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InzercIa

Primátorka mesta Mgr. 
Nadežda Babiaková zvolala na 
21.8.2013 rokovanie MsZ

Neprítomní (ospr.): PaedDr. Mi-
lan Klauz, Peter Ivaška, Ing. Miriam 
Blaškovičová, Ing. Ján Mojička
MsZ schválilo:
- Program rokovania zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva v Ban-
skej Štiavnici s dátumom 21. au-

gust 2013
A. plnenie rozpočtu  mesta pod-
ľa platnej rozpočtovej klasifikácie k 
30.6.2013 nasledovne:
1. Bežný rozpočet
- príjmy/2 738 101,73 €
- výdavky/1 457 319,27 €
2.Kapitálový rozpočet
- príjmy /24 194,22 € 
- výdavky/173 255,66 €
3.Školy a školské zariadenia:

- príjmy/60 589,35 €
- výdavky/973 387,95 €
4.Príjmy spolu/2 822 885,30 €
5.Výdavky spolu /2 603 962,88 €
Rozdiel (prebytok)/218 922,42 €
6.Finančné operácie:
- príjmy/158 329,23 €
- výdavky/73 022,01 €
B. Monitorovaciu správu programo-
vého rozpočtu Mesta Banská Štiav-
nica k 30.6.2013

Aj v tomto roku uzavrú 
kultúrne leto v Banskej 
Štiavnici tradičné Salaman-
drové dni, ku ktorým sa ale 
výnimočne tentoraz pripájajú 
aj iné podujatia. 

Bohaté kultúrne dianie dostáva 
naše mesto stále viac do povedomia 
Slovákov, a tak tohtoročné mestské 
slávnosti a na ne nadväzujúce pod-
ujatia budú priam symbolickým zá-
verom leta v našom meste. Mest-
ské slávnosti už tradične ponúkajú 
čiastkové programy, ktoré majú am-
bíciu pokryť čo najväčšie spektrum 
obyvateľov i návštevníkov mesta. 
Na svoje by si mali prísť fanúšikovia 
náročnejších žánrov i veselej zába-
vy, deti i dospelí, ženy i muži. Tohto-
ročné Salamandrové dni, pripomí-

najúce si 775. výročie mestských 
práv a 20. výročie zápisu do Zozna-
mu svetového dedičstva UNESCO 
majú ambíciu toto všetko naplniť. 
Dôležitú úlohu počas podujatia hra-
jú tzv. oficiálne podujatia, akými sú 

celoslovenské oslavy Dňa baníkov, 
geológov, hutníkov a naftárov, či 
slávnostné zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva v kostole sv. Katarí-
ny spojené s udeľovaním výročných 
cien mesta. 
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Čelo Salamandrového sprievodu foto Marián Garai
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Čakajú nás výnimočné dni

Z augustového rokovania MsZ

Pozvánka
Primátorka mesta Banská Štiav-
nica Vás pozýva na slávnostné 
zasadnutie Mestského zastupi-
teľstva v Banskej Štiavnici, ktoré 
sa uskutoční v rámci mestských 
osláv Salamandrových dní 2013, 
v piatok 6. septembra 2013 o 
13.00 hodine v Kostole sv. Katarí-
ny. Salamandrové dni sa uskutoč-
nia pod záštitou prezidenta SR J. 
E. Ivana Gašparoviča. Zdar Boh!

Mgr. Nadežda Babiaková
primátorka mesta

Monografia 
Dňa 31.8. o 9:30, na začiatku progra-
mu tohoročných Dní sv. Huberta 
bude uvedenie do života farebnej re-
prezentačnej monografie o Svätom 
Antone, ktorá bude obsahovať všet-
ko podstatné o prírodných pome-
roch obce a jej širšieho okolia, histó-
rii,  pamätihodnostiach,  tradičných 
podujatiach, zvykoch a nárečí obce, 
ale aj o najvýznamnejších osobnos-
tiach, ktoré preslávili Svätý Anton v 
minulosti nielen na Slovensku, ale 
aj vo svete. Prezentácia novej mo-
nografie bude aj za prítomnosti pre-
zidenta SR, veľvyslanca USA v SR, 
ministrov pôdohospodárstva a škol-
stva, ako aj ďalších vzácnych hostí. V 
tento deň si budú môcť záujemcovia 
o publikáciu, ktorá má aj anglické a 
maďarské resumé, ju zakúpiť za zvý-
hodnenú cenu. Na podujatie srdeč-
ne pozýva  Jozef Baranyai

Salamandrov� dn� 
05.09. - 08.09.2013
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mestská polícia
informuje

z programu
primátorky

26. 8. 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  na oddelenie štátnych 
sociálnych dávok (I. poschodie, 
kanc. č. 217, 218, 219) predložili 
potvrdenie o návšteve školy, za úče-
lom aktualizácie údajov potrebných 
pre posúdenie trvania podmienok 
nároku na prídavok na dieťa.
Tlačivo „Potvrdenie o návšteve ško-
ly“ je potrebné dať potvrdiť v škole, 

ktorú navštevuje  dieťa. Ak dieťa v 
šk. roku 2013/2014 nepokračuje v 
štúdiu, je potrebné predložiť doklad 
o ukončení štúdia (napr. kópia ma-
turitného vysvedčenia, výučného 
listu resp. potvrdenie školy). Poža-
dované doklady je potrebné  doru-
čiť  úradu najneskôr do 20.09.2013. 
V prípade, že zápis študenta vyso-
koškolského štúdia sa koná po uve-
denom termíne,  je potrebné potvr-
denie doručiť úradu čo najskôr po 
zápise. Slavka Knoppová

Nárok na prídavok na dieťa
Pracovné rokovanie k riešeniu  �
problematiky Ul. srnčia. 
Pracovné rokovanie zo zástup- �
cami Oblastnej organizácie ces-
tovného ruchu Región Štiav-
nica. 
Práca v meste, individuálne  �
pracovné stretnutia.   
  
27. 8.
Pracovné stretnutie k  prípra- �
ve a organizačnému zabezpe-
čeniu podujatia Salamandrové 
dni 2013.
Uskutočnila sa gremiálna po- �
rada zástupcov mestských spo-
ločností a vedúcich oddelení 
MsÚ.  
  
28. 8.
Pracovné rokovanie k proble- �
matike bežkárskych tratí so zá-
stupcami spoločnosti Mestské 
lesy Banská Štiavnica, s.r.o.  a 
Oblastnej organizácie cestov-
ného ruchu Región Štiavnica.  
Zasadnutie valného zhromaž- �
denia  Oblastnej organizá-
cie cestovného ruchu Región 
Štiavnica. 
Účasť na spomienkových osla- �
vách 69. výročia Slovenského 
národného povstania. 
Účasť na uvedení diela rekto- �
ra Hudobnej a umeleckej aka-
démie Jána Albrechta v Ban-
skej Štiavnici prof. PhDr. Egona 
Kráka, ArtD. CIRILLO - METO-
DIADA.  
  
30. 8.
Práca v meste, individuálne  �
pracovné stretnutia. 

Andrea Benediktyová

Centrum voľného času v Ban-
skej Štiavnici v školskom roku 
2013/2014 otvára nové  záujmo-
vé krúžky v tanečných odboroch, 
ako sú: klasický tanec s umeleckým 
doplnením – tanečná klasika a štú-
dium orientálnych tancov pre veko-
vé kategórie: 
- od 3 – do 5 rokov
- od 6 – do 9 rokov
- od 10 – do 12 rokov
- + pokračovanie základného súbo-
ru s členmi bývalého tanečného sú-
boru Texasky.
Tieto tanečné záujmové krúžky v 

Centre voľného času sa uskutoč-
nia pod vedením Scarlet Lehotst-
kej, ktorá pracovala v baletnej ško-
le Angels v spolupráci s baletnou 
choreografkou vo VA CAERANO 
SAN MARCO. Informovať sa môže-
te o uvedených tanečných ZK v CVČ 
L. Svobodu 40 v Banskej Štiavnici 
a na telefónnych číslach 6911626, 
0907598567  Kompletná krúžková 
činnosť Centra voľného času bude 
ponúknutá od 02.09.2013 a rodičia 
môžu prihlásiť svoje deti na vybrané 
krúžky najneskôr do 10.09.2013.

J. Machilová

Tanečné záujmové krúžky 

Znečistenie miestnej komuni-
kácie 
Dňa 15.8. hliadka MsPo zisti-
la, že  na Ul. Višňovského v Ban-
skej Štiavnici došlo k znečisteniu 
miestnej komunikácie v dôsled-
ku skládky stavebného materiá-
lu. Príslušníci MsPo vykonali ob-
jasňovanie prípadu. Bola zistená 
zodpovedná osoba, ktorým bol  
M.B.. Priestupok bol riešený  ulo-
žením blokovej pokuty a miesto 
bol povinný vyčistiť.    
Verejný poriadok 
Na základe vyhodnotenia bez-
pečnostnej situácie a podne-
tov od občanov príslušníci MsPo 
budú vykonávať zvýšené kontro-
ly verejného poriadku  a  čistoty 
v lokalite Povrazník s dôrazom 
na Ul. budovateľská. V prípade, 
že bude hliadkami MsPo zistené 
protiprávne konanie, bude to dô-
razne riešené v zmysle zákona.    
Poškodený kryt na plynovom 
rozvode
Dňa 15.8.  hliadka MsPo zisti-
la, že v Banskej Štiavnici na Ul. 
Trate mládeže je poškodený kryt 
ventilu na plynovom rozvode. Z 
dôvodu, aby nedošlo k ohroze-
niu  života, zdravia a majetku ob-
čanov bola závada nahlásená na 
SPP a zabezpečené jej odstráne-
nie.   

 Vladimír Kratoš

Oznam
Bytová správa s.r.o. Banská 
Štiavnica, pozýva obyvateľov 
a návštevníkov mesta Banská 
Štiavnica do Mestských kúpeľov 
– plavárne. Otvárame v sobotu 
7.9.2013.
Plavecký bazén:
Pondelok /   zatvorené
Utorok /11.00-20.30 
Streda / 13.00-20.30 
Štvrtok / 13.00-20.30 
Piatok / 13.00-20.30 
Sobota / 14.00-20.00 
Nedeľa / 14.00-20.00 

V týchto dňoch je realizovaná re-
konštrukcia nových autobusových 
zastávok spolu s príslušenstvom. 
Nové autobusové zastávky boli 
umiestnené na miestach pôvod-
ných zastávok a to pod Kalváriou 
v oboch smeroch (2 ks), pod sídlis-
kom Drieňová v oboch smeroch (2 
ks), pri ÚPSVaR na Ul. A.T. Sitnian-
skeho v oboch smeroch (2 ks) a na 
Povrazníku, Ul. Exnára (1 ks). Kaž-

dá zastávka je vybavená lavičkami, 
smetným košom, reklamným pane-
lom a panelom na cestovný poria-
dok. Zastávky boli realizované z ne-
návratného finančného príspevku 
Pôdohospodárskej platobnej agen-
túry v maximálnej výške 19 196,36 
Eur. Rekonštrukciu zastávok reali-
zovala firma Eurofima, s.r.o., Myja-
va v spolupráci s Technickými služ-
bami, m.p. red

Nové autobusové zastávky
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V tomto príspevku sa ale 
pokúsime vybrať niektoré zaujímavé 
body programu, určené celej verejnos-
ti (celý je zverejnený na inom mieste 
ŠN).
Už v stredu 4.septembra o 18:30 hod. 
sa návštevníci dočkajú netradičného 
otvorenia Salamandrových dní. Bude 
ním premietanie nového slovenského 
filmu Banícky chlebíček, ktorý mapuje 
trpkú realitu života v oblasti Gemera 
po zániku baníctva. Vo štvrtok 5. sep-
tembra by som upriamil pozornosť na 
vernisáž výstavy Krotenie živlov, kto-
rá je venovaná 300. výročiu narodenie 
J.K. Hella. Tomuto významnému ved-
covi a jeho rodine bude nasledujúci 
deň – piatok 6. septembra venovaný aj 
ďalší výnimočný Deň otvorených dve-
rí v Štátnom ústrednom banskom ar-
chíve. Zo štvrtkových podujatí by som 
ešte rád upozornil na koncert klasic-
kej hudby, ktorý pripravil v Základnej 
umeleckej škole E. Prochác so začiat-
kom o 17:00 hod.
Piatkový program bude patriť jar-
moku a ľudovej hudbe s jej rôznymi 
podobami. Sme veľmi potešení, že 
nový nájomca Amfiteátra prispieva 
už v úvode svojho pôsobenia do Sa-
lamandrových dní výnimočným kon-
certom. Od 18:00 hod. sa v tomto ma-
gickom priestore predstaví legenda 
českej scény Čechomor (vstupenky je 
možné zakúpiť aj v Informačnom cen-
tre). Na Námestí sv. Trojice bude zas 
od 15:00 hod. program, v ktorom vy-
stúpi detský folklórny súbor Matičia-
rik, Martinka Bobulová, Balkansam-
bel, Arzén, Hrdza a iní. Spoločným 
menovateľom týchto vystúpení bude 

ľudová hudba a jej podoby – od tra-
dičného poňatia, až po moderné. Bez-
pochyby vrcholom večera bude Sala-
mandrový sprievod, ktorý odchádza 
z Križovatky o 19:00 hod. a do cen-
tra príde okolo 20:30 hod. Ako jeho 
predvoj zažijú návštevníci sprievod 
baníckych spolkov, ktorí sa pohne o 
cca 19:30 z priestorov v blízkosti bý-
valej Tabakovej továrne. Veľké pre-
kvapenie čaká na návštevníkov hneď 
po skončení sprievodu na Námestí sv. 
Trojice, nenechajte si ho ujsť!
Sobotný deň bude na námestí patriť 
deťom. Zažijú nielen rôzne vystúpe-
nia, ale aj flašinet, tvorivé dielne a na-
učia sa niečo z baníckej histórie mesta. 
Okrem nich bude prebiehať tradičná 
súťaž v pretláčaní rukou a od 10.00 
hod. na lúkach pri Kalvárii začne nové 
podujatie – Turci idú!, ktoré je realizo-
vané s podporou EÚ v rámci projek-
tu ROP Podpora infraštruktúry ces-
tovného ruchu v štiavnickom regióne. 
Toto podujatie iste zaujme najmä ro-
diny s deťmi – dočkajú sa ukážok bo-
jového umenia v podaní šermiarskych 
skupín, čaká na nich dobová kuchyňa, 
hudba, tance a iné prekvapenia. Celý 
program vyvrcholí o 18:00 hod. bit-
kou medzi janičiarskym oddielom a 
uhorskou šľachtou.  
Na sobotnú akciu nadviaže nedeľná – 
šermiarsky turnaj. Ten sa bude konať 
na netradičnom mieste – Amfiteátri 
Kalvária. Svoje umenie predvedú čle-
novia viacerých skupín a o celodennú 
zábavu bude iste postarané. Podujatie 
bude rovnako realizované s podporou 
EÚ a spomenutého programu.
Uvedený výber je len malou ukážkou 

toho, čo sa dá v Banskej Štiavnici zažiť 
počas prvých septembrových dní. Ve-
ríme, že z bohatej ponuky si každý nie-
čo vyberie. Zároveň by sme veľmi radi 
požiadali všetkých domácich, aby na 
presun na podujatia využívali verejnú 
dopravu, prípadne vlastné nohy, keď-
že najmä v piatok a sobotu očakávame 
zvýšený záujem návštevníkov mesta 
o podujatia, a tým aj mimoriadne ne-
priaznivú situáciu v doprave.  Platí to 
aj v prípade podujatia Turci idú!, kto-
ré sa uskutoční v blízkosti Kalvárie, na 
tzv. „Lógroch“. Za pochopenie ďakuje-
me!                          Rastislav Marko
Hlavní partneri: Pivovar Steiger, U. 
S. Steel Košice, Ministerstvo kultúry 
SR, BBSK, SPP. Partneri: Slovenské 
banské múzeum, Štátny ústredný 
banský archív, Cultour, s.r.o., Slo-
venská autobusová doprava Zvolen, 
a.s., Železničná spoločnosť Sloven-
sko, a.s., Slovenská banská komora, 
Slovenská banícka spoločnosť, Ban-
skoštiavnicko – hodrušský banícky 
spolok, Združenie baníckych spolkov 
a cechov Slovenska, Slovenské zdru-
ženie výrobcov kameniva, Zväz hut-
níctva, ťažobného priemyslu a ge-
ológie SR, Fakulta Berg TU Košice, 
Vysoká škola banská Ostrava, Mis-
kolci Egyutelem, Západomaďarská 
univerzita Sopron, Ministerstvo hos-
podárstva SR, Ministerstvo život-
ného prostredia SR, Hlavný banský 
úrad, Stredné školy v Banskej Štiav-
nici, Hontex – pekáreň. Mediálni 
partneri: Rádio Expres, TASR, Kam 
do mesta, Podujatie.sk, Zaujimavos-
ti.net, MY - noviny žiarskej kotliny, 
ECHO, VIO TV a Štiavnické noviny. 
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Čakajú nás výnimočné dni

Piatok 6.9.2013
Od 9:00 sa uzatvorí Nám sv. Troji-
ce, kde sa rozložia stánky – poria-
dok bude zabezpečovať Mestská po-
lícia v Banskej Štiavnici. Od 12:00 
sa uzatvorí vjazd do centra mesta v 
križovaní Ul. A.Kmeťa, Akademická 
a Kammerhofská a z opačnej strany 
na Ul. A.Sládkoviča pri Frauenber-
gu. Do priestoru centra mesta budú 
púšťané vozidlá len pozvaných hos-
tí a usporiadateľské vozidlá s povo-
lením. Od 14:00 sa uzatvorí na Aka-
demickej ulici nad penziónom Matej 
jedna polovica komunikácie a bude 
možné parkovanie na pravej strane 
až po Ul. mierová. Od 16:00 sa uza-
tvorí aj vjazd z Ul. akademická na 
Kammerhofskú, vjazd z Ul. mládež-

nícka na Ul. dolná a Križovatka pri 
„bývalom stánku A je to“, tak, aby 
sa Ul. dolná a Kammerhofská sta-
li bezpečným korzom pre chodcov, 
čo bude aj od 19:00 trasa Salaman-
drového sprievodu. Salamandrový 
sprievod sa pohne o 19:00 z priesto-
ru Technických služieb, m.p. Posta-
vené budú pred kruhovú križovat-
ku a k predajni Remeslo policajné 
hliadky, ktoré zabezpečia krátko-
dobé odstavenie premávky, počas 
prechodu sprievodu. Rozostavenie 
a pohyb hliadok bude zabezpečovať 
OO PZ Banská Štiavnica.
V sobotu 7.9.2013 
Uzatvorené bude len Nám. sv. Troji-
ce a časť Radničného námestia pod 
kostolom a za „Hríbom“. Celé pod-

ujatie bude ukončené v sobotu cca 
19:00. V sobotu 7.9.2013 bude v 
priestore Hájik a „Kalvárskych lúk“ 
prebiehať kultúrne podujatie Tur-
ci idú. V rámci podujatia dôjde k 
uzatvoreniu Ul. hájik a Pod kalvá-
riou. Vytvorí sa parkovacia plocha 
na Ul. hájik a zjednosmernenie Ul. 
M.M.Hodžu s pozdĺžnym státím na 
ľavej strane vozovky. Túto činnosť 
bude zabezpečovať usporiadateľská 
služba spolu s Mestskou políciou 
Banská Štiavnica. 
Prosíme všetkých motoristov, aby v 
týchto dňoch vo väčšej miere dodr-
žiavali pravidlá cestnej premávky a 
riadili sa pokynmi príslušníkov po-
licajných zložiek.

Dušan Vahlandt

Dopravné obmedzenia počas Salamandrových dní

Kam v BŠ a 
okolí?
(28.8.-7.9.)
28.8. Schemnitiensis: Závereč-
ný koncert festivalu 
Egon Krák: Oratórium Cirillo-
Metodiada 
Kostol Nanebovzatia Panny 
Márie, 16:00 
29.8./5.9. Tvorivé dielne pre 
šikovné rúčky
Kaviareň Divná pani, 17:00-
19:00, vstup: 3 € 
30.8. DJ Aqua Night
Pražovňa, 21:00
31.8.-1.9. Dni svätého Huberta 
Múzeum vo Svätom Antone
31.8. Memoriál Dežka Štrbu 
Športový deň, hudba, vatra. 
Futbalové ihrisko, Ilija
31.8. Pečené prasiatko na Tera-
se u Blaškov
Koncert: Kováčovci z Hrochoti 
a Baďančianka, Počúvadlianske 
jazero, od 18:00
31.8. Divadlo bez domova: Zá-
zračné dieťa
Multimediálno-pohybová in-
scenácia.
Hudba: Oskar Rózsa.
Kultúrne centrum, 20:00
1.9. Augustovo-septembrový 
Brunch
Art Café, 10:00-11:30
4.9. Film: Banícky chlebíček
Kino Akademik, 18:30
5.9. Vernisáž výstavy: Krotenie 
živlov
Berggericht, 16:00
5.9. Salamandrový koncert kla-
sickej hudby
ZUŠ, Nám. Sv. Trojice, 17:00
6.-7.9. Haraburdy
Burza (ne)potrebných vecí.
Kammerhof, 9:00-16:00 
6.9. Deň otvorených dverí v 
Štátnom ústrednom banskom 
archíve, 9:00 – 18:00 
6.-7.9. Burza minerálov 
pia 14.00–19.00, so 9.00 – 
16.00
SPŠ S. Mikovíniho
6.9. Koncert: Čechomor
Amfiteáter pod Novým zám-
kom, 18:00
7.9. Noc na Starom zámku
20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Info: muzeumbs.sk
7.9. Pečené prasiatko na Tera-
se u Blaškov 
Koncert: Pohoda
Počúvadlianske jazero, od 
18:00
Zmena programu vyhradená!

Región Banská Štiavnica         
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- Rozbor hospodáre-
nia TS, m. p. Banská Štiavnica k 
30.06.2013
- v nákladoch:  384 295  €                     
- výnosoch: 385 805  €
-  hospodársky výsledok  + 1 510  € 
- Výročnú správu o konsolidovanej 
účtovnej závierke za rok 2012
1. Súvahu konsolidovaného celku k 
31.12.2012: 
- Aktíva/70 309 830,57 €
-Pasíva/70 309 830,57 €
2. Výkaz ziskov a strát konsolidova-
ného celku k 31.12.2012:
-Náklady/ 9 371 007,63 €
-Výnosy/ 9 154 049,73 €
-Hospodársky výsledok za celok - 
216 957,90 €
- Zmluvu o postúpení práv a po-
vinností investora (stavebníka) 
k vodnej stavbe „Banská Štiavni-
ca – odkanalizovanie Ul. 8. mája“ a 
„Banská Štiavnica – odkanalizova-
nie Ul. SNP“, investora „Mesto Ban-
ská Štiavnica“ investorovi „Stredo-
slovenská vodárenská spoločnosť, 
a.s., Banská Bystrica
- Uzatvorenie Zmluvy o budúcej 
kúpnej zmluve medzi Mestom Ban-
ská Štiavnica a SSE, a. s.,  Žilina k 
stavbe „Banská Štiavnica – Železni-

čiarska – Zahustenie TS“
MsZ udelilo:
- podľa VZN mesta Banská Štiavni-
ca č. 2/2009 – Štatútu mesta Ban-
ská Štiavnica: 
- v zmysle § 15 - Cenu za záchranu 
kultúrneho dedičstva a rozvoj mes-
ta Banská Štiavnica: PhDr. Mikulá-
šovi Čelkovi, prof. PhDr. Karolovi 
Horákovi, CSc., PaedDr. Milanovi 
Marošovi, PhD. a v zmysle § 16 - Vý-
ročnú cenu mesta Banská Štiavnica: 
Mgr. Bohuslavovi Melicherčíkovi
Majetkové veci mesta:
- prevod nehnuteľnosti na Ul. Je-
senského v Banskej Štiavnici – pria-
my odpredaj pozemku p. CKN č. 
824, žiadateľ M. Šurka s manž.
- návrh na uplatnenie predkupné-
ho práva Mesta Banská Štiavnica k 
pozemkom Drieňová,  JUDr. I. Ko-
váčová
- zámer na prevod nehnuteľnosti na 
Ul. M. Benku v Banskej Štiavnici, 
žiadateľ Š. Chríbik s manž. 
- zámer na prevod nehnuteľnosti na 
Ul. M. Benku v Banskej Štiavnici, 
žiadateľ M. Ivanič s manž.
- zámer na prevod nehnuteľnosti na 
Ul. M. Benku v Banskej Štiavnici, 
žiadateľ K. Turoň s manž. 

- návrh na vyhlásenie 3. obchodnej 
verejnej súťaže rodinného domu – 
Križovatka 25  
MsZ vzalo na vedomie:
 - kontrolu plnenia uznesení zo za-
sadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Banskej Štiavnici, konaného dňa 
18. júla 2013
- Správu o kontrolnej činnosti hlav-
ného kontrolóra Mesta Banská 
Štiavnica za 1. polrok 2013
Informatívne správy:
-  Informatívnu správu o príprave 
Salamandrových dní 2013
- Informatívnu správu o možnosti 
zapojenia Mesta Banská Štiavnica 
do medzinárodného projektu „SCI: 
Sport as a tool for Citizens´ Inclu-
sion“ (SCI: Šport ako nástroj pre-
začleňovanie znevýhodnených ob-
čanov do spoločnosti) s talianskym 
mestom Castrignano del Capo ako 
žiadateľom o dotáciu z EÚ
- Informatívnu správu o vypracova-
ní, prerokovaní a postupe obstará-
vania „Urbanistickej štúdie - obyt-
ná zóna v lokalite Štefultov, Banská 
Štiavnica
Po interpeláciách a otázkach po-
slancov primátorka mesta rokova-
nie ukončila. ŠN

•1.str.

O tohtoročnom Salamandrovom 
sprievode sme sa porozprávali 
s hlavnou organizátorkou Ing. 
Dalmou Štepánekovou:

Pani Štepaneková, kedy sa zača-
lo s prípravami na Salamandrový 
sprievod?
„S prípravami som začala v mesia-
ci júni, kedy som vedela, kto pôj-
de do sprievodu. Išlo o hlavné só-
lové postavy, ktoré sú dôležité. Pri 
tejto príležitosti chcem vyzdvih-
núť najmä tých, ktorí už niekoľ-
ko rokov spolupracujú  so mnou a 
opäť sa prihlásili aj tento rok. Vy-
soko si to cením a vyslovujem po-
ďakovanie všetkým Salamandrov-
níkom. Tento rok mám problém 
so zabezpečením študentov, na-
koľko sú mimo Banskej Štiavnice 
a stav je veľmi nepriaznivý. V pon-
delok je otvorenie školského roku 
a v piatok je už Salamadrový sprie-
vod. Preto by som bola rada, keby 
aj v budúcnosti bolo na prípravu 
študentov aspoň 10 dní. Niektoré 

školy sa ale aj napriek tomuto po-
stavili k tejto situácii pozitívne a 
zabezpečujú študentov podľa po-
treby. Salamandrový sprievod je 
naozaj výnimočný takýto sa nikde 
inde na svete nerealizuje, a preto 
by sme mali byť na tieto tradície 
hrdí. Máme veľa akcií typu baníc-
kych sprievodov, ale to nie sú Sala-
mandre ako je tomu u nás. V iných 
mestách by tiež chceli mať takýto 
Salamandrový sprievod ako je or-
ganizovaný u nás.“
Koľko postavičiek sa ho tento 
rok zúčastní?
„Tento rok sa zúčastní tak ako vlani 
približne rovnaký počet ľudí. Ten-
to rok som organizáciu úplne pre-
robila, nakoľko došlo k obmedzeniu 
priestorov na Technických službách 
a ostala nám len jedáleň, takže kos-
týmy pre hlavné postavy odovzdám 
predtým a v týchto priestoroch bu-
dem vydávať kostýmy pre vedľaj-
šie postavy. Musím sa pochváliť, 
že máme vybudovanú šatnicu pre 
všetky postavy Salamandrového 

sprievodu, nič si nemusíme požičia-
vať, takže náklady na Salamandro-
vý sprievod sa tak výrazne znížia a 
sú minimálne.“     
S akými problémami pri organi-
zovaní máte najväčšie starosti?
„Najväčší problém je zohnať ľudí do 
Salamandrového sprievodu. Každé-
ho účastníka treba osloviť, poprosiť 
ho, porozprávať sa s ním a nie je to 
vždy jednoduché. Ale ešte aj dnes sa 
nájdu ľudia, ktorí sú hrdí nato, že 
môžu byť účastníkmi Salamandro-
vého sprievodu. Preto im aj touto 
cestou chcem poďakovať.“
Čo by ste chceli odkázať Ban-
skoštiavničanom a návštevní-
kom Banskej Štiavnice?
„V prvom rade by som chcela touto 
cestou pozvať Banskoštiavničanov 
a obyvateľov z okolia, ako aj náv-
števníkov Banskej Štiavnice, aby 
sa zúčastnili osláv Salamandrových 
dní a pripomenuli si tak dobu dáv-
no minulú.“
Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

Salamandrový sprievod

Z augustového rokovania MsZOznámenie
Ukončenie času zvýšeného 
nebezpečenstva vzniku 
požiaru    

Okresné riaditeľstvo Hasičské-
ho a záchranného zboru v Žia-
ri nad Hronom  Vám oznamuje, 
že  dňom 27.8.2013 o 8,00 hod  
ukončuje čas zvýšeného nebezpe-
čenstva vzniku požiaru.
Čas zvýšeného nebezpečenstva 
vzniku požiaru bol vyhlásený 
na základe dlhotrvajúceho su-
chého a extrémne teplého poča-
sia celoplošne na území okresov 
Žiar nad Hronom, Banská Štiav-
nica a Žarnovica. Vzhľadom  na 
zmenené klimatické podmien-
ky (ochladenie, prehánky a búr-
ky)  sa  znížilo aj nebezpečen-
stvo vzniku požiaru, a preto 
Okresné riaditeľstvo Hasičské-
ho a záchranného zboru v Žiari 
nad Hronom   ukončuje čas zvý-
šeného nebezpečenstva vzniku 
požiaru.

  Ivan Pružina

Divadlo Erb 
pozýva...
DIVADLO V PIVOVARE ERB 
uvádza Františka KOVÁRA, 
Luciu LAPIŠÁKOVÚ a Pře-
mysla BOUBLÍKA v komornej 
dráme POSLEDNÉ MESIACE
Komorný príbeh o staršom pro-
fesorovi, ktorý sa rozhodne zme-
niť spôsob svojho života. Než sa 
tak stane, stretáva sa so svo-
jou mŕtvou manželkou. Ich dia-
lóg je o prebudení lásky, o živo-
te, ktorý spolu prežili, o synovi, 
o veku, o samote, ale i o smrti. 
Dojímavá hra talianskeho auto-
ra Furia Bordona, oceňovaná di-
vákmi a kritikou na celom svete, 
ktorú preslávil legendárny Mar-
cello Mastroianni.
Účinkujú: František KOVÁR
Lucia LAPIŠÁKOVÁ
Přemysl BOUBLÍK
Scéna a réžia: Miro KOŠICKÝ
Miesto a čas: 
Piatok 27. 9. o 19.00 
v divadle Pivovaru ERB
Vstupenky: 22 €, pre členov Klu-
bu ERB 20 €
Predpredaj (do 31. augusta): 18 
€, pre členov Klubu ERB 16 €
Pre deti do 15 rokov je predsta-
venie neprístupné.

Tím Erbu
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1. ročník 
Memoriálu 
Gejzu Cibulu

V sobotu dňa 24.8.2013 sa v 
Banskom Studenci konala po pr-
výkrát hasičská súťaž kýblovačka 
1.ročník Memoriál Gejzu Cibulu 
(DHZ), ktorú zorganizoval miest-
ny DHZ v spolupráci s vrchným 
inšpektorom Jozefom Ďuricom 
a členmi DHZ Štefultov, DHZ Sv. 
Anton, Petry Bačovej a Slávky Šte-
fankovej, podpredsedom ÚV DPO 
Antonom Juskom, ktorý podu-
jatie aj moderoval. Súťaže sa pre-
kvapivo zúčastnilo veľa družstiev 
(18) a to nielen zo Štiavnice, ale 
aj z okresu Nitra (Slažany), okres 
Brezno (Drábsko). Súťaž prebie-
hala v príjemnej atmosfére, víťaz-
mi sa stali ženy dorast Sv. Anton 
a muži Horné Hámre. Na podujatí 
sa zúčastnila aj p. riaditeľka ÚZV 
DPO Mária Putišová a odovzdá-
vala ceny víťazom, ktoré do súťa-
že venovali Pavol Santoris a Zdena 
Sartorisová. Balíček sladkostí do-
stali aj členovia družstva Plame-
niakov Tibor Lukáč a Jakub Rad-
kovský, ktorí mali narodeniny. 
Poďakovanie patrí všetkým, kto-
rí pomohli zorganizovať poduja-
tie, členom výboru DHZ B.Stud-
enec s rodinami, ktorí zo svojich 
a sponzorských príspevkov: Robo 
Sásik (Farby-laky), Anton Caban 
(Sitno Prenčov), Ing. Daniel Bo-
bok (B.Štiavnica) mohli pripraviť 
občerstvenie a jedlo pre všetkých 
súťažiacich a Jánovi Cibuľovi (Bol-
dok) za poskytnutie pozemku. 

Ľubomír Cibuľa

Čriepok

„Poľské kurence s vysokým obsa-
hom antibiotík by sa mali predá-
vať v lekárňach. Bolo by to dobré 
a ekonomické. Za jedny peniaze 
by sme sa aj nasýtili aj vyliečili. A 
mohli by byť hradené zdravotný-
mi poisťovňami.“  Ján Petrík

Prenájom 
priestoru
Obec Ilija  prenajme  Nebytový  
priestor 80 m² v KD v Iliji. Info 
na www.ilija.sk, e-mail: obec_
ilija@stonline.sk, tel:045/692 
08 47.

Mesto Banská Štiavnica podľa 
VZN mesta č. 2/2009 Štatút 
mesta Banská Štiavnica 
vyzvalo prostredníctvom 
Štiavnických novín a webu 
mesta občanov a inštitúcie 
na predkladanie podnetov na 
udelenie cien mesta Banská 
Štiavnica, ktoré udeľuje 
Mestské zastupiteľstvo a 
pravidelne sa odovzdávajú 
počas Salamandrových dní. 

MsZ dňa 21.8.2013 Uznesením 
č.77/2013 schválilo Ceny za zá-
chranu kultúrneho dedičstva a roz-
voj mesta Banská Štiavnica a Vý-
ročnú cenu mesta Banská Štiavnica 
týmto osobnostiam:
Udelenie cien za záchranu kul-
túrneho dedičstva a rozvoj mesta 
Banská Štiavnica:
•PhDr. Mikulášovi Čelkovi: 
Občan Banskej Štiavnice, intenzív-
ne sa zaujíma  o históriu stredove-
kých banských miest. Logickým po-
kračovaním bolo zamestnanie sa v 
MVSR Štátnom archíve, pobočke v 
Banskej Štiavnici, kde pracuje od 1.7. 
1977 už 36 rokov. Vo svojej vedec-
ko-výskumnej práci sa venuje hlav-
ne najstarším, stredovekým a včasne 
novovekým dejinám mesta Banskej 
Štiavnice ako aj obciam v širšom re-
gióne. Publikuje vedecké štúdie z ob-
lasti regionálnych dejín a je spoluau-
torom viacerých knižných publikácií 
zásadného charakteru (Monografia 
mesta Banská Štiavnica, 2002, Osob-
nosti mesta, 2006,...) Doteraz pub-
likoval vyše 40 odborných štúdií, je 
citovaným autorom a historikom aj 
v zahraničí. V rámci výskumov his-
torických prameňov dotýkajúcich sa 
Slovenska a Banskej Štiavnice zvlášť, 
realizoval výskumy v Sibiu (Rumun-
sko 1981), Varšave (Poľsko 1985), 
v Ríme a Vatikáne (Taliansko 1996, 
1997, 1999) a naposledy bol garan-
tom za Slovensko veľkého medziná-
rodného projektu Dejiny nemeckého 
jazyka na Slovensku, v rámci ktorého 
boli skúmané a publikované nemec-
ké rukopisy a dokumenty z obdo-
bia stredoveku a ranného novoveku 
v slovenských archívoch (Nemecko 
2000 – 2005). Projekt pod vedením 
Prof. Dr.h.c.Ilpo Tapani Piirainena 
sa realizoval v spolupráci s Univer-
zitami v Bochume a Munsteri. Vý-
stupom boli tri rozsiahle publikácie, 
ktoré sa nachádzajú v slovenských ar-
chívoch a knižniciach. Spracoval In-
ventáre písomností Magistrátu mesta 

Banská Štiavnica do roku 1526 (7 zv., 
stará nemčina a latinčina), podieľa sa 
na digitalizácii archívnych dokumen-
tov pre odbornú verejnosť, venuje sa 
školeniam pracovníkov v predarchív-
nej starostlivosti i kronikárov mesta i 
obcí v okolí.  Vzhľadom na rečové zna-
losti je nápomocný zahraničným i slo-
venským bádateľom a poslucháčom 
vysokých škôl odborného zamera-
nia pri vyhľadávaní a spracovávaní ar-
chívnych dokumentov. Svoje bohaté 
znalosti historika uplatnil aj pedago-
gicky počas externého pôsobenia na 
stredných školách v Banskej Štiavni-
ci ako aj Katedre muzeológie UMB. Je 
členom Slovenskej historickej spoloč-
nosti pri SAV Bratislava, Spoločnosti 
slovenských archivárov, Spoločnosti 
pre dejiny vedy a techniky a držite-
ľom Pamätnej medaily Pavla Križku, 
za dlhoročnú významnú prácu na poli 
historickej vedy na Slovensku. Od za-
čiatku práce v archíve sa zúčastňoval 
autorsky a organizačne podujatí kul-
túrno-spoločenského života v regió-
ne, zvlášť propagácie bohatstva a vý-
nimočnosti archívneho dedičstva.     
V tomto roku sa menovaný dožíva vý-
znamného životného jubilea 60 ro-
kov.  Svojou činnosťou výraznou mie-
rou prispieva k záchrane kultúrneho 
dedičstva a zviditeľňovaniu mesta 
Banská Štiavnica.  
• prof. PhDr. Karolovi Horákovi, 
CSc.:
V súčasnosti ide o najvýznamnejšie-
ho slovenského dramatika, takmer 
polstoročie píše hry, kde Štiavnica 
dominuje a jeho diela sú známe nie-
len doma, ale aj v zahraničí. Doká-
zal doma i v zahraničí zviditeľniť aj 
literárnu tvorbu Jozefa Horáka, kto-
rá kotví v banskoštiavnickom kraji. V 
Banskej Štiavnici žil počas štúdií od 
roku 1953 – 1965.  
• PaedDr. Milanovi Marošovi, 
PhD.:
Svoje detstvo a mladosť prežil v na-
šom meste, v súčasnosti žije a pracu-
je v Nitre. Už od detstva sa venoval 
šachovej hre. V roku 1994 reprezen-
toval Slovensko na Majstrovstvách 
Európy do 16 rokov. V roku 2006 
sa mu podarilo po prvýkrát v histó-
rii zorganizovať v našom meste Maj-
strovská SR v šachu. Tento význam-
ný počin  sa mu podarilo zopakovať 
aj v rokoch 2007, 2010, 2011, 2012 
a 2013, čím sa naše mesto nezma-
zateľne zapísalo do histórie šachu 
v našej krajine, pretože v žiadnom 
inom meste sa najvýznamnejšie ša-
chové podujatie nekonalo viac ako 

dvakrát. Zároveň podujatia v Ban-
skej Štiavnici patria historicky me-
dzi špičkové slovenské akcie s naj-
vyššou úrovňou hráčov a cenovým 
fondom. Každý zo spomenutých tur-
najov navštívilo takmer 200 hráčov, 
ktorí v Banskej Štiavnici strávili vždy 
minimálne 9 dní, čím výraznou mie-
rou prispel k rozvoju cestovného ru-
chu. Do Banskej Štiavnice sa mu po-
darilo priviesť významné osobnosti 
svetového šachu. Aj zásluhou Milana 
Maroša môže mesto Banská Štiavni-
ca od roku 2005 organizovať poduja-
tie Štiavnický živý šach za unikátnej 
účasti svetových šachových hviezd v 
partii so zaviazanými očami. Podu-
jatie organizuje s malým tímom spo-
lupracovníkov, na úkor voľného času 
v prospech Banskej Štiavnice. Práve 
jeho zanietenosťou sa podarilo zvidi-
teľniť Banskú Štiavnicu a jej unikátne 
kultúrne dedičstvo tisíckam ľudí nie-
len zo Slovenska, ale aj zahraničia. 
Udelenie Výročnej ceny mesta Banská 
Štiavnica:
• Mgr. Bohuslavovi Melicherčíkovi:
Občan Banskej Štiavnice, dlhoroč-
ný učiteľ telesnej výchovy, športo-
vec telom aj dušou. Súťaží v športoch 
ako zimný triatlon a kros triatlon, vo 
svojej kategórii patrí k svetovej špič-
ke. Narodil sa v roku 1957 v Ban-
skej Štiavnici. V roku 1982 ukončil 
štúdium na Univerzite Komenské-
ho v Bratislave. Následne nastúpil 
na Banícke učilište v Banskej Štiav-
nici ako telovýchovný inštruktor a 
pár rokov na to začal učiť na gymná-
ziu v Banskej Štiavnici ako učiteľ te-
lesnej výchovy. Dlhé roky sa angažuje 
v  športových a iných spoločenských 
podujatiach. Medzi jeho najväčšie 
úspechy za uplynulé obdobie pat-
rí: účasť na Svetovom pohári v zim-
nom triatlone Slovensko   1. Miesto 
v kategórii veteránov, účasť na Ná-
rodnom behu Devín -  Bratislava 4. 
miesto v kategórii veteránov, repre-
zentácia mesta v štafetovom behu  
partnerských  miest v Slovinsku – 
Ptuj 2.miestom účasť na medziná-
rodnom bežeckom minimaratróne 
v Maďarsku – Tatabánya  1. miesto 
v kategórii veteránov, účasť na Maj-
strovstvách Európy v cross triathlo-
ne  Maďarsko – Visegrád  bronzová  
medaila v kategórii veteránov a mno-
ho ďalších. 
Slávnostné odovzdanie cien mes-
ta Banská Štiavnica sa uskutoční na 
Slávnostnom mestskom zastupiteľ-
stve v piatok 6.9.2013 o 13 hod. v 
Kostole sv. Kataríny.   MsÚ

Odovzdávanie cien mesta 
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Poďakovanie
Veľmi pekne ďakujeme všetkým 
príbuzným, priateľom a známym, 
ktorí sa dňa 13.8.2013 prišli roz-
lúčiť s našou mamkou, starou a 
prastarou mamou Annou Peche-
rovou, ktorá nás opustila vo veku 
89 rokov. Ďakujeme za prejavy sú-
strasti a kvetinové dary. 

Dcéry Oľga, Anna 
a syn Daniel s rodinami

Náš zákazník, 
náš pán?
No neplatí to všade. V predajni 
drogérie TETA na Mládežníckej 
ulici sme si kúpili kefu s rúčkou 
na tepovanie. Odporučila nám ju 
pani predavačka. Doma sme chce-
li vytepovať neveľký koberec, ne-
dalo sa. Chyba výroby. Išiel som 
výrobok reklamovať. To som ne-
mal urobiť. Pani predavačka mala 
množstvo dôvodov, prečo rekla-
máciu neuznať. Opisovať rozho-
vor by bolo zdĺhavé. Nakoniec mi 
vrátila peniaze s konečným ver-
diktom: „Viac sem nemusíte prísť.“  
Moja odpoveď samozrejme znela: 
„Ani neprídem.“ S „príjemným“ 
pocitom som odišiel z predajne. 

Jozef Gazdík

Dokedy ešte?
V noci z 24. na 25. tohto mesia-
ca sa zas prejavila tzv. kultúrnosť 
tvorov, ktorých nemožno ani na-
zvať ľuďmi. O ich nekultúrnosti 
ba barbarských činoch svedčili po-
váľané smetné koše, poprevraca-
né smetné kontajnery, porozbíja-
né okná na prevádzkach a bytoch. 
O tom všetkom sa mohli presved-
čiť naši spoluobčania ponáhľajúci 
sa na sv. omše alebo služby božie z 
Križovatky cez Dolnú ulicu. Bol to 
výsledok tzv. kultúrno-podnika-
teľskej činnosti na rozhraní Kam-
merhofskej a Dolnej ul., ktorý trvá 
už niekoľko rokov. 
Po úspešnom ročníku Cap á ĺ Est a 
ostatných hodnotných kultúrno-
spoločenských podujatí v meste, aj 
tento neriešený problém tvorí ob-
raz nášho mesta. A tak aj v mene 
občanov Dolnej ulice sa pýtam: 
„Dokedy budeme trpieť tento stav 
a či vieme odstrániť príčiny ktoré 
ho spôsobujú, alebo len odstraňo-
vať jeho následky – ničenie majet-
ku mesta a občanov a tiež rušenie 
ich pokoja?                  Ján Petrík 

Na júlovom MsZ konanom 
18.7.2013 poslanci schválili 
Uznesením č.66/2013 
prenájom Amfiteátra pod 
Novým zámkom spoločnosti 
IMT Smile media, s.r.o., 
Plavecký Štvrtok na dobu 
určitú a to na 20 rokov za cenu 
nájmu stanovenú dohodou vo 
výške 10,-€ ročne.

 V tejto súvislosti sme oslovili mana-
žéra spoločnosti IMT Smile Mirosla-
va Táslera a požiadali sme  ho o roz-
hovor:
Pán Tásler, prečo ste sa rozhod-
li prenajať si Amfiteáter pod 
Novým zámkom?
„Je to jeden z najkrajších amfiteátrov 
vôbec na Slovensku. Robili sme v Ban-
skej Štiavnici už zopár akcií, tak sme 
si povedali na základe ponuky, že by 
sme si prenajali Amfiteáter pod No-
vým zámkom na usporadúvanie kul-
túrnych akcií. Zo začiatku som váhal, 
či máme ísť do toho, ale zobrali sme 
to, nakoľko si myslím, že tento amfi-
teáter má veľkú budúcnosť a že sa tu 
dá urobiť zopár pekných akcií.“ 
Aké máte plány s Amfitéatrom?
„Chceli by sme ho opraviť, bude treba 
vyriešiť vlhkosť objektu, sociálne za-
riadenia, kanalizáciu, zatiaľ sme stih-
li vymaľovať interiér objektu, vybrú-
siť a vymaľovať lavičky. Časom by sme 
chceli meniť aj strechu. Chceli by sme 
tu organizovať väčšie kultúrne akcie, 

koncertovaním slovenských a českých 
umelcov a skupín. Samozrejme v let-
ných mesiacoch zachováme premieta-
nie filmov. Niektoré filmy by sme pre-
mietali naraz aj v Prešove, kde máme 
ďalší amfiteáter. V budúcom roku by 
sme tu chceli premietať aj niekoľko fil-
mových premiér. Uvidíme, ako sa to 
celé rozbehne.“
Ako sa pozeráte na kultúru v 
Banskej Štiavnici?
„Banská Štiavnica má neopakovateľ-
né čaro, ľudia prídu, prežijú tu pár dní, 
uchvátia ich nielen krásne historic-
ké pamiatky, ale aj množstvo kultúr-
nych podujatí, ktoré sa tu organizujú. 
Banská Štiavnica má veľkú výhodu, že 
má vhodnú polohu na trase z Bratisla-
vy a okolia, ľudia sem chodia na výlety 
a zároveň sa prídu pozrieť na koncert, 
festival ,prípadne divadlo.“
Aký máte vzťah k Banskej 
Štiavnici?
„Mne Banská Štiavnica pripomína 
Český Krumlov a ja osobne mám rád 
Český Krumlov. Keď som prišiel pr-
výkrát do Banskej Štiavnice bolo mi 
ľúto, že to nie je ako v Českom Krum-
love, že tu neboli skoro žiadne služ-
by, ubytovanie na úrovni, reštaurácie, 
problémy s parkovaním. Medzitým 
prešlo cca 5 rokov a mnohé veci sa 
zmenili k lepšiemu. Zmenil sa prístup 
ľudí hlavne z vedenia mesta k podni-
kateľom a Banská Štiavnica začína byť 
viac kultúrnejšia. Je tu naozaj kopec 
akcií v lete a žije to tu. Horšie je to už v 

zime, keď je Banská Štiavnica prázdna 
a nežije, a to treba ešte zmeniť. Vede-
nie mesta sa snaží dávať priestor mla-
dým umelcov a ľuďom, aby sa tieto 
veci zlepšili a to je dobre. Je tu kopec 
kaviarničiek, terás, pekných zákutí a 
atrakcií, ktoré Banskú Štiavnicu robí 
ešte výnimočnejšou.“
Čo pripravujete v najbližšom 
období?
„Najbližšie podujatie nás čaká už v 
piatok 6. septembra, počas Salaman-
drových dní, kde na Amfiteátri pod 
Novým zámkom vystúpi česká skupi-
na Čechomor, ktorá hrá české, morav-
ské a slovenské ľudové piesne v roc-
kovom aranžmáne. Koncert začína o 
18:00 hod. Vstupenky sa dajú zakú-
piť v Informačnom centre na Nám. s. 
Trojice v Banskej Štiavnici a na Tiket-
portali. Všetkých srdečne pozývame a 
tešíme sa na spoločné kultúrne akcie, 
ktoré budeme postupne organizovať.“
Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž 

Amfiteáter pod Novým zámkom prenajatý

Sitnianska paškrta zaváňala 
exotikou. Varilo sa potjie, hral 
Will Hogwild.

V sobotu 24. augusta sa na Počúvad-
lianskom jazere opäť varili kotlíkové 
špeciality. Podujatie malo dve línie: 
gastronomickú a regionálnu. V tej pr-
vej súťažilo 7 družstiev, ktoré navari-
li také dobroty (paškrty), že okolo tre-
tej ledva ostalo pár porcií pre porotu, 
aby zhodnotila chuť a originalitu je-
dla. Nebolo ľahké vybrať z tak rôzno-
rodej ponuky: fazuľový a držkový gu-
láš, guláš zo štyroch druhov mäsa či 
potjie, ktorú v špeciálnom kotlíku pri-
vezenom až z Afriky podľa tradičné-
ho receptu z hovädzích chvostov va-
ril Juhoafričan pán Combrinck, člen 
tímu pána Štepku z Banskej Štiavnice. 
Ako povedal pán Roman Rückschloss: 

minulý rok som varil polovicu, ten-
to rok som pridal, na budúci navarím 
ešte raz toľko! Oproti minulému roku 
bola paškrta rozšírená o prehliadku 
obcí regiónu. Napríklad divadelný 
súbor Bel – Ej z Banskej Belej predsta-
vil históriu výlovu krokodíla, aj para-
frázované Na skle maľované, ženy z 
Baďana prišli zaspievať, zakrepčiť a 
ponúknuť ich tradičný "poddymník", 
Štiavnické Bane reprezentovala rez-
bárčina aj neunavní sokoliari. Poduja-
tie doplnilo skákanie na trampolínach 
pod vedením Katky Rückschlossovej 
zo Štiavnice, skákajúce topánky Kan-
goojump Katky Pakšiovej z Piargu a 
koč s koníkmi, ktorý rozvážali ľudí 
okolo jazera. K tomu hrala hudba: od 
folklórnej skupiny Bystrina, cez štiav-
nické skupiny- Andrej Osvald band s 
Luckou Švecovou, skupinu Ars Jož-
ka Siváka, Bukrét bandu, až po Wil-

la Hogwilda s doprovodnou skupi-
nou. Will Hogwild je umelecké meno 
Američana Billa Byersa, ktorý v mes-
te kúpil dom a ako sám vraví, chce sa 
stať Štiavničanom. Bill hral na ukulele 
a spieval a v jeho doprovodnej skupi-
ne znalci hudby postrehli Oskara Róz-
su, ktorý sa do Štiavnice tiež pred asi 
rokom presťahoval. Celé to dohroma-
dy spojil moderátor Erik Forgáč. Akcia 
pokračovala pri pečenom prasiatku (v 
tú sobotu „padli“ hneď tri) tradičnou 
ľudovou zábavou na Terase u Blaškov. 
Sitniansku paškrtu organizovala ob-
lastná organizácia CR Región Banská 
Štiavnica a OZ Sitnianski rytieri, ktorí 
týmto spoločne vrelo ďakujú všetkým 
súťažiacim, sponzorom, ktorí poskytli 
výhry do súťaže a umelcom, ktorí vy-
stúpili bez nároku na honorár. Bola to 
vydarená akcia, už sa tešíme na ďalší 
rok.   Igor Kuhn

Sitnianska paškrta 2013
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oznamy, pozvánky
spomienky

oznamy

Spomienka
Dňa 18.augus-
ta t.r. uply-
nulo 24 rokov 
od smrti Ing. 
arch. Jozefa 
Vicela, 
riaditeľa odboru pamiatok a 
ochrany prírody Ministerstva 
kultúry SSR a splnomocnen-
ca Vlády SSR pre Mestské pa-
miatkové rezervácie Banská 
Štiavnica, Levoča, Bardejov a 
Kremnica. Aj jeho veľkou zá-
sluhou sa podarilo v meste do-
siahnuť značné úspechy v pl-
není uznesenia Vlády č.58/78. 
nemožno tiež opomenúť jeho 
vrúcny vzťah k Štiavnickým 
vrchom. Tí, ktorí ste ho pozna-
li, venujte mu chvíľku tichej 
spomienky.               Ján Petrík 

Stretnutie baníkov
Pozývame po letnej prestávke na 
pravidelné stretnutie baníkov, ale 
aj bývalých zamestnancov Dina-
sovej továrne. Stretnutie sa usku-
toční dňa 30.augusta 2013 o 
16:00 v banícke krčme u p. Kar-
bellyho. Na Vašu účasť sa tešia or-
ganizátori. Bude sa kontrolovať, 
či ste všetci v letných horúčavách 
dodržiavali pitný režim.

Dňa 16. 7. 2013 sa dožil životné-
ho jubilea 65 rokov Marián Par-
kányi, už 13 rokov  riaditeľ Sek-
retariátu prezidenta SR, absolvent 
Strednej lesníckej technickej školy 
v B. Štiavnici v r. 1968, osobnosť, 
ktorá už viacero desaťročí systema-
ticky a cieľavedome z postu svojich 
celoslovenských funkcii dbal o roz-
voj nášho mesta i celého regiónu, 
ako aj ich zviditeľňovanie  nielen v 
SR ale aj v zahraničí. 
Bol jedným z iniciátorov a násled-
ne jedným z hlavných organizáto-
rov  celoslovenskej brigádnickej 
akcie mladých ľudí „Strom života“,  
ktorá pretrvala aj po novembri 
1989.  V rámci tejto akcie mimo-
riadnu pozornosť venoval záchra-
ne a aspoň čiastočnej revitalizácii 
tajchov  a zberných jarkov ku nim, 
v okolí B Štiavnice. Terajší prezi-

dent SR Ivan Gašparovič i predchá-
dzajúci Rudolf Schuster veľakrát 
preukázali svoju priazeň nášmu 
mestu. Pri tom všetkom bola ne-
odmysliteľne dôkladná a precízna 
organizačná príprava M. Parká-
nyiho. V tomto roku je to záštita 
prezidenta SR nad Salamandro-
vými dňami  i ďalšími podujatia-
mi v roku 20. výročia zápisu his-
torického mesta Banská Štiavnica 
a technických pamiatok priľahlé-
ho okolia do  Zoznamu svetového 
kultúrneho a prírodného dedičstva 
UNESCO. Študentské roky v mes-
te pod Sitnom zanechali u M. Par-
kányiho natrvalo ten najvzácnejší  
vzťah ku nemu. Pomoc alebo as-
poň dobrú radu nachádzali u neho 
vždy nielen predstavitelia mesta a 
regiónu, ale aj všetci jeho niekdaj-
ší spolužiaci i mnohí  Štiavničania. 

Úprimná vďaka za to všetko! 
V deň jeho životného jubilea mu 
zablahoželala aj primátorka nášho 
mesta. K tomuto blahoželaniu sa 
aj v mene mnohých jeho priateľov 
a známych pripája, dobré zdravie, 
veľa  pracovných úspechov, šťastie a 
rodinnej pohody praje  Ján Novák

Životné jubileum Mariána Parkányiho

(1.6.1926 – 23.12.1944)  
29. augusta 2010  si pripome-
nieme 69. výročie Sloven-
ského národného povstania. 

Augustový deň v roku 1944 mal 
historické poslanie v baníckom 
meste Banskej Štiavnici. Do boja 
proti fašizmu sa hlásili stovky po-
krokových robotníkov, roľníkov – 
inteligencie a všetci, ktorí nenávi-
deli nacizmus a zaraďovali sa do 1. 
Čs. armády a partizánskych skupín. 
Mladá 17. ročná Vierka Václave-
ková, plná elánu života dobrovoľne 
sa hlásila do partizánskeho oddie-
lu kpt. Nálepku – odriadu  Sečan-
ského. Viedla ju jej dievčenská mla-
dosť, odhodlanosť, nenávisť voči 
fašizmu. Bol to impulz pre vstup do 
boja. Hrdinne sa zaradila do boja 
proti fašizmu pri sv. Kríži (teraz 
Žiar nad Hronom poz. red.) pri Jal-
nej. S odhodlanosťou a so zbraňou 
v ruke po čiastočnom potlačení Slo-
venského národného povstania od-
chádza s partizánskou jednotkou 
do hôr povestného „SITNA„, aby 
ďalej tu v rodnom kraji splnila bo-
jový úkol. Fašisti zúria z prepadu 
vojenskej kolóny na Pecinách pri 
obci Štiavnické Bane ( Piargu). Veď 
akoby nie, keď smelí a bojom ošľa-
haní bojovníci a hrdinská Viera ni-
čia nemeckú fašistickú beštiu. Zúri-
vosť fašistov tak ďaleko presiahla, 
že dňa 23. decembra 1944 organi-

zujú veľkú trestnú výpravu do hôr 
Sitna proti partizánskej skupine 
SITNO. V tento deň  dopartizán-
skej jednotky kpt. Nálepku, odriad 
Sitno pri Počúvadlianskom mlyne 
nastupuje do boja aj 17. ročná Vier-
ka a s ľahkým guľometom sa hrdin-
sky bráni aj s ostatnými členmi od-
riadu „SITNO“ 10-násobnej presile 
fašistov. Bojuje hrdinsky s druhom 
Valachom, Máriou Demančákovou, 
Helenou Wierivickou, Viktóriou 
Urijcovou, Žofiou Cimovou a s ďal-
šími druhmi kladie odpor na kaž-
dom kroku. Kryjú ústup zo strany 
Vierky, kde sa boja nevzdávajú. Zá-
kerná nepriateľská fašistická guľka 
zhasína život, mladosť partizánky 
Vierky, ktorej posledná myšlien-
ka pred smrťou bola: „ Bite fašis-
tov“ .Boli to posledné slová mla-
dosti, ktoré sa hlboko vryli do sŕdc 
a myslí partizánskych bojovníkov. 
I keď fašisti jednotku takmer roz-
leptali, bojovali ďalej. Na historic-
kom mieste Počúvadlianskeho mly-
na padla Vierka a partizán Valach a 
11 zavraždených. Ostatní sa boja 
nevzdávajú, prebíjajú sa smerom 
na Levice k Sovietskej armáde a s 
ňou  vpochodujú do oslobodeného 
mesta Banská Štiavnica. Hrdinskí 
bojovníci odriadu SITNO v boji ne-
zabúdajú na Vierkine slová – „Bite 
fašistov“ a odvážne sa bijú.
Dnes po 69. rokoch spomíname 
si na našu hrdinku bojov o našu 

vlasť. Jej hrdinská  smrť nebo-
la márna, bojovala za nás a našu 
vlasť, učil ju vlasť milovať otec, 
ktorý ako prvý v roku 1938 pri ob-
rane štátu tragicky zahynul. Bola 
to tiež prvá obeť fašizmu. Prezi-
dent CSR jej udelil In MEMORIAM 
– Čsl. Medailu – Za chrabrosť. Mi-
nister národnej obrany ČSR Lud-
vík  Svoboda – jej udelil striebor-
ný partizánsky odznak a v roku 
2007 bola zaevidovaná ako hrdin-
ka UNESCO v múzeu Slovenského 
povstania v Banskej Bystrici.
Ostala si nám i mládeži vzorom ako 
máme milovať svoju vlasť, bojovať za 
ňu keď povinnosť to žiada. Tvoja hr-
dinská smrť ostane ako večný výkrič-
ník, že nikdy viac fašizmus. Vierka 
Václaveková je pochovaná v cintoríne 
pod Novým zámkom.

Vladimír Poprac 

Spomienka na našu rodáčku, hrdinku 

Poďakovanie   
Prostredníctvom Štiavnických no-
vín by sme sa chceli poďakovať 
našej dlhoročnej, vernej čitateľ-
ke p.Margite Kovácsovej, ktorá 
venovala banskoštiavnickej mest-
skej knižnici hodnotné knihy. Is-
totne budú osožné pre mnohých 
čitateľov.  Touto cestou ďakuje-
me aj všetkým ostatným čitate-
ľom, ktorí myslia na využitie svo-
jich nepotrebných kníh a pomerne 
často ich núkajú mestskej knižni-
ci, ktorá ale bohužiaľ nemá dosta-
tok skladových priestorov, aby ich 
mohla všetky prijať a z toho dô-
vodu robí prísnu selekciu darova-
ných kníh. Knihy musia byť nie-
len v dobrom technickom stave, 
ale musia byť aktuálne, príp. také, 
ktoré zatiaľ vo fonde chýbajú a je 
o ne záujem. Ďakujeme za porozu-
menie, aj vašu stálu priazeň.  MsK
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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 (1.9.2013 Nedeľa)

Odchody autobusov (31.8.2013 Sobota)

Kyvadlová doprava Dni svätého Huberta

4.9.2013 (streda), 18:30, Kino Aka-
demik, Námestie sv. Trojice
Banícky chlebíček
V roku 1909 bol v banskej oblas-
ti Horného Gemera v okolí Rožňa-
vy vybudovaný jeden z najmoder-
nejších banských závodov v Európe, 
kde v sedemnástich baniach praco-
valo takmer šesťdesiatpäť percent 
miestnych obyvateľov. Po páde ko-
munizmu bola ťažba železnej rudy z 
ekonomických dôvodov ukončená, 
v prevádzke zostal len jeden banský 
komplex. Film Banícky chlebíček sa 
sústreďuje na obyvateľov gemerskej 
dediny Rakovnica a cez sériu portré-
tov jej obyvateľov podáva obraz mys-
lenia celého kraja. Vstupné 2,50 €.
5.9.2013 (štvrtok), od 10:30 hod., 
Kammerhof, 
Kammerhofská 2 a Dolná huta
Hutnícke dedičstvo a čo s ním
Odborný seminár v garancii Barbora, 
n.o. a Slovenského banského múzea. 
5.9.2013(štvrtok), 16:00 hod. (ver-
nisáž), 
Berggericht, Nám. sv. Trojice 
Krotenie živlov
Výstava venovaná 300. výročiu naro-
denia J. K. Hella.
5.9.2013(štvrtok),  19:00 hod., Kul-
túrne centrum, Kammerhofská 1
Slávnostný šachtág
Otvorenie baníckych slávností tradič-
ným podujatím pre pozvaných hostí.
5.9.2013(štvrtok),  17:00 hod., Zá-
kladná umelecká škola, Námestie sv. 
Trojice č.2
Salamandrový koncert klasickej 
hudby
Hrajú: Eugen Prochác – violončelo, 
Jordana Palovičová – klavír. Program 
bude pozostávať zo skladieb J.N. 
Hummela, C. Debussyho a M. de Fal-
lu, pričom Hummelove Potpourri 
pre violončelo a klavír, op. 95 zaznie 
na Slovensku po prvýkrát po 200 ro-
koch.
6.9.2013(piatok), 9:00 hod., Kultúr-
ne centrum, Kammerhofská 1 
Valné zhromaždenie Slovenskej 
banskej komory so sídlom v Ban-

skej Štiavnici
Podujatie pre pozvaných hostí v ga-
rancii SBK.
6.9.2013 (piatok), 9:00 - 18:00, Štát-
ny ústredný banský archív, Radničné 
nám. 16
Den otvorených dverí v Štátnom 
ústrednom banskom archíve 
5. ročník náučno-zábavného pod-
ujatia spojeného s výstavou archív-
nych dokumentov a možnosťou zís-
kania titulu banského fifíka. V roku 
okrúhlych výročí významných ban-
ských konštruktérov Mateja a Joze-
fa Karola Hella bude nosná téma: Vy-
nálezy a vynálezcovia. 
6.9.2013 (piatok), 13:00 hod., Kostol 
sv. Kataríny
Slávnostné zasadnutie Mestského 
zastupitelstva
Slávnostné podujatie spojené s ude-
ľovaním výročných cien mesta.
Po slávnostnom zasadnutí Mestské-
ho zastupiteľstva bude nasledovať 
vztýčenie zástavy Organizácie miest 
svetového dedičstva.
6.9.2013 (piatok) – 15:00 hod. Kul-
túrne centrum, Kammerhofská 1 
Oslavy Dna baníkov, geológov, 
hutníkov a naftárov 
Slávnostné podujatie v réžii Minis-
terstva hospodárstva SR, Minister-
stvo životného prostredia SR, Zvä-
zu hutníctva, ťažobného priemyslu a 
geológie SR, Odborového zväzu pra-
covníkov baní, geológie a naftového 
priemyslu SR a Slovenskej banskej 
komory.
6.9 – 7.9.2013 (piatok – sobota), 
10:00 – 16:00, Kammerhof,  
Kammerhofská 2, vestibul
Haraburdy
Burza starých (ne)potrebných vecí.
6.9 – 7.9.2013 (piatok 14:00 – 19:00, 
sobota 9:00 – 16:00), SPŠ S. Miko-
víniho
Burza minerálov
Tradičná burza minerálov.
6.9.2013 (piatok), 18:00 hod., Amfi-
teáter pod Novým zámkom
Čechomor
Koncert jednej z najpopulárnejších 

českých skupín. Vstupné v predpred-
aji 10 €, na mieste 14 €.
6.9.2013 (piatok), 19:00 hod. – 21:00 
hod.
Salamandrový sprievod
Tradičný vrchol programu. Výnimoč-
ný a jedinečný sprievod, ktorý zabá-
va celé generácie Štiavničanov i hos-
tí mesta. Pred týmto sprievodom 
si budú môcť návštevníci poduja-
tia pozrieť sprievod baníckych spol-
kov, ktorý sa bude formovať pri bý-
valej Tabakovej továrni a do centra 
sa pohne približne o 19.30 hod. ako 
predvoj tradičného Salamandrového 
sprievodu.
6.9.2013 (piatok), 15:00 – 23:30 
hod., Námestie sv. Trojice
Salamandrové pódium
Hlavný tanečno – hudobný program 
v centre mesta, tentoraz na tému 
foklór a jeho podoby. Tancujú, spie-
vajú a hrajú: DFS Matiačiarik, Kar-
patské horké, Balkansambel, Nebes-
ká muzika, Arzén, Hrdza a ďalší.
6.9.2013 (piatok), 10:00 – 23:30 
hod., Námestie sv. Trojice
Salamandrový jarmok
Trhy na Námestí sv. Trojice.
7.9.2013 (sobota) 10:00 – 15:00 
hod., kino Akademik
Grand Prix Salamander
Súťaž v pretláčaní rukou. Vyvrchole-
nie o 15:00 hod.
7.9.2013 (sobota), 11:00 – 15:00 
hod., Námestie sv. Trojice
Salamandrové detské pódium
Program pre deti na hlavnom ná-
mestí, divadielka, hudba a spozná-
vanie baníckych tradícií. Realizované 
s podporou Nadácie SPP, programu 
Dedičstvo regiónov.
 7.9.2013 (sobota), 10:00 – 18:00 
hod., Námestie sv. Trojice
Salamandrový jarmok
Tradičné trhy na Námestí sv. Troji-
ce. Sobotný jarmok bude doplnený 
o prezentáciu nových modelov a tes-
tovanie jazdy nových vozidiel znač-
ky Škoda, ktoré pripravila spoločnosť 
IMPA Žiar nad Hronom.

Rastislav Marko

Program Salamandrových dní

Pozvánka
Srdečne Vás pozývame na stret-
nutie podpornej skupiny príbuz-
ných, starajúcich sa o blízkeho s 
Alzheimerovou chorobou, ktoré 
sa  uskutoční  dňa 05. 09. 2013 
o 14.00 hod. 
v spoločenskej miestnosti 
DOMOVA MÁRIE, ul. Špitálska 3, 
Banská Štiavnica. Téma: Ako udr-
žať kognitívne schopnosti klienta 
chorého na Alzheimerovu choro-
bu. Prednášajúci: Bc. Júlia Neu-
bauerová          Tešíme sa na Vás!

Z knihy Poklady slovenskej kuchy-
ne od Silvie Pilkovej
Štiavnické šúlance 
Potrebujeme:
1 kg zemiakov uvarených v šupke
2 žĺtky, 300 g polohrubej múky, 1 
lyžička soli, 200 g strúhanky, 100 
g práškového cukru, 125 g masla
Postup: Uvarené zemiaky ošú-
peme, postrúhame, pridáme žĺt-
ky, múku a soľ. Vymiesime tuhšie 
cesto, z ktorého šúľame ako prst 
hrubé šúľance. Šúľance varíme 
v osolenej vode, kým nevypláva-
jú. Na panvici nasucho opražíme 
strúhanku a hotovú premiešame s 
cukrom. Hotové šúľance scedíme 
a posypeme opraženou strúhan-
kou s cukrom. V rajničke roztopí-
me maslo a nalejeme na šúľance. 
Všetko dobre premiešame a podá-
vame.                           Dobrú chuť!
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Vážení lúštitelia!
Výhru vecnú cenu USB Bluetooth 
adaptér, tričko a magnetku si vý-
herca môže vyzdvihnúť v predaj-
ni ALLCOM, Radničné nám. 11, 
B.Štiavnica. Správne znenie krí-
žovky z č.28/2013: „Mierte na me-
siac, aj keď netrafíte pristanete 
na hviezdach.“ Výhercom sa stá-
va Ján Petrík, Dolná 23, Banská 
Štiavnica. Srdečne blahoželáme! 
Tento týždeň hráme o reprodukto-
ry, tričko a magnetku, ktoré nám 
do súťaže venovala firma ALLCOM, 
spol. s r.o., Banská Štiavnica.
V tajničke sa ukrýva výrok Blaisa 
Pascala: 
A., Park kultúry a oddychu, mor-
ský vták, osobné zámeno, chova-
nie, Stredná všeobecno-vzdeláva-
cia škola,
B., Odevné výrobné družstvo, Lo-
ana vodieva, hrubý zahrotený kus 
dreva,
C., Mizne, mesto v Španielsku, exis-
tovala,  
D., Neďaleko, napáda na nohu, le-
pidlo,
E., ŠPZ Slovenska, český spisovateľ, 

mykaj, je ticho, ozn. ruských lieta-
diel,  
F., Zmluva, druh látky, švajčiarska 
rieka, 
G., Krídlo odborne, štát v južnej 
Amerike, väzenie zriedkavo,            
H., Podaruje, špina, spoluhlásky v 
slove klam, chlípe, poza,     
I., Somárik, druh látky, prášok na 
detskú bielizeň,  
J., Plačem, prostriedok na umýva-
nie riadu, mačkovitá šelma, 
K., Dieťa, pletú, retušovanie, čes-
ký spevák,
L., Pokračovanie tajničky, 
ytrium
1., Skos, spadol, slovenský jazyk, 
2., Začiatok tajničky, ŠPZ Špa-
nielska,   
3., Odporovanie, pojem duše u 
Egypťanov, pripravený postup, 5 v 
Ríme,     
4., Hliník, tade naopak, vedenie, 
splietaj,  
5., Hlt, 998 v Ríme, dub po anglic-
ky, maďarský pozdrav,      
6., Druh ryby, list papiera, poza, jód 
a hliník,   
7., Spis, prostriedok proti hmyzu, 

vykastrovaný kohút,
8., Ján česky, miešanec, oceán, 
9., Vyhynutý kočovník, ruská 
vesmírna stanica, cirkusový stan,         
10., Kráčam, výkres na rysovanie, 
otec česky,       
11., Česká politická strana, zn. volt, 
liter a ampér, krbová pec, zn. slané-
ho pečiva,         

12., Vie po česky, šéf na salaši, žľab 
česky, sa po východniarsky,
13., Uloví, hliník, iný názov atona, 
prvé písmeno abecedy s dĺžňom, 
14., Koniec tajničky, dusík,
15., Stupí, citoslovce smiechu, farby.
Pomôcky: Še, Tuc, Oda, Ka, Oak, 
Aare, Ddt, Táto  

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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Aj vy môžete pomôcť nevi-
diacim/Podporte nevidiacich v 
samostatnosti/Pomoc nevi-
diacim prichádza v septembri 
/Pomáhame nevidiacim vrátiť 
sa do života.

Ceruzka s bielou tuhou – pre 
niekoho nepraktická vec, pre 
iného dôležitý symbol, ktorý 
ukazuje cestu v tme. Zoznámte 
sa s Bielou pastelkou. Zbierku 
Biela pastelka organizuje Únia 
nevidiacich a slabozrakých Slo-
venska od roku 2002. Jej hlav-
ným cieľom je pomôcť ľuďom s 
ťažkým zrakovým postihnutím 
viesť plnohodnotný život, v kto-
rom môžu študovať, pracovať, 
športovať, mať rodinu a priate-
ľov. Biela pastelka pomáha nevi-
diacim vrátiť sa do života, a to 
doslova: vďaka jej výnosu môžu 

odborníci bezplatne poskyto-
vať poradenstvo pri vyrovnáva-
ní sa s postihnutím, pomáha-
jú nevidiacim a slabozrakým pri 
výbere pomôcok, učia ich cho-
diť s bielou palicou či pracovať 
na počítači, ktorý hovorí. Po-
máhajú tiež blízkym ľudí so zra-
kovým postihnutím, ktorí chcú 
byť čo najústretovejší, no neve-
dia, ako na to. V stredu 25. sep-
tembra sa k pomoci ľuďom, kto-
rí prichádzajú o zrak postupne, 
nevidia od narodenia alebo sa vo 
večnom šere ocitli po autoneho-
de, môžete pridať aj vy. Stačí, ak 
si od dobrovoľníkov v uliciach, 
ktorí budú oblečení v tričkách 
s nápisom Biela pastelka a v ru-
kách ponesú zapečatenú poklad-
ničku, kúpite spinku s vyobra-
zením ceruzky za symbolické 1 
€. Pomôcť však môžete už teraz 

poslaním SMS správy v hodno-
te 2 € na číslo 820 alebo ľubo-
voľným vkladom na účet číslo 
4030016212/3100 až do konca 
roka. Vďaka vašim príspevkom 
môžeme nevidiacim a slabozra-
kým na celom Slovensku pomá-
hať priamo u nich doma. Nau-
číme ich čítať a písať Braillovo 
písmo, či navariť pre seba a svo-
jich blízkych bez pomoci zraku. 
Biela pastelka chce upozorniť na 
ťažkosti, s ktorými sa slabozra-
kí a nevidiaci denne stretávajú a 
na predsudky, s ktorými musia 
bojovať. Dajte v stredu 25. sep-
tembra najavo svoju podporu 
ľuďom so zrakovým postihnu-
tím pripnutím spinky. Ďakuje-
me!  Zbierka sa koná pod zášti-
tou Mariána Geišberga. Bližšie 
info: www.bielapastelka.sk.

Renáta Oláhová

Verejná zbierka Biela pastelka

Na pultoch kníhkupectiev 
sa v auguste objavila kniha 
ďalšej Štiavničanky Soni 
Lužinovej- Bulbeck: Ženy z 
Rijádu.

Už názov a obálka knihy napo-
vedajú príbeh z ďalekej Saudskej 
Arábie, vnímaný očami štyroch 
zrelých žien, ktoré sa do tejto kra-
jiny dostali vďaka rôznym hrám 
osudu a musia sa prispôsobovať 
nielen rozdielnej kultúre, ale aj 
rozdielnemu postaveniu ženy v 
spoločnosti. Chcete vedieť viac?
Príďte si vypočuť pútavé rozpráva-
nie samotnej autorky o tajomnom 
arabskom svete na prezentácii 
knihy a autogramiáde v kaviarni 
Divná pani 9. septembra 2013 o 
17.00 hod. 
Na stretnutie sa tešia organizá-
tori:  Mestská knižnica v Banskej 
Štiavnici, Vydavateľstvo Maren-
čin PT, Kaviareň Divná pani a au-
torka.                                   MsK 

Ženy z Rijádu

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 priesto-
roch 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, po-
istenecký  preukaz je to potrebné 
pri registrácii darcu krvi. Dobre 
sa zavodnite, nejedzte nič mastné 
nepite alkohol, nefajčite 12 hodín 
pred odberom krvi. Ak tak spraví-
te, vopred Vám ďakujeme.

 Organizátori odberu 

V nedeľu 18. augusta 2013 sa 
v banskoštiavnickom Amfi-
teátri uskutočnil 4.ročník 
benefičného koncertu s divo-
tvorným názvom OSMIDIV. 

Už samotná propagácia podu-
jatia sľubovala nevšedné zážit-
ky a bohatý program s plejádou 
známych hviezd šoubiznisu. Aj 
odozvy minulých ročníkov boli 
vynikajúce. Moji milí priatelia z 
OZ Margarétka s rozžiarenými 
očkami už niekoľko týždňov o ni-
čom inom nehovorili. Samotnú 
ideu podujatia naznačovala veľa-
vravná poznámka usporiadateľa, 
že vstupné je bezplatné pre oso-
by s mentálnym a zdravotným 
postihnutím a pre deti do 140 
cm. Záujem bol obrovský a Am-
fiteáter na prasknutie plný. Pub-
likum tvorili deti, mládež a aj tí, 
ktorým vek neubral na mladosti. 
Prvé rady obsadili hostia z Det-
ských domovov, Domovov sociál-
nych služieb a aj naše Margarét-
ky. Šarmantné hostesky podávali 
nápoje a občerstvenie, starostli-
ví organizátori dohliadali na bez-
pečnosť hostí a priechodnosť 
únikových ciest. A zvládali to 
skvele, mysleli naozaj na všetko.  
Pri vstupe do Amfiteátra prebie-
hali  zaujímavé workshopy:  prú-

tikárstvo, streľba z kuše, výro-
ba drôtených šperkov, kožených 
doplnkov, enkaustika - maľova-
nie voskom, maľovanie na tvár, 
razeni mincí atď. Príval pozitiv-
nej energie priniesla zumba s Lu-
ciou. Spontánna radosť sa šírila 
aj z pódia, na ktorom vystúpili 
aj tieto známe hudobné skupiny:  
Yelllowe, Lola beží, Xindl X, Hor-
kýže slíže, Vidiek, ale aj pôvabné 
tanečnice zo ZUŠ Nové Zámky. 
O bláznivodobrú náladu sa sta-
ral moderátor Jožo Pročko, ktorý 
na pódium pozýval aj ,,účinkujú-

cich“ z publika. 
Osmidiv je festival ľudských 
sŕdc, prelamujúci všetky ne-
zmyselné rozdiely a bariéry. Po-
máha zabudnúť na každoden-
né starosti a smútok aj ľuďom, 
ku ktorým nebol osud až tak 
žičlivý. Záverečný potlesk plný 
vďaky za neobyčajný deň patril 
sympatickému organizátorovi 
Milanovi Štefánikovi a jeho spo-
lupracovníkom. Dúfam, že o rok 
sa stretneme na už 5. ročníku 
tohto benefičného koncertu.

Janka Bernáthová

OSMIDIV robí divy

Poďakovanie
Touto cestou srdečne ďakujem 
členom Dobrovoľného hasičské-
ho zboru v BŠ za pomoc strážnej 
službe na podujatí Štiavnického 
Krok triatlonu ako aj za celoden-
nú asistenčnú službu pri poduja-
tí Nezabudnuté remeslá. Pri celo-
dennej asistenčnej službe bolo by 
vhodné, aby organizátor zabez-
pečil aspoň bezplatný nealkoho-
lický pitný režim a teplé jedlo. 

Vlado Poprac   

Festival Osmidiv vo vypredanom Amfiteátri foto Marián Garai, www.mgphoto.sk
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Len za účasti 15 súťažiacich 
sa v nedeľu 18. augusta na 
strelnici Jamina v Rudne nad 
Hronom uskutočnil v poradí už 
19. novodobý ročník streleckej 
súťaže o „Putovný pohár SNP“ .

Jej organizátorom bola opäť  Zá-
kladná organizácia Slovenského 
zväzu technických športov Rudno 
nad Hronom. Súťažilo sa z maloka-
librovej pušky na 30 rán.
V kategórii senioriA (46-59 roční) 
súťažili len šiesti. Aj tentoraz pred-
chádzajúce víťazstvá presvedčivo 
obhájil Ivan Bublák z Lutily, člen 
ZO SZTŠ Slovalco Žiar nad Hro-
nom, ktorý nastrieľal 290 kruhov. 
Je to splnený limit I. výkonnostnej 
triedy. Druhý skončil Ľubomír Bu-
dinský (ZO SZTŠ Žarnovica) s 267 
kruhmi, čo je splnený limit III.VT. 
Tretie miesto patrilo Emilovi Kubí-
kovi (ZO SZTŠ Rudno n.Hr.), kto-
rý nastrieľal 258 kruhov. Aj v ka-
tegórii senioriB (60 roční a starší) 
súťažili šiesti. Výkonom 274 kru-
hov (splnený limit II. VT) zvíťazil 
Anton Kukla, člen ZO SZTŠ Žar-
novica. Druhý bol Miroslav Sabaka 
(ZO SZTŠ Rudno n. Hr.), ktorý mal 
o dva kruhy menej a tretí Ľubomír 
Drbohlav (SŠK Banská Štiavnica) s 
265 kruhmi. Obaja strelci, rovna-

ko ako v poradí štvrtý Pavel Ozank 
(ZO SZTŠ Žarnovica) s 260 kruhmi, 
splnili limit III. VT. Aj vzhľadom 
na celkový počet súťažiacich ostat-
ní, (vlastne už len traja strelci), sú-
ťažili bez rozdielu kategórií. S 285 
kruhmi, čo je splnený limit I.VT do-
rastu, zvíťazil 15-ročný Štefan Šu-
lek (SŠK Banská Štiavnica). Druhý 
bol jeho klubový kolega Peter Lup-
ták st. s 260 a tretí Peter Reck (ZO 
SZTŠ Žarnovica) s 207 kruhmi. Ab-
solútnym víťazom sa opäť stal Ivan 

Bublák, ktorý sa tak opäť priblížil k 
trvalému získaniu ďalšieho putov-
ného pohára. Na záver mal víťaz 
jednu milú povinnosť, keď zo strel-
cov vylosoval výhercu dvoch voľ-
ných lístkov na jubilejný 50. ročník 
ZP SNP, ktorý bude už 25. augus-
ta. Túto cenu venoval AMK Plochá 
dráha Žarnovica. Šťastným výber-
com sa stal Milan Šinkovič, predse-
da usporiadajúcej ZO SZTŠ Rudno 
n. Hronom. 

Jozef Piecka

Strieľali o putovný pohár SNP úspešne

Desiatka ocenených (vzadu zľava) M. Sabaka, A. Kukla, Ľ. Dr-
bohlav, (v strede zľava) E. Kubík, P. Lupták, Š. Šulek, I. Bublák, P. 
Reck, Ľ. Budinský a (vpredu) M. Šinkovič. foto Jozef Piecka

Dňa 27.7.2013 sa v Prenčove 
uskutočnil VII. Ročník futbalového 
turnaja – Memoriál Jozefa Chovana 
za účasti mužstiev B.Štiavnica – B, 
Podhorie, Vyhne a domáceho muž-
stva OFK ŠTART Prenčov. 
V 1. zápase si poradili domáci fut-
balisti s tímom Podhoria po vyrov-
nanom priebehu zápasu 2:1 a sta-
li sa tak prvým finalistom turnaja. 
V 2. zápase splnil úlohu favorita tím 
B.Štiavnice, keď porazil Vyhne 6:2 a 

stal sa tak súperom domáceho tímu 
v boji o 1.miesto. Po tomto zápase 
nasledovala prestávka, ktorú spes-
tril zápas žiakov B.Štiavnice a Pre-
nčova, v ktorom boli úspešní futba-
listi B.Štiavnice, keď zvíťazili 5:0. V 
zápase o 3.miesto zvíťazili futbalisti 
Vyhní nad Podhorím 3:1 a potom už 
nasledovalo finále turnaja. V 1.polča-
se najskôr domáci tím zahodil 2 vylo-
žené šance a potom sa prejavili väč-
šie skúsenosti súpera, ktorý dokázal 

streliť 2 góly, na ktoré už domáci fut-
balisti nedokázali odpovedať a tak ví-
ťazný pohár putoval do B.Štiavnice. 
Súťaž v kopaní 11-tok vyhral J.Hero-
ld z Vyhní a cenu pre brankára, kto-
rý zneškodnil najviac 11-tok prevzal 
brankár B.Štiavnice Szabo. Poďako-
vanie za finančnú materiálnu pomoc 
pri organizovaní turnaja a ceny veno-
vané do tomboly patrí týmto spon-
zorom: OcÚ Prenčov, Pohostinstvo 
u Štefánika, Cukráreň p. Buzalková, 

Z. Weber, Ľ. Pelachy, Mix – p. Siku-
lová, M. Kanaloš, Mikroregión Sitno 
- OZ Zlatá cesta, Svetro, s.r.o., Cete-
lem, a.s., Café Madeira, Starý hosti-
nec, Ovocie – zelenina p. Výbochová, 
Pekáreň Sv. Anton, Requiem, Econo-
mic, UV pizzéria, Mobil Shop, Rešta-
urácia u Böhma, Prospect p. Doleti-
na, IMO, Knihy – darčeky, Suveníry 
Perla, Z.Švidroňová, MagicCompu-
ters, p.Poliaková, Zusipol, s.r.o. 

Ján Dolinský

7. ročník futbalového turnaja Memoriálu Jozefa Chovana

Od Tatier k Dunaju 
A ďalej to už skoro každý pozná - 
pesničku od skupiny Elán, všetci 
si spievajú, že na nás nemajú. Tou-
to hymnou na bratislavskom brehu 
Dunaja vítali dobiehajúcich bežcov, 
ktorí 17.-18.8.2013 absolvovali non 
– stop bežeckú štafetu z Jasnej do 
Bratislavy dlhú 345 km. Na tomto 
bežeckom podujatí, zatiaľ ojedine-
lom na Slovensku, štartovalo 54 tí-
mov. Jeden tím bol zložený z 12 bež-
cov, každý bežal 3 úseky po cca 10 
km. Bežalo sa dňom i nocou po ces-
tách 2 a 3.triedy. Tento krásny beh 
naprieč Slovenskom absolvoval i be-
žec nášho mesta Daniel Matis v tíme 
náhodne pozbieraných bežcov cez 
internet pod názvom „Lucky Team“. 
Kapitánkou bola Žarnovičanka Kat-
ka Lukyová a ďalší členovia tímu boli 
z Podolínca, Oslian, Bratislavy a Ko-
márna. Podarilo sa im spoločne za-
behnúť v kategórii „A“, kde bolo 42 
tímov za 27 hodín a 23 minút a ob-
sadili pekné 7.miesto. Bol to beh 
plný zážitkov, ktoré v nich zanechal 
spomienky a mali možnosť spoznať 
perfektných bežcov, ktorých v ži-
vote nevideli a zistili, že dobrí ľudia 
ešte stále existujú. Žiaľ ich je menej 
ako tých zlých. O rok je Daniel pev-
ne rozhodnutý si beh zopakovať v 
tomto zložení a my mu budeme dr-
žať palce, aby nás úspešne reprezen-
toval.   red  

II.trieda
II.kolo hralo sa 24.8.2013 o 
16.00 hod.
SITNO BANSKÁ ŠTIAVNICA "B" 
- FK TATRAN BZENICA 2:2 (1:0)
Góly: 36.Barák Ľ.,74.Beňadik 
Zostava: Kraják, Szabó (60.Ja-
vorský), Číž, Žikla (53.Potančok 
st.), Ferenčik st., Beňadik, Barák 
Ľ. (43.Potančok ml.), Hanzlík P., 

Kmeť, Šovčik, Chmelina 
V priemernom zápase naše muž-
stvo nevyužilo množstvo šancí. 
Vedúceho gólu sme sa dočka-
li až v 36.min. keď po prihráv-
ke Chmelinu otvoril skóre Barák 
Ľ. Hosťom sa podarilo vyrovnať 
gólom v 50.min. a v 63.min. oto-
čili skóre vo svoj prospech. Sna-
ha našich o vyrovnanie bola ko-

runovaná gólom Beňadika v 
74.min. a tak sa zápas skončil 
deľbou bodov.
KAM ZA FUTBALOM?
II.trieda
III. kolo hrá sa 1.9.2013 o 15.30 
hod.
FK BANSKÁ BELÁ - SITNO 
BANSKÁ ŠTIAVNICA "B"
II.liga starších a mladších žiakov

5. kolo hrá sa 31.8.2013 o 10.00 
a 12.00 hod.
SITNO BANSKÁ ŠTIAVNICA - 
FK TISOVEC
II.liga starších a mladších žiakov
Dohrávka I. kola hrá sa 29.8.2013 
o 10.00 a 12.00 hod.
SITNO BANSKÁ ŠTIAVNICA - 
FK BRUSNO

Ivan Beňo, Ivan Javorský

Remíza nášho Béčka na domácej pôde v priemernom zápase
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inzercia

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

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

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

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

Predám 1 - izbový byt v OV  �
v Banskej Štiavnici, komplet-
ne zrekonštruovaný. Cena 27 
000,-€. Možná aj výmena za 2 - 
izbový s doplatkom. Tel.č.: 0917 
781 074

Prenajmem garáž na Drieňo- �
vej, cena 33,- € mesačne, tel.č.: 
0905 178 047

Prenajmem 1-izbový byt na  �
Križovatke, cena dohodou, doho-
da istá, tel.č.: 0910 349 464  

ARLEK – A.KURUCOVÁ, Dol- �
ná 18 (Schinglerka) Vás pozýva 
na nákup alko i nealko nápojov. 
O. i. ponúkame 10 druhov sudo-
vých vín (Cabernet Sauvignon 
r.2010, Frankovka ružová, ríbez-
ľové atď.) Pri väčšom odbere su-
dového vína poskytujeme zľavu, 
tovar v BŠ Vám dovezieme zdar-
ma. Ako jediní Vám ponúkame 
možnosť načapovať si víno osob-
ne! Kontakt: 0908 618 563

„Pôžičky Provident“ – BŠ a  �
okolie, tel.č.: 0908 570 157

Ponúkame na predaj originál- �
ne produkty zn. OREGON®, pro-
dukty nemeckých výrobcov a ná-
hradné diely svetových značiek 

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

najlepšie ceny v meste

CITYCITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

reality

Kameňolom Šobov 
ponúka na predaj 

stavebný, zásypový 
kameň a dunajský 

štrk. Kontakt: 
0911 343 051, 0911 

343 052, 0911 343 053

či už v lesníctve, záhradníctve, 
alebo v poľnohospodárstve. Po-
žičovňa náradia. Viac na www.
minibager-vyhne.sk, na strán-
ke e-shopu  www.oregonvyhne.
sk alebo na tel.č.: 0907 370 780, 
0908 385 718

práca

Ponúkam pomoc v domácnos- �
ti (upratovanie, pranie, žehle-
nie, varenie, nákupy) a opateru 
seniorov, alebo detí. (niekoľko-
ročná prax). Kontakt: 0911 061 
000

Dňa 10. 08. 2013 sa v 
Kežmarku uskutočnil už XVII. 
ročník medzinárodného volej-
balového turnaja veteránov 
„Memoriál Františka Mizdoša“, 
ktorý má v posledných štyroch 
ročníkoch aj oficiálny štatút 
Majstrovstiev Slovenska vo 
volejbale veteránov.  

Na turnaji sa zúčastnilo 260 hrá-
čov a hráčok z 32 družstiev zo Slo-
venska i zo zahraničia – z Ukrajiny 
(muži Užhorodu) a Litvy (muži aj 
ženy z mesta Kupiškis).  
Najzaujímavejšie výsledky:
ŽENY – konečná tabuľka Majstrov-
stiev SR: 1. Kežmarok, 2. Bratislava, 
3. Košice jazero, 4. Ľubica, 5. Košice 
UPJŠ, 6. Košice Mix. 
MUŽI 40-50 roční:
Semifinále: Banská Štiavnica – Ban-
ská Bystrica 2:1 /-16, 17, 12/
Prešov ŠKP – Kupiškis 2:0 - 1:2 /13, 
-16, -13/

Po proteste Prešova, ktorý bol uzna-
ný, kontumačná výhra Prešova 2:0
Stretnutie o 3. miesto:
Kupiškis – Banská Bystrica 2:0 /16, 
13/
Finále o 1. miesto: Banská Štiavnica 
– Prešov 2:0 /9, 10/
MUŽI 40-50 r. – konečná tabuľka 
Majstrovstiev SR: 1. Banská Štiavni-

ca, 2. Prešov ŠKP, 3. Banská Bystri-
ca, 4. Poprad Tatry, 5. Košice Považ-
ská, 6. Kežmarok, 7. Stará Ľubovňa, 
8. Petržalka Bratislava, 9. Nitra. 

Marian Helej
Foto: zľava Róbert Rus, Jozef 
Beňo, Miroslav Jáger, Roman 
Katrinec, Marian Helej, Hubert 
Bucha, Ladislav Bednář

Štiavnickí volejbalisti Majstrami Slovenska
1 slovo: 0,20 €
1 cm2: 0,50 €

inzerujte aj vy 
v štiavnických 
novinách

1 slovo: 0,20 €
1 cm2: 0,50 €

inzerujte aj vy 
v štiavnických 
novinách


