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Ani mimoriadne nepriaznivé 
počasie v pôvodnom termíne 
konania festivalu nezabránilo 
všetkým zábavychtivým užiť 
si prekrásny deň na jazere 
Počúvadlo o týždeň neskôr v 
nedeľu 22.8.2010. Hoci organi-
zátori museli festival preložiť 
o týždeň neskôr a prispôsobiť 
tak i celkový program festi-
valu novým podmienkam, aj 
druhý ročník UTOPENCA sa 
tešil veľkej pozornosti. 

Okrem súťaže bizarných plavi-
diel a súťaže na vodných bicykloch 
si diváci mohli vyskúšať aj niekoľ-
ko nových atrakcií. Vodný zorbing, 

ktorý nám zapožičalo OZ SPOSA 
– Spoločnosť na pomoc osobám s 
autizmom, chodenie na vodných 
lyžiach, jazdu na samotných bi-
zarných plavidlách, preteky na 
dračích lodiach a pod. Predstavili 
sa aj kapely Tri prasiatka, Kraves, 
LnSaint z Holandska a Crabslide 
z Novej Bane. Tohtoročný UTO-
PENEC mal dve časti: 1. Festival 
krátkych amatérskych fi lmov a 2. 
časť – Festival bizarných plavidiel. 
Predstavili sa miestni fi lmoví tvor-
covia, napr. Jakub Šuták s novým 
fi lmom Návrat Martina V, ale aj fi l-
my z Varaždinského Trash fi lm fes-
tivalu. Prilákali sme aj nových nad-
šencov tejto zábavy – 4.str.

Festival bizarných plavidiel UTOPENEC
Okrem súťaže bizarných plavidiel a súťaže na vodných bicykloch si diváci mohli vyskúšať aj niekoľko nových atrakcií

Mestská plaváreň v našom 
meste tvorí súčasť poskytova-
ných služieb v oblasti cestov-
ného ruchu. Po dvoch mesia-
coch, keď bola uzatvorená 
kvôli pokračujúcej rekonštruk-
cii, bude čoskoro opäť v pre-
vádzke. Z tohto dôvodu sme  
prevádzkovateľovi Mestskej 
plavárne a konateľovi Bytovej 
správy, s.r.o., RNDr. Pavlovi 
Bačíkovi položili pár otázok:

ŠN: Pán Bačík, aké rekonštrukč-
né práce sa vykonali v mestskej 
plavárni doposiaľ?

PB: „Rekonštrukčné práce na 
budove plavárne prebiehajú v réžii 
mestského úradu. Bytová správa 
s.r.o., zabezpečila výmenu elek-
troinštalácie, ktorá bola nevyho-

vujúca. Počas mesiacov júl, august 
sa naša spoločnosť sústredila na 
odstránenie nedostatkov, ktoré 
bránili ďalšej prevádzke plavárne. 
Vykonali sa rekonštrukčné práce 
na chlórovni, ktorá nevyhovovala 
požiadavkám na bezpečnú pre-
vádzku. Táto oprava bola fi nanco-
vaná z rozpočtu mesta 7600 € a z 
dotácie BBSK vo výške 400 €. Vy-
konali sme drobné opravy a náter 
bazéna, zmenili sme systém chló-
rovania vody na ekonomickejší. 
Na ďalšie opravy sme, žiaľ, nenašli 
fi nančné zdroje.“

ŠN: Aké práce sa plánujú ešte 
urobiť?

PB: „Máme plán opráv a rekon-
štrukcií, ktoré zlacnejú prevádzku 
plavárne, a tým umožnia zlepšovať 
komfort zákazníkov. Opravy však 

musíme prispôsobiť fi nančným 
možnostiam.“

ŠN: Kedy sa opäť otvorí pre-
vádzka plavárne?

PB: „Prevádzku otvoríme v uto-
rok 31. augusta.“

ŠN: Aké služby bude plaváreň 
poskytovať, skvalitnia sa služby, 
príp. rozšíria?

PB: „Služby ostanú na úrovni 
prvého polroka. V prevádzke  bude 
plavecký bazén, sauna, vaňové kú-
pele, sprchy. Všetky tieto  služby 
budú poskytované za nezmenené 
ceny v pôvodných otváracích ho-
dinách, v platnosti sú aj perma-
nentky vydané Bytovou správou, 
s.r.o. K dispozícii bude aj fi tnes a 
v priebehu mesiaca september aj 
bufet. Na prevádzkovateľa bufetu 
vypíšeme súťaž.“

ŠN: Zvýšila sa návštevnosť pla-
várne a aké sú mesačné náklady 
na jej prevádzku?

PB: „Mesačné náklady na pre-
vádzku bez opráv sú približne 10 
500 € , tržby približne 1 100 €. 
Nedá sa nám objektívne porovnať 
návštevnosť oproti predchádzajú-
cemu obdobiu, nakoľko sme pla-
váreň neprevádzkovali.“   

ŠN: Dokedy bude plaváreň v 
prevádzke?

PB: Našou snahou je prevádzko-
vať plaváreň do začiatku júla 2011. 
Využívam príležitosť a pozývam 
všetkých priaznivcov plávania a 
saunovania na návštevu plavárne.

Za rozhovor poďakoval 

Michal Kríž

Plaváreň bude opäť v prevádzke
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Plavidlo ICM Banská Štiavnica – Archa tolerancie
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Mestská polícia 
informujeZ diára primátora

Oznam

Vyberáme z čiernej skrinky 

Bolo...

23. 8.

Pracovné rokovanie na Les-
nom úrade v Žarnovici.
24. 8.

Keďže projekt Bytovej správy, 
s.r.o., prípravy Banskej Štiavnice 
na prechod na štiepku na síd-
lisku Drieňová nebol úspešný, 
uskutoční sa pracovné stretnutie 
k alternatívnym riešeniam.

Zasadnutie prípravného Sala-
mandrového výboru. 

Pracovné stretnutie s poslanca-
mi Mestského zastupiteľstva pred 
riadnym zasadnutím MsZ.
25. 8.

Pracovné stretnutie s Ing. Pet-
rom Priputenom, PhD., riadite-
ľom Odboru protokolu Kancelá-
rie prezidenta SR k pripravovanej 
návšteve prezidenta SR a Nórske-
ho kráľovského páru v Banskej 
Štiavnici.

Uskutoční sa zasadnutie Mest-
ského zastupiteľstva.
26. 8.

Oslavy výročia SNP v Žiari 
nad Hronom.

Stretnutie s občanmi ohľadom 
plánovaných zmien v dopravnom 
značení súvisiacom s dokončo-
vacími prácami na rekonštrukcii 
budovy ZŠ J. Horáka.
27. 8.

Oslavy výročia SNP v našom 
meste. 

Bude...
28. 8.

Účasť na podujatí Halušková 
párty, ktorú organizuje OZ Mar-
garétka.

Účasť na Oslavách SNP na Sit-
ne.

Účasť na podujatí Bašavel, 
ktoré organizuje komunitné cen-
trum Šukar Dživipen na Šobove.
2. 9.

Slávnostné otvorenie nového 
školského roka 2010/2011 v Spo-
jenej katolíckej škole v novootvo-
rených priestoroch. 
4. 9.

Uskutoční sa záverečná výstava 
a koncert pri príležitosti ukonče-
nia projektu medzi mestami Ban-
ská Štiavnica a Šopron.

Celoslovenské poľovnícke 
oslavy Dni sv. Huberta vo Svä-
tom Antone. 

Andrea Benediktyová 

MsP a ich praktiky...

Som občan žijúci na sídl. Drie-
ňová a až po niekoľkých rokoch 
som konečne rád, že sa MsP začala 
zaujímať aj o túto časť mesta. Ako 
vodič som uvítal zmeny, ktoré boli 
vykonané na Ul. Svobodu - zákaz 
státia a pod. Zmeny, ako jedno-
smerka, pokutovanie vodičov na 
chodníkoch pri "smetiakoch" atď... 
Vodiči si zvykli a jazda je pre mňa 
osobne lepšia, ako keď predtým 
bola cela ulica Svobodu plná áut 
a musel som zastaviť, kým prejde 
vozidlo oproti. Viem, že miest je na 
parkovanie malo, ale čakám, kedy 
sa začnete zaujímať aj o vodičov, 
ktorí parkujú "za" panelákmi na 
trávnikoch a zostáva po nich zni-
čený "blatový" povrch. Dúfam ,že 
aj keď túto otázku nezverejníte, tak 
sa aspoň dostane p. náčelníkovi.                                                                                                                   
d.o.
Odpoveď:

Vážený neznámy pisateľ - moto-
rista, som veľmi rád, že si všímate a 
podporujete zmeny v dopravnom 
značení a systéme parkovania na 
sídlisku Drieňová, ktoré sme pre 
vás urobili. Verím, že sa nám spo-
ločne podarí „preškoliť“ aj tých ne-
poctivých vodičov, ktorí odparku-
jú svoje vozidlá na verejnú zeleň, 
hoci im to viac právnych noriem 

zakazuje. Postupnými krokmi sa 
dobudovávajú aj parkovacie mies-
ta v blízkosti obytných domov, ale 
na strane druhej musíme vnímať 
aj ostatných obyvateľov sídliska, 
ktorým nie je ľahostajné, kde a 
akým spôsobom parkujú moto-
rové vozidlá. MsPo bude preto v 
nasledujúcom období ešte viac vy-
konávať kontroly verejnej zelene a 
pokiaľ počas svojej služby zistí, že 
vozidlá svojím státím poškodzujú 
túto verejnú zeleň, ponesú vodiči 
resp. vlastníci týchto vozidiel za 
to náležitú zodpovednosť. Pokiaľ 
nebude vybudovaný dostatočný 
počet parkovacích miest v blízkos-
ti obytných domov, musia vlastníci 
motorových vozidiel využívať par-
kovacie plochy pred CBA a pod 
nemocnicou. Odporúčam preto 
vodičom, aby dodržiavali tieto po-
kyny, vyhnú sa tak prípadnej sank-
cii za ich nedodržanie a nebudú sa 
musieť vyhovárať, že veď to aj tak 
nie je verejná zeleň, pretože stoja 
v blate, prípadne na štrku, ktorý sa 
tam vysypal. Verejná zeleň je urče-
ná na oddych a skrášlenie nášho 
okolia a nie na parkovanie moto-
rových vozidiel. 

Náčelník MsPo 

JUDr. Dušan Lukačko

Primátor samosprávnej kráľovskej oblasti Kinsington a Chelsea, prestížny 
člen mestskej rady James Husband s primátorom nášho mesta na vernisáži 
výstavy Arpáda Pála v Londýne
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Dňa 18.8.2010 o 16.25 hod. 
bolo hliadkou MsPo zistené, že 
v parku na Križovatke sa nachá-
dzajú osoby, ktoré porušujú ve-
rejný poriadok tým, že znečisťujú 
verejné priestranstvo.   Na pokyn 
hliadky MsPo osoby, ktoré sa tam 
nachádzali, odstránili všetky od-
padky z verejného priestranstva.  
Priestupok bol riešený v zmysle 
zákona  SNR č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch v znení neskorších 
predpisov. 

Dňa 19.8.2010 o 01.35 hod. 
bolo na útvar MsPo telefonicky 
oznámené, že pred lekárňou na 
sídlisku Drieňová leží na zemi  
neznámy muž. Hliadka MsPo po 
príchode na miesto zistila, že ide  
o V.O. z Banskej Štiavnice, ktorý 
vplyvom alkoholických nápojov 
vzbudzoval verejné pohoršenie. 
Priestupok bol riešený v zmys-
le zákona SNR č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch v znení neskorších 
predpisov. 

V predchádzajúcom týždni  
MsPo zabezpečovala bezpečnosť a 
plynulosť cestnej premávky ako aj 
verejný poriadok  počas konania 
niekoľkých kultúrnych  podujatí. 
Upozornenie 

MsPo upozorňuje prevádzko-
vateľov reštauračných a pohos-
tinských zariadení, že v zmysle 
platného VZN Mesta Banská 
Štiavnica č. 1/2002 na ochranu ve-
rejného poriadku v meste Banská 
Štiavnica  je prevádzkovanie let-
ných terás povolené len do 22.00 
hodiny. V opačnom prípade bude 
porušenie tohto VZN  riešené v 
priestupkovom konaní.

Jozef Mego 

zást. náčelníka MsPo

Oznam o prerušení dodávky elek-

trickej energie

Oznamujeme vám, že od 
07.09.2010, 09.00 do 07.09.2010, 
14.00 bude prerušená dodávka 
elektrickej energie z dôvodu revízie 
el. zariadenia. Bez el. energie bude 
v B. Štiavnici Ul. Pletiarska, Zvono-
vá, Dolná a časť Križovatky.

Od 08.09.2010, 08.00 do 
08.09.2010, 16.00 bude preruše-
ná dodávka elektrickej energie z 
dôvodu revízie el. zariadenia. Bez 
el. energie bude Banská Belá, v B. 
Štiavnici časť Belianske jazero a Jer-
gištôlňa a vo Vyhniach časť Banky 
a Rozgrund.         Dipečing VN/NN ZnH
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Polícia informuje 

Z rokovania ministra pôdohos-
podárstva, životného prostre-
dia a regionálneho rozvoja 
SR Zsolda Simona s vedením 
Slovenského vodohospodár-
skeho podniku.

Minister pôdohospodárstva, ži-
votného prostredia a regionálneho 
rozvoja Slovenskej republiky Zsold 
Simon navštívil v stredu 18. au-
gusta 2010 podnikové riaditeľstvo 
Slovenského vodohospodárskeho 
podniku (SVP), š.p., Banská Štiav-
nica. Počas rokovania s generál-
nym riaditeľom SVP Ing. Štefanom 
Borušovičom a ďalšími vedúcimi 
pracovníkmi podniku sa zaujímal 
o následky tohtoročných povodní, 
ako aj o rozsah vykonaných pro-
tipovodňových opatrení a prác na 
odstraňovaní povodňových škôd. 
Škody, spôsobené povodňami na 
majetku štátu v správe Slovenské-
ho vodohospodárskeho podniku a 
náklady na zabezpečovacie práce, 
dosiahli za prvý polrok tohto roka 
113,4 milióna €, pričom rozhodu-
júci podiel mali na nich májové a 
júnové povodne, najmä na východ-
nom Slovensku. Lokálne augustové 
povodne v oblasti Handlovej, Prie-
vidze, Novák, Žiaru nad Hronom a 
v ďalších obciach stredoslovenské-
ho regiónu však tieto škody zvýšili 
o ďalších 5,5 mil. €, z ktorých bez-
prostredné škody na majetku SVP 
predstavujú cca 2,5 mil. a náklady 
na zabezpečovacie práce približ-
ne 3 mil. €. Predmetom rokovania 
bola aj otázka projektov v rámci III. 
výzvy predkladania projektov na 
protipovodňové opatrenia, mož-
nosť presunutia 50 % fi nančných 

prostriedkov pôvodne plánovaných 
na vytvorenie máp povodňového 
ohrozenia a povodňových rizík na 
konkrétne protipovodňové opatre-
nia, ako aj možnosť urýchleného 
zriadenia krízového koordinačné-
ho centra v Banskej Štiavnici.

Minister Zsold Simon po skonče-
ní rokovania na tlačovej konferencii 
uviedol, že si váži prácu, ktorú Slo-
venský vodohospodársky podnik 
vykonal počas povodní, ale aj sú-
časnú snahu vodohospodárov pri 
urýchlenom utesnení prekopaných 
hrádzí, aby sa predišlo ďalšiemu 
možnému povodňovému ohroze-
niu z predpokladaných jesenných 
dažďov. V súvislosti s ďalšími pro-
tipovodňovými opatreniami mi-
nister Simon poukázal na potrebu 
zintenzívnenia komunikácie medzi 
Slovenským vodohospodárskym 
podnikom, Ministerstvom dopravy, 
pôšt a telekomunikácií  a vyššími 
územnými celkami, aby sa v prípa-
de povodní koordinovali prekopové 
práce na cestných komunikáciách. 
Ďalej bude potrebné urýchlene pre-
hodnotiť a zmeniť doterajšie osev-
né postupy v záujme zadržiavania 
vody v krajine, ale „možno bude 
potrebné pristúpiť aj k výstavbe 
vodárenskej nádrže Tichý potok“ – 
poznamenal minister Simon. Nádrž 

Tichý potok by významne pomohla 
vyriešiť povodňové problémy na rie-
ke Torysa. Za najaktuálnejšiu úlohu 
však minister Zsold Simon považu-
je urýchlené zriadenie spoločného 
krízového koordinačného centra 
Slovenského vodohospodárskeho 
podniku a Slovenského hydromete-
orologického ústavu, ktoré by malo  
vzniknúť v Banskej Štiavnici už v 
priebehu niekoľkých dní. Krízové 
centrum bude permanentne sledo-
vať meteorologickú a hydrologickú 
situáciu na Slovensku, koordinovať 
retenčnú kapacitu vodných nádrží 
a ihneď varovať mestá a obce pred 
hroziacou povodňou. „Radšej za-
platíme 6 ľudí naviac, pretože tých 
6 ľudí dokáže ochrániť miliardové 
hodnoty“- zdôraznil Zsold Simon.  
Novinárov informoval aj o tom, 
že na 12 projektových akcií, ktoré 
musí Slovenský vodohospodársky 
podnik neodkladne realizovať,  je 
už vyčlenených 33 miliónov €, no 
ešte bude potrebné získať aj ďalšie 
fi nančné prostriedky. Za jednu z 
možností považuje aj presun 15 
mil. €, teda polovicu prostriedkov 
pôvodne určených na vytvorenie 
máp povodňového ohrozenia a po-
vodňových rizík, na konkrétne pro-
tipovodňové opatrenia. 

(luk)

SVP, š.p., a protipovodňové opatrenia

Pozostatky II. svetovej vojny

Dňa 17. 08. 2010 v čase o 7:30 
hod telefonicky oznámil  na linku 
158 J.L., bytom Banská Štiavnica, 
že počas obchôdzky lesom  našiel 
v lesnom poraste na mieste zv. 
Dolná Kýzová muníciu z II. sve-
tovej vojny. Na miesto bol privo-
laný pyrotechnik z KR PZ Banská 
Bystrica, ktorý muníciu prevzal. 
Išlo o 1 ks delostrelecká mína. 

Riaditeľ 

Odboru poriadkovej polície 

plk. JUDr. Gejza Volf

Technické služby, mestský 
podnik Banská Štiavnica po-
núkajú na odpredaj nasledov-
ný  prebytočný majetok :

- Vozidlo ev. č. Značka a typ 
VIN Rok výroby Stav funkčnosti 
Hodnota  (€) 

BS 873 AF Multicar M 25 10742 
1979 Porucha prevodovky 553

- nepojazdné 
- Vozidlo ev. č. Značka a typ 

VIN Rok výroby Stav funkčnosti 
Hodnota (€) 

BS 667 AF SUB MP 20-2 BL 

0346502 1985 Nemá platné opráv-
nenia

MTS 24 pre prevádzku 6057

- Vozidlo ev. č. Značka a typ 
VIN Rok výroby Stav funkčnosti 
Hodnota (€) 

BS 787 AF Praga V3S 3082103 
1983 Porucha motora, prevodov-
ky,

nápravy, celkový stav vozidla
značne opotrebované. Nefunkč-

né,
nekompletné. 355

Písomnú požiadavku o kúpu s 
ponúkanou cenou doručte na ad-
resu : Technické služby, m. p. Ban-
ská Štiavnica, ul. E.M. Šoltésovej č. 
1, 969 01 Banská Štiavnica v termí-
ne do 10.09.2010  do 14 00 hod.

Ponuku prosíme zverejniť v 
Štiavnických novinách, mestskom 
rozhlase a na internetovej stránke 
mesta, resp. T. S.

Heiler Peter

riaditeľ podniku 

Ponuka na odpredaj prebytočného majetku

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Banská Štiavnica – moje rodisko

27.7. Nicolas Jokl, 30.7. Nicol 
Danášová, 5.8. Michal Palovič, 
6.8. Alžbeta  Bartošová. 

Na spoločnú cestu životom sa 

vydali

24.7. Ing. Juraj Bačík a Bc. Mi-
riam Olhová, 14.8. Michal Čabák 
a Soňa Prokeinová.

Odišli z našich radov 

22.7. Jozef Hanzlík vo veku  90 
rokov, 24.7. Gabriela Vrábová vo 
veku 83 rokov, 31.7. Štefan Beňo 
vo veku 76 rokov, 10.8.Emília 
Sliacka vo veku 85 rokov, 10.8. 
Alojz Antal vo veku 79 rokov, 
15.8.Hedviga Mlynarčíková vo 
veku 87 rokov, 14.8. Mária So-
livajová vo veku 83  rokov, 13.8. 
Ján Chovanec vo veku  57 rokov, 
16.8. Stanislav Sopko vo veku 58 
rokov, 16.8. Valéria Turčanová vo 
veku 84 rokov, 16.8. Jozef Dobro-
vič vo veku 68 rokov, 16.8. Stani-
slav Adamec vo veku 61 rokov.

J. Simonidesová
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Po sľubnom náraste predaja 
piva v júni a v júli urobi-
lo pivovarníkom škrt cez 
rozpočet augustové počasie. 
Pivovaru STEIGER Vyhne, a.s. 
sa nepriaznivo dotkli výčiny 
počasia sprevádzané lokálny-
mi povodňami a záplavami v 
okresoch Žiar nad Hronom a 
Prievidza, ktoré sú nosnými 
odbytovými oblasťami pivo-
varu.

 Najprv pre prietrže mračien vo 
Vyhniach musel byť odvolaný festi-
val „STEIGER FEST VYHNE 2010“ 
a o týždeň na to povodne v okrese 
Prievidza zaplavili niekoľko prevá-
dzok, kde sa čapuje STEIGER. Ďal-
šie škody vplyvom počasia vznikli 

na zariadeniach a vybavení letných 
terás, slnečníkoch, či reklamných 
baneroch, ale predovšetkým na 
chýbajúcich tržbách. Informoval o 
tom manažér marketingu pivovaru 
STEIGER Emil Mihálik.

,,V regióne Handlovej máme za-
topené minimálne tri prevádzky. 
Prevádzkam s poškodeným výčap-
ným zariadením sme pripravení 
operatívne pomôcť s opravou, ale-
bo výmenou zariadenia. Zvláštnu 
kategóriu tvoria škody spôsobené 
náhlymi zmenami počasia sprevá-
dzanými nárazovými vetrami. Tie 
poškodzujú nielen slnečníky, ale 
aj dočasné prístrešky a reklamné 
banery. Ľudia v postihnutých ob-
lastiach majú teraz starosti s od-
pratávaním následkov živelných 

pohrôm, a tak navštevujú pohos-
tinské zariadenia iba minimálne. 
Výška všetkých škôd sa nedá od-
hadnúť, ale pocítime to hlavne na 
inak sľubne sa zvyšujúcom predaji 
ktorý - nebyť extrémov počasia, 
by bol aj v auguste prekonal mi-
nuloročnú úroveň“, konštatoval 
E.Mihálik.

Silné prietrže mračien a násled-
ne záplavy, ktoré vyčíňali v posled-
ných dňoch v mestách Handlová, 
Prievidza a Nováky, ale aj via-
cerých obciach okresu Prievidza, 
resp. v Žiari nad Hronom, spô-
sobili mnohomiliónové škody na 
majetku a poškodili cesty, mosty, 
domy i fi rmy. 

Pivovar STEIGER je trojkou na 
slovenskom trhu. Za prvý polrok 

2010  predal v SR spolu 138 000 
hl všetkých pív, čo je 100% z vla-
ňajška. Celkové tržby za prvých 6 
mesiacov dosiahli výšku 8 mil. eur.  
Slabší predaj z jari a hlavne v daž-
divom máji dohnal pivovar v júni.

Vyhniansky pivovar je význam-
ným distribútorom importovaných 
značiek Budvar, Zubr a Litovel na 
slovenskom trhu a okrem toho 
vyrába vlastné i privátne pivá na 
čele so značkou STEIGER. Všetky 
tieto značky sú vyrábané náročnou 
klasickou výrobou varením každej 
stupňovitosti zvlášť, s otvoreným 
kvasením v spilkách a dlhodobým 
zrením v ležiackych pivniciach, čo 
je pre pravú pivnú chuť nenahradi-
teľné. 

Ing. Štefan Kuča

Výčiny počasia poškodili aj pivovarníkov

1.str. fi rma MIRADOR sa 
predstavila s mega plavidlom 
Sankt Hobel, ktorý po samotnej 
súťaži neustále brázdil hladinu ja-
zera s posádkou z radov divákov. 
So Štyavnyckou Ančou sa predsta-
vili železničiari, druhýkrát repre-
zentovala svojou loďou aj rodina 
Oswaldovcov. Uvádzame zoznam 
všetkých súťažiacich(meno tímu, 
miesto pôvodu, meno lode, mená 
posádky) v jednotlivých kategóri-
ách a aj výsledkovú listinu: 

Bizarné plavidlá:

ICM Banská Štiavnica – Archa 
tolerancie – Miroslava Ďuricová, 
Zoltán Viktor Fehérpataky, Michal 
Rozložník, Roman Murgaš

Art Café Banská Štiavnica – Ká-
vová šálka – Tomáš Ulahel a Karo-
lína Rumanová

Mirador Banská Štiavnica – Sank 
Hobel – Ľubomír Svetlík, Martin 
Ďurica, Andrej Ladziansky, Peter 
Gethler, Erik Peter

Klemo team Zvolen – Brazílske 
palacinky – Jozef Klement, Jozef 
Kružliak

Holosport Banská Štiavnica – 
Cyklokrach – Miroslav Oswald, 
Lenka Oswaldová, Jakub Oswald, 
Jozef Oswald

Penzión pod Sitnom – Ruská 
rozprávka – Bobrof Jevgenij a deti 
z medz.tábora z Ruska, Litvy, Ma-
ďarska, Bieloruska, Ukrajiny

Steiger Vyhne – Steiger stan – 
Truban Gabriel, Ondrej Macejko-
vič, Milan Ivanič

Pirát Klub Zvolen – Plávajúca 
sviňa – Andrej Jančovič

VIP Liga proti závislostiam Zvo-
len (veľmi intenzívni pacienti) – 
Ležadlo prvej pomoci – Veronika 
Jančovičová

VIP Zvolen – Rakva kemp – Šte-
fan Jančovič

Šukardživipen Banská Štiavnica 
– Čierno-biely televízor – Robert 
Bartoš, Arpád Virág, Jaroslav Ko-
leda

Novák Jozef Banská Belá – Šty-
avnycká Anča – Jozef Novák,. Le-
vingerová Evka
Súťaž na vodných bicykloch:

Norman Kališek, Tomáš Blaško, 
Matúš Kosa, Oľga Ivaničová, Da-
vid, Cipo, Marian Adamský, Zuza-
na Révaiová
Sútaž o najlepšieho utopenca:

Marian, Marek Hedera, Juraj 
Školka, Viera Ďurigová, Milan 
Tóth, Marián Adamský

Výsledková listina: 

Kategória, Meno víťaza, Dosiah-
nutý čas.
Najrýchlejšie plavidlo

1. miesto Cyklokrach 1:22
2. miesto Sankt Hobel 1:24
3. miest Rakva kemp 1:41

Najbizarnejšie plavidlo  

1. miesto Štyavnická Anča 

2. miesto Ruská rozprávka 
3. miesto Plávajúca sviňa 

Najrýchlejší vodný cyklista  

1. miesto Jakub Oswald 0:34
2. miesto Matúš Kosa 0:35:25
3. miesto Z. Révaiová 0:39:15

Najmladší účastník: Rakva kemp 

Ležadlo prvej pomoci 
Najstarší účastník Brazílske pala-

cinky

Najlepší utopenec Andrej Jančo-

vič 

Cena primátora Čierno-biely tele-

vízor 

Cena organizátora Steiger stan 

Hlavní organizátori festivalu:

ICM Banská Štiavnica a Klaud-
studio Ivaška

Organizátori festivalu ďakujú 
všetkým sponzorom za ich fi nanč-
nú, vecnú alebo inú pomoc, bez 
ktorej by toto podujatie neexisto-
valo. Ďakujeme nasledovným fi r-
mám a jednotlivcom:

Spolupracujúce organizácie

SLOVENSKÝ VODOHOSPO-
DÁRSKY PODNIK, š.p., Sokoliari 
sv. Bavona, Filmový festival – Štyri 
živly, Lampióny šťastia

Sponzori

Banská Štiavnica, Mesto sveto-
vého dedičstva, Občianske zdru-
ženie Sitnianski rytieri, Mirador, 
Drevené okná a dvere, B.spol. Ban-

ská Štiavnica, Magic Computers, 
CulTour s.r.o., Esprit, Tidly leasing 
a.s., Comex, Steiger, Antikvariatik.
sk, Cemix, SPOSA, autistická or-
ganizácia, Allcom, Tomáš Ciglan, 
Sitno Blues, n.o. - Peter Spodniak

Martin Novotný, s.r.o., Castel, 
SIBAcol, s.r.o., Stavebniny Noro 
Píš, Krby Ľubo Píš, Svietidlá ZH, 
Jozef Siska, Peter Beták (grafi ka), 
Gabika Vidová, Stano Buzalka

Sponzori vecných darov

WINER, Kúpele Sklené Tep-
lice , TANAD SPORT, Kvetinár-
stvo „M“, Knihy – darčeky, Jolana 
Drbohlavová, Bižutéria LULU, 
TROTUART, keramika, darčeky, 
kamene, šperky, čaje..., Čajovňa 
Klopačka, Wéba, Weisová Ingrid, 
SUPREMUS, pohrebné služby, 
GIZKA – predajňa textilu, Povin-
ský Ľubo, Stano Buzalka, Meštian-
ska Pizzéria 

 
Ďakujeme aj dobrovoľníkom, 

ktorí výdatne pomáhali počas fes-
tivalu:

Ivašková B.,Pastorková Saša a 
Katka,Gondečová Vierka a Dan-
ka, M.Ďuricová,Lýškai Tibor, M. 
Adamský, M. Bukoven, M. Cibula, 
D. Hriňák, p.Rajčok, p. Adamský, 
p. Nemčok, p.Ivanič,p. Ernek, p. 
Píš, M. Sýkoriak,R. Murgaš, M. 
Pál 

PaedDr. B. Nemcová

Festival bizarných plavidiel UTOPENEC

Inzercia
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Pozvánka

Pozvánka

Oznam

Pôvodne administratívne cen-
trum Rudných baní v Banskej 
Štiavnici, posledná aktívna 
banská šachta, tzv. Nová 
šachta, kde sa ešte v roku 1989 
ťažila ruda.

Po roku 1989 sa lokalita Šobov 
pri Banskej Štiavnici stala na dlhé 
roky „odkladiskom“ sociálne naj-
slabších obyvateľov Banskej Štiav-
nice. 

V ostatných dvoch rokoch sa 
však život na Šobove mení k lep-
šiemu. Po vzniku neziskovej or-
ganizácie Šukar dživipen, ktorú 
1.6.2008 s podporou Mesta Banská 
Štiavnica založili manželia Jaroslav 
a Mária Koledovci, sa komunitné 
aktivity na Šobove rozbehli. Or-
ganizácia prevádzkuje materské 
centrum, ktoré sa venuje predškol-
skej výchove a vzdelávaniu detí.  V 
priestoroch, ktoré poskytlo Mesto 
Banská Štiavnica, buduje komunit-
né centrum, v ktorom organizujú 

kultúrne podujatia a vzdelávacie 
workshopy. Na sídlisku sa znížila 
drobná kriminalita a obyvatelia 
udržujú verejné priestranstvá v čis-
tote. Aktivity združenia dlhodobo 
podporujú umelci a neziskové or-
ganizácie – z tých najaktívnejších 
patrí poďakovanie najmä Divadlu z 
pasáže a združeniu Človek v ohro-
zení. 

„Chceme zmeniť život v našej 
komunite k lepšiemu, preto sme sa 
aj nazvali Šukar dživipen a našimi 
aktivitami sa snažíme deti i do-
spelých vychovávať, ponúknuť im 
alternatívu a ukázať, že vlastnými 
rukami si dokážu skrášliť, zmeniť 
svet, v ktorom žijú, že dokážu tvo-
riť i hrať hudbu, ktorá ich baví, a 
že sa dokážu zaujímať o veci okolo 
seba“ hovorí Jaroslav Koleda, kto-
rého manželka Mária sa stará pre-
dovšetkým o deti predškolského 
veku v škôlke, ktorú si svojpomoc-
ne zariadili i vynovili. 

„Divadelné, hudobné i tanečné 

workshopy organizujeme s po-
mocou obetavých ľudí z celého 
Slovenska a spolupracujú s nami 
aj iné neziskové organizácie, ale v 
ostatnom čase sa tešíme na záujem 
z Hodiny deťom, ktorá vyhodnoti-
la jeden z našich projektov medzi 
svojimi najlepšími,“ dodáva pani 
Mária Koledová. 

Život na Šobove spestrujú aj vy-
stúpenia tanečných a hudobných 
zoskupení. Nedávno (16.7.2010) tu 
vystúpila kapela Para.

28.8.2010 sa uskutoční happe-
ning pri príležitosti osláv 2. výročia 
založenia Komunitného centra Šu-
kar dživipen", kde sa na Šobove od 
13.00 vystriedajú tanečné, divadel-
né i hudobné skupiny: Romano Ilo, 
Amaro rat, Rap z ulice, Ochto vas-
ta, Jeremy Franklin wedding band, 
Divadlo Šobov, kynológovia z Ban-
skej Belej a iní umelci. Pripravené 
je aj prekvapenie pre Luciu – tra-
dičná rómska odobierka nevesty.

Peter Zemaník

Šukar dživipen – „Pekný život“ oslavuje 

V sobotu 14.augusta sa v Brati-
slave konal 13.ročník Memoriálu 
Vladimíra Ružičku, kde na štart 
nastúpila takmer stovka profesio-
nálnych hasičov v mimoriadne ná-
ročnej disciplíne ,,beh do schodov“ 
s 25 kg záťažou a ,,dýchačom“. Sú-
ťaž bola previerkou fyzickej zdat-
nosti, vytrvalosti, tímového ducha 
i veľkého sebazaprenia, a to najmä 
v závere preteku. Súťažiaci neraz 
siahali až na dno síl. Víťazní Bie-
lorusi potrebovali na zdolanie str-
mých schodov Polusu s vyvýšením 
80m, čas 2 minúty 6 sekúnd. Treba 
podotknúť, že minúty a sekundy 
sú pri  tomto povolaní neraz  roz-

hodujúce, aj keď  po dobehnutí do 
cieľa skutočný boj hasičov iba začí-
na. V silnej medzinárodnej konku-
rencii si výborne počínala dvojica 

Banskoštiavničanov, Michal Kuku-
ra a Marek Bernáth. Blahoželáme a 
prajeme im veľa úspechov. 

Red

Až na dno svojich síl

Mesto Banská Štiavnica – ZO SZPB 
– DHZ – SDKU-DS – Smer-SD – LS 
HZDS – KDH- SNS- Slovenský zväz 
žien Živena a Klub dôchodcov v Ban-
skej Štiavnici

si vás dovoľujú pozvať na spo-
mienkové oslavy

 66. výročia Slovenského národné-

ho povstania.

Uskutočnia sa v piatok 27. au-
gusta 2010 o 10. 00 hodine na Rad-
ničnom námestí 

pri pomníku SNP.

Program osláv:

• Hymna Slovenskej republiky
• Položenie kytice kvetov k pa-

mätníku S N P 
• Otvárací prejav, zástupcu ZO 

SZPB
• Odovzdanie Čestných uznaní.
• Slávnostný prejav, zástupcu 

mesta Banská Štiavnica
• Ukončenie osláv – Hymnická 

pieseň „Kto za pravdu horí“

Tešíme sa na vašu účasť

66. výročia Slovenského národného povstania

Organizačné pokyny pre účast-

níkov osláv 66. výročia SNP na 

Sitne dňa 28. augusta 2010.

Odchod autobusu zo zástaviek:
B, Štiavnica Radničné námestie   

odchod o 13.45 hod
B. Štiavnica Lesnícka škola  

odchod o 13.50 hod
B. Štiavnica pod Kalváriou  od-

chod o 13.55 hod
B. Štiavnica Drieňová nemoc-

nica odchod o 14.05 hod
B. Štiavnica Križovatka od-

chod o 14.10 hod
Svätý Anton Obecný úrad  od-

chod o 14.30 hod

Odchod zo Sitna o 16. 30 hod
Odchod zo Svätého Antona o 

19.00 hod.

Organizačný výbor odporúča 
nositeľom vyznamenaní, aby sa 
zúčastnili s vyznamenaniami.

Mesto Banská Štiavnica – 
Obec Svätý Anton- Obec Prenčov 
– ZO SZPB – politické strany a 
hnutia a spoločenské organizácie 
v meste Banská Štiavnica

si vás dovoľujú pozvať na spo-
mienkové oslavy

66. výročia Slovenského ná-
rodného povstania,

ktoré sa uskutočnia v sobotu 
28. augusta 2010  o 15,30 hod na 
Sitne.

Program:
15, 30 hod - Spomienkové 

oslavy na Sitne
17, 00 hod – Kladenie venca vo 

Svätom Antone

Tešíme sa na Vašu účasť

Organizačný výbor

Prípravy osláv 66. výročia SNP

Stolnotenisový klub mládeže 
Banská Štiavnica a Mesto Banská 
Štiavnica vás srdečne pozýva na 
Slovenský pohár v stolnom te-
nise a zároveň 3. ročník Memo-
riálu Mariana Lichnera o Pohár 
riaditeľa Business clubu, ktorý 
sa uskutoční dňa 28. 8. 2010 o 
9.hod. v telocvični ZŠ J. Kollára 
na sídlisku Drieňová. Všetkých 
priaznivcov stolného tenisu sr-
dečne pozývame...

Usporiadatelia
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Vo vynovenej obradnej sieni 
Mestského úradu v Banskej 
Štiavnici sme boli účastní 
slávnostného prijatia pani 
Júlie Radjanskej pri príležitos-
ti jej životného jubilea, pani 
Jarmila Simonidesová svojím 
príhovorom začala ofi ciálnu 
časť tejto slávnosti v spolupráci 
s neodmysliteľnou lahodnou 
hudbou a spevom nášho mest-
ského kapelníka pána Timona 
Turčana.

 Pekne a citlivo nám prednies-
la báseň pani Renáta Horváthová 
a pani Mgr. Nadežda Babiaková, 
prednostka Mestského úradu, svo-
jím slávnostným príhovorom nám 
prelistovala v knihe života našej 
pani Júlie Radjanskej. Potom sme 
našej Julke všetci prítomní boli za-
blahoželať, zapísať sa do pamätnej 
knihy. Po prípitku nám Timon Tur-
čan pekne zahral a veru som nevy-
držal a našu Julku pekne do tanca 
vyzval. Nakoniec sme sa všetci pred 
Mestským úradom pofotili a rozišli 
sa každý svojou stranou domov.

O pár dní po oslave. Julka, až 
dovolíš, idem ťa trochu vyspovedať 
pre našich čitateľov Štiavnických 
novín. Tak začni pekne po poriad-
ku, ako to všetko začalo okolo teba 

a s tebou.
Narodila som sa 12. mája 1935 v 

Banskej Štiavnici ako jednorodená 
dcéra rodičov Michala Venigera ( 
umelecký remeselník – sochár ) a 
Alžbety Venigerovej, ( mamka do-
máca).

Keď som mala 5 rokov, umrel mi 
otec. 

Po ukončení štúdia na bývalej 
Meštianskej škole ( strednej ) som 
začala pracovať v tunajšej tlačiarni 
ako strojová nakladačka.

Áno, Julka, ja si na tlačiareň a 
aj na teba dobre pamätám, tá tla-
čiareň bola v Besedovom dome na 
hornom trotuári a tlačiareň ste mali 
na prvom poschodí vľavo. Pracova-
li tam manželia Anton a Gabriela 
Bretšneiderovci a ja som tam veľmi 
rád chodil pomáhať pri tých tlačia-
renských strojoch. Bola to paráda. 
Vložili ste rýchlo čistý papier, pre-
behli valce, otvorilo sa a bolo vy-
tlačené a rýchlo nový papier a tak 
dokola.

Tak, Julka, a teraz pokračuj: Túto 
našu štiavnickú tlačiareň potom 
presídlili do Banskej Bystrice a tam 
som pôsobila vo funkcii expedítor-
ky tlačiarne, pôsobila som v období 
r. 1952 – 1963. V nasledovných ro-
koch 1963 – 1966 som predávala v 
obchode Hračky – Drogéria v Ban-

skej Štiavnici.
Manželstvo som uzavrela 12. 

februára 1966 s Jozefom Radjan-
skym, povolaním učiteľ hudby. Z 
tohto manželstva pochádza ako 
jednorodený syn Jozef, narodený 
15. januára 1967.

Po materskej dovolenke v r. 1968 
– 1969 som pôsobila v miestnom 
podniku Pleta. V r. 1972 som prija-
la miesto prevádzkovej pracovníčky 
v bývalej Ľudovej škole umenia ( t. 
č. Základnej umeleckej školy ) kde 
som pôsobila až do dôchodku ešte 
aj ako pracujúca dôchodkyňa. Jul-
ka , tak zato bol pán riaditeľ ZUŠ-

ky Paľko Macák na tvojej oslave. 
Áno, Vladko, a veľmi ma potešil, 
že prišiel aj s jeho kolegyňami a ta-
kisto ma potešili aj moje priateľky 
a známi. Aj touto cestou sa chcem 
všetkým poďakovať, že boli na mo-
jej oslave a veru môj manžel Jožko 
mi tu veľmi chýbal. 

Julka, určite sa na nás pozeral z 
hora večného odpočinku. 

Jucka, ďakujem ti za rozhovor s 
prianím pevného zdravia a prosím 
ťa pekne, ten tvoj optimizmus nech 
ťa neopustí.

S úctou Vlado Poprac písané roku Pána 

to 2010.

Žijú medzi nami: Júlia Radjanska

Katova ulica a jej náprotivok 
Dolná a Horná ružová ulica to 
je ako temná noc a jasný slneč-
ný deň. Tá prvá, podľa legendy 
bydlisko mestského kata, od-
kiaľ sa mimochodom naskytá 
jeden z najkrajších pohľadov 
na panorámu mesta, i keď má 
svojské čaro, akoby stále niesla 
pečať svojho dávneho oby-
vateľa. Asi bude niečo pravdy 
na tom, že meno ovplyvňuje 
svojho nositeľa.

Kým Ružová ulica s rovnako krás-
nym výhľadom pôsobí kultivovane, 
esteticky a priam idylicky „ružovo“, 
obrazne aj doslovne, Katova ulica 
neprekročila tieň stredoveku, so 
všetkým, čo k nemu patrí. 

Nuž aby som nechodila ako oko-
lo horúcej kaše. Katovej ulici stále 
chýba kompletná kanalizácia, po-

vrchová úprava cesty, lepšie osvet-
lenie atď., atď. napriek tomu, že 
už niekoľko rokov sa táto absencia 
skloňuje vo všetkých pádoch. 

Takže kým na Dolnej ružovej s 
nádherným výhľadom ako prezent 
sa ponúka skvostná vôňa ruží a 
jej šíriteľky vo všetkých možných 
farbách, na Katovej neznesiteľný 
zápach nespočetných stôk, prebuj-
nená žihľava a samá jama. 

Len s veľkým sebazaprením a 
dostatočne zapchatým nosom sa 
dá táto cesta absolvovať. Domáci 
si už asi zvykli, alebo vzhľadom na 
večné sľuby sa stali apatickými. Ja 
som však bola  hlboko pokorená, 
keď som po posledných dažďoch 
kráčala touto ulicou s mojou zahra-
ničnou návštevou a ona urobila to 
isté. V tú chvíľu som si povedala, že 
treba urobiť naozaj koniec histórii 
tejto ulice, ktorá sa už storočia ube-

rá vlastným životom.
Nech sa preto na mňa nikto ne-

nahnevá, ale naozaj aj v tomto prí-
pade platí, že výsledný tvar tohto 
nešťastného miesta je aj vizitkou 
celého mesta. Veľkoleposť a veľko-
rysosť tu ponúka len výhľad, preto 
sa táto ulica bezodkladne dožaduje 
renesančného a kultivovaného du-

cha.
Zdôrazňujem, že sila gravitácie 

nesmie byť sústredená len na jedno 
miesto, lebo ľudia do našej jedineč-
nej Štiavnice chodia aj pre dojem, 
aj pre realitu ako celku. A žijeme tu 
predsa aj my, obyvatelia mesta, kto-
rým to nie je ľahostajné.

Oľga Kuchtová

Dve tváre jedného mesta

Slávnostné prijatie Júlii Radjanskej na Radnici MsÚ
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Pohľad z Katovej ulice
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Oznam

Stredná odborná škola, E.M.Šo-
ltésovej 5, 969 51 Banská Štiavnica 
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž 
na prenájom nebytových priestorov 
a 2-izbového bytu. Ďalej oznamuje, 
že ponúka na odpredaj prebytočný 
hnuteľný majetok. Bližšie info na 
www.soulesnickebs.sk a informač-
nej tabuli v SOŠ, E.M.Šoltésovej 5, 
969 51 Banská Štiavnica.

Ing. Andrea Bednářová

riaditeľka SOŠ

ZO Slovenského zväzu telesne 
postihnutých v Banskej Štiavnici 
organizuje autobusový zájazd na 
„Vinobranie v Modre“. Odchod au-
tobusu dňa 18.9.2010 o 7,30 hod. 
z Križovatky. Poplatok na 1 osobu 
činí 5 €. 

Ivan Madara, predseda OC SZTP BŠ

Pozvánka na pravidelné stretnutie 

baníkov

Dňa 27.augusta 2010 o 15,00 
hod. sa uskutoční pravidelné stret-
nutie baníkov a ich priateľov, ktoré 
sa uskutoční na Štiavnických Ba-
niach v občerstvení „L U D M I L 
A“ u pána  Bartku. Autobusy od-
chádzajú o 14. 30 hod. Tešíme sa na 
vašu účasť. 

Halušková párty

Margarétka a SBM pripravuje na 
sobotu 28.8.2010 od 10 hod. v are-
áli Slovenského banského múzea v 
prírode (skanzen) Banská Štiavni-
ca 7. ročník stretnutia zdravotne, 
telesne postihnutých detí, mláde-
že a ich rodín, „Haluškovú párty“, 
na ktorú vás srdečne pozývame... 
Záštitu prevzal Mgr. Pavol Balžan-
ka, primátor mesta BŠ. Sponzori: 
mesto Banská Štiavnica, SBM BŠ, 
INVO Banská Bystrica, Mliekáreň 
SENOBLE Zvolen, Skupina histo-
rického šermu kráľovského mesta 
Krupina „Vlčí tesák“. Kontakt: 0907 

144 103, 0902 460 678, 0949 715 
114, e-mail: margaretka@marga-
retka.sk, skype: margaretka_oz   

Firma SIBA col. s.r.o. – Farby, 
laky, železiarstvo (na starom ihris-
ku pod plavárňou) vás dňa 8.9.2010 
srdečne pozýva na Deň otvorených 
dverí, spojený s prezentáciou fi -
riem: Fischer, Rems, Metabo, De-
walt, Proma, Technaco-Jonesway. 
Čakajú na vás akciové ceny na vý-
robky prezentovaných fi riem, 10 % 
zľavy na celý sortiment predajne, 
guláš a pivo zdarma, hudba a súťa-
že o atraktívne ceny. Tešíme sa na 
vašu účasť!

POZVÁNKA

Banskoštiavnicko-hodrušský ba-
nícky spolok v Banskej Štiavnici na 
slávnostný šachtág pri príležitosti 
Salamandrových dní 2010, ktorý sa 
uskutoční 9. septembra 2010 (štvr-
tok) o 19,00 hod. v sále Kultúrneho 

centra Banská Štiavnica (vedľa ho-
tela Grand -Matej) v Banskej Štiav-
nici. Účasť v baníckej uniforme je 
vítaná!  S pozdravom „Zdar Boh!“

Ing. Richard Kaňa

predseda spolku

Nezomrel....
Spí, má len 

sen, je krásny, 
sníva sa mu o 
tých, ktorých 
miloval a ktorí 
milovali jeho.

Dňa 30.8.2010 bude rok, 
čo nás navždy opustil náš 
milovaný syn, vnuk, brat, 
„manžel“, švagor, strýko  a 
priateľ Jozef Bosák. Tí, kto-
rí ste ho poznali a mali radi, 
venujte mu tichú spomienku.                                                                                             
Smútiaca rodina 

OZNAMY

Oznamy

DAKUJEME!
OZ TÚLAVÁ LABKA sa chce 

poďakovať MAREKOVI KAPUS-
TOVI a jeho rodine za to, že nám 
umožnili umiestniť v Art Café našu 
pokladničku na dobrovoľné prí-
spevky. Za pomerne krátke obdo-
bie sa vyzbieralo 212 eur. Sme radi, 
že ľuďom stále záleží na zvieratách, 

ktoré potrebujú našu pomoc. 
Všetky vyzbierané peniaze boli 

a budú použité len pre pomoc psí-
kom či mačičkám. Máme vytvorené 
tri depozitné miesta pre psíkov a tri 
depozitné miesta pre mačičky. Mo-
mentálne sa staráme o 11 mačiatok 
a 1 dospelého kocúrika a o 7 psíkov 
u nás. Ďalej pomáhame priamo 

zvieratám na uliciach, zvieratám u 
sociálne slabších rodín atď. Máme 
rozbehnutý kastračný program v 
meste, ktorého cieľom je zamedziť 
rozmnožovaniu túlavých mačičiek 
a zbytočnému rozmnožovaniu su-
čiek. Takže, peniažky sa nám vždy 
zídu 

Najviac fi nancií ide najmä na 

veterinárne ošetrenie a na krmivo. 
Financie, ktoré nám ľudia venujú, 
vždy poputujú na pomoc tým bez-
branným, nikdy nie pre našu osob-
nú spotrebu. 

Ešte raz Ďakujeme všetkým lás-
kavým ľuďom a tešíme sa na ďalšiu 
spoluprácu

OZ Túlavá labka

Inzercia
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sú súčasťou osláv
90. výročia organizovaného po-

ľovníctva na Slovensku

Program

3. 9. 2010 - piatok

sýpka

10.00 - 14.00 Odborný seminár 
20 rokov Dní sv. Huberta

4. 9. 2010 - sobota

nádvorie

8.30 - 9.30 Dychová hudba Sit-
ňanka 

9.30 - 10.30 Slávnostný ceremo-
niál otvorenia Dní sv. Huberta  

Úvodný program k 90. výročiu 
organizovaného poľovníctva na Slo-
vensku • Slávnostné uvedenie zásta-
vy a hymny Slovenskej poľovníckej 
komory • Slávnostné uvedenie Klu-
bu slovenských poľovníčok •Soko-
liarstvo - svetové kultúrne dedičstvo 
• Predstavenie slovenských plemien 
poľovných psov - kopov, stavač • 
Založenie Siene úcty a slávy poľov-
níctva na Slovensku

10.30 - 11.15 Odovzdávanie re-
zortných ocenení zaslúžilým pra-
covníkom lesného hospodárstva na 
úseku poľovníctva • Odovzdávanie 
ocenení Slovenského poľovníckeho 
zväzu

11.15 - 12.00 Módna prehliadka - 
poľovnícke odevy

12.00 - 13.00 Hájnikova žena - sú-
ťaž o najsympatickejšiu poľovníčku

13.00 - 13.30 Vyhlasovanie vý-
sledkov súťaží: 

Česko-slovenská fotosúťaž Zlatý 
jelen Slávy Štochla • Poľovníctvo vo 
fotografi i • Poľovnícky nôž 2010 • 
Poľovnícky šperk 2010 • Naj brada... 
najdlhšia a najkrajšia • Poľovnícky 
klobúk... najkrajšie upravený poľov-
nícky klobúk

14.00 - 16.30 Majstrovstvá Slo-
venska vo vábení srnčej, diviačej a 
dravej zveri Hubertlov-Halali o Pu-
tovný pohár Hubertlovu • Prezentá-
cia Zborníka Múzea vo Sv. Antone 
• Majstrovstvá Slovenska vo vábení 
jeleňov Hubertlov-Halali o Putovný 
pohár Hubert-lovu

18.00 Zábavný program Petr No-
votný (Česká republika), Texasky - 
tanečná skupina

kaštieľ

8.30 - 16.00 Prehliadka expozícií 
Múzea vo Sv. Antone • Poľovníctvo 
vo fotografi i - celoslovenská súťažná 
prehliadka, XV. roč. • V službách 
prírode - 90 rokov organizovaného 

poľovníctva na Slovensku - výstava 
• Poľovníctvo vo výtvarnom pre-
jave, László Péter (sochy), Dionýz 
Sárközy (parohovi- na) - výstava • 
Laserová strelnica
park

8.30 - 16.00 Sokoliari - ukážky, 
sokoliari sv. Bavona pri ZŠ M. Hella 
Štiavnické Bane, Slovenský klub so-
koliarov pri SPZ, Sokoliari SOŠL B. 
Štiavnica • Stopami zveri - súťaž pre 
deti, SOŠL B. Štiavnica • Poľovnícka 
kynológia • Poľovnícky chodník - 
poľovníctvo pre deti, SOŠL B. Štiav-
nica •  Ukážky streľby z lukov a his-
torických kuší • Atraktívny rybolov 
a rybie špeciality • Denár svätého 
Huberta - razba príležitostnej min-
ce • Vadászkamara Kürtegyüttes 
(Maďarská republika) - lesné rohy 

8.30 - 13.00 Hádzanie fl inty do 
žita

9.00 - 12.00 Hubertovská kvapka 
krvi - dobrovoľné darcovstvo náv-
števníkov slávností

10.00 - 12.00 5 F - vtipná súťaž
10.00 - 15.00 Dychová hudba Sit-

ňanka
10.00 - 16.00 Atraktívna kynoló-

gia - Agility klub Nitra
11.00 - 12.00 Antonský diviak 

2010 - streľba lukom na terč divia-
ka, 5. ročník

11.00 - 16.00 Divadelné predsta-
venie

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 - 16.00 Unikátne slovenské 

a svetové trofeje - výstava • Zoop-
reparatórium Ján Bahno, Žiar nad 
Hronom - prezentácia najstaršieho 
preparatória na Slovensku • Atrak-
tívne poľovnícke trofeje - penisové 
kostičky a iné zaujímavosti - výsta-
va • Víťazné fotografi e Česko-slo-
venskej fotosúťaže Zlatý jelen Slávy 
Štochla • Ukážky prác remeselníkov 
• Sieň úcty a slávy poľovníctva na 
Slovensku

5. 9. 2010 – nedeľa

nádvorie

9.30 - 10.30 Koncert - hornové 
kvarteto Laugarício a Barbora Legé-
nyová (spev)

10.30 SVÄTOHUBERTOVSKÁ 
OMŠA

13.00 Koncert - Vadászkamara 
Kürtegyüttes (Maďarská republika) 

- lesné rohy
kaštieľ

8.30 - 16.00 Prehliadka expozícií 
Múzea vo Sv. Antone • Poľovníctvo 
vo fotografi i - celoslovenská súťažná  
prehliadka, XV. roč. • V službách 
prírode - 90 rokov organizovaného 
poľovníctva na Slovensku - výstava 
• Poľovníctvo vo výtvarnom pre-
jave, László Péter (sochy), Dionýz 
Sárközy (parohovi-na) - výstava • 
Laserová strelnica

park

9.00 - 15.00 Sokoliari - ukážky, 
sokoliari sv. Bavona pri ZŠ M. Hella 
Štiavnické Bane, Slovenský klub so-
koliarov pri SPZ, Sokoliari SOŠL B. 
Štiavnica • Poľovnícka kynológia • 
Atraktívny rybolov a rybie špeciali-
ty • Denár svätého Huberta - razba 
príležitostnej mince

9.00 - 10.00 Ukážky streľby z lu-
kov a historických kuší  

13.00 - 15.00 Divadelné predsta-
venie

sýpka

8.30 - 16.00 Unikátne slovenské 
a svetové trofeje - výstava • Zoop-
reparatórium Ján Bahno, Žiar nad 
Hronom -prezentácia najstaršieho 
preparatória na Slovensku • Atrak-
tívne poľovnícke trofeje - penisové 
kostičky a iné zaujímavosti - výsta-
va • Víťazné fotografi e Česko-slo-
venskej fotosúťaže Zlatý jelen Slávy 
Štochla • Ukážky prác remeselníkov 
• Sieň úcty a slávy poľovníctva na 
Slovensku

parkovisko
14.00 - 15.00 Vystúpenie folklór-

neho súboru Sitňan
Zmena programu vyhradená !

Hlavní organizátori Dní sv. Huber-

ta 2010

Múzeum vo Sv. Antone; Sloven-
ský poľovnícky zväz Bratislava;  Slo-
venská poľovnícka komora;

f. ŠOMEK Bratislava
Spoluorganizátori Dní sv. Huberta 

2010

Lesy SR, š.p. B. Bystrica; Vojenské 
lesy a majetky SR, š.p., Pliešovce; 
Obecný úrad vo Sv. Antone; 

SRZ Žilina; redakcia TV maga-
zínu Halali P. Bystrica; MO SRZ B. 
Štiavnica; Lesy SR, š.p., B. Bystrica, 
Odštepný závod Krupina, LHO Sit-
no; SOŠL B. Štiavnica; Rímsko-ka-
tolícky farský úrad Sv. Anton; 

f. Bercik Jenkovce;  Ing. Ľ. Šlau-
ka Prenčov; Lukostrelci Sobotovci 

Dubnica nad Váhom; f. Prospect 
Doletina B. Štiavnica; Divadlo J. G. 
T. Zvolen; Klub histórie slovenské-
ho poľovníctva pri SPZ; Holičstvo a 
kaderníctvo Popracová B. Štiavnica; 
Diana - Dobšovičová B. Štiavnica; f. 
Barbier Slezáková B. Štiavnica; Klub 
chovateľov alpských jazvečíkovitých 
duričov pri SPZ;  RgO SPZ Žiar nad 
Hronom; Okresný dopravný inšpek-
torát PZ SR Žiar nad Hronom; Slo-
venská autobusová doprava Zvolen, 
a.s.; Banská Štiavnica - mesto sveto-
vého dedičstva; sokoliari sv. Bavona 
pri ZŠ M. Hella Štiavnické Bane; 
Zoopreparatórium Ján Bahno, Žiar 
nad Hronom 
sponzori a partneri Dní sv. Huberta 

2010

Česká zbrojovka, a. s.; Swarovski 
optik; Hubertlov, vydavateľstvo po-
ľovníckej literatúry Bratislava; pi-
vovar Steiger, a.s. Vyhne; Baldovská 
- prírodná minerálna voda; Huttera 
a spol - výroba a predaj vína Modra; 
Štiavnická sudáreň SK; Mestské lesy 
B. Bystrica; Mestské lesy B. Štiav-
nica; INCHEBA EXPO Bratislava; 
SlovLADA, spol. s r. o.; Sellier & 
Bellot; photoportal ePhoto.sk

mediálni partneri Dní sv. Huberta 

2010

TV magazín Halali, relácia o 
prírode; redakcie časopisov: Poľov- 
níctvo a rybárstvo, Hubertlov, 

Naše poľovníctvo, Lovu zdar!, 
Myslivost, Vojenské lesy, Les & Le-
tokruhy, Lesník; Poľovnícka infor-
mačná databáza www.polovnictvo.
com; Klaudstudio P. Ivaška; Region 
PRESS

info

Múzeum vo Sv. Antone, tel.: 045 
691 39 32, fax: 045 692 19 55, e-mail: 
info@msa.sk; www.msa.sk

MsA

Celoslovenské poľovnícke slávnosti Dni sv. Huberta 2010
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Viac info: Mestský úrad, oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, info: tel.č.:045/290 9009 kultura2@banskastiavnica.sk

Nedeľa 29.8.

PRINC Z PERZIE: PIESKY ČASU
Historický, USA, 2010, 117 min., MP 15, Vstupné:2,50 eur
Krátky prológ predstavuje Dastana, chlapca z ulice, čo sa dostane na 
dvor perzského kráľa ako ten s dobrým srdcom. Získa dvoch súro-
dencov, otca i strýka. O 15 rokov vedú vojny a smerujú do svätého 
mesta Alamut v domnienke nájdenia cudzích zbraní. Mesto obsadia, 
zbrane nemajú, ale nájdu krásnu Taminu a zvláštnu dýku. Perzský 
kráľ je otrávený darovaným rúchom a keďže mu ho daroval Dastan 
(dostal ho na poslednú chvíľu), začnú ho naháňať. Uteká aj s Tami-
nou, aby dokázal svoju nevinu a chránil dýku, ktorú Tamina získala a 
má doviesť na iné sväté miesto.
Začiatok premietania: 20:30 hod.

Piatok 3.9. 

SCHREK 3  ZVONEC A KONIEC
Komédia, animovaný, USA,91 min., Vstupné: 2,50 eur
Shrek, zelený obor so srdcom zo zlata, sa vracia na plátna kín v tre-
ťom pokračovaní úspešnej animovanej série pre celú rodinu! Už sa 
nevie dočkať, až bude môcť konečne opustiť rušný život v kráľovstve 
Za siedmimi horami a vrátiť sa spolu s manželkou Fionou a so svojimi 
priateľmi – Kocúrom v čižmách a Oslíkom – k prostému životu v ba-
žine. V najnovšom príbehu však zistí, že vziať si za ženu princeznú so 
sebou prináša aj patričnú dávku kráľovskej zodpovednosti.
Začiatok premietania: 20:30 hod.

29.8. Rešeto Amfi teáter pod Novým zámkom

17.30 Texasky
17.30 Grassland

Anketa
Prostredníctvom tejto ankety si vás dovoľujeme osloviť v súvislosti 

s revitalizáciou cintorína Zvonový vŕšok, ktorej cieľom je zistiť infor-
movanosť občanov o tejto lokalite a názore na jeho ďalšie využitie.

1) Viete koľko cintorínov má mesto Banská Štiavnica?
a) 6, b) 10, c) 14
2) Viete, kde sa nachádza cintorín Zvonový vŕšok?
a) áno, b) nie
3) Aký je vek cintorína ( približné datovanie jeho vzniku) ?
a) 1.pol. 19.st., b) 1.pol.20.st., c) 1.pol.21.st.
4) Mal by sa, podľa vás, zachovať tento cintorín aj keď už neplní 

svoju primárnu funkciu ( nepochováva sa na ňom)
a) áno, b) nie
5) Myslíte si že lokalita cintorína Zvonový vŕšok by mala byť revi-

talizovaná k využitiu ako:
a) park, oddychová zóna so zachovaním existujúcich hrobov, ktorá 

by tvorila spojnicu medzi sídliskom Drieňová a centrom mesta
b) priestor pre výstavbu
c) cintorín s obnovenou funkciou pochovávania

6) Váš vek:...........
7) Pohlavie:        muž         žena
8) Vzdelanie:      vysokoškolské          stredoškolské          základné

Ďakujem vám za ochotu vyplniť anketový lístok a prosím, aby ste 
ho po jeho vyplnení odovzdali do 6.9.2010 na niektoré z týchto miest:  
Mestský úrad- klientske centrum, obchod COOP Jednota Drieňová 
alebo obchod BALA Križovatka, prípadne na e-mailovú adresu zste-
panekova@gmail.com.
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Reality

Oheň, voda, vzduch, hlina 
a neúnavná snaha človeka 
priblížiť sa predstave dokona-
losti. Cesta dláždená trpezli-
vosťou, pokorou, poznaním 
dávnej minulosti i odvahou 
nových začiatkov. To všetko, 
ba ešte omnoho viac, môže byť 
ukryté v jedinej čajovej miske. 
Držím ju v dlaniach, vníma-
júc jej tajomnú energiu a 
prostredníctvom rozprávania 
výtvarníka Daniela Licharda 
putujem v čase i priestore, 
dozvedám sa o poznaniach 
prastarých kultúr, o keramike 
raku, čajových obradoch, o 
splnených i ešte v nesmelých 
obrysov sa vynárajúcich 
snoch, ale aj o tom, že človek 
má len takú hodnotu, koľko 
znamená pre iných.

Daniel Lichard žije a tvorí v na-
šom meste, v dome obrastenom 
divým viničom, na ulici Daniela 
Licharda. Vraj je to iba náhoda, že 
je pomenovaná po jeho slávnom 
predkovi z otcovej strany, novi-
nárovi a spisovateľovi Danielovi 
Gabrielovi Lichardovi, ktorý bol v 
rokoch 1838-1843 profesorom na 
lýceu v Banskej Štiavnici. Daniel 
sa narodil v Bratislave, no vzťah k 
,,Zlatému mestu“ časom prerástol 
v rozhodnutie stať sa jeho súčas-
ťou. Ako sám povedal, veľmi ho v 
tomto smere ovplyvnil starší brat, 
ktorého si Štiavnica ,,podmani-
la“ už počas štúdia architektúry a 
ktorému sa tiež stala domovom. 
Jedným z mnohých pozitívnych 
faktorov pri rozhodovaní bola aj 
intelektuálna komunita, ktorá sa 
tu sústreďuje a kde našiel veľa dob-
rých priateľov..

Daniel vyštudoval v Slovenskej 
ľudovej majolike v Modre. Praco-
val v Slovenskom fonde výtvar-

ných umení, neskôr sa začal veno-
vať samostatnej tvorbe - fi gurálnej 
a úžitkovej keramike.Jeho tvorba 
bola súčasťou viacerých výstav 
doma i v zahraničí, od roku 2002 
spolupracuje s Dizajn štúdiom 
ÚĽUV. V Škole remesiel ÚĽUV 
pôsobí ako odborný lektor - kera-
mik už od roku 2000.,,Ja sám stále 
hľadám a učím sa.Chcel by som čo 
najviac  odovzdať svojim žiakom, 
na základe remesla im pootvoriť  
dvere poznania a nových možností 
pre rozvoj vlastného cítenia a fan-
tázie.Trendom modernej doby sú 
žiaľ aj mnohé psychické problémy. 
Ľudia zisťujú, že žiť nie je až takou 
samozrejmosťou a práve remeslo a 
umenie môžu byť jednou zo správ-
nych ciest.“ Daniel Lichard sa v sú-
časnosti venuje, ako hobby, hlavne 
úžitkovej keramike so zameraním 
na šálku ako objekt a drobnej plas-
tike.Jeho práce sú obdivuhodné, a 
to nielen dokonalosťou tvarov, ale 
aj škálou farebnosti a odleskov do-
siahnutých technikou redukčného 
vypaľovania glazúry pri teplote 
1020 stupňov Celzia.Oheň a voda 
dávajú dielam konečnú podobu.
Každá nádoba je vlastne originál.

Drobné prasklinky pod povrchom 
vytvárajú kresbu, akési znamenie 
dlhovekosti,  vlastný jazyk, ktorým  
akoby chceli rozprávať svoj príbeh. 
Keramika raku súvisí s japonským 
čajovým obradom.Jeho vývoj do-
siahol vrchol v 15.-16.stor.tvorbou 
veľkých čajových majstrov Mura-
ta Šukóa, Takena Džoóa a Sen no 
Riklúa.Okrem estetiky a výtvar-
ného umenia východných kultúr 
je Danielovou záľubou literatúra a 
poézia haiku. Má rád keltskú hud-
bu, obdivuje tradičný írsky šperk 
a kultúru severských štátov.,,Veľa 
snov v živote sa mi splnilo. Túžil 
som cestovať, spoznávať  krajiny.
Dostal som sa tam srdcom, cez 
kultúru a hudbu.A ešte mám rád 
Slovensko, nádhernú prírodu, 
vodu, ktorá znamená život,sloven-
skú reč a naše múdre ľudové roz-
právky.“

Tak to je Daniel Lichard žijúci v 
dome obrastenom divým viničom 
na ulici Daniela Licharda.Sympa-
tický, až neuveriteľne skromný člo-
vek a jeho ,,svet na dne šálky“,ktorá 
mi už po prvom rozhovore bohat-
stvom ducha pripadala bezodná.

Janka Bernáthová

Svet na dne šálky

Letná súťaž Štiavnických novín
Nové krásne pexeso o Banskej 

Štiavnici môže byť aj vaše. Stačí 
ak v priebehu nasledujúcich šty-
roch čísiel ŠN správne odpoviete 
na súťažné otázky. Na záver našej 
súťaže autori pexesa, Vladimír 
Bárta a Vladimír Barta ml., spolu 
so šéfredaktorom novín, vyžrebujú 

štyroch čitateľov, ktorí si v redakcii 
môžu prevziať svoje výhry. 

3. V pexese je aj dom kde sídlil 

rektorát Baníckej a lesníckej aka-

démie. Je to:

a/ Belhazyovský dom
b/ Fritzovský dom
c/ Žemberovský dom

Správne odpovede posielajte 
do redakcie ŠN, alebo osobne na 
adresu Kammerhofská 1 (budova 
bývalého Katolíckeho gymnázia 
a Katolíckeho spolku pri hoteli 
Grand), v termíne do 8. septembra 
2010. 

Red

Letná súťaž Štiavnických novín

Hľadám spolubývajúceho/-cu,  
2,50 €/deň/osoba, tel.č.: 0914 258 
523 

Predám garáž lokalita pod ZŠ  
J.Horáka, cena 4 000€, tel.č.: 0903 
660 056

Predáme 2-izbový byt na Kri- 
žovatke, čiastočne zrekonštruo-
vaný, cena 23 000 €, www.reali-
tor.sk, tel.č.: 0905 148 574

Dám do prenájmu 3-izbový  
byt, tel.č.: 0903 029 083

Predám 2-izbový byt na Pov- 
razníku, tel.č.: 0905 613 560, 
0915 804 540

Predám 2-izbový byt na Križo- 
vatke v B.Štiavnici, byt je po úpl-
nej rekonštrukcii, cena 35 000 €, 
info na tel.č.: 0908 922 057

Predám stavebné pozemky v  
okrajovej časti Banská Štiavnica 
vo výmere 15 500m2, cena 25,-
€/m2, možnosť dohody, info na 
tel.č.: 0908 922 057

Predám 3-izbový byt na Drie- 
ňovej v OV čiastočne prerobený 
v zateplenom dome na 2.posch., 
cena: 37 000 €, tel.č.: 0917 213 
489

Predám 2-izbový byt na Šteful- 
tove - Hutnícka, cena dohodou. 
Tel. kontakt: 0903 840 249

Dám do prenájmu 3-izbový  
zariadený apartmán v historic-
kom jadre Banskej Štiavnice. Sa-
mostatné WC, kúpeľňa, vírivka. 
Zimná záhrada so zabezpeče-
nou starostlivosťou. Vhodný aj 
ako reprezentačný kancelársky 
priestor. Cena: 540,- eur/mesač-
ne + energie. Kontakt: 0907 302 
262, 0905 987 404.

Predám pozemok blízko cen- 
tra Križovatky 2 200m2 za 33 
000€, dohoda možná, tel.č.: 0907 
684 491

Dám do prenájmu 1-izbový  
RD na Štefultove, tel.č.: 045/692 
92 10 

Prenajmem peknú izbu v RD s  
UK v Štiavnických Baniach, tel.č.: 
0905 578 653

Predám 1-izbový byt na Križo- 
vatke, Dolná 21, cena dohodou, 
tel.č.: 0908 524 290

Predám 2-izbový byt alebo vy- 
mením za 3-izbový v BŠ, tel.č.: 
0905 706 915

Kúpim v okolí Banskej Štiavni- 
ci pasienok, ornú pôdu ale lesný 
pozemok, tel.č.: 0908 531 348

Kúpim na Jergištôlni pozemok  
alebo starý domček, tel.č.: 0908 
531 348
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Daniel Lichard
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B. Štiavnica – Hliník/Hr. 4:1 (1:0), 

góly: 3’ Kminiak, 50’ Drexler, 89’ 

Lupták, 90 *1 Kosec

Pažout – Pajerský (Hanzlík P.), 
Dulaj, Mayer, Budinský, Drexler, 
Barák N., Kosec, Lupták (90’ Beňa-
dik), Halát (46’ Necpal), Kminiak

Stretnutie  prinieslo z našej stra-
ny kvalitný výkon podložený pek-
nými gólmi. Hostia okrem gólu 
a jednej gólovej šance, ktorú im 
zmaril Barák na bránkovej čiare, 
sklamali. Pri lepšom premieňa-
ní šancí, keď strelec jedného gólu 
Kminiak zahodil 3 ďalšie tutovky, 
mohol byť výsledok ešte krajší. Už 
v 3’ sme išli do vedenia po parád-
nej akcii na jeden dotyk po pri-
hrávke Haláta na Kminiaka. V 50’ 
bolo 2:0 po ďalšej paráde. Kminiak 
sa šikovne uvoľnil  na 16-tke a pri-
hrávkou do uličky našiel Drexlera. 
V 90’ využil hrúbku gólmana s ob-
rancom pohotový Lupták. Skóre 
stretnutia uzavrel v nadstavenom 
čase Kosec po bravúrnej prihrávke 

Kminiaka do voľného priestoru. Je 
len na hráčoch, aby potvrdili dob-
rú hru na Divíne.  
III. kolo IV. liga dospelí

Ostrý Grúň - B. Štiavnica „B“ 
4:2 (2:1), góly: 29’, 65’ Ferenčík

KRaják – Boroška (46’ Poan-
čok), Pajerský, Číž, Macko, Beňa-
dik, Hanzlík P., Barák (46’ Kružlic), 
Hrabko (60’ Majerský), Rusnák 
(28’ Ferenčík), Hudák (46’Binder)

Vo vyrovnanom stretnutí roz-
hodli o výsledku stretnutia naše 
nepremenené šance.
3.kolo III. liga SŽ a MŽ

SŽ – B. Štiavnica – Žiar „B“ 5:2 

(2:1), góly: Šemoda 2, Schneider, 
Horák, Gregáň

MŽ – B.Štiavnica – Žiar „B“ 3:0 
(0:0), góly: Prokaj, Pastier, Horák

Naše najmladšie nádeje zaskoči-
li favorita peknou hrou a zaslúžene 
zvíťazili v oboch stretnutiach.    

IV. liga dorast III. kolo
B. Štiavnica – Hliník/Hr. – hos-

tia na stretnutie nenastúpili

Kam na futbal?

IV. liga dospelí 4.kolo 29.8. o 16. 
hod. Divín - B.Štiavnica 

IV. liga dospelí 4.kolo 29.8. o 16. 
hod. Hliník/Hr. - Št. Bane 

II. trieda dospelí 2. kolo 28.8. o 
16 hod. B.Štiavnica „B“ – Sklené 
Teplice

IV. liga dorast 4. kolo 28.8. o 14. 
hod. Tornaľa - B.Štiavnica 

III. liga SŽ a MŽ 4.kolo 28.8.o 
10 – 12. hod. Hliník/Hr. – B. Štiav-
nica

FUDO

ŠPORT

1.  Čierny Balog  3  3  0  0  13:2  9
2. Žiar nad Hronom 3 3 0 0 7:2 9
3. Poltár 3 2 1 0 5:3 7
4. Bystrica - Podlavice 3 2 0 1 12:2 6
5. Jednota Málinec 3 2 0 1 5:3 6
6. FK 34 Brusno 3 1 1 1 4:4 4
7. FC Slovan Divín 3 1 1 1 4:7 4
8. Banská Štiavnica 2 1 0 1 5:5 3
9. MFK Revúca 2 1 0 1 2:3 3

10. Štiavnické Bane 3 1 0 2 4:6 3
11. Dolná Strehová 3 0 1 2 2:10 1
12. Prameň Kováčová 2 0 0 2 2:4 0
13. Hliník nad Hronom 2 0 0 2 1:5 0
14. Veľký Blh 3 0 0 3 2:12 0

InzerciaReality

Kvalitná hra – vysoké víťazstvo

Cestný beh pod názvom Belan-
ská pätnástka sa konal 15.8.2010 
(nedeľa) v Bielom Potoku pri Ru-
žomberku. Už jeho 35. ročník ab-
solvoval aj náš bežecký veterán. 
Na 10 km trati v kategórii nad 70 
rokov – 1. miesto  obsadil Juraj 
Cengel z Banskej Štiavnice. Blaho-
želáme.

V maďarskom Komárome sa 
konal 14. ročník Lesného behu 
pod názvom Fenyves Futás, pre-
tek sa konal za slnečného počasia 
na dvoch tratiach na 3,2 km a 13,2 
km, na tieto preteky sa vybrali zá-

stupcovia Tanád Sportu z Banskej 
Štiavnice na čele s jeho majiteľom 
p. Robertom Prefertusom, ktorý 
má zmysel nielen  pre beh, ale aj 
pre iné športy (plávanie, triatlon, 
duatlon). Na štart 3,2 km trati sa 
postavilo 102 pretekárov. Výsled-
ky:
1. Kubík Roland –TSC Geotech – 

10:23

2. Szögi István – TSC Geotech – 

10:59

3. Matis Daniel – Tanád Sport – 

11:10

V kategórii M 46-50 r. – 1. Matis Da-

niel – Tanád Sport – SVK

Na štart 13,2 km trať sa postavi-
lo 120 pretekárov – 8. Kozák Peter 
– Tanád Sport – SVK – v absolút-
nom poradí.

V kategórii M 41 – 45 r.:
1. Kozák Peter – Tanád Sport – 

57:28

2. Prefertus Robert – Tanád Sport  

1:07.11

Blahoželáme! Len je na škodu 
veci, že sa v našom meste vytratili 
cestné behy. A bolo ich dosť, ško-
da...

red

Bežci stále aktívne

IV. liga: Št. Bane – Kováčová 2:1 

(0:1)

Š. Bane: Blažko – M. Pavlík 
(81’ Kmeť), Holmík, V. Pavlík, 
Spišiak (46’ Košarník), Šima, 
Osvald, Turkota, Michálek, Sojka 
(53’ Beňo), Ondrík

150 divákov, rozhodoval Fá-
ber.

Domácim sa vydaril úvod do 
zápasu, vytvorili si prevahu i šan-
ce, no paradoxne to bol nováčik 
4. ligy, ktorý sa ujal vedenia 0:1. 
Úvod 2. polčasu sa domácim 
vydaril lepšie, v 50’ Michálek  
vyrovnal na 1:1 a po ďalších šan-
ciach opäť Michálek v 83’ vsietil 
víťazný gól.

Ostatné výsledky: V. Blh – L. 
Vieska 0:1, Podlavice – D. Stre-
hová 6:0, Brusno – Poltár 1:2, 
Málinec – Č. Balog 0:1, Revúca 
– Divín 0:2

II. trieda 1. kolo

V. Lehota – Prenčov 11:0
Takýto úvod do nového roční-

ka sa zrejme hráčom a priazniv-
com mužstva spod Sitna nepri-
snil ani v najhoršom sne.

H. Hámre – B.Belá 0:0
Ani hráčom B. Belej sa v pre-

miére jesennej časti nepodarilo 
steliť gól, ale keďže ani žiadny 
neinkasovali, priviezli si domov 
1 bod.

Kto? Kedy? S kým?

II. trieda juh: nedeľa 29.8. o 
16 hod. Prenčov – M. Lehota, B. 
Belá má voľno

I. trieda žiaci: nedeľa 29.8. o 14 
hod. Župkov – Š. Bane

malý futbal: sobota 28.8. o 10 
hod. Rudno – B. Belá

Roman Kuruc 

Ďalšie futbalové 
výsledky:

Predám garáž, tel.č.: 0918 474  
861

Predám 2-izbový byt na Kri- 
žovatke vo veľmi dobrom stave 
s pekným výhľadom: cca 54m2, 
nové okná, skrinky atď. Primeraná 
cena, kontakt: 0903 846 652, 0903 
795 775.

Mladá rodina s 1 dieťaťom oba- 
ja zamestnaní hľadá 2-izbový byt 
v BŠ do dlhodobého prenájmu, 
tel.č.: 0904 100 592

Predáme 3-izbový byt na Drie- 
ňovej, cena: 28 500 Eur, tel.č.: 0905 
148 574

V budove Ortler na Ul. Dolná  
6/A prenajmem priestory 42 m2. 
Vchod z hlavnej cesty, tel.č.: 0907 
425 002, 0908 588 342

Directreal Top hľadá pre svojich  
klientov nehnuteľnosti. Nájdete 
nás na ul. Križovatka 5. Tel.č: 0908 
906 704

Prenajmem nový 1-izbový byt  
v rodinnom dome pod Kalváriou, 
tel.č.: 0910 488 211

Vykupujem staršie PB fľaše, platba  
v hotovosti, tel.č.: 0907 636 771

Predaj nových prázdných PB fl iaš.  
Tel.č.: 0907 437 492

Predám karisieť 2 x 3, 4 x 20 x 20,  
cena 4,50 €/ks, tel.č.: 0908 531 348

Predám 2 a 10 kg PB fľaše, tel.č:  
0908 531 348

Predám funkčnú záhradnú kosač- 
ku Viking MB 400, cena 50 €, tel.č.: 
0908 927 798
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INZERCIA

Prenajmeme nové kan-
celárske priestory (40m2) 
v Banskej Štiavnici, na 
ulici Dolná 5. Mesačný 
nájom 265,-€ bez energií. 

KONTAKT: 045/ 692 
2080 Tidly, s.r.o.

Ponúkam prácu na 
stavbe. Príležitostne 
i na trvalý pracov-
ný pomer. Kontakt: 
0915 181 410

Firma KOVA CAR J& M ponúka:
Exkluzívne kováčske práce pre Vás
Rodinné domy, chalupy, Vchodové brány, ploty, mreže, Špeciálne neo-

tvoriteľné zámkové systémy, 
Najkratšie dodacie lehoty za najnižšie ceny na trhu
 „TERAZ  AKCIA“
Dovoz na Slovensku zdarma
Bonus: 5% zľava  Tel.č.: 0949 365 944 

INTEMON s.r.o. Horná Huta 
1631, 969 01 Banská Štiavnica  
príjme do  pracovného pomeru 
s nástupom ihneď 

Účtovníka/-čku 
Požadujeme: úplné stredné 

odborné vzdelanie s maturitou, 
znalosť podvojného účtovníctva, 
prax min. 3 roky, spoľahlivosť, 
fl exibilita, znalosť účt. programu 
Pohoda - výhodou

Ponúkame: stabilnú prácu, 
dobré platové podmienky

Záujemcovia hláste sa adrese: 
INTEMON s.r.o., Tabaková 1, 

Banská Štiavnica alebo na t. č. 
0911550999

Predám štiepané drevo 1pm/39€  
a metrovicu 1 pm/28,50 €, 0908 531 
348

Predám detskú izbu vo veľmi za- 
chovalom stave, farba svetlé drevo 
kombinácia s jemnou zelenou, cena: 
160 €, tel.č.: 0905 912 740

Predám autosedačku zn. MAXI  
COSI (0-13 kg) vajíčko tmavo-mod-
rá farba, strieška –nehavarovaná za 
symbolickú cenu 20€, tel.č.: 0905 814 
624

Predám kočík trojkolku – rakúskej  
výroby zn. HAUCK tmavo modrá 
farba, pláštenka za 40 €, tel.č.: 0905 
814 624

Inzercia


