme s názorom pani Nemco-
vej, že v Banskej Štiavnici pôsobilo 
veľa významných osobností, ktoré 
by si zaslúžili ich zviditeľniť aj for-
mou postavenia sochy. Na to však 
finančné prostriedky nemáme a nič 
nebráni tomu, aby pani Nemcová 
so svojimi priateľmi zabezpečili fi-
nančné prostriedky a jej myšlien-
ka môže byť v plnom rozsahu zre-
alizovaná. Pri tejto príležitosti sa 
treba poďakovať aj Banskoštiavnic-
ko-hodrušskému baníckemu spol-
ku, ktorý na tieto osobnosti neza-
búda a zhotovuje pamätné tabule, 
ktoré sú pri rôznych príležitostiach 
odhaľované. No nesúhlasíme s ná-
zorom, že keď baníci sa chcú hr-

diť nejakou osobnosťou, prečo ako 
prvého si vyberú hneď toho naj-
sprostejšieho. Takéto vyjadrenie 
je urážkou celej baníckej rodiny, je 
urážkou tých, ktorí už medzi nami 
nie sú a je urážkou tých, ktorí ešte 
medzi nami žijú.
„Náco“ bol jednoduchý človek, pros-
tý, ale nie sprostý. Bol to výmysel-
ník, vtipkár, ktorý obveseloval 
baníkov v ich ťažkej práci. Veď ba-
nícka práca je ťažká, veď keď sfáraš 
do tej čiernej zemi, nikdy nevieš, či 
ešte uvidíš ako slnko svieti. Nevieš, 
či ešte objímeš matku, ženu, či po-
dáš pomocnú ruku priateľovi, keď 
bude treba. Preto ma nehaň! Veď 
štiavnickému Náckovi prepožičal 
svoj hlas a postavu ako prvý profe-
sor Jožko Vášáry, otec Milky a Mag-
dy Vášáryovej, s úctou a láskou na 
neho spomíname a ďakujeme mu. 
Pokračovateľom Jožka Vášáryho je 
Jožko Osvald, bývalý dobrý technik 
Rudných baní, človek, ktorý svojou 
prácou pomáhal zlepšovať nielen 
pracovné podmienky, ale aj životné 

podmienky baníkov. Zozbieral tie-
to „Náckove“ vtipy, publikoval ich 
a aj v súčasnosti rozdáva srdečnosť, 
jeho vtipy rozveseľujú nielen ba-
níkov, ale celé obyvateľstvo nielen 
Banskej Štiavnice, ale aj ostatných 
banských miest. 
Ako sa môže cítiť napr. bývalý riadi-
teľ Rudných baní, 90 ročný Ing. Ladi-
slav Sombathy, ktorý celý svoj život 
zasvätil baníckej práci, spolupracoval 
s drobným ľudom – baníkmi, ale nie 
so sprostákmi. Veď, keď sa pozrie-
me na Banskú Štiavnicu, každý ko-
pec, každý jarčok, každý tajšok, exis-
tujúce ťažné veže, ústia štôlní, haldy, 
sú úzko späté s baníctvom a k tomu 
všetkému patrí aj „Náco“. 
Na postavenie tejto sochy sa usku-
točňujú stále ešte do konca roka 
zbierky. Na realizáciu tohto duchov-
ného dedičstva sú rôzne názory, 
ale musíme si byť vedomí toho, že 
táto socha priláka mnoho turistov 
do nášho mesta, priblíži nám dobu 
dávnominulú a my ju chceme mať.

 Obyvatelia Banskej Štiavnice      

Socha „Nácka“ áno alebo nie

Kontajnery na textil už aj v 
Banskej Štiavnici

Obnosené šaty, použiteľné hrač-
ky, deky, prikrývky, spacáky, va-
kúše či dokonca použiteľné to-
pánky – toto všetko ešte môže 
niekomu poslúžiť. V Banskej 
Štiavnici už máme kontajnery aj 
na zber takýchto vecí.
Do kontajnerov nepatrí špina-
vý a vlhký textil, matrace, kober-
ce, odrezky látok, nepoužiteľná 
obuv a samozrejme iný odpad, 
ktorý by mohol obsah celého 
kontajnera znehodnotiť.
Kontajnery sú občianskeho zdru-
ženia Dakonie Broumov, ktoré sa 
stará o ich vyprázdňovanie. Ob-
sah kontajnerov zváža spolu s 
ďalšími, rozmiestnenými po ce-
lom Slovensku, dotrieďuje veci 
podľa druhu a poskytuje ich pre 
sociálne slabšie vrstvy obyvateľ-
stva, azylové domy, útulne, pre 
ľudí bez domova, pre ľudí po-
stihnutých povodňami a inými 
katastrofami, skrátka pre ľudí v 
núdzi. 
Kontajnery sú v Štiavnici dva – 
jeden je na Križovatke pri 120 
bytovke, druhý je na Drieňovej 

na parkovisku pod supermarke-
tom. Zbadáte ich ľahko, keďže sú 
to pomerne veľké zastrešené ple-
chové nádoby 2 x 3 m žltooran-
žovej farby s typickým mecha-
nizmom na vhadzovanie šatstva. 
Kontajnery sú označené nálep-
kami, čo tam patrí a čo nie.
Keď pre vás nepotrebné veci 
uložíte do týchto žltooranžo-
vých plechových kontajnerov na-
miesto hodenia do koša, chráni-

te tým životné prostredie, keďže 
veci neskončia na skládke ako 
odpad. A nie len to. Umožníte 
tým aj ďalšie využitie týchto vecí 
pre ľudí, ktorí pomoc skutočne 
potrebujú.
Chcel by som ešte poďakovať 
mestskej polícii, ktorá nám veľmi 
pomohla pri vykladaní a umiest-
ňovaní kontajnerov tým, že regu-
lovala a usmerňovala dopravu.

Miloš Veverka

Obnosené šaty nepatria do koša!

Kam v BŠ a okolí?
(22.8.- 28.8.)
22./29.8. TVORIVÉ DIELNE PRE 
ŠIKOVNÉ RÚČKY. Kaviareň Divná 
pani, 17:00-19:00, vstup: 3 € 
22.8. SWINGOVÝ VEČER S FUN-
NY FELLOWS. Pivovar ERB, 19:00, 
rezervácia stola:  0917 755 235
22.-24.8. MINI JAZZNICA 2013/ 
Info: jazznica.sk
22.8.  MOJŠE BAND, Art Café, 
20:00/ MALALATA SOUNDSYS-
TEM, Archanjel, 21:30
23.8.  ZUZANA MIKULCOVÁ 
BAND, Libresso, 19:00/ 
JANA GAVAČOVÁ TRIO feat. GA-
BRIEL JONÁŠ, Art Café, 21:30/
DJANGO ORCHESTRA, Archanjel, 
22:00
24.8. JANA BEZEK TRIO, Libresso, 
19:00/ 
THREE  PIANOS, Art Café,  21:30 / 
TALENT TRANSPORT, Art Café, 
22:00 
SPRIEVODNÉ PODUJATIA MINI 
JAZZNICA:  
23.8. JAZZOVÁ POVIEDKÁREŇ s 
Ľubicou Bystrickou, Libresso, 18:00
24.8. HUDOBNÝ WORKSHOP 
JANY BEZEK, Libresso, 17:00
24.8.  SITNIANSKA PAŠKRTA
Súťaž vo varení kotlíkových špecia-
lít, 10:00 – 18:00 
Počúvadlianske jazero, info: ban-
skastiavnica.sk 
24.8. JUNIORSKÉ WESTERNOVÉ 
PRETEKY 
& HALUŠKOVÁ PARTY
Ranč Nádej, Sv. Anton, 13:00 
24.8.  PEČENÉ PRASIATKO NA 
TERASE U BLAŠKOV
So skupinou Pohoda.
Počúvadlianske jazero, od 18:00.
24.8.  O PUTOVNÚ PRÚDNICU 
DHZ PODHORIE. Futbalové ihris-
ko, Podhorie, od 9:00
24.8. ŠPORTOVÝ DEŇ NA DRIE-
ŇOVEJ Školské ihriská, Drieňová, 
12:00. 
24.8. ZÁVER KULTÚRNEHO LETA
Folklór, remeslá a domáce koláče.  
Futbalový štadión, Hodruša-Hámre, 
16:00 
24.8. ROZPRÁVKY NA STAROM 
ZÁMKU
Vstupy: 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Info: muzeumbs.sk
24.8.  NÁMORNÍCKA PÁRTY
Hrá DJ Lukáš Švejkovský. 
Pražovňa, 21:00
28.8. SCHEMNITIENSIS: ZÁVE-
REČNÝ KONCERT FESTIVALU 
Egon Krák: Oratórium Cirillo-Me-
todiada 
Kostol Nanebovzatia Panny Márie, 
16:00 

Región Banská Štiavnica
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Historicky prvá vernisáž v 
Schemnitz Gallery sa konala 
v rámci XI. ročníka Capalestu 
2. augusta 2013. Bola to 
veľkolepá udalosť, na ktorú 
prišlo asi dvesto ľudí. 

Známe i neznáme tváre spriaznené 
túžbou po stretnutí s krásou sa us-
mievali, diskutovali o umení a vní-
mali pôvab odvíjajúcich sa okami-
hov ako sen, z ktorého sa nemožno 
len tak prebudiť do všednosti. V zá-
hrade pred galériou sa hrali deti, te-
rasu ich záhradného domčeka si ako 
rečnícke pódium vypožičali sym-
patickí hostitelia a umelci, z rámov 
otvorených okien sa usmievali krás-
ne dámy, zaľúbenci, aj mladé rodin-
ky s ratolesťami. Náhodní okoloidúci 
si vychutnávali túto nevšednú alegó-
riu priamo z vyvýšeného chodníka 
smerujúceho k otvoreným dverám 
galérie a tí, ktorí neodolali, neoľu-
tovali. Atmosféru letného podveče-
ra  podfarbovala skvelá kapela, ako 
vo filme z dávnych  čias, keď sa ľudia 
vedeli tešiť zo života. Banská Štiav-
nica je úžasná vďaka takýmto novo-
dobým návratom, aj vďaka mužom, 
ktorí sa nevzdávajú svojich snov…
,,Áno, táto galéria je môj splnený 
sen,“ povedal mi v rozhovore po ver-
nisáži pán  Ivan Ladziansky ml., za-
kladateľ Schemnitz Gallery. Už od 
r. 1999, keď za rodinným obcho-
díkom,  Diela a Dielka slovenských 
výtvarníkov, objavil krásne pivnič-
né klenby sa pohrával s myšlien-
kou vytvoriť v pôsobivých historic-
kých priestoroch modernú galériu 
súčasného umenia. Ale všetko po-
trebuje svoj čas. Aj dobré myšlien-
ky zrejú ako víno a čakajú na ten 
správny okamih, na stretnutie tých 
správnych ľudí. Dnes už ťažko pove-
dať, či to bola šťastná náhoda, ale-
bo riadenie samotného osudu, keď 
sa prvýkrát stretol s Michelom de 
Maulne, ktorý práve v Banskej Štiav-
nici realizoval svoj veľký sen o spo-
jení národov, kultúr a vierovyznaní 

prostredníctvom umenia. Spoločne 
s Filipom Ondrišom zriadili v rámci 
festivalu Capalest dočasnú galériu v 
Joergesovom, kde usporiadali štyri, 
divácky veľmi príťažlivé výstavy diel 
slovenských a francúzskych výtvar-
níkov. Po prvých skúsenostiach a 
úspechoch sa rozhodol prijať ponu-
ku Mgr. Martina Macharíka a zria-
diť súkromnú predajnú galériu nad 
reštauráciou Monarchia v bývalo Se-
nensisovom dome. V úvode spomí-
naná prvá výstava predstavuje diela 
fotografa Alberta Marenčina a aka-
demického sochára Milana Lukáča.
,,Schemnitz Gallery je galéria otvo-
rená srdcom, aj dverami, ľuďom 
otvoreným vnímať krásu, objavo-
vať pomyselné hranice, v ktorých sa 
umenie pohybuje  a otvorene o tom 
komunikovať.
Dôležité sú pre nás deti, mladá ge-
nerácia. Skúsenosti zo sveta hovoria 
o tom, že deti sú od malička v galéri-
ách a učia sa vnímať umenie, čo nie 
je možné cez holé fakty, ale  rozho-
vormi o tom čo vidia a cítia pri po-
hľade na umelecké dielo.“ doplnil za-
ujímavý rozhovor pracovník galérie 
Ivan Lukáč. ,,Symbolické vstupné je 
pre deti do 6 rokov zdarma, od 6-15 
rokov 50 centov, pre dospelých 1,50, 
ale ak príde rodič spolu s dieťaťom, 

za každé dieťa dostane zľavu. Otvá-
racie hodiny plánujeme prispôsobiť 
záujmu návštevníkov, prevažne po-
poludní a večer, alebo po telefonic-
kom dohovore.“
 O tom, na čo sa môžu návštevníci 
galérie tešiť v budúcnosti nám pán 
Ladziansky povedal: ,,My sa pokú-
sime priniesť to najlepšie z domo-
va, aj zo zahraničia. Podotýkam, že 
výstavy budú opäť predajné. Žiaľ, 
na Slovensku ešte funguje v ume-
leckých kruhoch akési vyčleňovanie 
a bohorovné vyhlasovanie ,,my sme 
tí praví“. Nezabúdajme, že umenie 
je hľadačská a individuálna záleži-
tosť. To, ako obraz človeka osloví je 
omnoho dôležitejšie, než vyjadrenia 
kritikov a kunsthistorikov. Chce-
me predstaviť diela a umelcov osob-
ne, aj prostredníctvom videoprojek-
cie Mareka Janičíka, pretože poznať 
a pochopiť dielo znamená poznať a 
pochopiť myšlienky tvorcu.
Predajná výstava Alberta Marenči-
na a Milana Lukáča potrvá do 15. 
septembra 2013 a okrem vystavova-
ných diel ponúka exkluzívnu kolek-
ciu 13 potlačí originálnych koláží Al-
berta Marenčina s názvom Trinásť 
do tucta, z ktorej bolo v r. 2013  vy-
robených iba 13 setov.

Janka Bernáthová

Schemnitz Gallery - nový skvost v starobylom meste

Účastníci vernisáže Schemnitz Gallery  foto Janka Bernáthová

Spoločenská 
kronika
Banská Štiavnica – moje rodisko 
27.5. Kristína Číková, 31.5. Ši-
mon Oravec, 8.6. Tobias Izák, 
12.6. Maxim Bartoš, 16.6. An-
drej Krivda, 17.6. Lara Buzalko-
vá, 19.6. Michal Machanský, 19.6. 
Filip Káčer, 22.6. Stella Schneider, 
2.7. Timotej Malatinec, 15.7. Lu-
káš Mĺkvy, 24.7.Lukáš Vician, 8.8. 
Timotej Tulipán, 9.8. Maximilián, 
Štefan Miertuš, 13.8. Tobias Sta-
roščák.
Na spoločnú cestu životom sa 
vydali
1.6. Jozef Klimko a Lenka Kruž-
licová, 14.6. Peter Sivý a Helena 
Žitvová, 15.6. Jaroslav  Babiak  a 
Jaroslava Gajdošová, 22.6. Mi-
chal Minárik a Magdaléna Brun-
clíková, 29.6. Lukáš Bartoš a Mi-
chaela Volčková, 6.7. Lukáš Lalo 
a Terézia Selecká, 13.7. Rastislav 
Ondrejmiška a Ing. Ivana Nikola-
jová, 26.7. Adrián Sedláček a Ka-
tarína Riečanová, 27.7. Peter Bla-
hút a Jana Trubanová, 3.8. Michal 
Suchý a Henrieta Petrová, 10.8. 
Ing.Jerguš Bartoš a Iveta Ber-
náthová.
Navždy nás opustili
6.6. Ervín Čunderlík vo veku 75 
rokov, 8.6. Ingoto Švihra  vo veku 
82 rokov,  9.6. Helena Hanusová 
vo veku  89 rokov, 9.6. Jozef Sý-
kora vo veku 76 rokov, 12.6. Do-
minik  Kútnik vo veku 79 rokov, 
13.6. Zuzana Badinková vo veku 
71 rokov, 13.6. Ladislav Dlubač vo 
veku 87 rokov,25.6. Ľuboš Vare-
ca vo veku 52 rokov, 27.6. Katarí-
na Pachingerová vo veku 91 rokov, 
23.7. Ľudovít Packo vo veku 81 ro-
kov,  24.7. Anna Pačesová vo veku 
85 rokov, 24.7. Ivan Grolmus vo 
veku 62 rokov,  27.7. Daniel Jac-
kuliak vo veku 82 rokov, 1.8. Má-
ria Kubovská vo veku 91 rokov, 
9.8. Anna Pecherová  vo veku  88 
rokov, 9.8. Mária Zacharová vo 
veku 85 rokov. 

Jarmila Simonidesová

45. rokov od obsadenia 
Československa vojskami 
Varšavskej zmluvy 

Obrodný proces, síce limitovaný re-
formným vedením komunistickej 
strany, ktorý sa začal na jar 1968, 
oslovil celú československú spoloč-
nosť. Tá v ňom videla veľkú príleži-

tosť na dlho očakávané presadenie 
stratených základných práv a slobôd. 
Samozrejme, tento proces, ktorý sa 
vymykal kontrole Moskvy a domá-
cim protireformným silám, nebol v 
súlade so smerovaním sovietskej 
politiky. Po zlyhaní systematického 
politického nátlaku smerujúceho k 
jeho ukončeniu sa sovietske vedenie 

priklonilo k vojenskej variante rie-
šenia československého problému 
formou vojenskej intervencie štátov 
Varšavskej zmluvy. Vojenský vpád 
piatich socialistických štátov, tzv. 
okupačnej päťky, 21. augusta 1968 
zničil rozbiehajúcu sa českosloven-
skú reformu. 

Zdroj: www.sme.sk Foto: ÚPN  

Pripomenuli sme si... (21.8.1968)
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V piatok 16.augusta 2013 sa pres-
ne o 15,30 rozozvučal zvon na veži 
Starého zámku, ktorý oznámil za-
čiatok 2. obnovenej Šmintorínskej 
púte za účasti  necelej stovky zá-
stupcov občanov a chalupárov, hlav-
ne z ulíc Hornej a Dolnej Resly, Pod 
Paradajzom, Kutnohorskej a Pécho-
vej, ktorí sa zišli na malom vynove-
nom námestíčku pri kaplnke Panny 
Márie na Hornej Resle. 
Čestnú štafáž pri kaplnke zaujali uni-
formovaní baníci Jozef Osvald a 
Imrich Grolmus. Slávnosť začala ba-
níckou hymnou „Zdar Boh hore!“, po 
nej moderátor Vladimír Poprac priví-
tal účastníkov, okrem iných aj Mgr. 
Michala Pikalu dekana rímskokato-
líckej farnosti,  Mgr. Nadeždu Babia-
kovú primátorku mesta,  Ing. Milana 
Durbáka tajomníka Banskoštiavnic-
ko-hodrušského baníckeho spolku, 
Ing. Petra Zorvana, PhD. zástupcu ria-
diteľa Slovenského banského múzea, 
Dr. Mikuláša Čelku riaditeľa Štátneho 
archívu, pobočka Banská Štiavnica, 
Ing. Juraja Čabáka poslanca mestské-
ho zastupiteľstva, Ing. Ladislava Som-
bathyho najstaršieho člena baníckeho 
spolku, Ing. Ladislava Lacku prvého 
predsedu Hlavného banského úradu a 
Jolanu Šamovú predsedníčku Živeny. 
Potom nasledovala pobožnosť, ktorú 

celebroval pán dekan. Po pobožnosti 
odznel príhovor Ing. Durbáka, v kto-
rom okrem iného uviedol: „Takto pred 
rokom, počas 1. obnovenej Šminto-
rínskej púte, dal banícky spolok prí-
sľub na obnovenie portálu dedičnej 
štôlne Šmintorín. Ako máte všetci 
možnosť vidieť, sľub začíname plniť 
a je reálny predpoklad, že ešte v tom-
to roku nadobudne tunajšie námestíč-
ko na Hornej Resle nový vzhľad. Jeho 
ďalšou  dominantou bude, popri ka-
plnke Panny Márie a dome, v ktorom 
býval štiavnický Nácko, aj nové ústie 
Šmintorín štôlne. Dodávateľom prác 
na obnove portálu je ELGEO Trading, 
s.r.o. Pezinok, zodpovedným vedúcim 
prác je Ing. Erik Sombathy, ktorému 
patrí osobitné poďakovanie za to, že 
práce operatívne zaradil do vykonáva-
cieho plánu pre rok 2013. Pri hľadaní 
pôvodného ústia štôlne sa vychádzalo 
z projektu kaplnky z roku 1908, kto-
rý nám zanechal pán Andrej Šteffek, 
plánik je zverejnený na str. 67 kni-
hy prof. RNDr. Jozefa Šteffeka, CSc. 
„Pán Boh zaplac aj za malý luon“, kto-
rého 2. vydanie zabezpečil banícky 
spolok v roku 2012. Autor tejto publi-
kácie, napísanej v štiavnickom nárečí, 
ktorej podklad pripravil jeho pradedo 
Andrej Šteffek,  pán prof. Šteffek, sa 
žiaľ nedožil 2.obnovenej Šmintorín-

skej púte, keďže nás nečakane opus-
til dňa 19.4.2013 vo veku 61 rokov 
svojho života. Prosím vás, aby sme si 
teraz minútou ticha uctili jeho svetlú 
pamiatku.“. Potom nasledoval  prího-
vor pani primátorky a po ňom pieseň 
„Dolnú bránu“. Po jej odznení sa mo-
derátor poďakoval všetkým za účasť 
a banícky spolok odmenil hlavných 
sponzorov podujatia vyššie uvede-
nou knihou prof. Šteffeka. Oficiálna 
časť slávnosti bola ukončená baníc-
kou hymnou „Banícky stav“ a začal sa 
„Šmintorínsky pút“ s občerstvením 
a ľudovými pesničkami. Za dôstojný 

priebeh slávnosti patrí osobitné poďa-
kovanie pánovi dekanovi, Mestu Ban-
ská Štiavnica, Slovenskému banské-
mu múzeu, baníckemu spolku, rodine 
V. Popraca, správcovi kaplnky Jarosla-
vovi Buzalkovi, rod. Mariána Čierne-
ho, rod. Pecníkovej, rod. Wágnerovej, 
rod. Mičurovej, Alene Mackovej, p. 
Mravcovej, členom Dobrovoľného ha-
sičského zboru, ako aj ďalším neme-
novaným osobám. Tešíme sa na stret-
nutie v auguste 2014, kedy by mal byť 
vysvätený aj obnovený portál Šminto-
rín štôlne.

Milan Durbák

„Šmintorínsky pút“ na Hornej Resle

Dňa 9.8.2013 sa presne o pol 
tretej rozozvučali na 10 minút 
zvony na farskom kostole a 
na veži Starého zámku, čím 
sa pred štôlňou Glanzenberg 
v Banskej Štiavnici začalo 
pietne podujatie, venované 
pamätnému dňu Slovenskej 
republiky – „10. august Deň 
obetí banských nešťastí“. 

Podujatia sa zúčastnili aj Mgr. Na-
dežda Babiaková, primátorka Ban-
skej Štiavnice, JUDr. Dušan Lukač-
ko, zástupca primátorky, Ing. Richard 
Kaňa, predseda Banskoštiavnicko-
hodrušského baníckeho spolku, Jo-
lana Šamová, predsedníčka Živeny , 
Mgr. Elena Kašiarová, riaditeľka Štát-
neho ústredného banského archívu v 
Banskej Štiavnici, Ing. Peter Zorvan, 
PhD., zástupca riaditeľa SBM a de-
siatky občanov Banskej Štiavnice, me-
dzi ktorými nechýbal ani Ing. Ladislav 
Sombathy, najstarší člen baníckeho 

spolku. Intonáciu baníckych piesní za-
bezpečil spevokol Štiavničan, báseň 
predniesla Mgr. Mária Petrová, pietne 
príhovory predniesli Mgr. Babiaková 
a Ing. Kaňa, ktorý v príhovore, okrem 
iného, uviedol: „Zajtra uplynú  presne 
štyri roky, keď 10. augusta 2009 došlo 
v Bani Handlová k najväčšiemu ban-
skému nešťastiu v novodobej histórii 
slovenského baníctva,  pri ktorom za-
hynulo 20 baníkov.  Uvedená tragická 
udalosť vzniesla do sŕdc baníkov aj ši-
rokej verejnosti ťaživý smútok a pri-
pomenula nám aké je náročné baníc-
ke povolanie, ktoré si žiaľ v niektorých  
prípadoch vyberá aj tú najväčšiu daň, 
ľudské životy. Z uvedeného dôvodu 
má uzákonenie 10. augusta za pamät-
ný deň Slovenskej republiky vysoko 
humánny rozmer.  Každoročne je pre-
to potrebné venovať tichú spomienku 
nielen obetiam handlovského banské-
ho nešťastia, ale aj obetiam banských 
nešťastí v iných regiónoch Sloven-
ska, vrátane štiavnicko-hodrušského 

rudného regiónu. V roku 2012 došlo 
na Slovensku pri vykonávaní banskej 
činnosti k 4 závažným pracovným 
úrazom, z ktorých boli dva úrazy smr-
teľné, jeden v bani (Baňa Čáry, a.s.) a 
jeden na úpravni (SMZ, a.s. Jelšava). 
V novodobej histórii baníctva, pod-
ľa archívnych dokumentov zo ŠÚBA 
Banská Štiavnica, bolo  v našom regió-
ne od roku 1941, na závodoch Rudné 
bane Banská Štiavnica, Rudné bane 
Hodruša – Hámre, DINAS Banská 
Belá, Banské stavby, n. p. Prievidza, 
HELL, spol. s r.o. Banská Štiavnica a 
Slovenská banská, spol. s r.o. Hodru-
ša – Hámre,  zaznamenaných 24 smr-
teľných pracovných úrazov pri vyko-
návaní banskej činnosti. Mená obetí: 
Jozef Urich, Ondrej Sopko, Ján Van-
čo, Ján Morovjan, Pavel Fajtlík, Juraj 
Regula, Jozef Krahulec, Ľudovít Hei-
ler, Ondrej Hudec, Jozef Haring, An-
ton Wágner, Mikuláš Hurtík, Peter 
Garaj, Emil Lőhner, Miroslav Garec, 
Ján Láslop, Gejza Doboš, Jozef Baláž, 

Vladimír Petrík, Marián Kartík,  Jo-
zef Pomfy, Jozef Štefánka, Erik Haš-
ko, Erik Beňovič,  ako aj ďalšie mená 
baníkov z Banských stavieb Prievidza, 
ktorí položili životy pri výkone baníc-
keho povolania, nech zostanú navždy 
v našej pamäti a aj v pamäti budúcich 
generácií.“. Symbolickou minútou ti-
cha, iba za zvuku baníckej klopačky, 
ktorú obsluhoval Ing. Milan Ferenc, 
zúčastnení vzdali poctu všetkým obe-
tiam banských nešťastí na Slovensku 
a osobitne obetiam zo štiavnických, 
hodrušských, belianskych a vyhnian-
skych baní. Venček ku krížu položili za 
banícky spolok Ing. Kaňa a Vladimír 
Nemčok, kyticu ruži za Mesto Banská 
Štiavnica položili Mgr. Babiaková a 
JUDr. Lukačko. Za dôstojnú prípravu 
a priebeh podujatia patrí poďakova-
nie Baníckemu spolku, Mestu Banská 
Štiavnica, Mgr. Petrovej, Mgr. Milošo-
vi Pikalovi, SBM a spevokolu Štiavni-
čan. Zdar Boh! 

Milan Durbák

Na obete banských nešťastí sa nezabúda...

Obnovenie Šmintorínskeho pútu na Hornej Resle foto Lubo Lužina
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oznamy, pozvánky
spomienky

oznamy

Spomienka

V týchto dňoch by sa 
boli dožili Vojtech Kuruc 
(1923-2010) 90 rokov (dl-
horočný výpravca vlakov v 
B.Štiavnici) a jeho manžel-
ka Valéria Kurucová (1927 
– 2005) 86 rokov (celý pro-
duktívny vek odpracovala v 
Dinaske v B.Belej). Česť ich 
pamiatke! 

Synovia s rodinami.

Nočný prechod 
Štiavnickým 
pohorím
40.ročník nočného turistického 
prechodu sa uskutočni 24.augus-
ta 2013. Zraz učastníkov je me-
dzi 20:00-22:00 pri chate Hod-
ruša (Dolnohodrušský tajch). O 
22:30 je odchod na trasu Horno-
hodrušský tajch-Dolný jarok-Pod 
malým Tanádom-Piargske lúky-
Peciny-Počuvadlo-Sitno. V sko-
rých ranných hodinách pozorova-
nie východu Slnka. Bližšie info na 
www.hodrusa-hamre.sk alebo tel.č.: 
0902 88 678

Klesli ruky, ktoré veľa 
pracovali, dotĺklo srdiečko, 
ktoré sme všetci milovali. 

Za jej príkladnú lásku, obetu, je 
každý z nás zamestnancov MsÚ v 
B. Štiavnici veľmi vďačný. Nezo-
mrel, kto navždy ostáva v ľudských 
srdciach, tak ako Ty, naša drahá 
Evička. Bola skromným, obetavým 
človekom, vo svojom súkromnom 
živote, ale veľkým v láske, v prá-
ci a dobrote. Čas plynie, ale smú-

tok a bolesť v srdci ostávajú na-
vždy... Kyticu červených ruží na 
Tvoj hrob Ti drahá Evka kladieme, 
sviečočiek tisíce zapaľujeme, po-
kojný spánok v Tvojej rodnej zemi 
Ti všetci zamestnanci MsÚ praje-
me. S hlbokou úctou v srdci a ešte 
vrúcnejšou modlitbou si na Teba, 
drahá Evka, spomínajú: p. primá-
torka MsÚ Mgr. Nadežda Babiako-
vá, Tvoja kolegyňa Oľga Školíko-
vá, ktorá s tebou prežila 15 rokov 
spoločnej práce a kolegyňa Evka 

Turányiová, ale aj všetci pracovní-
ci MsÚ.
Dňa 16.7.2013 uplynul 1 rok Tvo-
jej rozlúčky od nás, čo si Ťa Pán 
Boh života a smrti na večnosť po-
slal. S hlbokou láskou na Teba 
spomíname a naše životné kré-
do od všetkých zamestnancov Ti 
do hrobčeka posielame. Plamene 
sviečok nikdy nezhasnú pre Teba. 
S úctou všetci pracovníci MsÚ na 
čele s p. primátorkou. Česť Tvojej 
večnej pamiatke. Oľga Školíková

Spomienka na Evku Hrbáčikovú

V dnešnej uponáhľanej dobe 
plnej zhonu a nervozity 
stretnúť ľudí, ktorí sú trpezliví 
a láskaví k cudzím ľuďom nie 
je vždy samozrejmosťou.

Mala som však počas 5 mesiacov 
možnosť denne vidieť sestričky v 
Domove Márie na Povrazníku, kto-
ré  sa starali o moju mamku Annu 
Pecherovú. Nikdy sme neoznámili 

kedy prídeme a napriek tomu bolo 
vždy o ňu príkladne postarané. Ve-
dúca oddelenia pani Magduška Seč-
kárová a sestričky Evka Buchová, 
Darinka Hocková, Monika Konde-
ková, Zdenka Kubíková, Anka Pá-
lenkášová, Andrejka Pauková, Zuz-
ka Petríková a Lucka Šmálová sa o 
starčekov a starenky na ružovom 
oddelení starajú s láskou a veľkým 
pochopením pre ich slabosti a rôzne 

nálady.  Zaslúžia veľkú vďaku .Oso-
bitne sa chcem poďakovať Zuzke 
Petríkovej za jej príkladnú starost-
livosť v posledných chvíľach mam-
kinho života ,za ochotu a pomoc v 
tých najťažších chvíľach, ktoré sme 
spolu prežívali. Nestarala sa len o 
jej fyzické ,ale aj duševné potreby. 
Všetkým ,ktorí sa s láskou staráte 
o obyvateľov Domova Márie patrí 
veľké Ďakujem! Anna Rihová

Mám dôvod na pochvalu

Regionálne environmentálne po-
radenské a informačné stredisko 
Banská Štiavnica
V meste Banská Štiavnica sídli od roku 
2004 kancelária Slovenskej agentúry 
životného prostredia, Regionálne en-
vironmentálne poradenské a infor-
mačné stredisko (REPIS).
Činnosť pracoviska je zameraná na  
informačnú, konzultačnú a  vzdelá-
vaciu činnosť v rámci Operačného 
programu Životné prostredie (OPŽP). 
Našim cieľom je zabezpečenie infor-
mačnej dostupnosti k problematike 
finančnej  pomoci EÚ pre oblasť život-
ného prostredia, poskytovanie vše-
obecných informácií o OPŽP, riadia-
com orgáne a sieti REPIS. V kancelárii 
REPIS poskytujeme komplexné, kva-
lifikované a odborné konzultácie ku 
konkrétnym projektovým zámerom 
v štádiách prípravy, predkladania a 
implementácie. Aktívne sa zúčastňu-
jeme na pracovných stretnutiach žia-
dateľov o príspevok z EÚ a realizuje-
me vzdelávacie podujatia pre týchto 
klientov.

Výsledky realizácie projektov z OPŽP 
možno vidieť i v meste Banská Štiav-
nica. Mesto získalo nenávratný fi-
nančný príspevok  na  tri projekty z 
OPŽP. Zrealizované z toho sú dva a 
jeden je v realizácii. Ide o nasledovné 
projekty:
Uzatvorenie a rekultivácia skládky od-
padov na odpad, ktorý nie je nebez-
pečný v Banskej Štiavnici,  prijíma-
teľom boli Technické služby mesta 
Banská Štiavnica. Príspevok z Kohéz-
neho fondu a štátneho rozpočtu činil 
1 610 935,84 €. Sumou vo výške 84 
786,10€ prispeli TS. Projekt bol ukon-
čený  v decembri  2010. 
Zvýšenie kvality ovzdušia v meste 
Banská Štiavnica – nákup multifunkč-
ného čistiaceho vozidla, prijímateľom 
bolo mesto  Banská Štiavnica. Príspe-
vok z ERDF a štátneho rozpočtu či-
nil 398 134,97€. Sumou vo výške 20 
954,47€ prispelo mesto. Ukončenie 
realizácie projektu bolo  v apríli 2012.
Zavedenie efektívneho systému se-
parovaného zberu odpadov v meste 
Banská Štiavnica, prijímateľom bolo 

mesto  Banská Štiavnica. Zazmluv-
nený príspevok z Kohézneho fon-
du a štátneho rozpočtu predstavuje 
sumu  3 088 488,51€. Sumou vo výš-
ke 162 552,03€ prispeje mesto. Pro-
jekt je v realizácii, predpokladaný ter-
mín ukončenia  je  jún 2014.
Zároveň pre mesto  získala finančné 
prostriedky aj Stredoslovenská vodá-
renská spoločnosť  na realizáciu pro-
jektu: Banská Štiavnica - kanalizácia v 
mestskej pamiatkovej rezervácii.  Za-
zmluvnený príspevok z Kohézneho 
fondu a štátneho rozpočtu predsta-
vuje sumu  2 009 020,89€. Sumou vo 
výške 105 737,94€ prispeje SVS, a.s.. 
Projekt je v realizácií, s predpoklada-
ným termínom ukončenia  decem-
ber  2013.
Projektové aktivity mesta Banská 
Štiavnica by mali byť v budúcnos-
ti  základom pre ďalšie rozvojové cie-
le smerované na zlepšenie životného 
prostredia. K tejto činnosti prispie-
va  svojim dielom aj pracovisko REPIS 
Banská Štiavnica.

Zuzana Chladná

Pracovisko REPIS Banská Štiavnica

Pozvánka
Slovenský Červený kríž v Banskej 
Štiavnici v spolupráci s Múzeom 
vo Svätom Antone a  NTS 
Banská Bystrica  Vás pozýva na 
odber krvi “Hubertova kvapka 
krvi“ , ktorý sa uskutoční dňa 
31.8.2013 od 7.30 hod. do 
11.00 hod. v priestoroch kaštieľa 
vo Svätom Antone. Spravte všetko 
pre to, aby ste krv prišli darovať, 
a tak pomohli tým, čo sú na vašu 
tekutinu odkázaní. Prineste si 
občiansky preukaz, poistenecký  
preukaz -  je to potrebné pri 
registrácii darcu krvi. Dobre sa 
zavodnite, nejedzte nič mastné, 
nepite alkohol, nefajčite 12 
hodín pred odberom krvi. Ak tak 
spravíte, vopred Vám ďakujeme. 

Organizátori odberu
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Poďakovanie
Človeka v živote postretnú rôzne 
udalosti a situácie. Príjemné, aj tie 
menej príjemné, ba aj plné obáv o 
zdravie najbližších. Vždy nás po-
teší, ak sa nájdu dobrí ľudia, kto-
rí tak samozrejme, ochotne a bez 
veľkých slov pomôžu. Ja som sa 
nedávno s takými ľuďmi stretla. 
Boli to dvaja sympatickí  členovia 
Hasičského záchranného zboru v 
Banskej Štiavnici, pán Anton Go-
lian a pán Roman Ivanič, ktorým 
by som sa chcela touto cestou z ce-
lého srdca poďakovať za to, že s 
nasadením vlastného zdravia od-
stránili agresívny osí roj, ktorý sa 
udomácnil na mojom priedomí a 
ohrozoval mojich priateľov a blíz-
kych. Aj keď sme sa snažili  tento 
pichľavý problém odstrániť sami, 
až privolaní hasiči si s ním poradi-
li. Obom pánom ďakujem, prajem 
veľa zdravia a šťastia v profesio-
nálnom i osobnom živote. 

M. Buzalková

Celoslovenské poľovnícke 
slávnosti Dni sv. Huberta 2013 
sú usporiadané pod záštitou 
Ministerstva pôdohospodár-
stva a rozvoja vidieka SR 

Program 
31.8.2013 - sobota 
Nádvorie
8.30 -9.30 Dychová hudba Sit-
ňanka 
9.30 - 10.30 Slávnostný ceremo-
niál otvorenia Dní sv. Huberta • 
Československé Halali - hudob-
no-slovné zábavné pásmo s tru-
bačmi, vábičmi a umelcami z ČR 
a SR pri príležitosti 90. výročia 
vzniku Československej mysli-
veckej jednoty • Uvedenie ďalších 
osôb do Siene úcty a slávy poľov-
níctva na Slovensku (Pavol Poru-
ban a Tibor Andrašovan - autori 
poľovníckych signálov) • 
10.30 - 11.15 Módna prehliadka 
poľovníckych odevov                
11.15 - 12.00 Odovzdávanie re-
zortných vyznamenaní Minister-
stva pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR zaslúžilým pracovní-
kom lesného hospodárstva na 
úseku poľovníctva • Odovzdáva-
nie ocenení Slovenského poľov-
níckeho zväzu 
12.00 - 13.00 Hájnikova žena - 
súťaž o najsympatickejšiu poľov-
níčku 
13.00 - 13.30 Vyhlasovanie vý-
sledkov súťaží: Poľovníctvo vo 
fotografii • Poľovnícky nôž 2013 

• Naj brada... najdlhšia a naj-
krajšia • Poľovnícky šperk 2013 
• Poľovnícky klobúk... najkrajšie 
upravený poľovnícky klobúk
14.00 - 16.30 Majstrovstvá Slo-
venska vo vábení srnčej, diviačej 
a dravej zveri Hubertlov-Hala-
li o Putovný pohár Hubertlovu • 
Majstrovstvá Slovenska vo vábe-
ní jeleňov Hubertlov-Halali o Pu-
tovný pohár Hubertlovu
Kaštieľ
8.30 - 17.00 Prehliadka expozícií 
Múzea vo Sv. Antone • Poľovníc-
tvo vo fotografii - celoslovenská 
súťažná prehliadka, XVIII. roč. 
• Laserová strelnica • Výstava 
LOVU ZDAR! - 90 rokov od vzni-
ku Československej mysliveckej 
jednoty
Park
7.30 - 11.00 Hubertovská kvap-
ka krvi - dobrovoľné darcovstvo 
návštevníkov slávností 
8.30 - 17.00 Sokoliari - ukážky, 
Sokoliari sv. Bavona pri ZŠ M. 
Hella Štiavnické Bane, Sloven-
ský klub sokoliarov pri SPK, So-
koliari SOŠL B. Štiavnica • Stopa-
mizveri - súťaž pre deti, SOŠL B. 
Štiavnica • Poľovnícka kynológia 
• Poľovnícky chodník - poľovníc-
tvo pre deti, SOŠL B. Štiavnica • 
Ukážky streľby z lukov a historic-
kých kuší • Atraktívny rybolov a 
rybie špeciality 
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 
2013 - streľba lukom na terč di-
viaka, 8. ročník 
11.00 - 16.00 Divadelné pred-
stavenie - Paradájz Pikčr Banská 
Štiavnica 
12.00 - 14.00 Špeciálna klubová 
výstava alpských jazvečíkovitých 
duričov 
13.00 - 14.00 Ukážky streľby z 
replík historických poľovníckych 
zbraní - F. Bercik, Jenkovce
Sýpka 
 8.30 - 17.00 Sieň úcty a slávy po-

ľovníctva na Slovensku • Unikát-
ne trofeje Hornej Nitry • Víťazné 
fotografie ČS fotosúťaže Zlatý je-
leň Slávy Štochla a fotografie zve-
ri Jana Hlaváča • Remeslá - ukáž-
ky prác remeselníkov 
1.9.2013 - nedeľa 
Nádvorie
9.30 - 10.30 Koncert - hornové 
kvarteto Laugarício a BarboraŠa-
ling Legényová (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 • Poľovníc-
tvo vo fotografii - celoslovenská 
súťažná prehliadka, XVIII. roč. • 
Laserová strelnica • Výstava 
Lovu zdar! - 90 rokov od vzniku 
Československej mysliveckej jed-
noty
Park
9.00 - 15.00 Sokoliari - ukážky, 
Sokoliari sv. Bavona pri ZŠ M. 
Hella Štiavnické Bane, Slovenský 
klub sokoliarovpri SPK, Sokoliari 
SOŠL B. Štiavnica • Ukážky streľ-
by z lukov • Atraktívny rybolov a 
rybie špeciality
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 • Unikát-
ne trofeje Hornej Nitry • Víťazné 
fotografie ČS fotosúťaže Zlatý je-
leň Slávy Štochla a fotografie zve-
ri Jana Hlaváča • Remeslá - ukáž-
ky prác remeselníkov 

Zmena programu vyhradená ! 

Program na Dni sv. Huberta 2013 

BŠ, križ. - S. Anton 6:25 8:00 10:00 11:00 12:22 14:00 15:00 15:25 16:00 17:00 18:34

S. Anton – BŠ, križ. 8:30 9:30 9:45 10:30 12:00 13:21 14:30 15:30 16:30 17:30 17:44

BŠ, križ. - S. Anton 6:25 9:00 12:22 15:25 18:34 

S. Anton – BŠ, križ. 8:30 9:45 13:21 17:44

Odchody autobusov (SOBOTA)

Odchody autobusov (NEDEĽA)

Z knihy Poklady slovenskej 
kuchyne od Silvie Pilkovej

Šóška - šťaveľová 
omáčka
Potrebujeme:
300 g šťaveľu
30g masla
2 strúčiky cesnaku
250 ml sladkej smotany
soľ
mleté čierne korenie
Postup:
Šťaveľ dokonale umyjeme, od-
stránime stopky a listy nakrá-
jame nadrobno. Na rozpuste-
nom masle šťaveľ opražíme a za 
stáleho miešania ho necháme 
takmer rozpustiť. Potom pridá-
me pretlačený cesnak, popraží-
me, zalejeme smotanou a krát-
ko povaríme. Omáčku ochutíme 
soľou, korením a cukrom. Podá-
vame s volským okom a varený-
mi zemiakmi. 

Dobrú chuť!
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Vážení lúštitelia!
Výhru vecnú cenu slúchadlá, trič-
ko a magnetku v hodnote 11,-€ si 
výherca môže vyzdvihnúť v pre-
dajni ALLCOM, Radničné nám. 
11, B.Štiavnica. Správne znenie 
krížovky z č.27/2013: „Koniec 
sveta nastane, keď ľudia prestanú 
spievať.“ Výhercom sa stáva Jan-
ka Melcerová, Prenčov 203. Sr-
dečne blahoželáme! Tento týždeň 
hráme o USB Bluetooth adap-
tér, tričko a magnetku, ktoré 
nám do súťaže venovala firma 
ALLCOM, spol. s r.o., Banská 
Štiavnica.
V tajničke sa ukrýva výrok Borisa 
Pasternaka: 
A., Polynézsky nápoj, prvá časť slo-
va benzínka, míňaj, nalomuje,
B., Začiatok tajničky, polomer,
C., Československá tlačová kancelá-
ria, pracovník v laboratóriu, domá-
ce zviera,  
D., Odpracuj, vzali do práce, orgán 
zraku, podmienková spojka,
E., Babylónska bohyňa Zeme, muž-

ské meno, 950 v Ríme, nie ná-
rečovo, opar, 3.časť tajničky,    
F., Hliník, žen. meno 21.8., 
Informačné odd., technická 
atmosféra, plavidlá, ozn. áut 
Rakúska a Luxemburska,         
G., Smútky, chytil, pevná lát-
ka na šitie plurál,             
H., Je zrnitá, pomíňajú, Ver-
diho opera,     
I.,  Leonard, 2.časť tajničky, 
malý Tóno, diel,  
J., Trieska, jeden zo svätých, 
otázka na 3.pád, 
K., 4.časť tajničky.
1., Hlas kačky, zamaž, oblíž, 
2., Atletické bratislavské stre-
disko, podali, revania,    
3., Postieraj, Ján, Ekologické 
vydavateľstvo,     
4., Spojka, kuli, odd. v nemocnici,  
5., Mlátil, lomy, olovo, drobný to-
var skr.,      
6., Elán bez dĺžňa, sodík, 3.pád slo-
va Zoa, cicavec z pralesa,   
7., Napakoval, Technické služby 
Nitra skr.,

8., Mesto v Čechách, semiti, 
9., Metropola Albánska, ponor pod 
vodu,         
10., Skutočnosť, revolúcia v Rusku,       
11., Obopni, otravné látky, čiara,         
12., Sonda, velikán, vedro pri stud-
ni,
13., Žen. meno, orgán zraku,

14., Diera, patriaci epikovi,
15., Sila, druh Mohameda, ruská 
pieseň,
16., Írska rep. strana, marasy, stred 
slova Nasuli.
Pomôcky: Leokádia, Zoy, Ripsy, 
Don Bosko, TSNR  

Pripravuje: Anna Rihová

kultúra

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

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

Výber z programu:

Piatok 6.9. 2013

Salamandrové námestie 
(od 15:00 hod.)
Tradičný hudobný festival, 
vystupujú: DFS Matičiarik, 
Martinka Bobáňová a jej 
ľudová hudba, Balkansam-
bel, Karpatské horké, Ne-
beská muzika, Arzén, Hrdza

Salamandrový sprievod 
(od 19:00 hod.)
Tradičný sprievod zachy-

távajúci fragmenty života v 
meste v minulosti. Ako predvoj 
uvidia návštevníci sprievod 
baníckych spolkoch, ktorý sa 
bude formovať pri bývalej 
Tabakovej továrni s odcho-
dom o 19:30 hod.
Salamandrový jarmok 
(od 10:00 hod., pokračuje 
aj v sobotu 7.9. 2013)
Obľúbené trhy na Námestí 
sv. Trojice.

Sobota 7.9.2013

Salamandrové námestie 
pre deti (od 11:00 hod.)
Bohatý program pre deti – 
vystúpenia divadiel, tvorivé 
dielne a iné prekvapenia.

Turci idú!, 
7. septembra 2013 (sobo-
ta, od 10:00 hod.), lúky pri 
Kalvárii
Historický tábor na lúkach 
pri Kalvárii, ukážky šermiar-
skeho umenia, sokoliari, do-
bové jedlá a ďalší program. 
Vyvrcholenie o 18:00 hod. 
bitkou odielu janičiarov a 
uhorskej šľachty. Poduja-
tie je realizované s podpo-
rou EÚ v rámci projektu ROP 
Podpora infraštruktúry ces-
tovného ruchu v štiavnic-
kom regióne.

Festival skupín historické-
ho šermu
8.septembra 2013 (nedeľa, 

od 10:00 hod.), Amfiteáter 
Kalvária
Ukážky šermiarskeho ume-
nia skupín historického šermu 
Bojník, Sarus a Aramis. Dobo-
vé tance a iné atraktívne 
vystúpenia. Podujatie je re-
alizované s podporou EÚ v 
rámci projektu ROP Podpo-
ra infraštruktúry cestovného 
ruchu v štiavnickom regióne.

V rámci Salamandrových 
dní, v piatok 6.9. o 18:00 
hod. vystúpi na amfiteát-
ri skupina Čechomor. Pred-
predaj vstupeniek v In-
formačnom centre Banská 
Štiavnica a Ticketportal.

Salamandrové dni
5. - 7.septembra
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INZERCIA

Spoločnosť SEDAČKY, s.r.o., Taba- �
ková 1, prijme do zamestnania ob-
chodnú asistentku. Podmienka min. 
maturitné vzdelanie, príjemný vzhľad 
a vystupovanie. Životopis s fotogra-
fiou posielajte na m.z@sedalux.sk. 

práca

Zdalo by sa, že minulosť pri 
našom úsilí dozvedieť sa 
pravdu, bude trucovito mlčať. 

Nie je to tak. Zanedlho nás o tom už 
po štvrtýkrát presvedčí kniha Vla-
da Bártu s kolektívom autorov, „My 
Štiavničania“, ktorá bude nadväzo-
vať na trilógiu „Ako sme tu žili“.  Na 
fotografiách, v pamäti starších Štiav-
ničanov, v starých listinách, koreš-
pondencii, súkromných dokumen-
toch sa skrývajú odpovede, ale i stále 
nové otázky, ako sme my Štiavniča-

nia v tomto meste žili ? Odpoveď na 
mnohé chce dať práve táto kniha. 
Nové príbehy a spomienky budeme 
iste počúvať a najmä čítať jedným dy-
chom, avšak s nádejou poznať nepo-
znané, zistiť nezistené. Nuž históriu 
netvoria len udalosti známe a pre-
bádané, zapísané do vážnych doku-
mentov, ale  má aj svoju ľudskejšiu 
a prívetivejšiu tvár, ktorú teraz s ve-
selým i vážnym spôsobom ponúk-
ne svojim budúcim čitateľom. Ten sa 
dozvie, čo boli "kalapótne", ako sa v 
meste „prvomájovalo“, ako Štiavni-

čania spoznávali seba a Slovensko, 
kto boli poslední Mohykáni a prečo, o 
vrchu s prevŕtaným srdcom, o lyžiar-
skom vleku zo starej motorky a mno-
hé ďalšie príbehy s množstvom origi-
nálnych historických fotografií. 
Veríme, že priaznivcov tejto edície 
kniha poteší aspoň tak, ako jej pred-
chádzajúce tri časti. Aj keď nevy-
dá úplné svedectvo o dobe minulej, 
predsa čosi poodhalí a vloží ďalší po-
myselný kamienok do mozaiky, kto-
rej hovoríme pamäť mesta.

Oľga Kuchtová

Nová kniha z edície Ako sme tu žili

16. Náckov štiavnický pochod, 
ktorý sa uskutočnil 2.8.2013 
bol svojim obsahom opäť 
výnimočný, v prvom rade na 
štiavnické pomery tropickým 
počasím a potom aj vlastným 
priebehom.

Jeho slávnostné otvorenie sa tradič-
ne uskutočnilo na terase Baníckej 
krčmy pri štôlni Glanzenberg krát-
ko po siedmej hodine večernej. Po 
hudobnom naladení z CD spevo-
kolu Štiavničan sa ujal slova mode-
rátor podujatia Ing. Milan Durbák, 
ktorý privítal účastníkov, osobit-
ne hostí, členov spevokolu Haliar 
zo Starohorského baníckeho spolku 
Richtergrund v Starých Horách, čle-
nov spevokolu Štiavničan, interpreta 
postavy štiavnického Nácka, Jána Fu-
rindu a JUDr. Dušana Lukačku, vice-
primátora mesta. Po baníckej hymne 
„Zdar Boh hore!“, nasledovalo prie-
hrštie náckovských vtipov, po ňom 
rezká pieseň  „Stávaj Handzo hore“ 

a príhovor viceprimátora. Potom sa 
už vyše päťdesiatky účastníkov na 
čele s vlajkonosičmi a „pivným servi-
som“ so sudom piva Steiger na vozí-
ku vydalo smerom k druhej zastávke. 
Tou bola bývalá kaplnka sv. Ignáca v 
Kammerhofe, kde  účastníkov prijal 
náležitým občerstvením Ing. Peter 
Zorvan, PhD., zástupca riaditeľ mú-
zea, potom nasledovala pieseň „Nad 
Maxšachtou na tej Rovni“ a  ďalšie 
náckovské vtipy. Ďalšou zastávkou 
bola  Pizzeria „Pri šachte Kaufhaus“, 
kde účastníkov privítal jej majiteľ 
Peter Ernek. Ten ,okrem venova-
nia osobitného finančného príspev-
ku na konanie podujatia a náležitého 
pohostenia Náckovej suity, venoval 
aj pamätnú tabuľku pripomínajúcu 
podujatie, ktorú spoločne s Milanom 
Šestákom, autorom myšlienky Nác-
kovych pochodov, odhalil na objekte 
šachtovej budovy. Po zaspievaní pies-
ne „Išla Pepa z ringu“ a odznení ďal-
ších vtipov,  sa suita pobrala k Pizze-
rii „Black-M nad Kozákom“, kde ju 

privítal a aj obslúžil jej majiteľ Ma-
rián Čierny, tu si účastníci aj zaspie-
vali pieseň „Starý študent“. Odtiaľ 
pochod pokračoval na Nám. sv. Troji-
ce, pri prechode popri morovom stĺpe 
bolo pripomenuté, že aj autor súsošia 
Dionýz Ignác Stanetti (1710-1767) 
má jedno z mien spoločné s Náckom. 
Pochod bol ukončený vo dvore pred 
Štiavnickým betlehemom, kde účast-
níkov privítala pani Emília Babicová, 
po zaspievaní piesne „Dolnú bránu“ 
nasledovalo priehrštie vtipov a špá-
sov, nielen od Nácka, ale intenzívne 
sa zapojili aj ďalší účastníci pochodu, 
osobitne Ing. Kútnik, A. Greguss, Ľ. 
Sásik a M. Šesták. Po baníckej hym-
ne „Banícky stav“ a občerstvení v 
Jašteričkách, ktoré sponzoroval Ing. 
Kaňa, predseda baníckeho spolku, sa 
účastníci v pokoji rozišli do teplej let-
nej noci.  Už teraz sa všetci tešíme na 
17. Náckov pochod v roku 2014, kto-
rý bude mať jednu novú zastávku pri 
Náckovej soche na štiavnickom tro-
tuári.  Milan Durbák

Nová trasa Náckovho pochodu

Súťaž o knihu 
Výherkyňou súťaže o novú kni-
hu uverejnenej v ŠN č.26/2013 sa 
stala Mária Gregussová, Sv. Anton 
č.197, ktorá na fotke spoznala naj-
viac plavcov a získava publikáciu od 
Vladimíra Bartu „My Štiavničania“. 
Nová publikácia bude výherkyni 
odovzdaná na krste knihy, o kto-
rom Vás budeme ešte na stránkach 
ŠN informovať. Srdečne blahoželá-
me!                                                      red

Toto mesto poznávam 40 rokov -   
cez červenkastú minulosť ospanli-
vej nostalgie, ktorú postupne vypo-
klonkovalo farebné šťavnaté šťastie 
príjemnej prítomnosti, až po au-
gust 2013, kedy bol jedenásty roč-
ník Cap á l´Est – festival kultúrnej 
kultúry – to sú ľudia bez benátskych 
masiek s pravými úsmevmi.  A fes-
tival samotný? -v katakombách ma-
lého-veľkého mesta zneli šansóny 
sveta. A keď potemnela obloha, ulič-
ky naplno otvorili vrchnák flakónu 
s vôňou života. Množstvo rozpráv-

kových kaviarničiek, perfektná ob-
sluha – žongléri, mladí na schodoch 
spití len krásou starej salamandro-
vej dámy. Tajomnosť priestorov, prí-
jemné záhady, svetlo a tma v pres-
ných dávkach. Primeraný smiech, 
nevtieravosť, koketéria priestorov 
starého s novým. Šarm jazykov vy-
chádzajúceho slnka, tvrdej ingliš a 
zvučnej pódiovo podmanivej fran-
cúzštiny.  Pod pivničnými klenba-
mi, kde kedysi kypel strieborný čas, 
šumela hudba, víno a smiech. Fasá-
dy budov ako živé kulisy skutočného 

divadla. Kultúra civilizácie, vzneše-
nosť pohody, príjemní ľudia, schody 
po ktorých sa dá lietať. 
Nikde egyptský dym, len podmani-
vá tolerancia európskeho, hoci la-
tentne relatívneho pokoja. Štiavnica 
opäť rozvinula plachty kultúrnosti, 
ako koráb, či skôr fregata na hladi-
ne tajomných tajchov. 
Tomuto mestu i ľuďom prajem 
dlhú beztitanicovskú plavbu. Ban-
ská Štiavnica – to nie je provinč-
né mestečko, to je stredoeurópska 
metropola.  Juraj Cintula 

Óda na Banskú Štiavnicu a Cap á ĺ Est

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

Stretnutie 
baníkov
Po letnej prestávke pozývame 
na pravidelné stretnutie baní-
kov, ale aj bývalých zamestnan-
cov Dinasovej továrne. Stretnu-
tie sa uskutoční dňa 30.augusta 
2013 o 16:00 v banícke krčme u 
p. Karbellyho. Na Vašu účasť sa 
tešia organizátori. Bude sa kon-
trolovať, či ste všetci v letných 
horúčavách dodržiavali pitný re-
žim.

Pozvánka 
1. Letecko-modelársky klub Ban-
ská Štiavnica si Vás dovoľuje po-
zvať na letecký deň s názvom 
LIETANIE PRE RADOSŤ, kto-
rý sa bude konať v dňoch 24.8.-
25.8.2013 od 9:00 – 17:00 v obci 
ILIJA. Tešíme sa na Vašu účasť.

Letu zdar
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II.trieda- juh
I.kolo hralo sa 18.08.2013 hod.
FK MALÁ LEHOTA - SITNO 
BANSKÁ ŠTIAVNICA "B" 1:3 
(1:2)
Góly: 12.min. Hanzlík P., 
32.Šovčík, 86.Ferenčik st.
Zostava: Pažout, Ferenčík st., 
Ferenčík ml., Číž, Kmeť, Halát 
(69’Zupka), Hanzlík P., Šovčik (46.
Déneši, Chmelina (58.Potančok, 
Beňadik (75.Tomaška)

Naše mužstvo oslabené o hráčov, 
ktorí odišli na hosťovanie (Kminiak, 
Barák N. do Novej Bani, Pastier I. 
dorast N.Baňa, Gregáň dorast Po-
hronie) zložené z hráčov, ktorí majú 
chuť hrať za náš klub prehrávalo už 
v 1. minúte 0:1.V ďalšom priebe-
hu zápasu ovládli hru a otočili vý-
sledok. V polčase najskôr Ferenčik 
st., nepremenil pokutový kop ale v 
86.min. gólom stanovil konečný vý-
sledok zápasu.

Kam za futbalom?
II.trieda
II.kolo hrá sa 24.8.2013 o 16.00 
hod
SITNO BANSKÁ ŠTIAVNICA 
"B" - FK TATRAN BZENICA
II.liga starší a mladší žiaci
IV.kolo hrá sa 24.8.2013 o 10.30 
hod. a 12.30 hod
MFK NOVÁ BAŇA - SITNO 
BANSKÁ ŠTIAVNICA 

Ivan Beňo, Ivan Javorský

Futbalisti „Béčka“ bodovali

FK Sitno Banská Štiavnica 
- Tornala 3:1 (0:1), góly: 47’ 
Židík, 52’ Binder, 60’ Židík

Začiatok zápasu bol typický. 
Úvod sezóny, keď sa súperi 
oťukávajú, bolo podmienené 
aj absenciou brankára. Súper 
sa náhodnou akciou ujal vede-
nia, čo nám nepridalo na po-
hode. V prestávke tréner bez 
zvýšenia hlasu hráčom vy-
svetlil, že na domácom ihrisku 
musíme predvádzať ofenzív-
nejšiu hru. Hráči to pocho-
pili, prakticky celý 2. polčas 
hrali na súperovej polovičke. 
Z množstva šancí sme využi-
li tri. Mužstvo podržali starší 
hráči: Binder Židík, Sokolovič, 
Horák a s mladších Mišuta, 
Marko. Výkon v 2. polčase je 
prísľubom do ďalších zápasov 
FK Sitno Banská Štiavnica - 
Tornaľa 0:1 (0:0) 
Mladší žiaci podali sympatic-
ký výkon,ale doplatili na ne-
premieňanie gólových príleži-
tostí Lupták, Bartoš, Hikl. Po 
doplnení dovolenkujúcich hrá-
čov očakávame zlepšenie hry.

 Richard Neubauer

Futbal 2.liga 
st. mladších 
žiakov juhAko predseda FK SITNO 

Banská Štiavnica mám nemilú 
povinnosť oznámiť športovej 
verejnosti, že činnosť niekto-
rých družstiev v našom 
klube musela byť značne 
obmedzená.

 Týka sa to družstva dorastu, ktoré 
bolo v súťažnom ročníku 2013-2014 
riadne prihlásené do IV. ligy skupiny 
C. Z dôvodu odchodu hráčov do klu-
bov hrajúcich I., II., a III. ligu, sme ich 
museli zo súťaže odhlásiť a to z dô-
vodu, že niektorí hráči študujú alebo 
dosahujú lepšiu výkonnosť. Z uvede-
ných dôvodov im bolo umožnené aj 
podľa pravidiel futbalových noriem,  
hrávať v iných futbalových kluboch. 
Nebudem ich menovať všetkých, ale 
do 20.8.2013 odišlo 9 hráčov doras-
tu. Ďalší 4 hráči jednoducho nema-
li chuť pokračovať v súťaži. Ako vý-
bor sme museli už po rozlosovaní 
rozhodnúť o odhlásení tohto muž-
stva. Keď sa zdalo, že aj po vypad-
nutí A mužstva z najvyššej krajskej 
súťaže do IV. ligy, bude toto schop-
né pokračovať po rozlosovaní v sú-
ťaži, v priebehu dvoch týždňov. Po 
rozhovoroch s hráčmi sme zistili, že 
niektorým z nich nie sme schopní 
zabezpečiť adekvátny futbalový rast 
ako aj ich finančné ohodnotenie, kto-
ré sú v iných mužstvách v tejto, ale 
aj v nižších súťažiach, samozrejmos-
ťou. Napriek týmto skutočnostiam 
sme odohrali majstrovský futbalový 
zápas 9.8.2013 v Žarnovici v oklieš-
tenej zostave dúfajúc, že ako výbor 
budeme schopní finančne zabezpečiť 
chod futbalového klubu. Tu sa dostá-
vame k najväčšiemu problému a to je 
financovanie  klubu. Ako predseda 
musím konštatovať, že rozpočet klu-
bu, pokiaľ chce zabezpečiť  činnosť a 
chod mužstiev v tých súťažiach, kto-

ré hrávali, treba na túto činnosť od 32 
– 40 000€. V roku 2012 sa za pomoci 
Mesta Banská Štiavnica, príspevku z 
CVČ, pôžičkou predsedu FK p. Bará-
ka a ďalších menších sponzorov, po-
darilo udržať mužstvá vo všetkých 
súťažiach. Začiatkom roku 2013 však 
prišla pre FK Sitno nepríjemná sprá-
va a to taká, že financovanie z CVČ 
nebude v takom rozsahu ako v pred-
chádzajúcich rokoch. Taktiež nebolo 
upravené a schválené VZN o dotáci-
ách včas a tým nemohla byť dotácia 
pre FK Sitno zaradená do rozpoč-
tu mesta. Keďže bolo potrebné jar-
nú časť súťaže dohrať so všetkými 
mužstvami, nakoľko aj sankcie za 
odstúpenie zo súťaže by boli finanč-
ne náročné, (preplatenie všetkých 
cestovných náhrad mužstiev a roz-
hodcov a výdavkov na prípravu ih-
rísk), po marcovom sedení výbo-
ru a následne s primátorkou mesta 
bolo dohodnuté, že jarnú časť muž-
stvá odohrajú. Mesto Banská Štiav-
nica následnou dotáciou tieto  výdav-
ky dodatočne čiastočne vykryje.  Celú 
jarnú súťaž som ako predseda FK Sit-
no financoval sám v objeme 13400 
€. Dotácia bola schválená vo výške 
9.000 € a to na celý rok 2013. Prvá 
časť dotácie vo výške 4500 € prišla 
na účet FK dňa 16.8.2013. Ako pred-
seda FK som zhodnotil, že už ani ja 
nie som schopný viac dotovať a po-

žičiavať financie na činnosť futbalo-
vého klubu, prišlo na zasadnutí vý-
boru 14.8.2013 k rozhodnutiu, že A 
mužstvo dňom 15.8.2013 odstupuje 
zo súťaže IV. liga skupina Juh a hrá-
či môžu hrávať II. Triedu okresu Žiar 
nad Hronom, kde bolo prihlásené B 
mužstvo. Bolo tiež rozhodnuté, že 
žiaci naďalej zostanú hrať v II. Lige 
skupina Juh, pričom bude potrebné 
zabezpečiť finančné prostriedky as-
poň na činnosť týchto dvoch muž-
stiev. Futbalovú verejnosť chcem 
ubezpečiť, že všetci hráči FK Sitno sú 
pre súťažný ročník 2013-2014 len na 
hosťovaní a to do 30.6.2014, okrem  
dvoch hráčov (Kulík, Lupták), ktorí 
odišli na prestup do iných klubov.  
Pre mňa ako človeka, futbalového 
fanatika, ktorý pred 10 rokmi pre-
vzal tento klub ako predseda, sú 
tieto slová a  smutným konštatova-
ním tak, ako aj pre všetkých funk-
cionárov, ktorí sa snažili vytvoriť 
adekvátnu športovú úroveň, hod-
nú tohto mesta a regiónu. Je ťažké 
hľadať vinníkov, preto sa už chcem 
len poďakovať všetkým, ktorí nám 
fandili a  pomáhali . O budúcnos-
ti fungovania  futbalového klubu 
sa bude rozhodovať v ďalších týž-
dňoch. Je možné, že pri terajšej ne-
priaznivej ekonomickej situácii fut-
bal v Banskej Štiavnici skončí. 

Ľubomír Barák

Po 10 rokoch budovania pád na dno 

Garmin Žilinský 
triatlon
V sobotu 17.8. sa v okolí 
Hričovskej priehrady usku-
točnili triatlonové preteky. 

Súťažilo viac ako 100 prete-
károv z Čiech, Poľska, Maďar-
ska a samozrejme to lepšie, čo 
je v domácich kluboch. Súťažilo 
sa v šprinte – 750 – 20 – 5 km, 
olympijskom zložení – 1500 – 
40 – 10 km, a deti súťažili v ak-
vatlone. V absolútnom poradí 
zvíťazil D.Ruzsás – Maďarsko. 
Darilo sa aj Štiavničanom, Vla-
do Poprac v šprinte v kategórii 
40 - 45 rokov v M-SR obsadil 
cenné 5.miesto. Rado Nemčok 
sa v olympijskom triatlone v 
kategórii 30 – 35 r. tešil v M-SR 
z bronzovej medaile. Triatlo-
nisti ukončia sezónu 2013 o 3 
týždne v Bratislave.

Vlado Nemčok 
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služby

inzercia

Predám na Povrazníku pekný RD,  �
cena dohodou, tel.č.: 0903 121 901  

Prenajmem 1-izbový byt v Banskej  �
Štiavnici, cena dohodou, tel.č.: 0910 
422 167

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

Predám 4-izbový byt, cena 34  �
000,-€, tel.č.: 0903 271 161

Predám 2-izbový byt, cena 23 500,- �
Eur, tel.č.: 0903 271 161

Predám 4-izbový dom v B.Belej,  �
cena 32 000,-Eur, tel.č.: 0903 271 161

Prenajmem 2-izbový byt, tel.č.:  �
0911 282 806

ARLEK – A.KURUCOVÁ, Dolná  �
18 (Schinglerka) Vás pozýva na ná-
kup alko i nealko nápojov. O. i. po-
núkame 10 druhov sudových vín 
(Cabernet Sauvignon r.2010, Fran-
kovka ružová, ríbezľové atď.) Pri 
väčšom odbere sudového vína po-
skytujeme zľavu, tovar v BŠ Vám do-
vezieme zdarma. Ako jediní Vám po-

Dovoz dreva – suché štiepané,  �
palety, brikety, dovoz zo stavebnín, 
štrky, piesky, brizolit a iné, tel.č.: 
0903 121 901

reality
najlepšie ceny v meste

CITYCITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

Kameňolom Šobov 
ponúka na predaj 

stavebný, zásypový 
kameň a dunajský 

štrk. Kontakt: 
0911 343 051, 0911 

343 052, 0911 343 053

Predám 2-izbový byt v OV v BŠ,  �
60m², cena 31 000,-€ + dohoda, tel.č.: 
0903 566 913

Dáme do prenájmu obchodné  �
priestory na Ul. Dolná 4, pod poštou, 
tel.č.: 0905 632 668

núkame možnosť načerpať si víno 
osobne! Kontakt: 0908 618 563.

Ponúkame na predaj originálne pro- �
dukty zn. OREGON®, produkty ne-
meckých výrobcov a náhradné die-
ly svetových značiek či už v lesníctve, 
záhradníctve, alebo v poľnohospo-
dárstve. Požičovňa náradia. Viac na 
www.minibager-vyhne.sk, na stránke 
e-shopu  www.oregonvyhne.sk alebo 
na tel.č.: 0907 370 780, 0908 385 718


