
Špeciálne prílohy
V aktuálnom čísle nájdete 
Študentskú prílohu VIVAT 
a prílohu OZ Túlavá labka.

Canisterapia
Aj v našej nemocnici začali používať 
túto metódu pre klientov Domu 
ošetrovateľskej starostlivosti. str. 5

2. septembra 2010 sa začala 
výučba žiakov Spojenej 
katolíckej školy sv. Františka 
Assiského v nových priesto-
roch po bývalej Základnej 
školy Andreja Sládkoviča. 
Pod jednu strechu sa dostala 
materská škola, základná 
škola a gymnázium, čo zjed-
nodušilo riadenie a prevádzku 
tejto vzdelávacej ustano-
vizne. 

Krátko pred koncom školského 
roka 2010/2011 sme navštívili túto 

školu a požiadali jej riaditeľa Mgr. 
Karola Palášthyho o odpovede na 
niekoľko otázok.

Ako dlho ste sťahovanie pripra-
vovali a čo ste museli v budove 
zmeniť?
Na prispôsobení budovy našim po-
žiadavkám sme pracovali už od ja-
nuára 2010. Vyviezli sme 140 ton 
stavebného odpadu, vybúrali oko-
lo 270 m2 priečok a postavili 290 
m2 nových, uložili 1700 m2 plávajú-
cej podlahy a 300 m2 dlažby, natiah-
li 3 kilometre káblov.  � 3.str.

Spojená katolícka škola sv. 
Františka Assiského po roku

U žiakov posilňujeme výučbu cudzích jazykov a výchovu k etickým a morálnym hodnotám

INZERCIA OZNAMY

Konečne po dlhých rokoch 
by sa mal otvoriť v letných 
mesiacoch Autokemping 
na Počúvadlianskom 
jazere. 

Mestské zastupiteľstvo na posled-
nom zasadaní dňa 26.mája 2011 ten-
to zámer s obnovením Autokempin-
gu na Počúvadlianskom jazere vzalo 
na vedomie. V tejto súvislosti sme 

oslovili p. Igora Lúčanského.

Čo Vás viedlo k sprevádzkova-
niu autokempingu?
Roky chodíme na Počúvadlianske 

jazero a stretávame ľudí, ktorí sa 
spytujú na možnosti kempovania. 
Ide často o zahraničných návštev-
níkov, ktorí informácie čerpajú zo 
sprievodcov a máp.  � 3.str.

Autokemping na Počúvadle
Návštevníci môžu využívať v lokalite tenisový a volejbalový kurt a požičovňu horských bicyklov

Zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva 
V zmysle zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení, v znení ne-
skorších zmien a doplnkov, §-u 12 
odst. 1 a §-u 13 ods.4a) zvolávam za-
sadnutie Mestského zastupiteľstva 
v Banskej Štiavnici na deň 29. júna 
2011 o 9:00. Zasadnutie sa uskutoč-
ní v zasadacej miestnosti historickej 
radnice, prízemie č.d. 4. Interpelácie 

občanov od 15:00. Srdečne pozýva-
me! Mgr. Nadežda Babiaková

primátorka mesta

In Da House sa ruší
Pivovar Erb oznamuje, že predsta-
venie, ktoré sa malo konať 24. júna 
2011 o 19:00 In Da House, sa ruší z 
dôvodu ochorenia jednej z herečiek. 
Zakúpené lístky môžete vrátiť 
v pivovare Erb.

Spojená katolícka škola sv. Františka Assiského. foto ján petrík, ml.
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Ak ešte nemáte plán na 
rodinný víkend, máme pre 
vás tip. Pri jazere Počúvadlo 
na vás čaká sobota (25. júna) 
plná dobrej detskej zábavy. 

V programe, ktorý začne o 13:00, 
sa predstavia až tri detské diva-
dlá: Divadlo Dúha, Divadlo Neline 
a Animare Silva. Okrem ich vystú-
pení čakajú na deti rytierske hry a 
súťaže a veľká bublinová šou s fešá-
kom Pínom. Druhú časť programu 
budú tvoriť ukážky práce hasičov, 
policajtov - kynológov a potápačov. 
Samozrejme, súčasťou prezentá-
cie bude aj moderná technika, kto-
rá je atraktívna najmä pre chlapcov. 
Nebude chýbať inštruktáž o tom, čo 
robiť v prípade úrazu počas leta, či 
ako zachrániť topiaceho sa kama-
ráta. Pre tvorivejšie deti budú pri-

pravené dielne, pre ostatných rôzne 
dobroty patriace k letu. Tí najväčší 
a najodvážnejší budú mať možnosť 
zúčastniť sa krátkej jazdy na motor-
kách, účastníkov akcie čakajú aj ďal-
šie prekvapenia.

Kompletný program podujatia 
nájdete na http://www.banskas-
tiavnica.sk/obcan/1703-pozvan-
ka-budenie-sitnianskych.html. Pre 
účastníkov je pripravený aj špeciál-
ny autobus, ktorý bude odchádzať z 
Banskej Štiavnice, Drieňová o 12.45 
hod., naspäť do mesta o 18.00 hod.

Využite aj vy možnosť strávenia 
príjemného dňa so svojimi ratoles-
ťami a príďte spolu s nami otvoriť 
letnú turistickú sezónu na najzná-
mejšom štiavnickom tajchu.

Organizátorom podujatia je 
Mesto Banská Štiavnica a OZ Sit-
nianski rytieri. Rastislav Marko

Sobota bude 
patriť deťom Dňa 16. júna 2011 o 8:20 sa 

na Námestí sv. Trojice voľne po-
hyboval veľký pes (kaukazský ov-
čiak), ktorý ohrozoval okoloidú-
cich občanov. Hliadka Mestskej 
polície psa odchytila a umiestni-
la v karanténnej stanici. Majiteľke 
psa A.L. z Banskej Štiavnice bola 
v zmysle zákona SNR č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch v znení ne-
skorších predpisov uložená bloko-
vá pokuta vo výške 60,- €, nakoľ-
ko sa pes pohyboval na verejnosti 
už niekoľkokrát.

Dňa 16. júna 2011 o 23:10 bola 
hliadka Mestskej polície privola-
ná do UV klubu, kde došlo k hro-
madnej bitke, ktorá potom pokra-
čovala pred UV klubom. Spoločne 
s hliadkou OO PZ bola situácia 
upokojená. Nakoľko počas bitky 
došlo k ublíženiu na zdraví, vec je 
v riešení OO PZ. 

Dňa 18. júna 2011 o 13:00 do-
šlo na Ul. Dolná k poškodeniu 
lucerny VO. Po dohode s Tech-
nickými službami bola lucerna 
opravená a osadená na pôvodné 
miesto. Priestupok bol riešený v 
zmysle zákona SNR č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch v znení ne-
skorších predpisov v blokovom 
konaní. 

Dňa 18. júna 2011 o 11:00 bolo 
na útvar Mestskej polície ozná-
mené, že v Botanickej záhrade 
niekto stanuje. Hliadka Mestskej 
polície na mieste zistila, že ide o 
A.Š z Košíc a T.P. zo Spišských Mi-
chalian. Priestupok bol riešený v 
zmysle zákona SNR č.372/1990 
Zb. o priestupkoch v znení ne-
skorších predpisov v blokovom 
konaní. Jozef Mego

Mestská polícia
informuje

Z diára
primátorky

20. jún - Uskutočnilo sa pracovné 
rokovanie s riaditeľom Strednej 
odbornej školy lesníckej Ing. Ru-
dolfom Valovičom, CSc. ohľadom 
problematiky školských lesov. 
Pracovné stretnutie s riaditeľkou 
Divadla J.G. Tajovského vo Zvole-
ne Ing. Janou Raff ajovou.
Pracovné rokovanie s generálnym 
riaditeľom Stredoslovenskej vo-
dárenskej spoločnosti, a.s., Ing. 
Vladimírom Svrbickým. 
Otvorenie výstavy „Banská Štiav-
nica – svetové dedičstvo UNESCO 
v ateliérových prácach študentov 
architektúry“, ktorej organizá-
torom je Vzdelávacie a vedecko-
výskumné centrum Fakulty archi-
tektúry STU v Bratislave. 
21. jún - Uskutočnila sa gremiál-
na porada zástupcov mestských 
spoločností a vedúcich oddele-
ní MsÚ. 
Primátorka mesta sa zúčastni-
la na Valnom zhromaždení Stre-
doslovenskej vodárenskej spoloč-
nosti, a.s., na ktorom na základe 
splnomocnení zastupovala aj 
obce okresu Banská Štiavnica. 
22. jún - Uskutočnilo sa pracovné 
rokovanie k riešeniu problemati-
ky bytového hospodárstva. 
Pracovné stretnutie so zástupca-
mi Správy fi nančnej kontroly, na 
ktorom boli prerokované výsled-
ky fi nančnej kontroly. 
Pracovné rokovanie zamerané na 
riešenie problematiky športu. 
Účasť na podujatí „Juniáles“ (roz-
lúčka s predškolákmi) v Materskej 
škole na ul. Bratskej. 
23.- 24. jún - Účasť na školení. 

Andrea Benediktyová 

Pre deti je každý rok pripravený bohatý program. foto lubomír lužina

Na novej informačnej tabuly, umiestnenej „Pod hríbom”, nájdete dôležité základné informácie a telefónne čísla, 
program Štiavnického kultúrneho leta 2011 a letného kina. foto ján petrík, ml.

Oznamuje svojim používateľom 
o knižničné služby, že i naďalej 
zostáva v náhradných priesto-
roch ZŠ Jozefa Kollára na sídlisku 
Drieňová až do odvolania. 
Otváracie hodiny:
Pondelok: 8:30- 15:00
Utorok: 8:30- 15:00
Streda: 8:30- 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 9:00- 16:30
Nové číslo telefónu: 
045/2909035, mailová adresa: 
kniznica@banskastiavnica.sk 

red

Mestská 
knižnica
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� 1.str. Opravu si vyžadovali po-
škodené obklady na toaletách, 
rozbité okná, elektrické rozvody, 
všetky miestnosti sme vymaľova-
li. Zaviedli sme internet do každej 
triedy a nainštalovali kamery (so 
súhlasom rodičov a pedagógov) 
do tried II. stupňa. Do každej trie-
dy sme osadili projektor, spojený 
s internetom a počítačom. Rozlú-
čili sme sa so zelenými tabuľami a 
kriedou, vymenili sme ich za biele 
s fi xkami. A postupne ich budeme 
prerábať na interaktívne. 
Odkiaľ ste vzali fi nancie na ta-
kúto rozsiahlu prestavbu?
Financie – 220 000 € – máme z pre-
daja farského majetku, z rozpočtu 
školy a sponzorských darov.
Koľko žiakov má vaša škola?
Do 300 spolu s materskou školou. 
Triedy máme s menším počtom žia-
kov, čo umožňuje individuálny prí-
stup k nim. 
Môžu vašu školu navštevovať 
iba žiaci z katolíckych rodín?
Nie, sme otvorení pre všetky vie-
rovyznania, vychovávame žiakov 
k vzájomnej náboženskej tolerant-
nosti.
Máte nejaké špeciálne zamera-
nie?
Posilňujeme výučbu cudzích jazy-
kov, v ZŠ regionálnu výchovu a vý-
chovu k etickým a morálnym hod-
notám.
Koľko pedagógov pôsobí na va-
šej škole?
27 pedagógov, vrátane externistov.
Ako obstáli vaši deviataci v celo-

štátnom monitoringu?
Boli lepší ako celoslovenský prie-
mer. Z matematiky to bola 57%-ná 
úspešnosť, zo slovenčiny 64%-ná. 
V rámci banskoštiavnických škôl a 
okresu sme obsadili I. miesto.
Koľko žiakov v tomto roku ma-
turovalo a s akými výsledkami?
24, všetci vyhoveli, priemer známok 
1,7. Najlepšie dopadla informati-
ka (1) a matematika (1,33), najhor-
šie chémia (2,33) a dejepis (2,29). 
Všetci chcú pokračovať v štúdiu na 
vysokej škole. Naše maturity sledo-
vala školská inšpekcia. 
Aké úspechy dosiahli vaši žiaci 
v školských súťažiach, prípadne 
olympiádach?
Spravidla sa veľmi dobre umiest-
ňujú v športových súťažiach a pre-
tekoch, výtvarných súťažiach, aj na 
jazykových olympiádach. V tohto-
ročnej súťaži Svetové dedičstvo oča-
mi detí naša žiačka Michaela Pecní-
ková obsadila II. miesto ako jediná 
ocenená zo štiavnických škôl. V 
r.2010 v súťaži Banskobystrické-
ho samosprávneho kraja za krajšie 
prostredie a separovanie odpadu 
sme skončili na II. mieste spome-
dzi 28 škôl. Centrum voľného času 
každoročne vyhodnocuje úspešnosť 
škôl v súťažiach a olympiádach or-
ganizovaných MŠ SR. V tomto škol-
skom roku sme sa umiestnili na II. 
mieste. Z minulých rokov máme aj 
víťazku Hviezdoslavovho Kubína 
Líviu Sedlákovú.
A čo mimovyučovacia činnosť?
Máme školský klub detí (býva-

lá družina) a 18 krúžkov. Spome-
niem aspoň niektoré. Spolupracu-
jeme s Autoškolou p. Bosáka, ktorá 
nám zabezpečuje dopravnú výcho-
vu. Starší žiaci si môžu urobiť vo-
dičský preukaz o 100 € lacnejšie. 
Ďalej je to krúžok anglického jazy-
ka v spolupráci so súkromnou ja-
zykovou školou LARUS, divadelný 
krúžok v anglickom jazyku, ktorý 
ponúka predstavenia pre verejnosť, 
tanečné krúžky, pohybové a špor-
tové hry, šachy, počítačové krúžky, 
športovo-turistický a iné. Nadvia-
zali sme partnerský vzťah s nemec-
kou školou v Neuhaus an Inn, kaž-
dé dva roky organizujeme týždenný 
výmenný pobyt 40 žiakov. 
A vaše najbližšie plány?
Výmena okien, zateplenie budovy 
a úprava okolia školy. Máme poda-
nú žiadosť o fi nancovanie projektu 
Inovácia a modernizácia obsahu a 
metód vyučovacieho procesu. Za-
meriavame sa na vzdelávanie uči-
teľov cudzích jazykov i ostatných 
pedagógov, počítame s ich stážou 
v zahraničí. Chceme zlepšiť čita-
teľskú gramotnosť žiakov. Okrem 
toho plánujeme otvoriť tvorivé 
dielne a kultivovať rôznorodé zruč-
nosti detí.

Zo Spojenej katolíckej školy sv. 
Františka Assiského. sme odchá-
dzali s presvedčením, že vedenie 
a pedagógovia robia všetko pre 
to, aby vzdelávali svojich zveren-
cov efektívne, moderne a v súla-
de s požiadavkami doby.

Nora Bujnová

Spojená katolícka škola sv. 
Františka Assiského po roku

� 1.str. Pretože sa v kempingu 
posledných 5-6 rokov nič nedia-
lo, rozhodli sme sa osloviť mesto 
s myšlienkou prevádzkovať kem-
ping, ktorý je jediný v širšom oko-
lí. Predstavitelia mesta túto mož-
nosť privítali. Všetci sme sa zhodli 
na tom, že k okoliu Banskej Štiav-
nice, a teda aj na Počúvadlo, kem-
ping patrí a má tu svoje miesto a 
tradíciu.
V akom stave ste našli areál?
Areál bol v stave, ktorý zodpovedá 
jeho nevyužívaniu dlhšie obdobie. 
Vyžaduje pomerne vysoké vstupné 
investície.

Kedy otvoríte autokemping? 
Kemping by sa mal otvoriť 1.júla 
2011 a fungovať až do konca au-
gusta.
Aké služby budete v ňom ponú-
kať?
Vzhľadom na to, že na uvedenie do 
prevádzky nebolo veľa času, v pr-
vom roku pôjde najmä o spustenie 
základných funkcií kempingu. 
Chceme poskytnúť možnosť stano-
vať a parkovať s karavanmi a spo-
jazdniť sociálne zariadenie. V ob-
lasti poskytovania služieb sme sa 
dohodli s miestnymi prevádzkami 
na spolupráci. Návštevníci môžu 

cez víkendy navštíviť napríklad ak-
ciu Sitno Blues s veľmi kvalitnými 
hosťami a programom. V lodenici 
pri jazere je možné požičať si prami-
ce a vodné bicykle. Návštevníci ďa-
lej okrem kúpania budú mať mož-
nosť využívať v lokalite tenisový a 
volejbalový kurt a neďalekú poži-
čovňu horských bicyklov.
Čo by ste chceli na záver odká-
zať priaznivcom kempovania a 
čitateľom ŠN?
Všetkých priaznivcov kempovania 
a čitateľov ŠN srdečne pozývame do 
kempingu aj na sprievodné akcie.

Michal Kríž

Autokemping na Počúvadle

Polícia
informuje

Krádež vlámaním
Poverený policajt OO Policaj-

ného zboru Banská Štiavnica za-
čal trestné stíhanie pre prečin 
krádeže podľa § 212/2a Trestné-
ho zákona preto, že doposiaľ ne-
známy páchateľ v dobe od 21:30 
dňa 13. júna 2011 do 8:30 dňa 
14. júna 2011 vykonal krádež 
vlámaním do rekreačnej chaty 
na Ul. Hurbanova a to tak, že vy-
páčil vchodové dvere do kuchy-
ne chaty, odkiaľ odcudzil 1 ks re-
fl ektor na nabíjanie, následne 
vyšiel von a prešiel k vstupným 
dverám do komory na potraviny, 
ktoré doposiaľ neznámym pred-
metom a spôsobom vypáčil, vo-
šiel do vnútorných priestorov, 
odkiaľ odcudzil rôzny drogistický 
tovar a potraviny, následne vyšiel 
von, prešiel ku vchodovým dve-
rám do komory s náradím, ktoré 
nezisteným predmetom a spôso-
bom vypáčil, vošiel do vnútor-
ných priestorov, odkiaľ odcudzil 
1 ks krovinorez, 1 ks koník na pí-
lenie dreva, následne vyšiel von 
a prešiel ku vchodovým dverám 
do druhej kuchyne, ktoré nezis-
teným predmetom a spôsobom 
vypáčil, vošiel do vnútorných 
priestorov, odkiaľ odcudzil tla-
komer na meranie krvného tla-
ku, 5 ks deky na zakrytie a 1 ks 
ďalekohľad, čím majiteľovi cha-
ty T.K. spôsobil predbežnú škodu 
odcudzením vecí vo výške 750,- € 
a poškodením dverí vo výške 
200,- €. Páchateľovi hrozí trest 
odňatia slobody na dva roky. 

Vladimír Kratoš
INZERCIA
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Samota je nepriateľ, ktorý otupu-
je a ničí. Podobne ako ľahostajnosť a 
ignorácia. Preto mám dvojnásobnú 
radosť, že sa mi v uplynulých dňoch 
dostalo spoznať viac toho dobrého, 
čo nás spája. Tie počiny mi otvorili 
úplne nové dvere do komnaty ľud-
ských počinov. Dokázali, že dobro 
v človeku neumrelo, len je tichuč-
ko učupené v nepoznanom kútiku, 
no keď dá o sebe vedieť, má moc-
ný hlas. 

Takým bolo popoludňajšie nedeľ-
né stretnutie dobrých ľudí na čele 
s pani farárkami zo štiavnického a 
cerovského evanjelického zboru, 
ktoré spoločne zorganizovali v Do-
move dôchodcov na Drieňovej mi-
nikurz pletenia prútených košíkov. 
Bolo dojímavé vidieť staručké tety, 
ako horlivo prepletajú svojimi boľa-
vými a časom poznačenými rukami 
prúty, aby z nich vykúzlili nádherné 
a čisté tvary malých či väčších koší-
kov. Jeden taký, aj keď nie úplne do-
konalý ako ten ich, som si uplietla 
aj ja sama.

Na spokojnosť v ich radosťou 
prežiarených tvárach tak dlho ne-

zabudnem, podobne ako na nezná-
mu ženu, ktorá pomohla môjmu 
ťažko chorému synovi a priviedla 
ho dezorientovaného k Mestskej 
polícii, tá mi ho zas priviezla až do-
mov. Im všetkým patrí moje úprim-
né ďakujem. Som šťastná, že žijú s 
nami ľudia, ktorí nesedia len doma 
na gauči a komentujú všetky tie ne-

zmysly, čo fi čia v televízore, ale cho-
dia medzi nami, pomáhajú a venujú 
sa takýmto užitočným a bohumi-
lým činnostiam. Dobro v nás nao-
zaj povznáša a pomáha. Myslím, 
že za mojou radosťou sa skrýva po-
znanie, že aj ja starnem. Tí, čo to už 
raz zažili, vedia o čom píšem.

Oľga Kuchtová

To dobré v človeku nás spája

Vážená redakcia ŠN, Vaše no-
viny sú každý týždeň mojím spo-
ločníkom, človek sa veľa dozvie, 
dobré i tie horšie informácie, čo 
sa v našom krásnom meste a jeho 
okolí deje. Dnes by som chce-
la krátkym príspevkom – postre-
hom do novín prispieť aj ja. 

Denne vidíme na uliciach ľudí, 
ktorí sa starajú o čistotu ulíc, 
chodníkov. Bývam na Križovat-
ke, oproti nášmu krásnemu parku. 
Pohľad na pracovné dvojice býva 
občas zdrvujúci. Jeden drží igeli-
tové vrece a druhý, akoby z dlhej 
chvíle „zvláštnym štipcom“, keď sa 
nemusí ani zohnúť. Kde – tu zobe-
rie ohorok, či papierik a už zďaleka 
na nich vidieť, ako čakajú na „faj-
ront“. Že nečistia pedantne a dô-
sledne? Načo. Aj zajtra svitne deň. 
Park a jeho lavičky, ktorý je per-
manentne obsadený bezdomovca-
mi a Rómami, vyzeral donedávna 
ako „miniatúrny Lunik IX“. Stov-
ky ohorkov, papierov, odevov, na 
ktorých si tak radi pospia pod bo-
rovicami po vypití alkoholu a ne-
spočetné množstvá plastových 
fl iaš od povestného čuča, povaľu-
júc sa po parku, boli akýmsi trva-
lým javom a na kráse mu veru ne-
pridali. Až donedávna. Po skosení 
trávy nastúpila na vyčistenie a od-
pratanie prerastajúcej trávy spod 
asfaltu jedna pani, p. Anna Suchá. 
Jej zručnosť a obratnosť, verva, s 
akou sa pustila do práce, bola ob-
divuhodná. Bez prestávky, bez od-
dychu, s motyčkou v ruke, kľačiac 
hodiny na asfaltovom chodníku 
kopala, čistila, vyzametala. A oko-
lie lavičiek? Vycukrované. Ani je-
den ohorok, ani jeden papierik, či 
fľaša. Klobúk dole. Takže sa to dá! 
Len treba nasadiť tých správnych 
ľudí. Škoda, že taký šikovný človek 
nemá stálu prácu a pracuje len na 
VPP. S takým človekom by bol kaž-
dý zamestnávateľ spokojný. Mys-
lím si, že bude so mnou súhlasiť 
väčšina Štiavničanov (a tí z Križo-
vatky určite), keď sa touto cestou, 
takto verejne pani Anne Suchej 
poďakujem. Veď v čistom prostre-
dí parku je posedenie teraz príjem-
né a nemusíme sa ani hanbiť pred 
turistami, ktorí už začali hromad-
ne naše mesto navštevovať, a tiež 
mamičky môžu svoje malé ratoles-
ti pustiť na zem bez obáv, čo chy-
tia do svojich rúčok. Kiežby takých 
pracovníkov VPP, či technických 
služieb bolo viac. Elena Ihracká

Čistota
pol života

Pletenie košíkov v Domove dôchodcov na Drieňovej. foto oľga kuchtová

Počúvadlianske jazero a jeho 
okolie je prekrásnou prírodnou 
oblasťou Štiavnických 
vrchov, začína sa však pýšiť 
aj kultúrno-spoločenskými 
lákadlami. Jedným z najväč-
ších nepochybne festival 
SitnoBlues 2011, ktorý tento 
rok oslávi už svoje tretie 
narodeniny. 

Tento festival bluesových kapiel 
sa bude konať v priestore Ski Are-
álu Počúvadlianske jazero v dňoch 
5.- 6.8.2011 a vystúpia také blueso-
vé "veličiny", ako Second Band, Zu-
zana Suchánková duo, Peter Bonzo 
Radványi & Th e Resonators, Blue 
Family (SRB), Dani Robinson & Sto-
ne Free Experience ( USA/CZ), Vla-

dimír Mišík & Čundrground (CZ), 
Hot Chickens (F) a Creazy Hambo-
nes (USA/UK/DE). Týmto sa festi-
val stáva naozaj lákadlom nielen pre 
bluesových fajnšmekrov. 

Organizátori popri festivale pri-
pravujú množstvo ďalších aktivít, 
kde v spojitosti s SB bude prebie-
hať multižánrový hudobný festival 
s názvom Hudobné leto s hviezd-
nym obsadením slovenských a čes-
kých legiend hudobnej scény. Počas 
sobôt od 2.7. do 13.8. sa na pódiu 
vystriedajú Peter Lipa, Pavol Ham-
mel & Prúdy, Vidiek, Peter Nagy & 
Indigo, Zdeněk Bina, Michal Pro-
kop & Luboš Andršt & Jan Hrubý, 
J, Čechomor, Th e Buttons, Th e Bre-
akers, Karel Kahovec & George & 
Beatovens, Wabi Daněk a Pavel Do-

beš. Popri vystúpeniach tejto plejá-
dy umelcov organizátori zvažujú na 
spestrenie programu premietanie 
celovečerných fi lmov v areáli amfi -
teátra, či predstavenia bábkových 
divadiel pre malých návštevníkov 
tohto rekreačného strediska. Hlav-
ným cieľom organizátorov je však 
zvýšiť povedomie o tomto prekrás-
nom prostredí Štiavnických vrchov, 
preto sa snažia spojiť príjemný po-
byt v tomto prírodnom prostredí s 
vynikajúcou hudbou spolu s mož-
nosťou návštev historických, kul-
túrnych a rekreačných zaujímavos-
tí regiónu

Nezabudnite, že sa od 2. júla až 
13. augusta 2011 koná na Počúvad-
lianskom jazere SitnoBlues a Hu-
dobné leto 2011! Andrej Budai 

Počúvadlom znie Blues
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V našej nemocnici začali 
používať túto metódu pre 
klientov Domu ošetrovateľskej 
starostlivosti. 

Canisterapia využíva pozitívne pô-
sobenie psa domáceho na fyzickú, 
psychickú a sociálnu pohodu člove-
ka. Uplatňuje sa hlavne ako pomocná 
psychoterapeutická metóda v situáci-
ách, keď iné metódy nemožno pou-
žiť, alebo nie sú účinné. Kladie dôraz 
na riešenie psychologických, citových 
a sociálno - integračných problémov. 
Pôsobenie na fyzické zdravie človeka 
je u canisterapie druhotné, motivuje 
k rehabilitácii a povzbudzuje imunitu 
prostredníctvom psychiky. 

Dom ošetrovateľskej starostlivosti 
(DOS) je zriadený od septembra 2008. 
Je ako jediný v Banskobystrickom re-
gióne, v ktorom poskytujeme nepre-
tržitú ošetrovateľskú starostlivosť, 
ošetrovateľskú rehabilitáciu a služby s 
nimi súvisiace osobám, ktorých zdra-
votný stav vyžaduje nepretržitú ošet-
rovateľskú starostlivosť dlhšie ako 24 
hodín, pričom si nevyžaduje sústavnú 
zdravotnú starostlivosť poskytovanú 
lekárom a nie je možné ju poskyto-
vať v prirodzenom domácom prostre-
dí. Pracujú tu erudované sestry s pat-
ričnou kvalifi káciou. Ako zmluvný 
lekár poskytuje zdravotnú starostli-
vosť p. MUDr. Gubricová. Pacienti sú 
umiestňovaní u nás po dobu 1 me-
siaca, čiastočne je to hradené poisťov-
ňou. Táto fi nančná čiastka nepokryje 
náklady, ktoré sú spojené s chodom 
tohto odd., takže pacienti si pripláca-

jú 10,- €/deň. Klienti sú u nás umiest-
není z celého Banskobystrického kra-
ja, máme pacientov z oblastí Detvy, 
Zvolena, Novej Bane, ale sú aj klienti z 
okolia Banskej Štiavnice. V súčasnos-
ti máme 15 lôžok, ktoré sú ale nepo-
stačujúce vzhľadom na momentálny 
dopyt. Počas pobytu v DOS zabezpe-
čujeme: komplexnú ošetrovateľskú 
starostlivosť, pravidelné lekárske vi-
zity, ošetrovanie rán, dekubitov, pre-
venciu vzniku dekubitov, prevenciu 
komplikácii z imobility, ošetrovateľ-
skú rehabilitáciu, fyzioterapiu, nácvik 
sebestačnosti, aktivizáciu, mobilizá-
ciu a socializáciu, podávanie liekov, in-
jekcii, infúznej liečby, tlmenie bolesti. 
Podľa potreby konzultujeme zdravot-
ný stav a liečebný postup s príslušný-
mi odbornými lekármi. A práve v rám-
ci aktivizácie, fyzioterapie a navodenia 
psychickej pohody u našich pacientov 
sme sa rozhodli pre aplikáciu dopln-
kovej liečby, akou je metóda caniste-
rapie a ktorú sme skúsili v pilotnom 

programe. Liečba mala veľký úspech u 
pacientov, ich príbuzných ako aj u sa-
motného personálu, preto sme sa roz-
hodli túto metódu zopakovať a reali-
zovať sa cca 2 krát do mesiaca. Počas 
canisterapie sa nám u pacientov po-
darilo navodiť psychickú pohodu a za 
príjemnej atmosféry sa všetci účastní-
ci zapájali do programu, ktorý mana-
žoval diplomovaný canisterapeut zo 
Zvolena Bc. Miroslav Suja so svojimi 
tromi psíkmi: Engie, Spiky a Clarka, 
ktorí sú vycvičení a vyškolení na prácu 
s chorými pacientmi. P. Suja navšte-
vuje spolu s cvičenými psami detské 
domovy, domovy sociálnych služieb, 
nemocničné zariadenia, diagnostic-
ké centrá, detské sanatóriá a pomáha 
týmto pacientom s rôznym telesným 
aj mentálnym ochorením spríjem-
niť im pobyt v spomínaných zariade-
niach. Veríme, že aj s aktívnou podpo-
rou obyvateľov nášho mesta budeme 
môcť naďalej v tejto liečebnej metóde 
pokračovať.  Zuzana Juchová

AKTUALITY

Canisterapia pomáha všetkým bez rozdielu veku. foto michal kríž

Členovia Klub dôchodcov na 
Trojičnom námestí oslávili 
Deň otcov po prvýkrát. 
V prekrásnom prostredí 
Richňavy, pri teplých párkoch, 
kávičke, čajíku a nestarnúcich 
melódiách, ktoré spievali 
spoločne všetci prítomní. 

Prekrásne melódie sa rozlieha-
li pri jazere, počasie bolo nádher-
né, slniečko hrialo naše staré kosti 
a vzduchom sa niesla príjemná vôňa 
vody a kvetov, čo pridávalo na nála-
de. Príjemnú atmosféru umocnil aj 
kultúrny program (básne, piesne a 
vtipné anekdoty), ktorý pre otcov, 
ale aj všetkých prítomných pripravi-
li členky KD. Nielen našim otcom z 

KD, ale všetkým oteckom blahoželá-
me k ich sviatku. Srdečne ďakujeme 
p. Baukovi za prepožičanie priesto-
rov na posedenie. Členovia KD

Anketa
Ako ste si pripomenuli 
Deň otcov?
Ocino nás prekvapil a pripravil nám 
nedeľný obed, ešte večer som mu z vla-
ku napísala sms, že ho mám rada.
 Ľudmila S.
Môj otec je správny chlap, ale nepotr-
píme si na podobné formality, asi by 
nás oboch priviedli do rozpakov.
 Jakub H.
Ja som na to úplne zabudol, prepáčte, 
musím súrne zavolať otcovi.
 Michal B.

Celý víkend som strávil s ním, kosili 
sme a majstrovali okolo domu. Večer 
som ho pozval na pivo. Matej P.
Zapálením sviečky, spomienkou a 
modlitbou. Otec mal neuveriteľne 
tvrdé a zrobené ruky, ktoré nikdy ne-
trestali. Idka H.
Náš ocko je maškrtník, potešili sme ho 
jahodovou tortou prisladenou bozka-
mi. Danka M.
Rodičia sú rozvedení, roky žijem iba 
s matkou, takže žiadna oslava otcov-
stva sa nekonala.  Peter T.
Tvár a hlas nebohého otca mi denne 
pripomína neuveriteľná podoba milo-
vaného syna, ktorého narodenia sa už 
nedočkal. Občas len ticho žasnem nad 
zázrakmi života. Eva L.

Janka Bernáthová

Deň otcov v Klube dôchodcov

Canisterapia v nemocnici 
Banská Štiavnica
moje rodisko
29.4. Diana Trubanová, 5.5. 
Liana Šavoltová9.5.Andrea 
Greschnerová, 16.5. Pavol Vančo, 
17.5. Daniela Heroldová, 19.5. 
Matej Svitač, 25.5.Martina 
Pavlendová, 25.5. Michaela 
Pavlendová, 28.5. Matúš Furko, 
29.5. Markus Kozár, 29.5. 
Michael Kartík, 30.5.Simona 
Oravcová, 11.6. Kristína Peťková.

navždy nás opustili 
2.5. Emília Čunderlíková vo veku 
74 rokov, 4.5. Jozef Cvečka vo 
veku 60 rokov, 11.5. Kristína 
Luptáková vo veku 73 rokov, 
13.5. Helena Žigmundová vo 
veku 56 rokov, 16.5. Anna 
Škodová 79 rokov, 19.5. Ing. 
Michal Hrnčiar vo veku 87 rokov, 
20.5. Jozef Ďurica vo veku 66 
rokov, 21.5. Zuzana Stecíková 
vo veku 80 rokov, 29.5. Margita 
Bečková vo veku 72 rokov, 2.6. 
Ján Antošík67 rokov, 8.6. Ing. 
Viktor Holec vo veku 80 rokov, 
10.6. Jozef Dobrovič vo veku 
79 rokov, 10.6.Anna Stajníková 
vo veku 83 rokov, 14.6. Mária 
Sepová vo veku 78 rokov, 14.6. 
Jozef Stajník vo veku 62 rokov, 
17.6.Júlia Voštiarová vo veku 83 
rokov.

na spoločnú cestu životom 
sa vybrali
30.4. Ing. Ladislav Horváth a Ing. 
Lenka Sitášová, 7.5. Miroslav 
Kubala a Bc. Ivana Tomčíková 
3.6. Milan Murančan a Emília 
Antošíková, 11.6. Tomáš 
Pachinger a Monika Schmidtová, 
17.6. Jozef Kašiar a Monika 
Habalová. Jarmila Simonidesová

Spoločenská
rubrika

Doprivatizácia
Otočil sa kohútik,
ako vietor fúkal,
a za strieborných,
zlaté sliepky núkal.

Zlodejova radosť
Vyškiera sa spoza bučka,
akáže tu súra.
Keď nebude prokurátor,
nech nie je ani – prokuratúra.

Epigramy
Nade Kvakovej
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15. júna 2011 študenti tretích 
ročníkov Gymnázia Andreja 
Kmeťa v Banskej Štiavnici 
mali možnosť prezentovať 
výsledky svojej práce a 
celoročného úsilia, ktoré vyna-
ložili pri tvorbe ročníkového 
projektu , v rámci prehliadky 
projektových ročníkových prác 
– Projektový deň 2011.

Uvedená akcia má na pôde školy 
už niekoľkoročnú tradíciu . 

Počas tohtoročnej prehliadky roč-
níkových prác - Projektový deň 2011 
- sme sa stretli so zaujímavými téma-
mi ako napr. Matematika v architek-
túre, Analýza novej teórie o pôvode 
Slovenov – Slovákov, Hodnotenie od-
kaliska Lintich ako špecifi ckého eko-
systému, Geneticky modifi kované 
organizmy, alebo v sekcii chémie a bi-
otechnológií s témou Tajné písmo.

V spoločenskovednej sekcii sa štu-
denti zaoberali patologickými javmi 
v spoločnosti, poruchami autistické-
ho spektra, bankovým systémom, 
postavením Slovenska v EÚ, histó-
riou ľudských práv, sektami, ale aj 
kriminalitou a médiami.

V jazykovej sekcii boli prezento-
vané práce v jazyku anglickom a ne-
meckom. 

V sekcii matematiky a práce s in-
formáciami boli ročníkové práce Ako 
sa naučiť programovať, študenti roz-
pracovali problematiku kvadratickej 
funkcie, kvadratických rovníc v mno-

žine komplexných čísel. Zaujali ich aj 
témy Fraktály alebo prepojenie ma-
tematiky s architekturou ako aj mož-
nosť výhry v číselných lotériách – 
pravdepodobnosť a realita.

Našich študentov zaujímajú aj 
problémy súvisiace s meteorológiou, 
obnoviteľnými a alternatívnymi 
zdrojmi energie, cestovaním v čase, 
existenciou života vo vesmíre.

Už tradične sme sa v sekcii bioló-
gie a onkologickej výchovy stretli s 
prácami propagujúcimi zdravý život-
ný štýl, oboznamujúcimi s rôznymi 
typmi ochorení a spôsobmi preven-
cie pred nimi, novými typmi vírusov, 
možnosťami rôznych druhov tera-
pie, zdraviu prospešnými mikroor-
ganizmami a pod. Komisia vyso-
ko pozitívne hodnotila najmä práce, 
ktorých súčasťou bola experimentál-

na časť, ako napr. pitva oka, pitva ob-
ličky, meranie hodnôt krvného tlaku, 
tepovej frekvencie v stave pokoja ako 
aj po zaťaži, hodnotenie druhového 
zloženia makrozoobentosu, určova-
nie druhového zastúpenia organiz-
mov v špecifi ckom ekosystéme, sle-
dovanie foriem správania psov.

Veríme, že aj takýto spôsob získa-
vania informácií, ich spracovania a 
prezentovania je pre našich študen-
tov prínosný a tohtoročný Projek-
tový deň 2011 im poskytol ďalšiu 
veľmi dobrú skúsenosť v ich študent-
skom živote.

Najlepšie práce, odborne zvlád-
nuté, grafi cky výborne spracované 
a na veľmi dobrej úrovni prezento-
vané boli ocenené. Všetkým ocene-
ným študentom blahoželáme! 

Miroslava Kováčová

ZAUJÍMAVOSTI

18. júna 2011 si určili termín na 
svoje pomaturitné stretnutie po 35. 
rokoch absolventi banskoštiavnic-
kého gymnázia. Poctivo drali svoje 
nohavice i sukničky v školských la-
viciach v rokoch 1972 – 1976 pod 
dohľadom našej milej triednej pro-
fesorky Mgr.Mariky Bucholcerovej. 
Zišli sme sa klasicky - pod „Hríbom“, 
potom sme si spravili exkurziu cen-
trom mesta, miesto plánovanej náv-
števy betlehema (ktorý bol, žiaľ, za-
tvorený) sme si prezreli kostol sv. 
Kataríny a následne nás čakalo pri-
jatie na radnici. Touto cetou by som 
sa rád poďakoval v mene všetkých 
účastníkov stretnutia za veľmi milé 
a pôsobivé prijatie a program v 
obradnej sále štiavnického Mestské-

ho úradu JUDr. D. Lukačkovi, Mgr. 
M.Petrovej, T.Turčanovi a J.Simo-
nidesovej. Taktiež ďakujem per-
sonálu penziónu Príjemný oddych 

za skutočne príjemné prostredie, v 
ktorom sme spomínali na nezabud-
nuteľné študentské časy prežité v 
krásnej Štiavnici. Roman Kuruc

Stretnutie po 35.rokoch

Účastníci stretnutia 2011 pred kostolom sv. Kataríny. foto m. izáková

Projekt má na škole už niekoľkoročnú tradíciu. foto archív gymnázia

V dňoch 3.-5. júna sa 11 najlep-
ších stepárov súboru Texasky zú-
častnilo Otvorených majstrov-
stiev SR v cloggingu a príbuzných 
štýloch. V kategórii 12 – 18 rokov 
získali 1. miesto a titul Majstrov 
SR pred Black & White z Hodoní-
na a Harlekýnom zo Zuberca. V 
kategórii Open dostali Cenu po-
roty za „neobvyklé rytmické spra-
covanie choreografi e.“ Blahoželá-
me! Oskar Berešík

Texasky 
Majstri SR
v stepe

Prehliadka ročníkových prác na Gymnáziu Andreja Kmeťa

Projektový deň 2011

Monitorovanie úrovne vedo-
mostí žiakov 9.ročníkov. Testova-
nie 9-2011, výsledky:
Slovenský jazyk a literatúra
Celoslovenský priemer: 58,2%
Cirkevná ZŠ Banská Štiavnica 
64%, ZŠ Banská Belá 57,8%, ZŠ 
Jozefa Horáka Banská Štiavni-
ca 56,5%, ZŠ Sv.Anton 48,8%, ZŠ 
Štiavnické Bane 48,6%, ZŠ Jozefa 
Kollára 46,1%
Matematika
Celoslovenský priemer: 52,9%
Cirkevná ZŠ Banská Štiavnica 
57,0%, ZŠ Banská Belá 51,1%, ZŠ 
Sv.Anton 46,9%, ZŠ Jozefa Ho-
ráka Banská Štiavnica 46,6%, ZŠ 
Jozefa Kollára Banská Štiavnica 
43,6%, ZŠ Štiavnické Bane 42,3%
Školám na popredných miestach 
srdečne gratulujeme, všetkým 
účastníkom testovania želáme 
veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

Školský úrad Banská Štiavnica

Monitor 2011

Ilustračné foto. foto: archív šn

Tanečný súbor Texasky na Maj-
strovstvách SR. foto oskar berešík
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Pozvánka na pravidelné stret-
nutie baníkov a ich priateľov 
Dňa 24. júna 2011 sa uskutoční 
pravidelné posedenie baníkov a ich 
priateľov. Toto stretnutie sa bude 
konať na Hornej Rovni v pohostin-
stve u p.Ciblíka. Začiatok o 16:00 
hod. Odchod autobusu z Križovat-
ky na Hornú Roveň je o 14:14 hod. 
Na hojnú účasť sa tešia organizáto-
ri. Zdar Boh! 

Tematické sprevádzanie 
Srdečne Vás pozývame na ďal-
šie tematické sprevádzanie: Ban-
skoštiavnická kalvária – minulosť 
a súčasnosť, ktoré sa uskutoč-
ní dňa 25.06.2011 o 15:00 pri pr-
vej (spodnej) kaplnke. Sprievodca: 
Ing. arch. Katarína Vošková, vstup-
né: 2,-€. Bližšie info: Informač-
né centrum mesta Banská Štiavni-
ca, Námestie sv. Trojice č.6, tel.č.: 
045/694 96 53

Zabúdanie nie je vždy problém
Domov MÁRIE Banská Štiavnica 
uskutoční dňa 30.6.2011 o 14:00 
hod v Klube dôchodcov v Banskej 
Štiavnici na Námestí sv. Trojice pre 
členov KD, ale i ostaných seniorov 
nášho mesta prednášku na tému 
„Zabúdanie nie je vždy problém“ 

spojenú s praktickými a názornými 
ukážkami na precvičovanie pamäti, 
relaxačné cvičenia i precvičovanie 
kognitívnych funkcií. Všetci ste ví-
taní. Tešíme sa na Vašu účasť.

Domova MÁRIE

Leto v Centre voľného času
Centrum voľného času v B.Štiavnici 
organizuje počas leta detské letné 
tábory pre deti s možnosťou aj do-
voleniek detí s rodičmi + dospelých 
jednotlivcov v termínoch: 11.6. – 
15.6.2011. Prímestský letný tábor, 
18.6. – 24.6.2011. LT Bojnice, 10.8. 
– 19.8.2011. Chorvátsko – Gradac 
(deti, dospelí), Prihlásiť sa môžete 
v Centre voľného času, L.Svobodu 
40, B.Štiavnica, č.t. 6911626, 0907 
598 567 Pracovníci CVČ

Show-up - predveď sa
ICM Banská Štiavnica pozýva sr-
dečne všetkých mladých ľudí na 
KONKURZ v hudobnom projekte 
„Show-up - predveď sa“, ktorý sa 
uskutoční dňa 27.6.2011 o 15:00 v 
priestorom ICM, 1.mája 4, B.Štia-
vnica. Projekt bol podporený Na-
dáciou Orange v rámci programu 
„Kultúra bez bariér“. Cieľom pro-
jektu je umožniť mladým ľuďom 
so sociálnym alebo fyzickým zne-
výhodnením rozvíjať svoj hudob-
ný talent. V rámci projektu absol-
vujú jeho účastníci dvojtýždňový 
intenzívny hudobný kurz, ktoré-

ho výsledkom je aktívne hranie v 
nimi vytvorenom hudobnom tele-
se. Hudobné nástroje poskytneme. 
Info: beata.nemcova@gmail.com, 
dodoklimko@yahoo.com, www.
mladezbs.sk. Podmienka účasti na 
konkurze: každý kandidát už musí 
vedieť hrať na nejakom hudobnom 
nástroji alebo sa môže uchádzať o 
svoj post v kategórii spev.

ICM B.Štiavnica

Poďakovanie
Pánu Zdenkovi Šimkovi, ktorý v 
24. týždni vykosil a vyriadil časť 
Zvonovej ul. s vyčistením spodných 
schodov cintorína na Zvonovom 
vŕšku. Svojím konaním dokázal, 
že keď sa chce, tak sa dá. Bodaj by 
jeho konanie napodobňovali viacerí 
z nás. Ján Petrík

Poďakovanie
Touto cestou sa chcem poďako-
vať celému personálu v Dome dô-
chodcov na Ul. Strieborná pod ve-
dením p. Márie Ivaničovej, nakoľko 
moja krstná mama, Anna Stajní-
ková, bola nútená využívať toto za-
riadenie. Jej celková opatera bola 
skutočne na úrovni. Stále bola čis-
tá, opatrená, sestričky ju povzbu-
dzovali. Vždy boli milé a ochot-
né pomôcť aj pekným a vľúdnym 
slovom. Za toto všetko vám patrí 
úprimné poďakovanie. 

krstná dcéra Ľudmila 

oznamy, pozvánky
spomienky

„Že čas rany 
zahojí, je len 
klamné zdanie, 
v srdci nám zo-
stala bolesť a 
tiché spomína-
nie.“

Dňa 20.6.2011 uplynuli 4 
roky, čo nás navždy opustil 
náš milovaný manžel a otec 
Ing. Jozef HERČKO. Tí, čo ste 
ho poznali a mali radi, venuj-
te mu spolu s nami tichú spo-
mienku. Smútiaca rodina

„Života kniha 
zavrela sa,
písaná srdcom, 
krvou zo žíl.
Zápis v nej zla-
tým písmom 
hlása,
že otec čestne život dožil.
Nech jeho telo v rodnej hrude
v pokojnom spánku odpočíva.
V pamäti našej žiariť bude
pamiatka jeho stále živá.“

S úctou a láskou sme si pri-
pomenuli dňa 18.06.2011 
smutné 3. výročie, čo nás 
opustil náš milovaný manžel, 
tatko a dedko Peter Pačesa. 
Spomíname.
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Anna Weisová, 
* 1911 Banská Štiavnica, 
† 1989 Banská Štiavnica.

Naša rodáčka pani Anna Wiesová, 
rodená Líšková, sa narodila v roku 
1911 v Banskej Štiavnici svojim ro-
dičom, ktorí obidvaja pracovali v 
Tabakovej továrni na výrobu cigár, 
kde otec pracoval ako nočný stráž-
nik a matka ako krutička cigár. Po 
ukončení Meštianskej školy a Reál-
neho gymnázia v Banskej Štiavnici 
nastúpila pracovať ako administra-
tívna pracovníčka v roku 1932 u le-
kárnika Horovitza v lekárni U Spa-
siteľa. Postupne bola zapracovaná 
lekárnikom aj do farmaceutických 
činností a napriek tomu, že nema-
la odborné vzdelanie, vzhľadom na 
dosahované výsledky, bola násled-
ne zaúčaná na prípravu liekov – ma-
gistraliter a následne bola poverená 
prácou „pri táre“. Prácu pri táre za-
čala zhruba v roku 1938. Vydala sa 
v októbri 1938 za Gézu Weisa a vy-
chovali jedného syna. Po skončení 
II. svetovej vojny v začiatku precho-
du „socialistického zdravotníctva“ 
vzhľadom nato, že nemala odbor-
nú kvalifi káciu pre výdaj liekov, ab-
solvovala 4-ročné diaľkové štúdium 
lekárenskej laborantky na Strednej 

zdravotnej škole vo Zvolene, kto-
ré ukončila maturitnou skúškou v 
roku 1957. S takouto kvalifi káciou 
pracovala prakticky pri výdaji liekov 
až do dôchodku v roku 1981. Vzhľa-
dom na svoj vek však posledné 3-4 
roky podstatnú časť jej práce bolo 
fi nančné spracovanie lekárskych 
predpisov – taxácia receptov.

Za svoju dlhoročnú prácu v zdra-
votníctve bola mnohokrát odmeňo-
vaná, či už na úseku okresu, alebo 
kraja a najvyššej pocty sa jej dosta-
lo v roku 1962, keď jej bol udelený 

diplom Zaslúžilý pracovník Minis-
terstva zdravotníctva ministrom 
vlády Československej socialistic-
kej republiky PhDr. Plojharom. Do 
trvalého dôchodku odišla v roku 
1981, krátko potom dovŕšila vek 70 
rokov. Po dlhšej chorobe zomrela v 
januári 1989 a pochovaná je v cinto-
ríne Lazaret v Banskej Štiavnici.

Zo spomienok syna JUDr. Hu-
berta Weisa. 

Pripravované do knihy „Ban-
skoštiavnické zdravotníctvo“. 

Vladimír Poprac 

Žila medzi nami…

p. Lucia Bartková, šéfkuchárka 
Hotela SALAMANDER ***
Tajomstvo zlatej štôlne (pre 4 
osoby)
Potrebujeme: 300 g hovädzia 
sviečková, 300 g bravčové karé, 
160 g lečo, 160 g kečup, 8 g chil-
li omáčka, 12 g soľ, 8 g mleté čier-
ne korenie, 0,1 l olej. Na zemiako-
vú placku: 400 g surové zemiaky, 
200 g polohrubá múka, 2 ks vajce, 
80 k cesnak, 8 g soľ, 8 g majorán-
ka, 0,004 kg mleté čierne korenie, 
0,2 l olej. 
Postup: Mäso nakrájame na rezan-
ce, osolíme, okoreníme a prudko 
orestujeme na oleji. Pridáme lečo, 
kečup a chilli omáčku a necháme 
dusiť domäkka. Zemiaky očistíme 
a nastrúhame, pridáme ostatné su-
roviny a vypracujeme si zemiako-
vé cesto z ktorého urobíme 4 veľké 
placky a opečieme na oleji . Do ope-
čenej zemiakovej placky vložíme 
mäso a zemiakovú placku preložíme 
na polovicu. Môžeme podávať so 
zeleninovým šalátom. Dobrú chuť! 

Lekáreň U Spasiteľa B.Štiavnica, pri odchode do dôchodku s pani Annou 
Weisovou v roku 1981. foto archív hubert weis
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Vážení lúštitelia!
Výhru vo výške 3,50 € si výherca 

môže prevziať v pokladni Klientske-
ho centra. Správne znenie krížov-
ky z č.22/2011: „Hoci cap zapácha, 
kozy sa ho nestránia.“ Výhercom 
sa stáva Adam Turcer, Svätý An-
ton 173.

V tajničke sa ukrýva slovenské 
príslovie: „Lepšie je mať...“ (dokon-
čenie v tajničke).
A., Dub po anglicky, samotná, stre-
doslovenský priemysel, americký 
muž. meno, skratka seniora, B., Za-
čiatok tajničky, C., Vrchol, nemec-
ké auto, obliekol, notes, D., Zn. hli-
níka, rána naopak, poopiluj, kľučka 
česky, E., Liter, mesto v Rumun-
sku, poznáš česky, rev, ozn. áut Ra-
kúska a Luxemburska, F., Zima, Fi-
cova strana, sláčik, domáce zviera, 
G., Konaj, iný názov Boha, vták čes-
ky, ozaj, H., Ústredný výbor, oblak, 

ohrada, potreba na písanie, síra, I., 
Mužské meno, francúzsky tenista, 
teliatko, štátny skr., J., Druh Evy, 
český slávik, sliepka, dueto, K., 
Stred tajničky, tajnosť, ruské muž. 
meno, L., Meno Komenského, ko-
niec tajničky.
1., Zostal, chrúmaj Aja, 2., Časť 
atolónu, patriaci Alovi, nestojím, 
3., Pracuj motykou, obyvateľ Ará-
bie, nie staro, 4., Predložka, meno 
Chačaturjana, Nová scéna, 5., 
Mužské meno, prístrešok z celtovi-
ny, Id, 6., Pokoj, škriatok, nohy ná-
rečovo, 7., Úhor po nemecky, oný, 
strč pod vodu, 8., Ten, kto stopu-
je, mzda, trieda, 9., Zaujímaš se-
daciu polohu, kopa slamy, rozpráv-
ková postava, 10., Trhal burinu, 
hrubé poleno, puzdro, 11., Exis-
toval, hlas vrany, krídlo, 12., Okres-
ný výbor, blikanie, mnoho, ozn. áut 
Košíc, 13., Poštová zásielka, sku-

penstvo vody, ľad naopak, 14., At-
letická disciplína, lietadlo, ruské 
meno, 15., Bol si zaľúbený prene-

sene, stoj!, 
Pomôcky: Oak, top, Arad, Noah, 
karp, tabu, Arpád Anna Rihová
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Štiavnický hudobný tajch
24. júna, o 19:30
Amfi teáter pod Novým zám-
kom, Banská Štiavnica, voľný 
vstup

Ďalší ročník akcie, po roku opäť 
zameranej najmä na mladšiu ge-
neráciu. Hrať a spievať budú Hex, 
Puding pani Elvisovej a Katarína 
Knechtová. 
Hlavný organizátor: Spectrum Art 
Bratislava.
Festival pod záštitou primátorky 
mesta Banská Štiavnica.

Budenie Sitnianskych 
rytierov
Sobota 25. júna, od 13:00 

Podujatie pre veľkých aj malých, 
divadielka a zaujímavé atrakcie.
Program:
13:00 - 14:00 Divadlo Dúha
14:10 - 14:40 Bublinová show, fe-
šák Píno a Bóna BON Bóna a jazda 
na motorkách
14:50 - 15:30 Teátro Neline
15:40 - 16:10 Bublinová show , fe-
šák Píno a Bóna BON Bóna a zásah 
pod vodou - potápači, hasiči, psi
16:20 - 17:00 Animare Silva
17:10 - 17:50 Divadlo Dúha
Sprievodné podujatia: 
rytierske hry a súťaže o najlep-
šieho rytiera, potápači - ukážky 
záchrany vo vode, Červený kríž - 
ukážky záchrany na suchu, kyno-

logické ukážky, hasičské záchran-
né ukážky, zlaňovanie, mladí 
hasiči v akcii, tvorivé dielne, ma-
ľovanie na tvár, remeselníci, spa-
nilá jazda na veľkých motorkách 
pre malých návštevníkov, baló-
ny, cukrová vata, popcorn a rôz-
ne mňamky.
Doprava na podujatie: 
Odchody autobusu: 12:45 Auto-
busová zastávka Drieňová pri ne-
mocnici, 12:50 Autobusová zastáv-
ka Križovatka - zastávky pri Bille, 
12:55 Mesto radnica, 13:10 Štiav-
nické Bane Obecný úrad.
Odchod autobusu po akcii: 18:00 
Pod dubmi.

V prípade nepriaznivého poča-
sia sa podujatie uskutoční v priesto-
roch Kultúrneho centra na Kam-
merhofskej ulici č.1. (Divadielka a 
Rytierske hry). 

Organizátori: Mesto Banská 
Štiavnica a OZ Sitnianski rytieri.

Kino Akademik
Decká sú v pohode
Sobota 25. júna, 18:30
Komédia / dráma, USA, 106 
min., MN15, 2,30€

Vtipný a energický portrét mo-
dernej rodiny - Nic a Jules (Annet-
te Bening a Julianne Moore) sú 
matky, ktoré žijú v útulnom dome 
na okraji mesta so svojimi dospie-
vajúcimi deťmi Joni a Laserom 

(Mia Wasikowska a Josh Hutcher-
son). Keď sa Joni chystá na vyso-
kú školu, jej mladší brat ju požia-
da o veľkú láskavosť. Chce, aby 
mu Joni pomohla nájsť ich bio-
logického otca. Aj napriek vlast-
ným pochybnostiam splní bratovo 
prianie a nadviaže kontakt s „bi-
oockom“ Paulom (Mark Ruff alo), 
sympatickým majiteľom reštaurá-
cie. Keď do života tejto nevšednej 
rodiny vstúpi Paul, začne sa pre 
všetkých nová životná kapitola, v 
ktorej budú postupne defi nované, 
prehodnotené a znova formulova-
né rodinné vzťahy.

Kino Akademik
Rango
Nedeľa 26. júna, 15:00
Animák, USA, 2011, 107 min., 
MP, 2,30€

Film hovorí o chameleóno-
vi, ktorý sa jedného dňa dostá-
va zo zóny komfortu svojho terá-
ria do reálnej púšte. Tam sa vydá 
do zapadnutého mestečka ako vy-
strihnutého z typického wester-
nu, navyše s mexickými gringos. 
Všetkým vyrozpráva skvelé his-
torky o tom, aký je chrabrý. Oby-
vatelia v núdzi (ohrozuje ich ne-
dostatok vody i banditi) ho rýchlo 
vyhlásia za šerifa a dúfajú, že po-
môže vyriešiť problémy. Lenže kde 
naberie chameleón z terária odva-

hu poradiť si na Divokom západe?

Kino Akademik
Thor
Štvrtok 30. júna, 18:30
Akčný / Fantasy, USA,130 min., 
MN15, 2,30€

Kedysi dávno nastolil vše-kráľ 
Odin (Anthony Hopkins) vo svo-
jej ríši mier. Jeho syn Th or (Chris 
Hemsworth) však nerozvážne ten-
to mier naruší, za čo ho otec po-
siela za trest na Zem, bez kladiva, 
bez schopností. To využije jeho brat 
Loki (Tom Hiddleston) a začína kuť 
zradu. Th or na Zemi zatiaľ stretáva 
Jane Foster (Natalie Portman), kto-
rá ho začne meniť k lepšiemu…

Kurz jogy
Každý pondelok v priestoroch 
Kultúrneho centra na Kammer-
hofskej ul.č.1 

Kultúrne centrum Banská Štiav-
nica a Joga v dennom živote vás po-
zývajú na cvičenie jogy. 
Od 16:15 - I. stupeň (začiatočníci)
Od 17:45 - II. stupeň (pokročilí)
0904 385 326 Zuzka Patkošová 

Kurz Kubánskej Salsy
Štvrtok 30. júna, 18:00 
Kultúrne centrum Kammerhof-
ská 1, Banská Štiavnica

Srdečne vás pozývame na kurzy 
kubánskej salsy v Banskej Štiavnici.

Kultúrne centrum vás pozýva

Viac info: Mestský úrad, oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, 045/679 0 362, e-mail: kultura@banskastiavnica.sk
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Všetkých milovníkov tradícií 
pozývame na folklórne slávnos-
ti obce Podhorie, ktoré sa usku-
točnia 2. a 3. 7. 2011 na miest-
nom amfi teátri. V sobotu je na 
programe priateľský futbalový 
turnaj, veľkoplošné premietanie 
fi lmu o Podhorských zvykoch a 
zábava. Nedeľu otvorí slávnostná 
sv. omša a hlavný program sláv-
ností vyvrcholí o 14:00, kde sa 
Vám predstaví DFS Podhorčan-
ček, FS Podhorčan, FS Prenčovan, 
Folklórny súbor Sitňan a Folklór-
ny súbor Hron. Súčasťou festivalu 
budú aj rôzne sprievodné podu-
jatia ako jarmok remesiel, ľudo-
vé múzeum, pripravená je súťaž o 
"Guláš majstra", ochutnávka do-
mácich špecialít, jazda na koní-
koch.Všetci ste srdečne pozvaní.

Katarína Tatárová

Podhorské 
šeličo 2011

Žiť život podľa svojich predstáv 
je pre väčšinu z nás len zbožným 
želaním a opakujúcim sa nesplne-
ným snom. Žijú však medzi nami 
ľudia, ktorí presne vedia ako na to. 
A nielen vedia, oni tak aj robia. Ne-
žijú na inej planéte, ale tu na zemi, 
zemi ľudí, dokonca roky drali štiav-
nické školské lavice a detské topán-
ky cestou k nim. Presnejšie, ide o 
dámu, donedávna Štiavničanku, 
ktorá svoj život chytila pevne do 
svojich rúk a urobila také zmeny 
v tom svojom, na ktoré treba mať 
nielen fantáziu, ale najmä odvahu. 

Predstavujem vám našu mladú 
rodáčku Katarínu Zacharovú, ktorá 
na základe svojich skúseností roz-
metala skostnatené konvencie, zbú-
rala ploty a plôtiky okolo seba, kto-
ré nazýva limitáciami, a uskutočnila 
svoj sen, ktorý ju zaviedol do Ma-
lajzie, kde už viac ako tri roky žije. 
Svoje myšlienky ako na to, zhrnula 

do knihy Ako dostať od života, čo 
chceme a ja, človek uprostred jese-
ne svojho života, nad ňou neustále 
žasnem, lebo vyslovuje také jedno-
duché pravdy, až sa hanbím, že som 
na ne neprišla sama a od snov a že-
laní zbabelo nepokročila ani o kú-
sok k vytúženému cieľu. A pravde-
podobne to tak už ostane. 

Z hľadiska svojho uvedomenia už 
viem, že čas na zmeny som prešvih-
la, aj keď Katarína by so mnou urči-
te nesúhlasila. Milá Katarína, ľudia 
ako ja, majú už svoje prirodzené li-
mity dané vekom, zdravím svojím a 
svojich blízkych, či starostlivosťou o 
starých psíkov, či iné zvieratká atď. 
K viacerému z toho, čo v knihe tvr-
dí, som už aj ja nedávno dospela vo 
svojich úvahách, lenže tu je to odra-
zu čierne na bielom, úplne komplet-
né a ucelené. Ako keď niekto pridá 
do mozaiky chýbajúce kamienky. 
Preto som tú knihu hltala a do-

podrobna študovala, aj keď viem, že 
už svoj iný príbeh nezačnem písať. 
No vy máte šancu dostať od života, 
čo chcete, ak sa budete inšpirovať 
myšlienkami autorky, ktoré vás roz-
hodne posunú ďalej.

Neprestávam krútiť hlavou nad 
tým, ako mohol niekto v takom 
mladom veku s takým rozhľadom, 
istotou a hlavne presne a správne 
vedieť, čo všetko treba urobiť, aby 
si človek sám zmenil svoj život a 
aby všetko klapalo.

A ešte niečo. Keď budete knihu 
čítať, rozhodne nevynechajte au-
torkin predslov. Je originálny, ako 
ona sama. Spolu s Katarínou Zacha-
rovou priznávam, že ani ja neverím 
na náhody a že všetko so všetkým 
súvisí a má svoje opodstatnenie. 
Naozaj žijeme to, čo myslíme a po-
tom aj konáme. Príjemné inšpirácie 
a veľa odvahy na zmeny.

Oľga Kuchtová

Žiť život podľa svojich predstáv

Do klenotnice slovenskej 
knižnej kultúry pribudol nový 
poklad.

Vladimír Bárta a jeho syn Vla-
dimír, ktorí sú uznávaní slovenskí 
fotografi  a publicisti, práve v tých-
to dňoch vytvorili formátom naj-
väčšiu obrazovú knihu v histórii 
Slovenskej republiky. Jej rozme-
ry sú na knižnú publikáciu naozaj 
nezvyčajné, 303 x 383 mm. Táto 
nádherná reprezentčná kniha ob-
sahuje veľkoplošné farebné foto-
grafi e najkrajších zákutí slovenskej 
krajiny a najvzácnejšich kultúrno-
historických pamiatok našej vlas-
ti. Najdeme v nej kamennú krásu 
historických miest, majestát hra-
dov, pôvab šľachtických kaštieľov, 
velebnosť gotických a barokových 
chrámov, živicou voňajúcich dre-
vených kostolíkov a ľudových sta-
vieb v skanzenoch. Vnímavé oči 
obidvoch fotografov zaznamenali 
a do knihy preniesli celú tú úžasnú 
atmosféru slovenskej prírody. Kra-
jiny prikrytej kobercami červených 
poľných makov, zlatožltých chle-
bových lánov cez šťavnaté zelené 
pažite slovenskej podhorskej kra-
jiny až po dravé riavy vodopádov, 

zrkadla ľadovcových plies a žulo-
vé či vápencové veže našich veľ-
hôr. Autori nezabudli ani na našu 
tradičnú pýchu, bohatsvo ľudové-
ho umenia, krojov i zvykov typic-
kých folklórnych regiónov, ako je 
Detva, Terchová či Tekov. Pri listo-
vaní touto knižnou perlou je vidieť, 
že obidvaja autori sú dôverní znalci 
Slovenska a dlhé roky s “foťákmi” 
prechodili krajinu v každom roč-
nom období. V čase i nečase od jar-
ného rašenia tráv cez sparné búr-
kové letá, farebnú fontánu jesene, 
inverziou vystlané doliny, keď prvé 
mrazíky očipkovali na vrcholcoch 
hôr steblá tráv i vyčnievajúce ska-
ly až po ozajstnú mrazom treskú-
cu zimu, keď sa celá krajina zaode-
la do nádherného bieleho rúcha. 

Toto veľkolepé knižné dielo môže 
byť vhodným darčekom, aj keď svo-
jimi rozmermi bude vyčnievať z kla-
sických knižných regálov tak ako 
svojou krásou vyčnieva spomedzi 
obdobných kníh. Takýto darček iste 
poteší každého, kto má zmysel pre 
krásu a má nadovšetko rád svoju 
rodnú vlasť.

Banskobystrické vydavateľstvo 
AB ARTpress, ktoré Slovensko - naj-
väčšiu knihu o Slovenskej republike 

vydalo, však nezabudlo na našich 
krajanov a zahraničných obdivo-
vateľov. Všetky texty v knihe dalo 
preložiť až do siedmich cudzích ja-
zykov. Popri tradičnej slovenčine, 
angličtine, nemčine je to aj to fran-
cúzština, španielčina, ruština a ja-
zyky susedných štátov maďarčina 
a polština. Už obálka novej knihy 
upúta. Nielen svojou veľkostou, ale 
predovšetkým fotografi ckým ná-
metom. Nie je to násilný do očí bi-
júci reklamno predajný motív, ale 
skromný pokojný, ale výstižný pr-
vok charakteristický pre dušu Slo-
venska. 

Veľká lúka plná žlto svietiacich 
hlavičiek púpav a na konci nej sto-
jí snehobiely románsky kostolík vo 
východoslovenskej obce Žehra, kto-
rý je klenotom sakrálneho staviteľ-
stva na našom území.

Autori nezapreli svoj vrúcny 
vzťah k nášmu mestu. Otec je rodák 
z Banskej Štiavnice a syn má tiež 
rád naše město. Do najväčšej knihy 
o Slovensku preto zaradili až 5 veľ-
kých fotografi í z Banskej Štiavnice a 
okolia, súsošie sv. Trojice, Kalvária, 
Nový zámok, kaštieľ vo sv. Antone a 
tajch v Štiavnických Baniach.

Martina Bártová

V najväčšej knihe o Slovensku, 
5 krát z Banskej Štiavnice

Banská Štiavnica
Letný jazzový festival
Piatok 1.júl
Od 19.hod. Kostol sv. Kataríny
Miloš Železňák Trio / SR, Zuzana 
Lapčíková Quartet / ČR, Retro-
ACT EXperience Valihora – Rózsa 
– Vizváry / SR
Sobota 2.júl
Od 19.hod. Kostol sv. Kataríny
MULASTA TRIO / PL, TRIO VIK-
TORA HÁRSA / HU, JazzEmo-
tion /RU, Peter Lipa 
16.hod. – beseda v kaviarni Div-
ná Pani
Jam Session v piatok aj v sobotu 
od 22:00. 
Kaviareň Divná Pani & Art Café
Predpredaj: Informačné centrum 
Banská Štiavnica, Trotuart, 
www.drhorak.sk

Jazznica 2011
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Futbalový ročník sme 
zakončili prehrou
IV. liga dospelí – 26.kolo
B.Štiavnica – Č. Balog 0:3 (0:0)
Pažout (79’Kraják) - Halát, A. Han-
zlík, Dulaj (71’ Kozárik), Macko, 
Šima, Necpal, Čiliak, Číž (53’Feren-
čík), Budinský, Kminiak 

1. polčas priniesol vcelku sviž-
ný futbal z oboch strán. V 24’ Ha-
lát z 30 m prudkou strelou po zemi 
natiahol brankára hostí, ktorý len 
s námahou vytlačil loptu na roh. 
V 29’ Čížova krížna strela z pra-
vej strany len o vlások minula pra-
vú tyč. V 30’ Pažout na 2 x vychy-
tal útočníkov hostí, keď po 2. strele 
len refl exívne nohou zabránil isté-
mu gólu. V 33’ len nemohúcnosť 
útočníka hostí, ktorý sám z 3 m hla-
vou neotvoril gólový účet stretnu-
tia. O našej prehre rozhodlo 7’ v 2. 
polčase. V 62’ zahodil 100% šancu 

Šima, hneď z protiútoku dali hostia 
vedúci gól. O 4’ neskoršie už bolo 
2:0 po umiestnenej strele, na ktorú 
bol náš brankár krátky. V 69’ hostia 
svojím 3.gólom spečatili svoje vede-
nie a zaslúžene zvíťazili. Pred stret-
nutím sa hráči vedeniu FK ako aj 
fanúšikovia poďakovali za 7 a pol 
ročnú prácu p. Barákovi, ktorý ako 
predseda klubu, hráč, ale aj tréner 
ukončil úspešné účinkovanie vo FK 
B.Štiavnica.

V poslednom stretnutí 
vysoké víťazstvo
IV. liga dorast – 26.kolo
B.Štiavnica - Brusno 4:1 (0:1)
Góly: 54’ Ferenčík, 56’ Budinský, 
74’ Meňuš, 75’ Cibuľa
Szabo – Hriňák, Bartík, Ferenčík, 
Déneši, Cibuľa (78’Petro), Patan-
čok, Ďurovič (88’ Zupka), Budinský, 
Meňuš, Čík, (90’Školík) 

Naši dorastenci nastupovali na 
posledné stretnutie celého roční-
ka s tým vedomím, že len výhra im 
môže za určitých okolností zabez-
pečiť IV. ligu. No len nemohúcnosť 
v premieňaní šancí ich pripravila v 
prvých 15’ o 3 gólové vedenie. Keď 
2 x Budinský a Meňuš, ktorí udre-
li v 25’ po strele z 20 m a vyhrali 1. 
polčas. Prevaha našich hráčov sa 
pretavila do gólov už v 54 a 56’, keď 
vyrovnával Ferenčík a 2.gól pridal 
Budinský prízemnou strelou z ľavej 
strany z vnútra veľkého vápna. Jed-
noznačnú prevahu korunoval 3. gó-

lom Meňuš, ktorý dorážal vyrazenú 
loptu brankárom. Najkrajší oka-
mih celého stretnutia prišiel v 75’. 
Do lopty sa oprel asi z 30 m Cibu-
ľa a jeho tiahla strela vymietla pra-
vú šibenicu gólmana hostí. Chlap-
cov treba pochváliť za predvedenú 
hru v tomto stretnutí a je len škoda, 
že takto nepristupovali ku všetkým 
zápasom. FUDO

Ďalšie výsledky
IV. liga JUH 26.kolo
Š.Bane - Málinec 5:2 (1:0)
Blaško – Michalek (83’Heiler), Hol-
mík, Holík, Osvald, Sojka, M.Pavl-
ík, Turkota (65’ Venglár), Drexler, 
V.Pavlík, Ondrík

Začiatok zápasu bol vyrovnaný 
domáci i hostia si vytvorili niekoľ-
ko sľubných gólových príležitostí, 
no úspešný bol až v 43’ V. Pavlí-
kom a v 60’ Holmíkom na 3:0. Po-
tom sa k slovu dostali aj hostia a 2 
zlepenými gólmi v 67’ a v 71’ znížili 
na 3:2. No domáci nepripustili žia-
den pokus hostí o prekvapenie a v 
82’ Michalek a v 85’ Holmík upravili 
na konečný výsledok 5:2. Minulý ví-
kend sa skončila jarná časť súť. roč. 
2010/11.  Ján Daubner

Touto cestou ďakujem J.Daub-
nerovi (Š.Bane), R.Pavlíkovi (B.Belá) 
a J.Dolinskému (Prenčov) za infor-
mácie, na základe ktorých som počas 
uplynulej sezóny pripravoval športo-
vé spravodajstvo.  Roman Kuruc

ŠPORT

Vo Viedni si opäť zmerali triat-
lonisti svoje sily na Viena City 
Triatlon. V sobotu 11.6. sa pre-
zentovalo 340 štartujúcich z Ne-
mecka, Maďarska, Čiech, Slo-
venska a samozrejme domáci 
triatlonisti. Súťažilo sa v olympij-
ských objemoch: 1,5 km plávanie, 
40 km cyklistika a 10 km beh. 
Plávalo sa v ramene Dunaja a z 
vody vychádzal na 1.mieste Rado 
Nemčok. Cyklistika pozostávala 
zo 7 kôl a išla sa ako časovka. Beh 
mal 5 kôl a do cieľa na 1. mieste 
dobehol domáci pretekár. Zo za-
hraničných pretekárov v kategó-
rii muži do 39 rokov dobehol na 
výbornom 4.mieste 1. zahraničný 
pretekár Rado Nemčok.

Netradične v nedeľu usporiadal 
Delfín Nitra svoje už niekoľkoroč-
né pravidelné celoslovenské prete-
ky v akvatlone. Súťaž pozostáva-
la z plávania na 1 km, a beh na 5 
km – nonstop. V kategórii muži sa 
najviac darilo Pavlíkovi z Banskej 
Bystrice, ktorý bol najrýchlejší, 
na peknom 4., ale nepopulárnom 
mieste dobehol Tomáš Nemčok z 
KMT Banská Štiavnica. Triatlonis-
ti majú najbližšie už 25.6. súťaž o 
Slovenský pohár vo Dvoroch nad 
Žitavou. Je potešiteľné, že pre-
tekov sa chystá zúčastniť viacero 
štiavnických vyznávačov pekného, 
hoci náročného športu.

Vladimír Nemčok, st.

V dňoch 27. – 29. mája 2011 sa 
v 50 m bazéne v Bratislave konala 
Veľká cena Slovenska v plávaní. Na 
medzinárodných plaveckých pre-
tekoch sa zúčastnilo 520 preteká-
rov zo 64 klubov z 12 štátov. Medzi 
nimi nechýbali ani plavci Plavecké-
ho klubu B.Štiavnica. Výsledky ka-
tegórie OPEN (bez rozdielu veku)
Denisa Tenkelová 
50 m znak 31.15 - 9. miesto
100 m znak 1:08.45 - 9. miesto
200 m znak 2:30.59 - 9. miesto
50 m motýľ 29.89 - 10. miesto
200 m poloha 2:29.47 - 9. miesto
400 m poloha 5:21.29 - 9. miesto
Monika Maruniaková 
50 m motýľ 32.02 - 35. miesto
100 m motýľ 1:10.05 - 24. miesto
200 m poloha 2:39.18 - 22. miesto
400 m poloha 5:37.76 - 15. miesto

Lubomír Tenkel

Vážení športoví priatelia, futba-
lový klub FK Sitno Banská Štiavnica 
Vás pozýva na X. ročník dorastenec-
kého turnaja „O Pohár Mariána Bo-
sáka“ in memoriam, ktorý sa usku-
toční v sobotu 25.júna 2011 na 
futbalovom ihrisku FK Sitno Ban-

ská Štiavnica za účasti mužstiev:
FK Sitno B.Štiavnica – IV.liga
MFK Nová Baňa – III.liga
MFK Strojár Krupina – IV.liga
ŠKF Kremnica – V.liga 

Program: 10:15 otvorenie tur-
naja; 10:30 – 12:00 futbalový zápas 

FK Sitno B.Štiavnica - ŠKF Krem-
nica; 12:15 – 13:35 futbalový zá-
pas MFK Nová Baňa – MFK Strojár 
Krupina; 14:00 – 15:30 futbalový 
zápas o III. miesto; 15:40 – 17:10 fi -
nálový zápas turnaja; 17:15 vyhod-
notenie turnaja. FK Sitno BŠ 

1. FK 
Žiar nad Hronom 26 20 1 5 73:27 61

2. ŠK PARTIZÁN 
Čierny Balog 26 19 2 5 71:31 59

3. FK 34 Brusno 26 14 3 9 47:33 45

4. JUPIE B.Bystrica
Podlavice 26 12 7 7 61:29 43

5. Prameň Kováčová 26 12 6 8 59:39 42

6. PS Hliník 
nad Hronom 26 12 4 10 66:57 40

7. SKLOTATRAN 
Poltár 26 10 8 8 44:34 38

8. Jednota Málinec 26 11 3 12 41:57 36
9. FC Slovan Divín 26 10 5 11 50:59 35

10. Sitno Banská 
Štiavnica 26 10 4 12 31:44 34

11. Baník 
Štiavnické Bane 26 7 7 12 33:43 28

12. MFK Revúca 26 7 1 18 28:61 22

13. Poľnohospodár 
Veľký Blh 26 6 3 17 28:81 21

14. Prameň Dolná 
Strehová 26 3 4 19 32:69 13

Naši futbalisti ukončili 
ligový ročník 2010 / 2011

Triatlonistom 
ide karta

O Pohár Mariána Bosáka

Obchodík so zdravou výživou
Bezlepkové a Bio potraviny • 

Kvitnúce čaje • 27 druhov olejov za 
studena lisované • Medové sirupy 
a 100% šťavy • Detská a kojenecká 
Biovýživa • Produkty z Topinanbura
Dolná ul. (nad Kooperatívou)

0911 168 999

Predám
rámové
lešenie
Portále Perni - 513,36m2

0910 962 247

Hľadám ľudí pre betonárske 
práce, ktorí sa vedia 

bez dozoru samostatne 
realizovať na stavbe - prac. 

zmluva alebo dohoda. 
Taktiež ponúkam prácu pre 
brigádnikov od 18 rokov!

0915 181 410

Veľká cena 
Slovenska

INZERCIA
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Predám novú liaheň na vajíčka, cena  
129 €, tel.č.: 0914 291 265

Lacné autodiely, výfuky, tlmiče, spoj- 
ky, rozvody motorov, telefónne číslo: 
0907 181 800

Predám elektrocentrálu 3000 W,  
cena 250 €, benzínové čerpadlo na 
vodu, cena 150 €, 0907 181 800

Predám garáž na Povrazníku. Cena 4  
500 €, tel.č.: 0903 121 901

Kúpim na Jergištólni pozemok alebo  
starý domček, 0908 531 348

Prenajmem príp. predám garáž,  
tel.č.: 0911 012 213

Darujem drevo, +420 737 060 658 
Predám klavír Rosler, druhý majiteľ,  

zachovalý, farba hnedá, cena dohodou, 

Prenajmem 2-izbový zariadený byt,  
tel.č.: 0910 269 505

Predám 2-izbový byt v OV, ul. Dolná,  
3. posch. Podlahová plocha bytu cca 49 
m² + balkón. Byt je čiastočne prerobe-
ný, slnečný, tichý, bytovka je kompletne 
zateplená. Kontakt: 0904 255 355

Prenajmem zariadený 2-izb. byt na  
Križovatke, tel.č.: 0903 322 178

Predám 2-izbový byt v OV, tel.č.:  
0903 566 913

Predám 3-izbový byt v OV na Drie- 
ňovej – kompletná rekonštrukcia, dám 
do prenájmu garáž na Drieňovej, tel.č.: 
0910 920 946

Súrne kúpim unimo bunku v BŠ a  
okolí, cena dohodou, 0910 228 373

Prenajmem garzónku + priestory na  
podnikanie, predám, dom, chalupu v 
BŠ, tel.č.: 0908 288 582

Kúpim dom, pozemok v BŠ aj okolí,  
tel.č.: 0905 551 791 

Prenajmem 2-izbový zrekonštruova- 
ný byt 64 m² v historickom jadre Ban-

Dovoz dreva - štiepané, metrovi- 
ca, palety, brikety, stavebniny, štrky, 
piesky, brizolit a iné, 0903 121 901

Hľadám publikáciu Osobnosti Ban- 
skej Štiavnice, 045/691 14 67

Doprava do EÚ 9 miest odvoz z  
domu, lacno a spoľahlivo, 0904 416 890

Hľadám zateplovačov do Banskej  
Štiavnice, 0903 271 161

Inzercia

Reality

Služby

Práca

skej Štiavnice. Cena: 265 eur + ener-
gie. Parkovanie pred domom. Kontakt: 
0907 302 262

Predám dom pri BŠ, 0903 271 161 
Predám stavebný pozemok v lukra- 

tívnej časti BŠ, 0905 418 616

telefónne číslo: 0911 931 543
Predám Akordeon Delicia, 80 basov,  

7 registrov, 3 hlasové rady, kufor, re-
meň, cena dohodou, 0911 931 543

Vezmem do prenájmu alebo kúpim  
ornú pôdu do 10 €, v okolí BŠ, tel.č.: 
0908 531 348

Predám garáž na Mládežníckej (pod  
plavárňou). Cena 4 500 €, 0905 801 231


