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V dňoch 10. – 14.9.2014 sa 

konali v našom meste tradičné 

Salamandrové dni, ktoré sú 

vyvrcholením Kultúrneho leta 

v našom meste a ukončením 

letnej turistickej sezóny. 

Oslavám Dní baníkov, hutní-

kov a naftárov neprialo po-

časie, ale aj napriek tomu sa 

Salamandrové dni začali množ-

stvom sprievodných poduja-

tí. Už v stredu medzinárodnou 

konferenciou k dejinám baníc-

tva a montánnej archeológie 

pod názvom Argenti Fodina v 

priestoroch Slovenského ban-

ského múzea. 

Dovoľte mi sa čo najsrdeč-

nejšie poďakovať celému 

mnohočlennému organizač-

nému kolektívu, 

hlavnej organizátorke Salamandro-

vého sprievodu Ing. Dalme Štepá-

nekovej, zamestnancom Mestské-

ho úradu, oddelenia kultúry, športu 

a mediálnej komunikácie, Štátne-

mu ústrednému banskému archívu, 

Banskoštiavnicko-hodrušskému ba-

níckemu spolku, Hlavnému banské-

mu úradu, Slovenskému banskému 

múzeu, Technickým službám, m.p., 

koordinátorom a aktivačným pra-

covníkom malých obecných služieb 

za zabezpečenie čistoty a Mestskej 

polícii za zabezpečenie bezpečnosti 

a poriadku v meste, ako i všetkým 

ľuďom, ktorí akýmkoľvek spôso-

bom pomohli pri organizovaní Sa-

lamandrových dní 2014. Zvlášť 

moja vďaka patrí všetkým tým, kto-

rí boli priamymi aktérmi Salaman-

drového sprievodu. Takisto ďaku-

jem všetkým sponzorom, ktorí nám 

podali pomocnú ruku, a tak prispe-

li k udržaniu baníckych tradícií. V 

neposlednom rade patrí poďakova-

nie všetkým návštevníkom, ktorí sa 

zúčastnili a vytrvali na jednotlivých 

podujatiach aj napriek nepriaznivé-

mu počasiu. 

Ešte raz všetkým ďakujeme a do-

videnia na Salamandrových dňoch 

2015.    

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta 

Salamandrové dni 2014

Ocenení Cenou za záchranu kultúrneho dedičstva a rozvoj mesta 

Banská Štiavnica v Kostole sv. Kataríny foto M. Kríž
3.str.

Špeciálne:

Utorok 23. 9. o 18:30 hod.Utorok 23. 9. o 18:30 hod.

PUlp fi cTioNPUlp fi cTioN

PreMieTANie s FK OKO:PreMieTANie s FK OKO:

Pozvánka
Antikvariátik prináša besedu s fi -

nalistkou literárnej ceny Anas-

oft litera Janou Juráňovou. Au-

torské čítanie ponúkne vo svojich 

priestoroch vo štvrtok 18. 9. 2014 

o 18.00 hod.

Jana Juráňová (1957) píše romá-

ny, divadelné i rozhlasové hry, 

knihy pre deti, venuje sa aj publi-

cistike. Vedie feministický kultúr-

ny, vzdelávací a publikačný projekt 

Aspekt. Do fi nále Anasoft litery ju 

dostali už jej štyri predchádzajú-

ce knihy. Vo štvrtok predstaví jej 

aktuálnu knihu Nevybavená zá-

ležitosť. Je prvou autorkou, kto-

rá bude predstavená v sérii literár-

nych besied v Antikvariátiku.

Tomáš Lazar

Poďakovanie primátorky mesta 
za Salamandrové dni 2014

Odstávka el. 
energie

Oznamujeme Vám, že 

30.9.2014 od 8:30 - 17:30 

hod. bude prerušená distribú-

cia elektriny z dôvodu výme-

ny el. zariadenia.  Bez el. ener-

gie budú v B. Štiavnici na Ul. 

A. Trúchleho, Úrad prace, so-

ciálnych vecí a rodiny, Antol-

ská č.d. 28, 1000, Dr.V.Cleme-

ntisa, J.Horáka, K.Šmidkeho, 

L.Exnára, M.Benku a Na Mária 

šachtu 5, 6.

Dispečing SSE, a.s., divízia ZH
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mestská polícia
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16.9.

Voľný pohyb psa 

Dňa 2.8.2014 o 15.15 hod.  bolo 

na útvar MsPo oznámené, že v 

Banskej Štiavnici na Ul. I. Tótha 

sa voľne pohybuje pes. Po prí-

chode hliadky na miesto bol zis-

tený majiteľ psa, ktorý bol za 

priestupok proti verejnému po-

riadku postihnutý uložením blo-

kovej pokuty. 

Priestupok proti verejnému 

poriadku 

Dňa 6.8.2014 o 22.40 hod. pri 

hliadkovej činnosti v centre 

mesta  hliadka MsPo zistila, že  

došlo k znečisteniu miestnej ko-

munikácie motorovým olejom. 

Hliadka MsPo následne zistila, 

že motorový olej vytiekol z po-

škodenej olejovej vane maďar-

ského autobusu. Na miesto boli 

hliadkou MsPo  privolaní prí-

slušníci HaZZ, ktorí vytečený 

olej odstránili. Priestupok bol 

riešený v zmysle priestupkové-

ho zákona v blokovom konaní.     

Priestupok proti verejnému 

poriadku 

Dňa 9.8.2014 o 09.00 hod. bolo 

na útvar MsPo oznámené, že  

pri schodoch vedúcich k Staré-

mu zámku na Radničnom ná-

mestí leží na zemi neznáma oso-

ba. Hliadka MsPo po príchode 

na miesto zistila, že ide o Š. G. 

z Bratislavy, ktorý pod vplyvom 

alkoholických nápojov vzbudzo-

val verejné pohoršenie. Priestu-

pok bol riešený v zmysle prie-

stupkového zákona a miesto 

opustil.    

Vladimír Kratoš, 

náčelník MsPo 

Ospravedlnenie
Toto cestou sa ospravedlňujem 

za nesprávne uvedenia priezvis-

ka v prednese básne, pri príleži-

tosti 70.výročia SNP v Banskej 

Štiavnici. Báseň predniesla Re-

nátka Taligová. Ďakujem za po-

chopenie.

Vladimír Poprac

Uskutočnilo sa zasadnutie  

k príprave a organizačné-

mu zabezpečeniu podujatia 

Akademici 2014.

Redakčná rada VIO TV.  

17. 9.

Pracovné stretnutie s vede- 

ním Fakulty sociálnych vied 

Univerzity sv. Cyrila a Meto-

da v Trnave a s členmi tímu 

prípravy študijného progra-

mu Verejná politika a udrža-

teľný rozvoj.

Uskutočnilo sa Výjazdové  

zasadnutie Vedenia Fakul-

ty sociálnych vied Univerzi-

ty sv. Cyrila a Metoda v Tr-

nave.

Pracovné rokovanie na Mi- 

nisterstve dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR 

v Bratislave k zabezpečeniu 

vybudovania obchvatu. 

18. 9.

Rokovanie s generálnym  

riaditeľom spoločnosti Svet 

zdravia a generálnym riadi-

teľom Zdravotnej poisťovne 

Dôvera a riaditeľom Nemoc-

níc Svet zdravia Žiar nad 

Hronom, Banská Štiavnica a 

Rimavská Sobota k úpravám 

priestorov nemocníc, a teda 

aj priestorov banskoštiav-

nickej nemocnice.  

19. 9.

Práca v meste, individuálne  

pracovné stretnutia.  

Účasť na 6. Stretnutí priaz- 

nivcov Klubu slovenských 

turistov spojené s odhale-

ním pamätnej tabule k 140. 

výročiu turistického značko-

vania na Slovensku. 

 Andrea Benediktyová

Dňa 15.9.2014 sa dožil 

premiér Robert Fico, ktorý je 

aj čestným občanom nášho 

mesta životného jubilea 

50. rokov. Mgr. Nadežda 

Babiaková, primátorka nášho 

mesta mu pri tejto príležitosti 

poslala nasledovné blahože-

lanie:

Vážený pán premiér, 

dovoľte mi, aby som Vám pri 

príležitosti Vášho životného ju-

bilea nielen v mojom mene, ale 

aj v mene mnohých obyvateľov 

nášho mesta i okresu, ktorí si 

Vás ctia a majú v trvalej pamäti 

Vaše evidentné zásluhy nielen o 

rozvoj a zviditeľňovanie SR vo 

svete, ale aj pozornosť Vás i Va-

šej prvej i terajšej vlády SR voči 

nášmu mestu i celému regiónu.

Chceme Vás ubezpečiť, že zvlášť 

historické zasadnutie Vašej vlá-

dy v Banskej Štiavnici dňa 3. 

septembra 2008, z ktorého 

vzišlo životodarné uznesenie 

č. 593/2008 a ktorého výsled-

ky sú očividné v našom meste i 

okrese, ostane natrvalo zafixo-

vané v našej pamäti a určite aj v 

pamäti pokračovateľov v našom 

diele. Dobré a pevné zdravie, 

trvalú pohodu, šťastie a spokoj-

nosť v pevnej nádeji, že doteraj-

šiu priazeň voči nášmu a samo-

zrejme aj Vášmu mestu i okresu 

praje

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

K päťdesiatinám premiéra

Udelenie čestného občianstva premiérovi  foto L. Lužina

Od roku 2005 pracuje na 

čiastočný úväzok pre 

nemocnicu v Žiari nad 

Hronom a vykonáva odborné 

liečebné zákroky aj v 

banskoštiavnickej nemocnici 

významný lekársky odborník 

– ortopéd MUDr. Alexander 

Murgaš zo Žiaru nad Hronom. 

O jeho odbornej erudícii sved-

čí aj tá skutočnosť, že v dňoch  

12.-15.septembra 2014 zú-

častnil na odbornom poduja-

tí  ASBMR 2014 – 36th Annual 

Meeting of American Society 

for Bone and Mineralresearch 

(Výročná konferencia Americ-

kej spoločnosti pre výskum 

kostí a minerálneho metabo-

lizmu),  ktoré sa uskutočnilo 

v Houstone, v USA. Toto pod-

ujatie patrí k jedným z naj-

významnejších edukačných 

podujatí svojho druhu na sve-

te, nakoľko ide o stretnutie 

významných odborníkov z ob-

lasti osteológie.

Ján Novák

Náš lekár medzi 
svetovou elitou 
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Podvečer pokračova-

li vernisážou výstavy k 250. vý-

ročiu návštevy Habsburgovcov 

– synov Márie Terézie a Františ-

ka Štefana Lotrinského – rím-

skeho kráľa Jozefa II., jeho bra-

ta arcivojvodu Leopolda a princa 

Alberta vo výstavných priesto-

roch Berggerichtu na Námestí 

sv. Trojice. Vo štvrtok večer od 

19:00 hod. sa v Kultúrnom cen-

tre Slávnostným šachtágom pre 

pozvaných hostí otvorili banícke 

slávnosti. 

V piatok a v sobotu na Námes-

tí sv. Trojice sa konali tradičné 

trhy - Salamandrový jarmok. Ne-

priaznivé daždivé počasie mno-

hých predávajúcich odradilo, 

takže oproti minulým rokom ich 

bolo pomenej. V Kultúrnom cen-

tre sa konalo pod záštitou Slo-

venskej banskej komory Valné 

zhromaždenie Slovenskej ban-

skej komory. Štátny ústredný 

banský archív v piatok zorgani-

zoval 6. ročník náučno-zábav-

ného podujatia spojeného s vý-

stavou archívnych dokumentov 

a možnosťou vyskúšania dobo-

vých detských hier a barokového 

písma v rámci Dňa otvorených 

dverí. Podujatie bolo venované 

250. výročiu návštevy rímskeho 

kráľa Jozefa II., jeho brata arci-

vojvodu Leopolda a princa Alber-

ta v Banskej Štiavnici. Popoludní 

sa konalo v Kostole sv. Katarí-

ny Slávnostné zasadnutie mest-

ského zastupiteľstva, na ktorom 

sa každoročne udeľujú Výročné 

ceny mesta. 

Po privítaní hostí viceprimá-

torom mesta Banská Štiavni-

ca JUDr. Dušanom Lukačkom a 

piesni spevokolu Štiavničan na-

sledovalo slávnostné odovzdá-

vanie ocenení. Z rúk primátorky 

mesta Mgr. Nadeždy Babiakovej 

a prednostky MsÚ Ing. Ivany On-

drejmiškovej si prevzali Cenu za 

záchranu kultúrneho dedičstva a 

rozvoj mesta Banská Štiavnica: 

Ivan Celder, Ing. Richard Kaňa, 

Mgr. Elena Kašiarová, Ing. Edu-

ard Rada, ďalej Výročnú cenu 

mesta Banská Štiavnica dostal: 

Ing. Dominik Kútnik a Ing. Ru-

dolf Valovič a Cenu primátorky 

mesta Banská Štiavnica získal 

Juraj Červenák. Za ocenených 

sa prítomným prihovoril Ing. Ri-

chard Kaňa. 

Po odovzdaní ocenení sa audi-

tóriu prihovorili štátny tajom-

ník Ministerstva práce, soci-

álnych vecí a rodiny SR Mgr. 

Branislav Ondruš, poslanec NR 

SR Ing. Ľudovít Kaník a pred-

seda predstavenstva Slovenskej 

banskej komory a generálny ria-

diteľ Hornonitrianskych baní v 

Prievidzi Dr. h.c. Ing. Peter Čič-

manec. Po slávnostných prího-

voroch a pozvánke na ďalšie pod-

ujatia v rámci Salamandrových 

dní sa pozvaní hostia presunuli 

do kaviarne Divná pani. V týchto 

priestoroch sa konalo za prítom-

nosti majiteľa objektu Jungovho 

domu Ivana Celdera odhaľova-

nie pamätnej tabule venovanej 

pamiatke Ing. Mariána Lichnera, 

CSc., bývalého primátora mesta 

v rokoch 1990 – 2006. Po akte 

odhalenia a otvorení výstavy sa 

pozvaní hostia zúčastnili na re-

cepcii v reštaurácii Gallery. 

Popoludní sa na Strednej prie-

myselnej škole Samuela Miko-

víniho otvorila tradičná burza 

minerálov a od 15:00 hod. pokra-

čovali oslavy na Námestí sv. Tro-

jice tanečno-hudobným progra-

mom Salamandrové pódium. 

Témou bol folklór a jeho podo-

by. Na pódiu vystúpili a svojim 

tancom a spevom prítomných 

zabávali až do večerných hodín 

Detský folklórny súbor Matičia-

rik, tanečné páry z Fáber Dance 

Teamu, hudobné skupiny Ban-

da Americano, October, Sherpa 

Banda, Replay Band a Družina. 

Vrcholom kultúrneho programu, 

ktorý pokračoval v priestoroch 

Kultúrneho centra krátko po 

18:00 hod. bol koncert skupiny 

IMT Smile s predskokanom ka-

pelou Easy Peasy. To sa už všetci 

návštevníci mesta pripravovali 

na tradičný Salamandrový sprie-

vod, ktorý krátko po 19:00 hod. 

odštartoval z priestorov Tech-

nických služieb do centra mes-

ta. Počasie sa nakoniec umúdri-

lo a návštevníci Salamandrových 

dní si mohli vychutnať výnimoč-

ný a jedinečný sprievod, ktorý 

každoročne zabáva celé generá-

cie Štiavničanov i hostí nášho 

mesta. V sobotu pokračovali Sa-

lamandrové dní na Námestí sv. 

Trojice Salamandrovými trhmi 

a Salamandrovým detským pó-

diom na ktorom vystúpili Veľ-

kí herci malým deťom, Babadlo, 

kúzelník Wolf a detí zabával Erik 

Forgáč. V kine Akademik sa ko-

nala súťaž v pretláčaní rukou 

Grand Prix Salamander, ktorá 

vyvrcholila o 15:00 hod. na Ná-

mestí sv. Trojice. Medzi hostí, 

ktorí sa zúčastnili Salamandro-

vých dní a prijali pozvanie pat-

rili: bývalý prezident Slovenskej 

republiky a čestný občan nášho 

mesta Ivan Gašparovič, poslanec 

NR SR Ing. Ľudovít Kaník, štátny 

tajomník Ministerstva práce, so-

ciálnych vecí a rodiny v SR Mgr. 

Branislav Ondruš, minister ži-

votného prostredia SR Ing. Peter 

Žiga, PhD., štátny tajomník mi-

nisterstva hospodárstva SR Ing. 

Miroslav Obert, poslanec NR SR 

a predseda výboru pre hospo-

dárstvo, výstavbu a dopravu Ing. 

Stanislav Janiš, generálny riadi-

teľ Slovenského vodohospodár-

skeho podniku Ing Marian Su-

pek ,predseda predstavenstva 

Slovenskej banskej komory a ge-

nerálny riaditeľ Hornonitrian-

skych baní v Prievidzi Dr. h.c. 

Ing. Peter Čičmanec, prodekan 

Berg fakulty TU Košice Doc. Ing. 

Fridrich Zeleňák PhD., generál-

na riaditeľka Štátneho fondu 

rozvoja bývania Ing. Dana Piš-

tová, prezident Zväzu hutníctva, 

ťažobného priemyslu a geológie 

SR a viceprezident U.S. Steel Ko-

šice Ing. Vladimír Jacko, PhD., 

viceprezidentka U.S. Stell Koši-

ce a členka predstavenstva Zvä-

zu hutníctva, ťažobného prie-

myslu a geológie SR Mgr. Elena 

Petrášková ako aj baníci z Ra-

kúska, Poľska, Maďarska, ČR, 

čestní občania a držitelia ocene-

ní z predchádzajúcich rokov ako 

aj významní predstavitelia orga-

nizácií, inštitúcií, vysokých škôl, 

baníckych spolkov a fakúlt, ria-

ditelia škôl, pedagógovia a štu-

denti zo Slovenska i zahraničia. 

Všetkým patrí poďakovanie za 

účasť na ktoromkoľvek z boha-

tej ponuky podujatí Salaman-

drových dní, ako aj hlavným 

partnerom: Pivovar Steiger, U.S. 

Steel Košice, Ministerstvo kul-

túry a BBSK, partnerom: Slo-

venské banské múzeum, Štátny 

ústredný banský archív, Sloven-

ská autobusová doprava Zvolen, 

a.s., Železničná spoločnosť Slo-

vensko, a.s., Slovenská banská 

komora, Slovenská banícka spo-

ločnosť, Banskoštiavnicko – hod-

rušský banícky spolok, Združe-

nie baníckych spolkov a cechov 

Slovenska, Slovenské združenie 

výrobcov kameniva, Zväz hut-

níctva, ťažobného priemyslu a 

geológie SR, Fakulta Berg TU Ko-

šice, Vysoká škola banská Ostra-

va, Miskolci Egyutelem, Zápa-

domaďarská univerzita Sopron, 

Ministerstvo hospodárstva SR, 

Ministerstvo životného prostre-

dia SR, Hlavný banský úrad, 

Stredné školy v Banskej Štiav-

nici, Pekáreň Anton Antol, me-

diálnym partnerom: Rádio Ex-

pres, VIO TV, ŠN, Zaujimavost.

net., Kam do mesta,  www.pod-

ujatia.sk, Skyté Poklady Sloven-

ska, www.odporucame.sk, My 

Noviny Žiarskej kotliny, www.

uprostred.sk, www.cokdeje.sk, 

Podujatia a ubytovanie Sloven-

sko, SK.StaySleep.eu, Folklor-

fest.sk, S detmi.com. Ďakujeme! 

O rok dovidenia na Salamandro-

vých dňoch 2015.

Michal Kríž

NOVINKY

�1.str.

Salamandrové dni 2014

Vzácni hostia Salamandrových dní 2014  foto M. Garai
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Banícka časť Salamandrových 

dní 2014 začala v stredu 10.9. 

dvomi podujatiami. 

Prvým bola medzinárodná konfe-

rencia k dejinám baníctva a mon-

tánnej archeológie „Argenti Fodi-

na“. Druhým bola vernisáž výstavy 

„Ich veličenstvá prichádzajú!“ k 250. 

výročiu návštevy rímskeho kráľa 

Jozefa, princa Leopolda a princa 

Alberta, stredoslovenských ban-

ských miest Banskej Štiavnice, 

Kremnice, Banskej Bystrice a ich 

okolí.  Obidve podujatia zorgani-

zovalo Slovenské banské múze-

um. Vo štvrtok 10.9. sa uskutočnil  

slávnostný šachtág v sále Kultúr-

neho centra za účasti významných 

baníckych osobností z celej SR a zo 

zahraničia, medzi ktorými boli aj 

Ing. Vojtech Ferencz, PhD., štátny 

tajomník Ministerstva životného 

prostredia SR, Ing. Ľudovít Kanik, 

poslanec NR SR,   JUDr. Ing. Pe-

ter Kúkelčík,  predseda Hlavného 

banského úradu, doc. Ing. Fridrich 

Zeleňák, prodekan fakulty BERG 

TU Košice, Ing. Fedor Boroška, 

riaditeľ úradu Slovenskej banskej 

komory, Ing. Ján Hrabovský, pre-

zident SBS, Ing. Marián Beňov-

ský, prezident SSTVP,  Ing. Ervín 

Kubran, generálny sekretár Zväzu 

hutníctva, ťažobného priemyslu a 

geológie SR, Ing. Peter Gajzdica, 

predseda Slovenského združenia 

výrobcov kameniva, Ing. Brani-

slav Žec, riaditeľ Štátneho ústavu 

Dionýza Štúra v Bratislave, JUDr. 

Andrej Holák, podpredseda Úra-

du pre verejné obstarávanie, Mgr. 

Ing. Eugenius Ragus, generálny 

sekretár SITG v Poľsku a Mgr. Na-

dežda Babiaková, primátorka mes-

ta.; Podujatia sa zúčastnili tiež de-

legácie baníckych spolkov z Českej 

republiky, z Poľska, z Nemecka a 

z Rakúska. Hlavnými funkcionár-

mi šachtágu boli: prezídium – Ing. 

Durbák, kontrárium –Ing. Ferenc,  

kantor – Mgr. Kružlic, fuchsma-

jor – M. Šesták, pivný dispečer – 

Ing. Karabelly, podkurovačmi boli 

JUDr. Kubinský a Ing. Ivan, ošlia-

dor držali Jozef Osvald a  Ľudovít 

Kaník, produkciu baníckych pies-

ní zabezpečil spevokol Štiavničan. 

V programe boli všetky základ-

né bloky, svätenie dupláka, čest-

ný skok cez kožu, ktorý absolvoval 

JUDr. Holák a skok cez kožu, kto-

rým bol prijatý do baníckeho sta-

vu Štiavničan Peter Ernek. V piv-

nom súboji medzi akademikmi 

zvíťazil zástupca Fakulty BERG TU 

Košice nad zástupcom VŠB Ostra-

va. V priebehu šachtágu odovzdali 

zástupcovia STIG Ing. Mikulášovi 

Beránekovi ocenenie „čestný kord 

rytiera bane“. Hlavnými sponzor-

mi podujatia boli Mesto Banská 

Štiavnica, Pivovar Steiger Vyhne 

a Slovenská banská, s.r.o. Hodru-

ša-Hámre, za čo im, ako aj príprav-

nému výboru, študentom SPŠ S. 

Mikovíniho a zamestnancom Kul-

túrneho centra patrí úprimné ba-

nícke poďakovanie. 

Dňa 12.9. usporiadal Štátny 

ústredný banský archív tradičný 

„Deň otvorených dverí“, venovaný 

250. výročiu panovníckej návšte-

vy a začiatku 1. svetovej vojny. V 

sále Kultúrneho centra sa uskutoč-

nili dve podujatia celoslovenského 

charakteru. V dopoludňajších ho-

dinách to bolo Valné zhromažde-

nie Slovenskej banskej komory a 

popoludní celoštátne oslavy Dňa 

baníkov, geológov, hutníkov a naf-

tárov, ktoré sa od roku 1998 usku-

točňujú v Banskej Štiavnici počas 

Salamandrových dní. Vládu SR 

zastupoval Peter Žiga, minister 

ŽP SR a Ministerstvo hospodár-

stva SR Ing. Miroslav Obert, štát-

ny tajomník. Medzi tohtoročný-

mi vyznamenanými boli aj dvaja 

Štiavničania, Mgr. Ing. Martin Lu-

tonský, ústredný banský inšpektor 

Hlavného banského úradu, ktoré-

mu bolo udelené vyznamenanie 

„Za pracovnú vernosť“ a PhDr. Jozef 

Labuda, CSc., riaditeľ SBM, kto-

rému bolo udelené vyznamenanie 

„Za zachovanie tradícií“. V podve-

čer sa nebesia zmilovali nad Štiav-

ničanmi a nad baníkmi, prestalo 

pršať a tak  sa účastníci celoštát-

nych osláv, delegácie domácich a 

zahraničných baníckych, hutníc-

kych a lesníckych škôl, ako aj de-

legácie baníckych spolkov mohli 

zapojiť do mohutného predvoja 

Salamandrového sprievodu, ktoré-

ho zoradenie a koordinovanie za-

bezpečil Ing. Milan Ferenc. Vlast-

ný Salamandrový sprievod opäť 

veľmi úspešne zorganizovala Ing. 

Dalma Štepáneková.  

Milan Durbák 

Banícke slávnosti 2014

Banícke spolky na slávnostnom šachtágu  foto M. Pauková

Workshop
BBSK- Pohronské osvetové 

stredisko v Žiari nad Hronom 

v nasledujúcich mesiacoch or-

ganizuje súbor workshopov 

pre vedúcich tanečných kolek-

tívov. Každý workshop bude 

zameraný na inú tému:

1. Pohybová príprava detí a 

mládeže, psychomotorický vý-

vin. Rytmika, rytmické cviče-

nia. Držanie tela, práca rúk. 

Dátum: 20.9.2014  Lektor: 

Mgr. Judita Frantová (diplo-

movaná trénerka tanečného 

športu)

Bližšie informácie (prihláš-

ky...)na č.t.: 0915 819 989, 

mail: petrova@psvetaziar.sk 

alebo  0905234728

Judita Frantová

Oznam
Úrad práce, sociálnych vecí a 

rodiny Banská Štiavnica žia-

da  rodičov detí, ktoré majú 

ukončenú povinnú školskú 

dochádzku (t.j. majú viac ako 

16 rokov), aby na oddelenie 

štátnych sociálnych dávok 

predložili „potvrdenie o náv-

števe školy“, za účelom aktua-

lizácie údajov potrebných pre 

posúdenie trvania podmie-

nok nároku na prídavok na 

dieťa. 

„Potvrdenie o návšteve školy“ je 

potrebné dať potvrdiť v ško-

le, ktorú navštevuje  dieťa. V 

prípade, že dieťa v šk. roku 

2014/2015 nepokračuje v štú-

diu, žiadame rodičov o doru-

čenie dokladu o ukončení štú-

dia (napr. kópia maturitného 

vysvedčenia, výučného listu 

resp. potvrdenie školy). Po-

žadované doklady je potreb-

né  doručiť  úradu najneskôr 

do 22.09.2014.  V prípade, 

že zápis študenta vysokoškol-

ského štúdia sa koná po uve-

denom termíne,  je potrebné 

potvrdenie doručiť úradu čo 

najskôr po zápise. Ak rodič 

uvedené doklady nedoručí, 

výplata prídavku na dieťa sa 

zastaví. Po predložení potvr-

denia bude výplata prídavku 

obnovená a za obdobie zasta-

venia, (ak boli splnené pod-

mienky nároku) bude prída-

vok na dieťa doplatený.

Slávka Knoppová,  

ÚPSVaR v BŠ
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Kam v BS 
a okolí?

14.-21.9. Maliarske sympózium 

Banská Štiavnica. Výstava diel 

20.9. Nám. sv. Trojice, 14:00-

17:00. 

18.9. Autorské čítanie s An-

tikvariátikom: Jana Juráňová. 

Antikvariátik, 18:00.

18.9. Jam session: Uke Brothers 

Ensemble. „Good bye, Bill.“ 

Archanjel Caff e Bar, 20:00. 

19.9. Ochutnávka: Večer vín. Re-

zervácie na 045 692 11 13. Co-

smopolitan-vežička, 19:00, 10 € 

19.9. Odhalenie pamätnej tabu-

le na Sitne. K 140. výročiu zna-

čenia prvého turistického chod-

níka. Filagória na Sitne, 15:00. 

19.-21.9. Dni alternatívnej me-

dicíny. Info: 0905 172 641, deň: 

10 €, pia-so: 30 €. Drevenica, 

Vyhne 378. 

19.9. Špeciálny koncert: Uke 

Brothers Ensemble. „Good bye, 

Bill.“ Art Cafe, 20:00  

19.9. Legínová sexy party. V pia-

tok sa hľadajú najkrajšie legíny. 

Pražovňa, 21:00 

20.9. Celoslovenské stretnutie 

priaznivcov KST, 6. roč. Zraz: 

Nám. sv. Trojice do 9:00, regis-

trácia a odchod na turistiku po 

hrebeni Štiavnických vrchov. p. 

Melcer, 0907 522 840. 

20.9. Turci idú! Festival histórie, 

šermu a zábavy. Lúky pod Kalvá-

riou

20.9. Pečené prasiatko na Tera-

se u Blaškov. Hrá skupina Huri-

kán. Počúvadlianske jazero, od 

18:00. 

20.9. Jackove narodeniny & 

Koncert: EA. „Veľká narodeninová 

torta“. Divná pani, 20:00, vstup 

voľný  

22.9.-31.10. Kačacie hody v Co-

smopolitane. Pia: od 17:00, so+-

ne od 12:00, od 6,90 €. Cosmo-

politan-bowling. 

26.9. Koncert: Graeme Mark 

Trio Archanjel Caff e Bar, 19:00

27. - 28.9. Krumpľový a tekvico-

vý festival. Súťaže vo vyrezávaní, 

tekvicové a krumpľové maškrty 

a zábava. Na Rínku, Sv. Anton

27.9. Umenie je prítomné. Bo-

hatý program pre celú rodinu, 

približuje umenie príjemnou 

formou. Deti budú tvoriť pod ve-

dením umelcov. 

Pri záujme kontaktujte 0905 

260 350. Schemnitz Gallery, 

10:00-15:30.   

Región Banská Štiavnica

V piatok popoludní počas Sala-

mandrových dní 12.9.2014 sa 

konalo v priestoroch kaviarne 

Divná pani podujatie „Znovu-

zrodenie Jungovho domu...“ 

spojené so slávnostným 

odhalením pamätnej tabule 

venovanej pamiatke Ing. 

Mariana Lichnera (primátor 

mesta Banská Štiavnica 

1990-2006). 

Podujatie zorganizovalo ob-

čianske združenie Fórum sta-

rej Štiavnice. Na podujatí sa 

zúčastnili pozvaní hostia me-

dzi ktorými nechýbala aj pri-

mátorka nášho mesta Mgr. 

Nadežda Babiaková, prednost-

ka MsÚ Ing. Ivana Ondrej-

mišková, poslanec NR SR Ing. 

Ľudovít Kaník s manželkou, 

poslanci MsZ a iní významní 

predstavitelia inštitúcií a or-

ganizácií pôsobiacich v našom 

meste. Po úvodných slovách a 

privítaní hostí moderátorkou 

Mgr. Vierou Göndöčovou na-

sledovalo vystúpenie spevo-

kolu Štiavničan. Následne sa 

prihovorila primátorka nášho 

mesta, ktorá dojatá vo svojich 

vrúcnych slovách vyjadrila ra-

dosť z toho, že existujú v na-

šom meste ľudia, ktorí dokážu 

svojím vlastným pričinením 

zveľaďovať naše krásne mesto 

a nezabúdajú na tých, kto-

rí pre toto mesto veľa urobi-

li. Prítomným sa následne pri-

hovoril aj majiteľ objektu Carl 

Jungovho domu Ivan Celder so 

slovami:  „Na úvod mi dovoľte 

vrátiť sa niekoľko rokov späť, do 

čias mojej mladosti. Spomienkou 

na človeka, ktorý svojou múdros-

ťou a nadčasovosťou bol schopný 

zaujať vtedy ešte mladého neskú-

seného  vetroplacha a zároveň ho 

svojou charizmou nadchnúť myš-

lienkou boja zdanlivo nepreko-

nateľného: ...raz v budúcnosti sa 

pustiť do „šraubovaného domu 

“. Bol to pán Marián Lichner, a 

ten vetroplach som bol ja. Kon-

com 20. storočia uvidela Banská 

Štiavnica tvár smrti. Zdalo sa, že 

bude mať rovnaký osud ako mno-

hé veľké a slávne  historické mes-

tá, ktoré opustili ľudia obdarení 

jasom tvorivého ducha, aby po-

tom zomreli potichu, v bezbran-

nosti a pokore unavené časom 

tak, ako zomiera nešťastný člo-

vek. Jeho kruto pravdivé slová 

sa stali pre mňa  i pre  časť mo-

jej generácie výzvou, ale aj hroz-

bou. A tak som bol šťastný keď sa 

na konci roku 2013 podarilo dom 

kúpiť a hlavne presvedčiť banku o 

zmysluplnosti úveru. Aj napriek 

pochybnostiam a nedôvere, sme 

v marci 2014 začali.  Na zákla-

de prvého stavebného nariadenia  

z roku 1972 k vyhláseniu hava-

rijného stavu objektu na hlavnej 

ulici, sme začali s rekonštrukciou. 

42.rokov  bol dom nočnou morou 

a hrozbou nielen pre kompetent-

ných, ale najmä susedov. Hrozba 

spočívala hlavne v statike, nebo-

la strecha, fasáda a hrozilo cel-

kové zrútenie obvodového pláš-

ťu domu. A tak sme začali práve 

tam. Po 6 mesačnej  práci pozo-

stávajúcej z množstva odborných 

riešení a stavebných postupov, 

sme sa dopracovali k výsledku. 

Podarilo sa komerčne využiť ob-

chodnú časť a objekt zastabilizo-

vať najmä staticky postaviť celé 

nové schodište. Taktiež urobiť 

novú strechu, dom napojiť  na in-

žinierske siete a zrealizovať fa-

sádu domu. Druhá etapa rekon-

štrukcie južného traktu a jeho 

bytového využitia je naším ďal-

ším cieľom. Moje poďakovanie 

patrí ľudom, ktorí svojou prácou 

a umom boli schopní sa so mnou 

do toho pustiť. Chcel by som sa 

preto poďakovať: Vladimírovi 

Slančokovi, bratom Petákovcom, 

Jánovi Pivarčimu, Radoslavo-

vi Mrázovi, Lukášovi Luptákovi, 

Jánovi Čamajovi, Jánovi Fiľovi, 

Mariánovi Zimmermanovi, Ga-

brielovi Ruckschlossovi, Vladi-

mírovi Šniagerovi. Veľmi rád by 

som vyzdvihol spoluprácu s Mes-

tom Banská Štiavnica a osobitne 

sa poďakoval primátorke mesta 

Nadežde Babiakovej, taktiež ve-

dúcej odd. Výstavby, územného 

plánovania a životného prostre-

dia pani Zuzane Kladivíkovej, 

ktorí mi boli nápomocní pri spra-

covaní administratívnej agendy, 

ale aj pri riešení dopravy a tech-

nického zabezpečenia stavby. Za 

pamiatkový úrad by som sa rád 

poďakoval pani Anne Faturovej. 

Moje osobitné poďakovanie pat-

rí mojej manželke Diane najmä 

za obrovskú dávku  trpezlivosti a 

dôveru,  ísť so mnou do tohto ur-

čitého rizika.“

A čo na to samotný dom? „Bude 

tu naďalej len stáť ako tichý sve-

dok našich osudov.“ A my? „Po-

kúsme sa načúvať ozvene minu-

losti, ktorá dolieha až do našej 

súčasnosti a v hluku modernej 

doby je tá ozvena takmer nepo-

čuteľná, no napriek tomu znie v 

každom našom počine. Niekde v 

každom z nás tkvie priepasť času, 

cez ktorú sa klenie most, z kto-

rého dlhší pilier stojí vo vzdiale-

ných budúcich dobách a my, kde-

si uprostred tohto mosta kráčame 

a nesieme posolstvo predchádza-

júcich generácií, a tak sme s nimi 

v neustálom spojení.“ Po prího-

voroch nasledoval akt odha-

lenia samotnej pamätnej ta-

bule, ktorého sa zhostil Ivan 

Celder spolu s primátorkou 

nášho mesta. Záverečná bod-

ka slávnostného aktu patrila 

spevokolu Štiavničan. Pre prí-

tomných bolo pripravené malé 

občerstvenie. 

Michal Kríž

Odhalenie pamätnej tabule

Odhalenie pamätnej tabule v priestoroch Divná pani foto M. Kríž
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Pozvánka
Dňa 26. septembra 2014 o 

16.00 hod. sa uskutoční pravidel-

né stretnutie bývalých aj terajších 

baníkov a ich priateľov. Toto stret-

nutie sa bude konať v baníckej krč-

me u pána Karabellyho. Program: 

dozvuky baníckych dní a posled-

ná možnosť, ako minúť vernostné  

do posledného centa. 

Na hojnú účasť sa tešia 

organizátori.

Oznam
Výbor Slovenského zväzu teles-

ne postihnutých v Banskej Štiav-

nici oznamuje svojim členom, že 

29.septembra 2014 sa uskutoční 

rekondičný zájazd do Kováčovej. 

Odchod autobusu z križovatky o 

11:00 hod. Cena zájazdu – dopra-

va + 3 hod. pobyt 9 €. Prihlásiť a 

zaplatiť môžete v kancelárii zväzu 

v pondelok, stredu a vo štvrtok. 

Ivana Madara

Pozvánka  
6. Stretnutie priaznivcov Klubu 

slovenských turistov Dr. Téryho v 

B.Štiavnici

Program: 

Piatok 19.9.2014

15,00 hod. - Sitno fi lagória: Odha-

lenie pamätnej tabule k 140. vý-

ročiu turistického značkovania na 

území Slovenska                

Sobota 20.9.2014

8,00 – 9,00 hod. - IC  Nám. sv. Tro-

jice Banská Štiavnica: Registrácia 

účastníkov (účastnícky poplatok 

2€).

9,15 – 9,45 hod. - Slávnostné otvo-

renie podujatia. Odchod účastní-

kov po jednotlivých trasách. (Ta-

nád, Veterné sedlo, Horná Roveň)                                  

13,30 hod. - Horná Roveň: Ofi ci-

álny program a odovzdanie štafety 

zástupcovi 

7. stretnutia priaznivcov KST. Ob-

čerstvenie

Nedeľa 21.9.2014 – individuálny 

program:

9,00 – 11,00 hod. - IC Nám. sv. Tro-

jice v Banskej  Štiavnici: Prehliadka 

Banskej Štiavnice so sprievodcom.    

9,00 – 15,00 hod. - Slovenské ban-

ské múzeum v Banskej Štiavnici: 

Prehliadka vybraných expozícií.

Štiavnický betlehem – Prehliadka 

najväčšieho pohyblivého betlehe-

mu na Slovensku. Bližšie info: Ing. 

Róbert Melcer, 0907 522  840

KST Dr. Téryho  

,,Na tých obrazoch farby sa menia,

Farby sú tôní ľahkých stvorenia,

Tône sú deti miznutia:

No čo v obrazoch dejín sa zjaví,

Lebo čo duša v obrazoch vraví,

To nezná svet zabudnutia.“ 

A. Sládkovič

Dojemný príbeh nenaplnenej lá-

sky Andreja Sládkoviča a Marí-

ny Pischlovej, miesta ich šťastných 

chvíľ I ako aj nesmrteľné verše pod-

farbené najkrajším ľudským citom, 

sa stali inšpiráciou aj pre účastní-

kov IV. ročníka Maliarskeho sympó-

zia Banská Štiavnica 2014.V dňoch 

od 14.9.-21.9.2014 má možnosť 

spoznávať a prostredníctvom rôz-

nych výtvarných techník zachytá-

vať dominanty a malebné zákutia 

nášho mesta spolu 22 neprofesio-

nálnych maliarov, pochádzajúcich 

z rôznych končín Slovenska od Ko-

šíc až po Bratislavu. Organizátorom 

sympózia je Július Ciglan z Detvy, 

ktorý sa výtvarnej činnosti aktívne 

venuje už 14 rokov a má za sebou 

desiatky úspešných výstav doma i 

v zahraničí. Banskú Štiavnicu vní-

ma ako zdroj nevyčerpateľnej in-

špirácie a v rámci sympózií ponúka 

mnohým maliarom možnosť praco-

vať v plenéri s výhodou vzájomných 

priateľských konzultácií, ale pre-

dovšetkým príjemný tvorivý relax 

pri tom, čo majú naozaj radi. Hos-

ťom tohto sympózia je akad. ma-

liarka Soňa Herényiová-Belanová, 

ochotnou sprievodkyňou po rod-

nom meste s rozprávaním o živote 

Maríny bola pani Oľga Kuchtová a 

poetickým slovom medzi rodiacimi 

sa obrazmi vďačne prispela autor-

ka tohto článku. Diela účastníkov 

sympózia budú vystavené v sobo-

tu 20.septembra od 15.00 hod. 

na Námestí sv. Trojice za účasti au-

torov a širokej verejnosti. Pozvanie 

platí pre všetkých milovníkov vý-

tvarného umenia, ktorí si bez pred-

sudkov cenia krásu obrazu, ako aj 

talent, um a lásku doň vloženú.

 Janka Bernáthová

Maliarske sympózium 
B. Štiavnica 2014

Účastníci maliarskeho sympózia  foto J. Bernáthová

Pri oprave komínov na našom 

dome som robil pomocníka 

murárovi a vyťahoval som 

materiál kladkou na strechu. 

Zhora po ulici kráčal starší pán a ob-

zeral si domy s fotoaparátom v ruke. 

Mysľou mi prebehlo - zas jeden z 

nás a s našou krvnou skupinou. Po 

pozdravení: "Dobrý deň", dali sme sa 

do reči. Povedal, že sa bol pozrieť, 

kde býval na priváte ako študent 

SLTŠ v r.1961-1963. V septembri 

1963, sa potom presťahovali do no-

vopostaveného internátu pod kalvá-

riou. Mal pri sebe aj fotku z našej uli-

ce, ktorá ma veľmi potešila. Všimol 

som si, že strecha na dome Pecní-

kovcov je ešte šindľová. Po vzájom-

nom predstavení si pán Ing. Peter 

Kazda, spomenul, že prišiel do  Ban-

skej Štiavnice, za účelom  stretnutia 

maturantov SLTŠ po 50-tich rokoch 

od maturity. Školu  navštevova-

li v rokoch 1961 až 1964. Prvé tri 

školské roky  bývali po súkromiach 

– „na priváte“, posledný, od septem-

bra 1963 v novopostavenom inter-

náte pod Kalváriou, ako jeho prví 

obyvatelia. Stretnutie sa im začalo 

v budove školy príhovorom predpo-

sledného riaditeľa školy Ing. Valovi-

ča a prehliadkou školy, zameranou 

najmä na zastavenie sa pri maturit-

nom table (je na druhom poschodí). 

Potom sa konalo posedenie v hote-

li Kerling, na ktorom vystúpili via-

cerí maturanti so spomienkami na 

obdobie strávené v Štiavnici. Na-

príklad ako sa niektorí sánkovali 

na Trojičnom námestí.. Alebo ako 

stvárali rôzne vylomeniny, aj učite-

ľom. Jednému z nich malé osobné 

auto preniesli tak, že ho zakliesni-

li medzi stromy, aby sa nedalo s au-

tom odísť. Stretnutia sa zo 65-tich 

maturantov (dve triedy) zúčastnilo 

28 (niektorí s manželkami), treba 

však poznamenať, že 24 je už nebo-

hých. Vymenili sme si emailové ad-

resy s tým, že vyberie niektoré fo-

tografi e a pošle mi. Stalo sa, a tu je 

prvá pošta od pána Kazdu. „Prikla-

dám Vám desať zoskenovaných (pou-

žívam poslovenčený výraz) fotografi í 

urobených v B. Štiavnici v rokoch 1961-

1964. Z nich si možno niečo vyberiete. 

Na fotografi i č. 10 je internát lesníckej 

školy (SLTŠ) pred ukončením výstavby, 

teda asi na prelome rokov 1962-1963“. 

Touto cestou sa chcem poďakovať 

pánovi Ing. Petrovi Kazdovi, by-

tom Stará Turá, za spomienku ako 

aj za poslané fotografi e nášho mes-

ta Banská Štiavnica. Toľko z náhod-

ného  a prospešného stretnutia. 

Vladimír Poprac.

Náhodné stretnutie 
v Banskej Štiavnici na Pechovej ulici

Pecníkovský dom na Pechovej ulici  foto archív autora
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Spomienka

Pred 20. 

rokmi dňa 

25.9.1994 

sa vo veku 

74 rokov ná-

hle ukonči-

la životná púť pre nás vzác-

neho, rodinne i spoločensky 

založeného človeka, vynika-

júceho muzikanta a speváka 

pána Ladislava Copláka. 

Vám, ktorí ste ho poznali, 

ďakujeme za spomienku. 

Dcéra Marta, zať Jozef, 

vnučky Izabela a Regina

Spomienka

Dňa 

16.septe-

mbra 2014 

uplynie 18 

rokov, čo 

sme sa na-

vždy  s drahým manželom, 

otcom a starým otcom a prí-

buzným Vladimírom Kne-

zovičom. Hoci od nás na-

vždy odišiel, zostáva stále v 

našich srdciach a spomien-

kach. Tí čo ste ho poznali  

venujte mu spolu s nami ti-

chú spomienku.  

Manželka Majka, dcéra 

Majka, vnuk Vratko a 

ostatná rodina.

Spomienka

Dňa 

18.9.2014 si 

pripomína-

me 3.výročie 

úmrtia nášho 

otca a starého 

otca p. Ladislava Bačíka. 

Tí, ktorí ste ho poznali ve-

nujte mu tichú spomienku. 

Spomínajú syn a dcéra 

s rodinami. 

Oznam
Staršia vdova sa obracia na ochot-

ných sponzorov a prosí o fi nančnú 

pomoc pri vydaní jej knihy poézie 

a mikropoviedok, adresa v redak-

cii ŠN. Ďakujem!

Slnečná sonáta Janky 

Bernáthovej – Lehotskej, ktorá 

práve vyšla vo vydavateľstve 

Tranoscius v Liptovskom 

Mikuláši, je po Balade purpu-

rovej ruže (2008) a Listových 

tajomstvách ( 2012) ďalšou 

zbierkou básní našej známej 

a milej Banskoštiavničanky, 

držiteľky nejedného literár-

neho ocenenia. 

Už samotný prebal knihy nenechá 

nikoho na pochybách, že ide o ne-

obyčajné dielko. Cez zhrdzavené 

oká starého plota preniká životo-

darne slnko a evokuje pocit víťaz-

stva nad smútkom a žiaľom. Dar 

lásky, pokory i priority hodnôt re-

zonujú celou básnickou zbierkou a 

umocňujú ju sympatické fotogra-

fi e Márie Ilavskej. Janka Bernátho-

vá cez svoje verše dôverčivo obna-

žila svoje srdce, chvejúce sa láskou 

i pokorou. Ako napísala v recenzii 

k jej zbierke spisovateľka, literár-

na teoretička pani Slávka Očenášo-

vá – Štrbová „Robí to preto, lebo nepre-

stáva žasnúť nad totálnym fungovaním 

stvoreného. Prijíma žiaľ, aby pocítila ra-

dosť, za ráno vďačí noci“. Svojou poé-

ziou sa plnohodnotne usadila v slo-

venskej poézii ako autorka, ktorá 

má čo čitateľovi povedať a má čo 

dať, aby bol jeho svet  krajší a láska-

vejší. „Bez lásky sme iba slová, čo strati-

li svoj rým“ veršuje Janka, no jej slová 

majú hudbu aj náboj, takže nikoho 

nenechajú ľahostajným a nútia nás 

ak už nič inšie, aspoň sa nad sebou 

zamyslieť. Ja jej veršom v krásnej Sl-

nečnej sonáte želám šťastnú púť do 

sŕdc všetkých vďačných čitateľov, 

lebo jej básne naozaj chytajú za srd-

ce. Túto najnovšiu zbierku poézie 

dostanete vo všetkých predajniach 

Tranoscia na Slovensku a vybraných 

kníhkupectvách, vrátane štiavnic-

kých. Prezentácia knihy sa uskutoč-

ní 10.10.2014 o 16.00 v Evanjelic-

kom kostole v Banskej Štiavnici.

Oľga Kuchtová

Slnečná sonáta

Obvodná poľovnícka komora 

Žiar nad Hronom, Slovenský 

poľovnícky zväz, regionálna 

konferencia Žiar nad Hronom 

v spolupráci s mestom Banská 

Štiavnica a Strednou odbornou 

lesníckou školou v Banskej 

Štiavnici, zorganizovali XXXVI. 

ročník verejnej streleckej 

súťaže Zlatá puška mesta 

Banská Štiavnica v GM – 800 

a II. ročník memoriálu Ing. 

Lamberta Jokla v OS – 80.

Dňa 31.08.2014 sa na strelnici 

Drieňová uskutočnil, ako sme už 

spomenuli, XXXVI. ročník „Zlatej 

pušky mesta Banská Štiavnica“ a II. 

ročník „Memoriálu Ing. Lamberta 

Jokla“. Počasie nášmu zámeru ne-

prialo a to prikladáme ako hlav-

ný dôvod nízkej účasti v oboch sú-

ťažných kategóriách. Do kategórie 

GM-800 sa zaprezentovalo 19 pre-

tekárov a do kategórie OS – 80 sa 

zaprezentovalo 12 pretekárov. Aj 

napriek nízkej účasti bola prezenč-

ná listina predzvesťou vysokých 

bodových výsledkov a streleckých 

súbojov. Po ukončení preteku v 

obidvoch kategóriách boli dosiah-

nuté nasledovné výsledky: Zla-

tá puška mesta Banská Štiavnica: 

Vzhľadom na skutočnosť, že traja 

strelci po základnej časti dosiahli 

výsledok 796 b. z 800 muselo ve-

denie preteku pristúpiť k rozstrelu 

v zmysle streleckého poriadku. Po 

rozstrele na terč diviaka sa v troj-

minútovom limite rozhodlo o na-

sledovnom poradí. Výsledková lis-

tina GM -800: 

Miloslav Jánoš 796 b. 1. - miesto

Ing. Róbert Láska 796 b. 2. - 

miesto

Martin Zelem 796 b. 3. - miesto

Memoriál Ing. Lamberta Jokla:

Výsledková listina OS -80: 

Igor Nekoranec 74 b.

Igor Solnica  73 b.

RNDr. Peter Kaššák 70 b. po roz-

strele

V kategórii GM-800 dosiahlo se-

dem strelcov hodnotenie „Majster 

streľby“, päť pretekárov s dosiah-

nutým výsledkom získalo I. vý-

konnostnú triedu v streľbe, tra-

ja II. výkonnostnú triedu a traja 

strelci III. výkonnostnú triedu. 

V kategórii OS-80 dosiahli štyria 

strelci výsledok  I. výkonnostnej 

triedy v streľbe, piati II. výkon-

nostnú triedu a dvaja strelci III. 

výkonnostnú triedu. Na záver by 

sme radi poďakovali strelcom za 

preukázanú disciplínu, rozhodcom 

za ich pohotové a správne rozho-

dovanie, všetkým organizátorom a 

sponzorom za ich podporu pri zor-

ganizovaní XXXVI. ročníka „Zla-

tej pušky mesta Banská Štiavnica a 

II. ročníka Memoriálu Ing. Lamberta 

Jokla". Obvodná poľovnícka komo-

ra Žiar nad Hronom vyjadruje ešte 

raz poďakovanie všetkým, ktorí sa 

podieľali na príprave a organizácii 

Zlatej pušky mesta Banská Štiav-

nica, Memoriálu Ing. Lamberta 

Jokla, za fi nančnú či materiálnu 

pomoc a spoluprácu pri organizač-

nom  zabezpečení tohto podujatia. 

Vďaka patrí sponzorom: Mestské 

lesy spol. s r.o. Banská Štiavni-

ca, Mesto Banská Štiavnica, Slo-

venský poľovnícky zväz, regionál-

na organizácia Žiar nad Hronom, 

Stredná odborná škola lesnícka 

Banská Štiavnica, Snack bar Papu-

ča – Peter Linder, ViOn-LG s.r.o..

Miroslav Garaj

Zlatá puška mesta Banská Štiavnica
a Memoriál Ing. Lamberta Jokla

Primátorka odovzdáva ceny  

foto archív autora
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Z knihy Každý recept do 400 kcal     

Praženica so 

špenátom a šunkou  
Potrebujeme:

5 vajec, 5 bielkov, 250 g čerstvého 

špenátu (hmotnosť bez stoniek), 

300 g šunky z morčacích pŕs,  ¼ 

lyžičky soli, ¼ lyžičky mletej rasce, 

polievková lyžica repkového oleja, 

2 jarné cibuľky 

Postup:

Špenát dajte na 3 minúty do vria-

cej vody. Preceďte, zalejte stude-

nou vodou a nechajte v sitku od-

kvapkať. Šunku nakrájajte na 

prúžky. Vajcia a bielky metličkou 

vyšľahajte spolu so soľou a ras-

cou na jednoliatu hmotu. V panvi-

ci rozpáľte polievkovú lyžicu oleja. 

Vlejte vajcovú hmotu a pražte za 

stáleho miešania. Keď začne hust-

núť, pridajte špenát a šunku a 

smažte, kým praženica nedosiah-

ne správna konzistenciu. Pred po-

dávaním posypte nasekanou pa-

žítkou a jarnou cibuľkou. 

Dobrú chuť!

V dňoch 6. a 7. septembra sa 

konali v areáli svätoanton-

ského kaštieľa celoslovenské 

poľovnícke slávnosti Dni sv. 

Huberta. 

Oslavy sa konali pod záštitou Mi-

nisterstva pôdohospodárstva a 

rozvoja vidieka SR a navštívilo ich 

takmer osem tisíc návštevníkov. 

Medzi nimi nechýbali ani vzác-

ni hostia:  doc. JUDr. Ivan Gaš-

parovič, CSc - bývalý prezident SR 

– výborný poľovník a pravidelný 

hosť našich osláv, prof. Ing. Ľubo-

mír Jahnátek, CSc. - minister pô-

dohospodárstva a rozvoja vidieka  

SR,  J.E.  Margarita Ganeva - mi-

moriadna  a splnomocnená veľvy-

slankyňa Bulharska v SR, Ing. Ti-

bor Lebocký, PhD.  – poslanec NR 

SR a prezident Slovenskej poľov-

níckej komory a Slovenského po-

ľovníckeho zväzu, poslanci NR SR  

Ing. Marian Záhumenský, Ing. Ró-

bert  Puci, Ing. Peter Gaži a mno-

ho ďalších významných osobnos-

tí. Návštevníci osláv odchádzali 

spokojní a plní zážitkov. Hneď po 

slávnostnom otvorení, na ktorom  

zaspieval hymnu Slovenskej po-

ľovníckej komory sólista Komor-

nej opery a opery SND maestro 

Otokar Klein, boli odovzdané re-

zortné vyznamenania MPRV SR 

a Medaile sv. Huberta SPZ - vzác-

nym ľuďom, ktorí prispeli k úspeš-

nému rozvoju nášho poľovníc-

tva. Zaujímavým bolo pásmo „Od 

pračloveka po Žídeka“,  ktorým bola 

humorne i vážne predstavená  his-

tória stolovania a stravovania od 

najstarších čias po dnes (pravek, 

stredovek, baroko a súčasnosť). 

Expert z oblasti gastronómie Ja-

roslav Žídek v závere vyzdvihol 

stravu z diviny a pozval všetkých 

na výstavu „Prestreté“, ktorá v 

priestoroch Múzea vo Svätom An-

tone potrvá do konca roka.  V dôs-

tojnom prostredí nádvoria sväto-

antonského kaštieľa boli uvedené 

do života aj tri nové publikácie – 

Zborník Múzea vo Svätom Anto-

ne č. XXI/2014 – tento ročník je 

venovaný  pamiatke  prof. RNDr. 

Jozefa Šteff eka, CSc., ďalej kniha 

poézie Oldřicha Koudelku „Parti-

tury zelených lásek“ a kniha Ľudo-

víta Šurinu „Srdce lesníka“. Trubači 

zo SOŠL Banská Štiavnica spoloč-

ne s ďalšími priateľmi slávnost-

ne uviedli text svätohubertovskej 

fanfáry, ktorého autorom je Jakub 

Badrna - študent 3. ročníka SOŠL. 

Medzi osvedčenými bodmi progra-

mu osláv nechýbali: ukážky soko-

liarstva, poľovníckej kynológie, 

atraktívny rybolov, módna pre-

hliadka poľovníckeho oblečenia, 

poľovnícky chodník a súťaž „Stopa-

mi zveri“, ktoré pre deti pripravila 

SOŠL v Banskej Štiavnici, ukážky 

streľby z lukov, kuší a historických 

zbraní, divadelné predstavenie Pa-

radajz Píkčr, špeciálna klubová vý-

stava alpských jazvečíkovitých du-

ričov, laserové strelnice, dychová 

hudba Sitňanka, súťaže Hájnikova 

žena – o najsympatickejšiu poľov-

níčku, Poľovníctvo vo fotografi i, 

Poľovnícky nôž 2014, Poľovnícky 

šperk 2014, Poľovnícky klobúk, 

Naj brada – o najdlhšiu a najkraj-

šiu bradu, vtipné súťaž „ 5F poľov-

níka“ a  v hádzaní fl inty do žita, 

Antonský diviak 2014 – v streľ-

be lukom na terč. Tradične medzi 

najzaujímavejšie patrili Majstrov-

stvá Slovenska vo vábení jeleňov 

Hubertlov-Halali a MS vo vábe-

ní srnčej, diviačej a dravej zveri. V 

barokovej sýpke boli do Siene úcty 

a slávy poľovníctva na Sloven-

sku uvedené dve ďalšie významné 

osobnosti:  hosť. prof. doc. Ing. Pa-

vel Hell, CSc. (1930 – 2009) - naj-

všestrannejší slovenský odborník 

na poľovníctvo, autor najrozsiah-

lejšieho diela našej odbornej po-

ľovníckej literatúry, uznávaný ex-

pert C.I.C.  a Mgr. Ladislav Grman 

(1932 – 2011) najuznávanejší slo-

venský poľovnícky žurnalista, šéf-

redaktor časopisu Poľovníctvo 

a rybárstvo  (od začiatku v roku 

1958 až do roku 1992), spolutvor-

ca mnohých výstav, Dní sv. Hu-

berta, vábičských i lesničiarskych 

súťaží.  V sýpke si mohli návštev-

níci prehliadnuť aj výstavu „Uni-

kátne trofeje Turca“, výstavu drevo-

rezieb Jána Homolu a  fotografi í  

členov Asociácie fotografov prí-

rody. Zlatým klincom programu 

osláv bola už tradične svätohuber-

tovská omša so sprievodom s ulo-

veným jeleňom a obetnými darmi. 

Bohoslužba bola dôstojným vzda-

ním vďaky Stvoriteľovi za prírodu 

a život v nej. Pred omšou sa konal 

koncert, na ktorom vystúpili už 

tradične Barbora Šaling Legényo-

vá a kvarteto lesných rohov Lau-

garício. Tohto roku ich krásne na 

koncerte i počas omše doplnil aj 

domáci spevokol zo Svätého Anto-

na, ktorý vedie práve Barbora Ša-

ling Legényová. Veľmi si vážime, 

že aj počas tohto ročníka sa za-

pojili návštevníci do „Hubertovskej 

kvapky krvi“. Tohto roku darovalo 

najvzácnejšiu tekutinu 35 dobrých 

ľudí. Nechýbal medzi nimi vice-

prezident C.I.C. Dr. Imrich Šuba, 

PhD. a taktiež dôstojný pán farár 

zo Svätého Antona Martin Sebíň. 

Počas 5 ročníkov sa zúčastnilo od-

beru  spolu už 176 darcov. Patrí im 

naše poďakovanie a úprimne ďa-

kujeme  aj všetkým, ktorí pomohli 

náš najväčší slovenský poľovnícky 

sviatok pripraviť a zrealizovať. 

Marian Číž

Úspešný 24. ročník Dní sv. Huberta

Nádvorie svätoantonského kaštieľa zaplnené divákmi foto MSA

Oznam
Oznamujeme Vám, že je novoo-

tvorená výdajňa zdravotných po-

môcok sa nachádza na Ul. Kol-

pašská 1 (pri Lidli), otvorené: Po 

– Pi 9:00 – 17:00, So 8:00 – 12:00, 

bližšie info: 0911 844 001, pripra-

vujeme e-shop. Tešíma sa na vašu 

návštevu! 

ČriepokČ

„Nespravodlivosť: Niekto pracu-

je, iný len míňa a utráca – nechýba 

mu pritom práca.“

Ján Petrík

Heslo dňa 

„Nie je dôležité pracovať. Dôle-

žité je informovať iných, že pra-

cujeme.“
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Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10,-eur v pizzérii, reštau-

rácii BLACK M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica si výherca môže 

vyzdvihnúť v redakcii ŠN. Správne 

znenie krížovky z č.29/2014: „Jed-

notlivec pre mňa znamená toľko ako 

množstvo a množstvo len toľko ako jed-

notlivec.“ Výhercom sa stáva Eva Sá-

melová, Družstevná 8, Banská 

Štiavnica. Srdečne blahoželáme! 

Tento týždeň hráme o poukážku 

na konzumáciu v hodnote 10,-e-

ur v pizzérii, reštaurácii BLACK M, 

Nám. sv. Trojice 6/2, Banská Štiav-

nica. Vašou úlohou je správne vylúš-

tiť krížovku a zaslať ju spolu s kupó-

nom do redakcie ŠN v termíne do 

29.9.2014. 

V tajničke sa ukrýva výrok Charlesa 

Coltona: „Skutočné priateľstvo je ako 

pevné zdravie... (dokončenie v tajnič-

ke). 

A., Druh malinovky, priamo, druh 

tkaniny z umelých vláken,        

B., Začiatok tajničky, neón, 

C., Šikmá, dĺžková miera, meno 

Pavone, kilopond,  

D., Bonus v banke, nestojí, vlast-

níte, naparuj,     

E., Budova, oceán, máva, čmudí,   

F., 3. časť tajničky, nočný mo-

týľ, popravcovia, prinášanie detí 

na svet,     

G., Zámeno, hrubý povraz so sluč-

kou, meno Rolins, zn. liter, eman, 

H., Ruské osobné auto, Mária ška-

redo, surovina na výrobu benzínu, 

kde, 

I., 2.časť tajničky, ozn. áut Špa-

nielska, 

J., Cudzie ženské meno, podaro-

val, chutil.

1., Povzdych, malý sud, je prítulný,  

2., Lietadlo bez motora, tablet bez 

B,    

3., Ohúr, časť rakety,  

4., Citoslovce súhlasu, mestská 

knižnica, časť Čiech,

5., Citoslovce pochopenia, nemoc-

ný, produkt včiel,       

6., Špajza, kráľovná jari,       

7., Nezostane, meno Duchoňa,

8., Ozn. áut Luxemburska a Nórska, 

lítium, pokladňa, materská škola,    

9., Ostrov v Timorskom mori, cest-

né clo, Roma,           

10., Zahubí jedom, v byte,              

11., Hudobná skladba, papečok,    

12., Určite, časť stromu, úder v 

boxe, 

13., Liliana, skupenstvo vody, má-

vaj,

14., Osobné zámeno, košický re-

daktor v rádiu, bezhrbá ťava,  

15., Koniec tajničky, liter.

Pomôcky: Svita, Lada, Kado, Rita, 

Ella   

Pripravuje: Anna Rihová

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Kupón č. 31
Krížovka

Pod zeMoU
Thriller, horor, USA, 2014, 100 min. Thriller, horor, USA, 2014, 100 min. 
MP 18, Vstupné: 4 €MP 18, Vstupné: 4 €
Pod ulicami Paríža sa nachádza mno-Pod ulicami Paríža sa nachádza mno-
hokilometrové bludisko tajomných ka-hokilometrové bludisko tajomných ka-
takomb, ktoré sú domovom nespočet-takomb, ktoré sú domovom nespočet-
ného množstva zblúdilých duší. Do ného množstva zblúdilých duší. Do 
tohto tajomného podzemného mesta tohto tajomného podzemného mesta 
stratených duší sa vydá odvážny tím stratených duší sa vydá odvážny tím 
prieskumníkov s cieľom odhaliť jeho prieskumníkov s cieľom odhaliť jeho 
tajomstvo. Začína sa tak ich cesta do tajomstvo. Začína sa tak ich cesta do 
dimenzie šialenstva a hrôz, na preko-dimenzie šialenstva a hrôz, na preko-
nanie ktorých budú musieť siahnuť až nanie ktorých budú musieť siahnuť až 
na dno svojich fyzických i psychických na dno svojich fyzických i psychických 
síl a vysporiadať sa so svojimi osobný-síl a vysporiadať sa so svojimi osobný-
mi démonmi.mi démonmi.

Piatok 19. 9. o 18:30 hod.Piatok 19. 9. o 18:30 hod.

38 – pocTA 38 – pocTA 

PAvlovi DeMiTroviPAvlovi DeMiTrovi
Životopisný, dokument, SR, 2014, 90 Životopisný, dokument, SR, 2014, 90 
min. Vstupné: 4 €min. Vstupné: 4 €

Sobota 20. 9. o 18:30 hod.Sobota 20. 9. o 18:30 hod.

MísTAMísTA
Dráma, ČR, 2014, 100 min. MP 12, Dráma, ČR, 2014, 100 min. MP 12, 
Vstupné: 4 €Vstupné: 4 €
Dvěma devatenáctiletým klukům Dvěma devatenáctiletým klukům 
Adamovi (Vladimír Polívka) a Mar-Adamovi (Vladimír Polívka) a Mar-
kovi (Jan Cina) je jejich rodiště těsné, kovi (Jan Cina) je jejich rodiště těsné, 
zároveň ale moc nevědí, co si se svými zároveň ale moc nevědí, co si se svými 
životy počít. V tu chvíli do jejich svě-životy počít. V tu chvíli do jejich svě-
ta vstupuje dcera místního prominenta ta vstupuje dcera místního prominenta 
Anna (Johana Matoušková) a vnáší do Anna (Johana Matoušková) a vnáší do 
něj tajemství, napětí a touhu. Zdánli-něj tajemství, napětí a touhu. Zdánli-
vě nudné a usedlé město před nimi za-vě nudné a usedlé město před nimi za-
číná odhalovat temné spodní prou-číná odhalovat temné spodní prou-
dy. Annin otec má navíc k dceři velmi dy. Annin otec má navíc k dceři velmi 
ochranitelský vztah, a když se trojice ochranitelský vztah, a když se trojice 
zaplete do konfl iktu ústícího v krvavou zaplete do konfl iktu ústícího v krvavou 
rvačku, usoudí, že přátelství jeho dce-rvačku, usoudí, že přátelství jeho dce-
ry s Adamem a Markem může být ne-ry s Adamem a Markem může být ne-
bezpečné... bezpečné... 

Nedeľa 21. 9. o 16:00 hod.Nedeľa 21. 9. o 16:00 hod.

Ako vYcvičiť drAkA 2Ako vYcvičiť drAkA 2
Animovaný, Dobrodružný, Komédia, Animovaný, Dobrodružný, Komédia, 
Rodinný, Fantasy, USA, 2014, Rodinný, Fantasy, USA, 2014, 
105 min. Vstupné: 4 €105 min. Vstupné: 4 €

Nedeľa 21. 9. o 18:30 hod.Nedeľa 21. 9. o 18:30 hod.

Lepšie TerAz Ako Lepšie TerAz Ako 

NikdYNikdY
Romantická komédia, USA, 2014, 94 Romantická komédia, USA, 2014, 94 
min. MP 12, Vstupné: 4 €min. MP 12, Vstupné: 4 €
Existuje milión dôvodov, prečo ľudia Existuje milión dôvodov, prečo ľudia 
nemajú radi realitného makléra Ore-nemajú radi realitného makléra Ore-
na Littlea (Michael Douglas), a to je na Littlea (Michael Douglas), a to je 
presne to, čo sa mu páči. Na každé-presne to, čo sa mu páči. Na každé-
ho, kto mu skríži cestu je schválne ne-ho, kto mu skríži cestu je schválne ne-
príjemný a nechce nič iné, len predať príjemný a nechce nič iné, len predať 
posledný dom a v pokoji a mieri odísť posledný dom a v pokoji a mieri odísť 
do dôchodku. A tak, zatiaľ čo očakáva do dôchodku. A tak, zatiaľ čo očakáva 
svoj veľký realitný koniec, trávi čas vo svoj veľký realitný koniec, trávi čas vo 
svojom dome so štyrmi bytmi. Svojim svojom dome so štyrmi bytmi. Svojim 
susedom sa väčšinou vyhýba, teda po-susedom sa väčšinou vyhýba, teda po-
kiaľ sa práve nesťažuje na hluk, ktorý kiaľ sa práve nesťažuje na hluk, ktorý 
robia ich deti, alebo keď im nezaberie robia ich deti, alebo keď im nezaberie 
celú príjazdovú cestu svojím mercede-celú príjazdovú cestu svojím mercede-
som. Orenov život sa obráti hore no-som. Orenov život sa obráti hore no-
hami, keď sa pri jeho dverách nečaka-hami, keď sa pri jeho dverách nečaka-
ne objaví syn Luke a požiada ho, aby ne objaví syn Luke a požiada ho, aby 
sa dočasne postaral o jeho deväťročnú sa dočasne postaral o jeho deväťročnú 
dcéru Sarah, o existencii ktorej Oren dcéru Sarah, o existencii ktorej Oren 
nemal ani tušenia. nemal ani tušenia. 

Bližšie info: Odd. kultúry, športu Bližšie info: Odd. kultúry, športu a MK, tel.č.: 045/ 694 9651, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk. a MK, tel.č.: 045/ 694 9651, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk. 

Pozývame Vás na najnovšie fi lmy



10
číslo 31 • 18. september 2014

sn@banskastiavnica.skKULTÚRA

Banská Štiavnica do Tirolských  

Aĺp

Medzi hosťami tohtoročných Sala-

mandrových dní bola aj 11- člen-

ná delegácia z rakúskeho mestečka 

Oberndorf in Tirol. Zo štvordňo-

vej exurzie si Tiroláci odnášajú pod 

Alpy naše mesto nielen vo svojich 

srdciach, ale aj v podobe krásnej, 

hodnotnej, reprezentačnej obrazo-

vo- textovej knihy Terra banensium 

- Zem baníkov. Oberndorf má tiež 

banícku tradíciu, ktorá je s Banskou 

Štiavnicou spätá cez ich rodáka Bar-

tolomeja von Hechengartnera. Me-

novaný ako významný banský od-

borník žil a pracoval v našom meste 

ako zástupca komorského grófa a 

od roku 1793 je pochovaný v kryp-

te kostola v Štiavnických Baniach. 

Banícku krajinu, v ktorej menovaný 

pôsobil, bude jeho rodákom pripo-

mínať krásna kniha o Banskej Štiav-

nici, ktorú im osobne daroval jej zo-

stavovateľ a editor Vladimír Bárta. 

Slávnostý akt odovzdania publiká-

cie sa uskutočnil v bývalej budove 

prepriahacej konskej pošty Štam-

poch, jednej zo staníc historickej 

cesty Magna Via. Tu bola údajne 

posledná zástavka cisára Františka 

Štefana Lotrinského a jeho synov 

pred návštevou Banskej Štiavnice, 

v ktorej cisársku vizitáciu sprevá-

dzal Bartolomej Von Hechengart-

ner. Starosta mestečka Oberndorf 

in Tirol pán Hans Schweingkofl er 

po prevzatí knihy od Vladimíra Bár-

tu, povedal: „Kniha nám bude pripo-

mínať nielen pôsobenie nášho rodáka vo 

vašom meste a kraji, ale presvedčila nás 

aj o tom, že vaše mesto je aj slnečné a 

krásne, lebo počas štyroch daždivých dní 

sme toho slnka veľa nezažili.“ Pri roz-

lúčke sa poďakoval všetkým Štiavni-

čanom, ktorých  počas Salamandra 

stretli, najmä Dr. Jozefovi Labudo-

vi, Dr. Mikulášovi Čelkovi a Ing. Ru-

dolfovi Rückerovi, ktorí exurziu po-

mohli realizovať.

AB ART press

V knihe aj v srdci

Hans Schweingkofl er (vľavo) a Vladimír Bárta foto J. Húska

Požehnaná 
medzi ženami

Od večnosti ustanovená

v pláne spásy.

Po páde Adama a Evy

prisľúbená v raji.

Stromovie drahé, štedré

jak libanonské cédre,

z ktorých Šalamún postavil

jeruzalemský chrám.

Strom nevyschýnajúci,

nepodliehajúci suchotám.

Rodiaci ovocie,

čo nepodlieha skaze,

v horúčavách nehnije

a nedrobí sa v mraze,

posväcuje poznačených

hviezdou na čele.

Povodeň vôd horúcich,

čo roztápajú ľady,

kriesi agonizujúcich,

dvíha slabých.

Strom večne mladý.

Požehnaná medzi ženami,

plná milosti a krásy,

lúč prenikajúci celú Zem,

medom i v žití šedom voňajúci.

Záhrada požehnaná,

v ktorej stále kvitnú

biele ľalie.

Svetoslav Veigl

Divadlo ERB 
pozýva...
...na otvorenie novej sezóny, kto-

ré bude patriť slávnej hre Václava 

Havla Audience. V hlavných úlo-

hách s Jakubom Špalkom (zná-

my z fi lmu Šakalí léta) a Janom 

Potměšilom, ktorý sa stal legen-

dou vďaka hlavnej postave vo fi l-

me Bony a klid. Audience bude 

mať v Divadle ERB svoju sloven-

skú premiéru a pripomenieme si 

ňou 25. výročie Nežnej revolúcie, 

ktorej symbolom bol práve Václav 

Havel.

Miesto a čas: piatok 3. októbra 

2014 o 19.00 v Divadle Pivovaru 

ERB. Vstupenky v predpredaji (do 

19. septembra): 25 € pre členov 

Klubu ERB, 30 € pre verejnosť. 

Vstupenky po skončení predpred-

aja: 30 € pre členov Klubu ERB, 35 

€ pre verejnosť. 

Mládeži do 15 rokov je predstave-

nie neprístupné.

Tím Erbu

Kapela IMT Smile odohrala v 

piatok 12. 9. 2014 svoj prvý 

samostatný koncert v B. 

Štiavnici. Doteraz to bolo iba 

vrámci podujatia Osmidiv, 

tentokrát to bolo ako súčasť 

Salamandrových dní. Predsko-

kanom bola skupina Easy Peasy. 

Piatkové vrtkavé počasie však spô-

sobilo, že uvedené podujatie sa mu-

selo presunúť z amfi teátra do sály 

KC v B. Štiavnici. To však nič neme-

nilo na fakte, že sála praskala vo šví-

koch ľuďmi rôznych vekových kate-

górií. Ako som mala možnosť vidieť, 

IMT Smile má svojich nadšencov aj 

v B. Štiavnici. A tak, či už tí skôr na-

rodení alebo mladší, sa počas celé-

ho koncertu výborne bavili. Okrem 

toho, že úplne spontánne tanco-

vali, zaspievali si aj refrény niekto-

rých známych piesní. Skupina nás 

previedla prierezom svojej doteraj-

šej tvorby od prvého po posledný al-

bum. Zazneli piesne ako „Len Tebe“, 

„Kapela“, „Ľudia nie sú zlí“, „Opri sa 

o mňa“, „Exotica“, ale aj novšie titu-

ly ako“ Bozk“ a samozrejme nesme-

la chýbať pieseň „Cesty II. triedy“ a 

mnoho ďalších. Celé vystúpenie do-

tvárala úžasná svetelná šou, ktorú 

zastrešoval Vlado Pristaš. Šesťčlen-

ná zostava / Ivan Tásler – spev, gita-

ra, Miro Tásler – klávesy, Lukáš Ko-

livoška – basa, Dano Šoltis – bicie, 

Tomáš Slávik – gitara, Mário Garbe-

ra – saxofón/, vydala zo seba maxi-

mu, čo publikum opakovane ocenilo 

potleskom. Ohromný aplauz si vy-

slúžil už spomínaný fenomenálny 

saxofonista s prezývkou „Gapa“, kto-

rý, ako mi bolo povedané, hrá aj s P. 

Lipom.  Na záver Ivan Tásler, známy 

tým, že sa mu B. Štiavnica páči a ur-

čite sa mu páčila aj atmosféra kon-

certu, sľúbil, že sa sem určite s kape-

lou vráti. Diváci si aj napriek tomu 

vyžiadali prídavok v podobe piesne 

„Vyvedený z miery.“  Po ukončení akcie 

som položila ešte zopár otázok ma-

nažérovi skupiny Mirovi Táslerovi.

Čo považujete za plusy a mínu-

sy toho, že sa podujatie konalo v 

sále KC? Mínusom bolo to, že sála v 

KC nie je stavaná na takéto koncer-

ty, najmä čo sa týka zvuku a vetra-

nia. Ale plusom bolo to, že sa kon-

cert vôbec mohol odohrať, inak by 

sa kvôli zlému počasiu musel úpl-

ne zrušiť, za čo patrí vďaka MsÚ v 

B. Štiavnici.

Ako hodnotíte atmosféru kon-

certu? Atmosféra bola výborná, zá-

roveň aj spätosť publika s kapelou.

Všimla som si, že do jednej pies-

ne ste zakomponovali aj ľudový 

štýl, čo niektorí diváci využili a 

riadne si zakrpčili. Čo vás k tomu 

viedlo? Do piesne „Niekto, ako kráľ“ 

bola zakomponovaná ľudová pieseň 

„A ja taká dzivočka“. Aj napriek tomu, 

že hráme iný štýl, snažíme sa týmto 

spôsobom priblížiť mladým ľuďom 

folklórne tradície. Nakoniec je to 

aj predzvesť spoločných koncertov 

IMT Smile s Lúčnicou, ktoré nás ča-

kajú 13.decembra v Bratislave a 17. 

decembra v Košiciach.

Na záver snáď už iba toľko, že aj my 

čakáme, že sa ešte v budúcnosti s ka-

pelou IMT Smile opäť v B. Štiavnici 

stretneme. 

 D. Sokolovičová

Nefalšovaná muzika 
v sále Kultúrneho centra v Banskej Štiavnici
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I.trieda dospelí

7.kolo hralo sa 13.9.2014

Sitno Banská Štiavnica - OŠK Lu-

tila 1:2 ( 0:2)

Góly: 69.min. Hrabko 

Zostava: Kraják-Pastier M., Číž, 

Kmeť, Ferenčík st. (67.Binder Š.), 

Beňadik (27.Chmelina), Roško, 

Zuberník, Šima, Čík, Šovčík (46.

Hrabko)

Za stáleho dažďa na mokrom te-

réne sa hral obojstranne útočný 

futbal. Úvod nám znovu nevy-

šiel a znovu sme doma prehráva-

li. Naše zbytočné chyby v obrane 

spôsobili, že hostia sa už v 9.min 

dostali do dvojgólového vedenia. 

V 11.min. bol v šestnástke hostí 

faulovaný Roško (prišiel na hos-

ťovanie zo Žarnovice), ale naria-

dený pokutový kop Zuberník ne-

premenil. V ďalšom priebehu 

polčasu sme nepremenili množ-

stvo gólových príležitostí, do kto-

rých sa naši hráči dostali. Číka, 

Šovčíka, Rošku, Zuberníka vychy-

tal výborný brankár hostí. Naše 

mužstvo nastúpilo do druhého 

polčasu so snahou o zmenu skó-

re, čo hneď sa mohlo podariť Čí-

kovi, žiaľ svoju šancu nepremenil. 

I naďalej sme pokračovali v zaha-

dzovaní jednej šance za druhou 

a v našej streleckej nemohúcnos-

ti. Podarilo sa nám ju pretrhnúť 

až v 65.min.,kď po strele Pastie-

ra brankár loptu ,len vyrazil, pred 

Hrabka, ktorý znížil na 1:2.V ďal-

šom priebehu sme vrhli všetko do 

útoku. V 82. min. prekrásnou pri-

hrávkou Zuberník vysunul Číka, 

ktorý sa ocitol sám pred branká-

rom hostí, no neprekonal ho. Za 

udretie nášho hráča po odpíska-

ní bol v 89.min. vylúčený brankár 

hostí. Vyrovnať mohol v nastave-

nom čase Kmeť, jeho slabú stre-

lu náhradný brankár hostí však 

kryl. Chyby v obrane v úvode zá-

pasu a naše nepremieňanie šancí 

spôsobili, že sme tomto ročníku, 

prvýkrát vyšli doma bodovo na-

prázdno.

Kam na futbalom?

I.trieda dospelí

8.kolo hrá sa 20.9.2014 o 15.00 

hod.

FK Janová Lehota - Sitno Banská 

Štiavnica   

II.liga starší a mladší žiaci

8.kolo hrá sa 20.9.2014 o 10.00 

hod a 12.00 hod

FK  Fiľakovo - Sitno Banská Štiav-

nica

Ivan Javorský, Richard Neubauer

Doplatili sme na nepremieňanie šancí
1. Tekovská Breznica 7 5 2 0 10:3 17

2. Horná Ves 6 4 1 1 17:8 13

3. Hodruša-Hámre 6 4 0 2 16:10 12

4. Bzenica 7 4 0 3 13:9 12

5. Brehy 6 3 2 1 18:12 11

6. Kremnica 7 2 4 1 10:10 10

7. Hliník nad Hronom 6 2 3 1 16:13 9

8. Slaská 7 2 3 2 13:12 9

9. Lutila 7 2 2 3 11:11 8

10. Veľká Lehota 7 2 2 3 8:9 8

11. Banská Štiavnica 7 2 1 4 7:18 7

12. Stará Kremnička 7 1 2 4 12:20 5

13. Lovča 6 1 1 4 13:17 4

14. Janova Lehota 6 0 1 5 5:17 1

Do pozornosti 
fotografom
Už 17. ročník súťaže Najkrajšia 

dovolenková fotografi a vyhla-

sujú spoluusporiadatelia BBSK 

– Pohronské osvetové stredisko 

Žiar nad Hronom – Pracovisko 

Banská Štiavnica, Múzeum vo 

Svätom Antone a Mesto Banská 

Štiavnica. 

Kategórie súťaže: 

1. Pamiatky Unesco vo fotogra-

fi i,  

2. Príroda a krajina,  

3. Múzeá – oživená minulosť, 

4. Dovolenka dýcha človečinou, 

5. Môj najkrajší prázdninový zá-

žitok (pre deti a mládež do 16 

rokov), 

6. Čiernobiela fotografi a, 

7. Podoby vody...

Uzávierka súťaže: 20.10.2014, 

vyhodnotenie – mesiac novem-

ber. Rozmery fotografi í 18x24 

cm (na fotopapieri).

Bližšie informácie: POS, Nám. 

sv. Trojice 7, Banská Štiavnica, 

č.t.: 0915 819 989, mail: petro-

va@osvetaziar.sk, resp. na www.

ndf.pagestory.sk. 

Tešíme sa na Vaše pekné foto-

grafi e, prípadne na stretnutie s 

Vami.

Za organizátorov 

M. Petrová

Posledný prázdninový víkend 

sa každoročne naši plavci 

zúčastňujú medzinárodného 

plaveckého preteku Štúrovské 

stovky. 

Plavci si zmerali sily v 50m von-

kajšom bazéne. Zúčastnilo sa ho 

46 klubov z Maďarska, Česka, 

Srbska a Slovenska. Náš plavecký 

klub Banská Štiavnica ešte týždeň 

predtým absolvoval sústredenie 

v Dudinciach, aby načerpali nové 

sily po dvojmesačnej prestávke. 

Pretekalo sa vo všetkých veko-

vých kategóriách. Veľmi dobre sa 

darilo nášmu najlepšiemu plav-

covi Matejovi Ernekovi, ktorý na 

100m motýlik zvíťazil v osobnom 

rekorde 1:00,40. 

Prinášame výsledky:

Kategória muži:

Ján Čamaj (1978): 9. 100m voľ. sp. 

1:02.37, 7. 100m znak 1:12.52

Marian Adamský (1994): 8. 100m 

voľ. sp. 1:02.25, 6. 100m znak 

1:11.91

Marek Konečný (1994): 13. 100m 

voľ. sp. 1:10.98, 10. 100m znak 

1:22.82, 5. 100m prsia 1:15.79

Jakub Longauer (1997): 12. 

100m voľ. sp. 1:06.09, 9. 100m 

znak 1:16.52, 7. 100m motýlik 

1:17.19

Matej Ernek (1998): 2. 100m voľ. 

sp. 58.69, 3. 100m znak 1:10.18, 

1. 100m motýlik 1:00.40

Daniel Dalibor Orság (1998): 8. 

100m voľ. sp. 1:04.33

Šimon Ernek (2000): 12. 100m 

voľ. sp. 1:07.11, 10. 100m 

znak 1:16.05, 8. 100m motýlik 

1:17.78

Filip Dóczy (2001): 20. 100m voľ. 

sp. 1:33.28

Michal Balász (2002): 5. 100m 

voľ. sp. 1:13.67

Matej Maruniak (2004): 23. 50m 

voľ. sp. 44.45, 20. 50m znak 

51.28, 19. 50m prsia 56.92

Samuel Macharik (2005): 29. 

50m voľ. sp. 49.39, 23. 50 m pr-

sia 57.39

Ján Mojička (2005): 20. 50m voľ. 

sp. 42.86, 20. 50m prsia 56.07

Patrik Maruniak (2006): 16. 50m 

voľ. sp. 47.23, 7. 50m prsia 54.87

Kategória ženy:

Timea Potančoková (2000): 6. 

100m voľ. sp. 1:08.64, 9. 100m 

znak 1:23.93, 9. 100m motýlik 

1:20.45

Barbora Michalová (2001): 17. 

100m voľ. sp. 1:15.90, 15. 100m 

znak 1:28.13, 16. 100m motýlik 

1:32.54

Timea Melicherčíková (2004): 12. 

50m voľ. sp. 38.40, 6. 50m prsia 

46.84

Paulína Lepáčeková (2003): 28. 

100 m voľ. sp. 1:43.38

Všetkým plavcom gratulujeme a 

prajeme veľa ďalších plaveckých 

úspechov.

PK Banská Štiavnica 

Štúrovské stovky Mestské kúpele – 

plaváreň

Otváracie hodiny: 

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 

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Slezáková Denisa

vedúca prevádzky
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inzercia

Predám 3- izbový byt v pô- 

vodnom stave na Drieňovej, uli-

ca L.Svobodu 14. Cena 28.500,- €. 

Tel.č.: 0905 178 047

Predám /prenajmem 2- izbový  

byt s pekným výhľadom na mesto, 

na sídl. Drieňová, tel.č. 0915 777 

765 

Predám veľký, slnečný, zrekon- 

štruovaný 3-izbový byt v OV na 

Drieňovej, Ul. Straku 5 – 2 posch. 

s veľkým balkónom a veľkou piv-

nicou. Ihneď voľný. Len seriózne. 

Cena: dohodou. Tel.č. 0915 297 

645.

Predám 2-izbový byt na Mierovej  

ulici pod Kalváriou, cena dohodou, 

tel.č.: 0904 259 436

Prenajmem garáž v Banskej Štiav- 

nici v časti Križovatka. Tel. č. 0948 

192 193

Prenajmem zrekonštruované ale- 

bo nezrekonštruované skladové, 

výrobné a obchodné priestory od 20 

m² v areáli Plety v Banskej Štiavnici. 

Tel.č. 0910 949 501

Predám 1-izbový prerobený byt  

na ulici L.Exnára, cena 15 900,-€. 

Voľný ihneď, tel.č.: 0948 195 172

Prenajmem priestory v hostinci  

Blarazini, info: 0908 922 057

Prenajmem 1-izbový byt v RD,  

tel.č.: 0903 976 862

Predám 3-izbový byt na Povrazní- 

ku v zateplenom paneláku, súrne, 

cena dohodou, tel.č.: 0907 871 694

Prenajmem halu, tel.č.: 0903 121  

901

Predáme rodinný dom v centre,  

cca 100 ročný, pozemok 20 árov, 

cena 75 000€, prístup autom, slneč-

ný pozemok, výhľad do centra. Za-

stavaná plocha 100m2, dve podla-

žia, obývateľné podkrovie. Kontakt: 

0905 360 307.

Ubytujem dlhodobo, krátkodo- 

bo v centre mesta, tel.č.: 0911 217 

310

Taxi nonstop 0940 747 999 

Pôžičky Provident aj nezamest- 

naným, tel.č.: 0907 693 596

Hľadáme na predaj, kúpu nehnu- 

teľnosti v Dobrých realitách, tel.č.: 

0948 959 697, 0918 561 181, e-ma-

il: madar@dobrereality.sk. 

Pôžičky Provident BŠ a okolie,  

tel.č.: 0908 570 157

JAWA, ČZ kúpim tieto staré mo- 

torky, môžu byť aj nepojazdné, ale-

bo len diely. Tel.č.: 0949 505 827 

Predám biely Ford Escort Combi,  

1.8 benzín r. výr. 1998, cena doho-

dou, tel.č.: 0905 220 986

reality

prácapppppppppppppppp

Prijmeme čašníka, barmana do ho- 

tela Kerling v B.Štiavnici, ubytovanie 

zdarma, tel.č.: 0904 456 789 

Prijmem čašníčku a krupierku, ná- 

stup ihneď, tel.č.: 0911 828 427

SEDAČKY, s.r.o. - Banská Štiavni- 

ca. Prijmeme do pracovného pomeru 

skúsenú krajčírku. Ponúkame: stabilnú 

dynamickú prácu, ohodnotenie pod-

ľa pracovného nasadenia. Požadujeme: 

schopnosť vytvoriť strihy na mieru. 

Kontaktujte: info@sedacky.com, 0903 

405 900.

Reštaurácia v centre mesta prijme  

čašníkov. Angličtina a vek do 30 rokov 

podmienkou. 

Životopisy posielajte na stiavnica@ 

stiavnica.sk. Nástup do konca októbra.

U nás máte pizze už od 2,50 € 
a denné menu od a denné menu od 2,65 €.2,65 €. 
Rozvoz v Banskej Štiavnici Rozvoz v Banskej Štiavnici 
zdarma. Objednávky tel.č.: zdarma. Objednávky tel.č.: 

045/6920202045/6920202 alebo  alebo 
online www.blackm.sk.online www.blackm.sk.

á žá ž

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km

V pondelok 15.9.2014 v Šaš-

tíne na sviatok Sedembolest-

nej Panny Márie bol posvätený  

základný kameň kaplnky „Se-

dembolestnej Panny Márie“ vo 

Svätom Antone, ktorú požeh-

nali biskupi Slovenska na čele 

s banskobystrickým otcom 

biskupom Mariánom Chovan-

com a otcom kardinálom Joze-

fom Tomkom. 

Ondrej Binder

Memoriál Michala Buzalku


