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Neoddeliteľnou súčasťou 
Štiavnického kultúrneho leta 
sa stal Festival peknej hudby. 
Tohto roku sa uskutočnil už 
jeho XI. ročník.

Umelecký riaditeľ tohto poduja-
tia, popredný slovenský violonče-
lista Eugen Prochác dokáže každo-
ročne pritiahnuť do nášho mesta 
vynikajúcich nielen slovenských, 
ale aj zahraničných umelcov. Štiav-
nický festival peknej hudby sa po-
kladá za najkvalitnejšie slovenské 
podujatie, spojené s klasickou hud-
bou.  Získal si početných priazniv-
cov, ktorí pravidelne prichádzajú 
do nášho mesta, aby tu strávili tri 
príjemné dni a večery.

Už tradične úvod festivalu je 
spojený s vernisážou výstavy vý-

tvarných umelcov. Tento raz sa 
v Rytierskej sieni Starého zámku 
predstavil známy karikaturista, 
ilustrátor, maliar a spisovateľ Ivan 
Popovič. Podľa jeho slov, k ry-
tierom patria ženy, a tak vystavil 
viacero zaujímavých aktov žien 
ladných tvarov s vtipnými názva-
mi (napr. Zas som si nič na seba 
nekúpila). Spestrením vernisáže 
bolo vystúpenie slovenského spe-
váka, klaviristu a skladateľa Janka 
Lehotského.

V piatok popoludní sa umúdrilo 
aj počasie (asi majú organizátori 
dobré kontakty s Najvyšším), a tak 
sa Večer operetných árií (nový hu-
dobný žáner festivalu) mohol odo-
hrať v romantických priestoroch 
hradného nádvoria. 
 4.str.

Víkend v zajatí čarovných tónov
Nádherná hudba, ktorá pohladila dušu návštevníkov festivalu

MOLO sport, Slovenský cyk-
loklub Hámrik Banská Štiavni-
ca a SOŠ OaS Banská Štiavnica 
pozýva horských cyklistov na 
13. ročník Banskoštiavnické-
ho horského cyklomaratónu, 
ktorý sa uskutoční 7.augusta 
2010. 

Štiavnický cyklomaratón je jed-
ným z najstarších horských cyk-
lomaratónov na Slovensku a má 
svoje osobité čaro a zvláštnosti, 
pre ktoré sa stal obľúbený a na-
vštevovaný nielen domácimi, ale aj 
zahraničnými milovníkmi horskej 

cyklistiky. Úvodný ročník preteku 
sa uskutočnil prvý augustový ví-
kend v roku 1998 a prvý augustový 
víkend sa stal tradičným termínom 
konania tohto športového poduja-
tia. Tridsaťkilometrový okruh v 
prekrásnom prostredí Štiavnic-
kých vrchov a v bezprostrednej 
blízkosti starého baníckeho mesta 
Banská Štiavnica nadchne každé-
ho milovníka prírody. 
PROGRAM

piatok 06.08.2010
• od rána - príchod, prehliadka 

trate 
• 18,00 - 21,00 hod - prezentácia 

účastníkov
sobota 07.08.2010
• 06,30 - 09,30 - dodatočná 

prezentácia
• 08,55 - povinné poučenie 

kategórií na 120 km
• 09,00 - ŠTART kategórií na 

120 km
• 09,55 - povinné poučenie 

kategórií na 60 km a 30 km
• 10,00 - ŠTART kategórií na 60 

km a 30 km
Vyhodnotenie kategórií 60 mi-

nút po dojazde tretieho vyhodno-
teného v danej kategórii. Cca 14,00 
- 16,00 hod.

KATEGÓRIE

Účastníci mladší ako 18 rokov 
musia mať písomný súhlas zákon-
ného zástupcu

• MD muži 19 - 39 rokov 120 
km

• SD seniori 40 - 49 rokov 120 
km

• ŽD ženy 19 - 39 rokov 120 km
• MK muži 19 - 39 rokov 60 km
• SK seniori 40 - 49 rokov 60 km
• VK veteráni 50 - 59 rokov 60 

km
• V2K veteráni nad 60 rokov 60 

km  4.str.

Štiavnický horský cyklomaratón
Jeden z najstarších horských cyklomaratónov na Slovensku po 13. rokoch zmenil trať 

Chopin v podaní Evy Kosorínovej 
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Z diára primátora

Oznam

Polícia informuje Vyberáme z čiernej skrinky 
Kúpanie

Počúvadlianske jazero je naj-
významnejšie rekreačno-turistické 
stredisko v Štiavnických vrchoch. 
Je tu možné kúpanie. Počúvad-
lianske jazero je zároveň najfrek-
ventovanejšie východisko na Sitno. 
Takto je publikovaný slogan v rôz-
nych propagačných materiáloch v 
médiách, v rámci cestovného ru-
chu. Realita je ale trochu iná. Na 
mieste, na brehoch sú ale tabule 
"Kúpanie na vlastné riziko". Je to 
určitá absurdita. Rekreant, ktorý 
sa rozhodne stráviť a zotaviť sa 
v uvedenej destinácii, je potom 
na mieste v pomýlenosti. Ešteže 
okolie môže nahradiť alternatívny 
program rekreanta.

Pavel Heintz

Odpoveď:

Historická vodná nádrž Počúva-
dlo patrí medzi vodné plochy, kto-
ré sú zaradené ako „vody vhodné 
na kúpanie“. Kvalitu vody v nádrži 
pravidelne sleduje Úrad verejného 
zdravotníctva Slovenskej republi-
ky. O zisteniach a odporúčaniach 
je verejnosť informovaná prostred-
níctvom internetových stránok 
úradu. Pravidelné odbery realizuje 
aj správca vodnej nádrže Sloven-
ský vodohospodársky podnik, š. p. 
Banská Štiavnica, prostredníctvom 

svojho akreditovaného laboratória 
na Odštepnom závode v Banskej 
Bystrici. Vodná nádrž Počúvadlo 
je vedená ako prírodné kúpalis-
ko s neorganizovanou rekreáciou, 
preto je možné vidieť informačné 
tabule osadené správcom upozor-
ňujúce na tento stav. To znamená, 
že tu nie je subjekt poskytujúci 
služby ako na prírodných kúpalis-
kách s organizovanou rekreáciou, 
resp. umelých kúpaliskách (najmä 
plavčík a zdravotná služba). Toto 
platí aj na ostatných štiavnických 
tajchoch, z ktorých len ďalšie šty-
ri sú uvádzané ako „vhodné na 
kúpanie“ a hygienicky sledované 
(Richňava, Veľká kolpašská, Dol-
ná hodrušská a Vindšachta). Na 
upozornení „kúpanie na vlastné 
nebezpečenstvo“ preto nič absurd-
né nie je. Vodné plochy sú verejne 
prístupné miesta, množstvo rekre-
antov a návštevníkov štiavnických 
tajchov sa preto musí správať pod-
ľa svojho uváženia a zvážiť možné 
riziká pri kúpaní. Preto ako správ-
ca štiavnických tajchov upozorňu-
jeme na možné nebezpečenstvo 
a podstúpenie vlastných rizík pri 
akýchkoľvek športových aktivitách 
realizovaných na týchto vodných 
plochách.

Ing. V. Koleda, SVP, š.p.

Vážení čitatelia Štiavnických no-

vín! 

Oznamujeme vám, že Oddele-
nie kultúry, cestovného ruchu a 
športu ako aj redakcia Štiavnic-
kých novín je presťahovaná do 
nových  priestorov KaSSu (býva-
lého Katolíckeho spolku a Kato-
líckeho gymnázia sv. Františka z 
Assisi pri Hoteli Grand) na Ul. 
Kammerhofská 1, vchod z hlav-
nej cesty, 1. posch. Zároveň vás 
upozorňujeme na nové tel. č. na 
Odd. kultúry: 045/6790362, Ces-
tovný ruch: 045/6790814 a Štiav-
nické noviny, 045/6790388. 

red

Bolo...

2. 8.

Účasť na Štefultovských tekvi-
čiarskych slávnostiach - Šteful-
tovský pút.

Práca v meste - obhliadka sta-
vu miestnych komunikácii.

Individuálne pracovné stret-
nutia s obyvateľmi mesta.

Stretnutie prípravného tímu k 
projektu PRO ŠTIAVNICA.
3. 8.

Obhliadka pokračovania re-
konštrukčných prác na objektoch 
v historickom centre mesta. 

Individuálne pracovné stret-
nutia.

Porada k postupu založenia 
Organizácie destinačného ma-
nažmentu a rozvoja turizmu.    
4. 8.

Pracovné stretnutie s pánom 
Zsoltom Simonom, ministrom 
pôdohospodárstva, životného 
prostredia a regionálneho rozvo-
ja Slovenskej republiky k Regio-
nálnemu operačnému programu.      

Kontrolný deň na realizácii 
stavby  „Zateplenie ZŠ J. Kollá-
ra“ s cieľom sledovania postupu 
výstavby podľa zmluvy o dielo za 
účasti štatutárov objednávateľa, 
zhotoviteľa a spracovateľa.
5. 8.

Kontrolný deň na stavbe „Re-
konštrukcia Ul. Kammerhofská“ 
a následne pokračovania prác na 
rekultivácii skládky.

Kontrolný deň na realizácii re-
konštrukcie stavby „Modernizá-
cia ZŠ J. Horáka“.

Prijatie delegácie z partnerské-
ho mesta Hűnenberg (Švajčiar-
sko)
Bude...

10. -11. 8.

Práca v meste, individuálne 
pracovné stretnutia. 
12. 8.

Uskutoční sa zasadnutie Mest-
skej rady.

Stretnutie s predstaviteľmi spo-
ločnosti zodpovednej za prípravu 
výstavby TESCO.

Otvorenie festivalu 4 živly.  
14. 8.

Účasť na Festivale bizarných 
plavidiel Utopenec na Počúvad-
lianskom jazere. 

Andrea Benediktyová 

Dňa 17.7.2010 Mestská po-
lícia zabezpečovala bezpečnosť 
a plynulosť cestnej premávky a 
verejný poriadok počas konania 
kultúrnej akcie“ Živý šach.“.

Dňa 18.7.2010 na základe po-
žiadania OO PZ poskytla  MsPo  
spoluprácu pri prevoze psychic-
ky chorej osoby do psychiatrickej 
liečebne v Kremnici.   

Dňa 20.7.2010 bola hliadka 
MsPo privolaná na Ul. Miero-
vá, kde na zemi ležal neznámy 
muž. Hliadka MsPo po príchode 
na miesto zistila, že ide o K.H., 
ktorý  sa pod vplyvom alkoholic-
kých nápojov  dopustil priestup-
ku proti verejnému poriadku. 
Priestupok bol riešený v zmysle 
zákona SNR č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch v znení neskorších 
predpisov.

Dňa 21.7.2010 o 20.10 hod. 
bola hliadka MsPo požiadaná 
OO PZ o spoluprácu pri pre-
verení oznámenia týkajúceho 
sa ležiaceho chlapa na zemi pri 
čerpacej stanici VION.  Hliad-
ka MsPo po príchode na miesto 
zistila, že ide o V.L. z Hronského 
Beňadika, ktorý sa taktiež pod 
vplyvom alkoholických   nápojov 
dopúšťal  priestupku proti verej-
nému poriadku.  Priestupok bol 
riešený v zmysle zákona SNR č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch v 
znení neskorších predpisov.

JUDr. Dušan Lukačko 

náčelník MsPo 

Predstavenie Partičky vzbudi-
lo v našom regióne veľký záu-
jem. Opýtali sme sa vedúceho 
oddelenia kultúry, CR a športu 
Rastislava Marka, ako to vyze-
rá s predajom lístkov:

„Do predpredaja sme uvoľnili 
300 ks lístkov, ktoré boli za zvý-
hodnenú cenu a ktoré sa nám 
veľmi rýchlo vypredali, resp. sú 
rezervované. Zvyšné lístky, ktoré 
sú voľné na prvé predstavenie (cca. 
200 ks) budú uvoľnené do predaja 
v cene 13 € po 10. auguste. 

Keďže sme o predstavenie zare-
gistrovali veľký záujem zo strany 
verejnosti, po dohodne s agentú-
rou Dana Dangla sme sa rozhod-
li pridať ešte jedno predstavenie, 
ktoré sa uskutoční o 17.30 hod. 
Lístky sú už v predpredaji a do 
10. augusta budú v cene 11 €. Po 

tomto termíne budeme predávať 
lístky na obe predstavenia v cene 
13 €. Rád by som ešte upozornil, 
že predstavenia sa budú konať 
za každého počasia v Amfi teátri. 
Zdôraznil by som ešte skutočnosť, 
že rezervácie považujeme za nezá-
väzné a je preto potrebné zakúpiť si 
lístky v čo najkratšom čase priamo 
v Informačnom centre na Námestí 
sv. Trojice. Lístky nevyplatené do 3 
dní po rezervácii alebo do 10. au-
gusta budú uvoľnené do predaja.“

red

Pre úspech pridáva Partička aj 

druhé vystúpenie!
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Oznam

Polícia informuje 

Mesto Banská Štiavnica podľa 
zákona NR SR č. 564/1992 Z. o 
spôsobe vykonania referenda 
v znení neskorších predpisov

oznamuje, že:

A. Referendum, v ktorom oprávne-
ní občania rozhodnú o otázkach:

„ 1. Súhlasíte s tým, aby Národ-
ná rada Slovenskej republiky záko-
nom zrušila povinnosť fyzických 
osôb a právnických osôb platiť 
úhradu za služby verejnosti po-
skytované Slovenskou televíziou a 
Slovenským rozhlasom?

2. Súhlasíte s tým, aby Národná 
rada Slovenskej republiky záko-
nom rozšírila možnosť prerokovať 
konanie poslanca Národnej rady 
Slovenskej republiky ako priestu-
pok na všetky priestupky podľa 
zákona o priestupkoch?

3. Súhlasíte s tým, aby Národná 
rada Slovenskej republiky ústav-
ným zákonom znížila počet  po-
slancov Národnej rady Slovenskej 
republiky na 100 s účinnosťou od 
nasledujúceho volebného obdo-
bia?

4. Súhlasíte s tým, aby Národná 
rada Slovenskej republiky záko-
nom ustanovila, že orgány verej-
nej moci môžu obstarávať osobné 
motorové vozidlá s obstarávacou 
cenou maximálne 40 tisíc eur?

5. Súhlasíte s tým, aby Národná 
rada Slovenskej republiky ustano-
vila možnosť voliť poslancov Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky a 
poslancov Európskeho parlamentu 
prostredníctvom internetu?

6. Súhlasíte s tým, aby Národná 
rada Slovenskej republiky záko-
nom vyňala osoby poverené vý-
konom verejnej moci z možnosti 
uplatniť právo na odpoveď podľa 
tlačového zákona? „ sa uskutoční 
dňa 18. septembra 2010 v čase od 
7.00 hodiny do 22.00 hodiny.

B. Miestom konania referenda

a/ v okrsku č. 1 je miestnosť na 
hlasovanie v zasadačke Mestského 
úradu, Radničné námestie č. 1, pre 
oprávnených občanov bývajúcich v 
uliciach:

Andreja Kmeťa, Antona Pécha, 

Andreja Sládkoviča, Akademic-
ká,   Bočná, Botanická, Daniela 
Licharda, Dolná Resla,  Dolná 
ružová, Družicová, Horná Resla, 
Horná ružová, J.Augustu,  J.K.He-
lla, Jána Bottu, Kamenná, Katova, 
Klinger, Koncová, Kutnohorská,  
Malá okružná, Martina Kukuči-
na,  Nad Rozgrundom,  Námestie 
sv. Trojice, Novozámocká,  Pav-
la Kyrmezera, Pod Paradajzom, 
Pod Červenou studňou, Radničné 
námestie, Samuela Mikovíniho,  
Starometská, Staronová,  Starozá-
mocká, Strieborná, Úvozná, Viery 
Václavekovej, Vilová, Ing. Š.Višň-
ovského a Vodárenská,

b/ v okrsku č. 2 je miestnosť na hla-
sovanie v budove bývalej Schindler-
ky, Ulica Dolná č. 18, pre oprávne-
ných občanov bývajúcich v uliciach:

Dolná, Farská, Jána Hollého, 
Jána Palárika, Kammerhofská, 
Malé trhovisko, Mládežnícka od 
č. 11 až po číslo 24, Na Zigmund 
šachtu, Remeselnícka, Robotníc-
ka, Spojná, Tabaková, Záhradná  a 
Zvonová,

c/ v okrsku č. 3 je miestnosť na hla-
sovanie v Domove mládeže Strednej 
lesníckej školy, Ul. Mládežnícka č. 4, 
pre oprávnených občanov bývajú-
cich v uliciach:

8. mája, A.G.Göllnerovej, Baníc-
ka, Belianska, Belianske jazero, Dr. 
Imricha Tótha,

Družstevná, Jurija Gagarina, Há-
jik,  Jozefa Miloslava Hurbana, Pet-
ra Jilemnického, Ďurka Langsfel-
da, Lesnícka, Michala Miloslava 
Hodžu, Mierová, Michalská, Mlá-
dežnícka od č. 1 do č. 10, Osadná, 
Pavla Orságha  Hviezdoslava, Pod 
Kalváriou, Ľudmily Podjavorin-
skej, Poľnohospodárska, Pustá, 
Svetozára Hurbana Vajanského,  
SNP od čísla 1 do č. 21/A, Šobov, 
Športová a Výskumnícka,

d/ v okrsku č. 4 je miestnosť na 
hlasovanie v Základnej škole Jozefa 
Horáka, Ul. P. Dobšinského č. 17, pre 
oprávnených občanov bývajúcich v 
uliciach:

Antona Bernoláka, Ivana Krasku, 
Janka Matušku, Juraja Fándlyho, 
Križovatka, Ľudovíta Štúra, Mar-
tina Hattalu,  Pavla Dobšinského,  
Pletiarska, Slovanská, Staničná, 
Údolná a Železničiarska,

e/ v okrsku č. 5 je miestnosť na hla-

sovanie v stredisku Slovenského čer-
veného kríža, Ul. Križovatka č. 13, pre 
oprávnených občanov bývajúcich v 
uliciach:

1.mája, Andreja Trúchleho Syt-
nianskeho, Dr. Vladimíra Clemen-
tisa, Drevená, Eleny Maróthy Šol-
tésovej, Hadová, Hlavná, Horná, 
Jozefa Horáka, Karola Šmidkeho, 
Kolpašská,  Ladislava Novomes-
kého, Martina Benku, Na jazero, 
Majer, Okrúhla, Počuvadlianske 
jazero, Pod Trojickým vrchom, 
Trate mládeže a Vyhnianska,

f/ v okrsku č. 6 je miestnosť na 
hlasovanie v Základnej škole Jozefa 
Kollára,

Ulica Ludvíka Svobodu č. 40, pre 
oprávnených občanov bývajúcich 
v uliciach:  Ul. Ludvíka Svobodu, 
MUDr. Jána Straku,

g/ v okrsku č. 7 je miestnosť na hla-
sovanie v Základnej škole Jozefa Kol-
lára, Ulica Ludvíka Svobodu č. 40, pre 
oprávnených občanov bývajúcich v 
uliciach:

Bratská, Drieňová, Energetikov, 
Kysihýbelská, Okrajová, Ovocná, 
Pátrovská, Poľovnícka a Roľnícka, 
SNP od č. 22 do 39, Učiteľská,

h/ v okrsku č. 8 je miestnosť na hla-
sovanie v Domove mládeže Združe-
nej strednej škole obchodu a služieb, 
Ul. Budovateľská 12, pre oprávne-
ných občanov bývajúcich v uliciach:

Antolská, Brezová, Budovateľ-
ská, Cintorínska, Ferka Urbánka, 
Horná Huta, Hutnícka, Jána Ámo-
sa Komenského, Jozefa Cígera 
Hronského, Jozefa Gregora Tajov-
ského, Kremenisko, Ladislava Ex-
nára, G.Z.Laskomerského, Lintich, 
Na Mária šachtu, Obchodná,  Pov-
razník, Rakytová, Špitálska a Štefa-
na Krčméryho,

i/ v okrsku č. 9 je miestnosť na 
hlasovanie v Požiarnej zbrojnici, Ul. 
Požiarnická č. 8,  pre oprávnených 
občanov bývajúcich v uliciach:

29. augusta. B.S.Timravy, Bo-
ženy Nemcovej, Ignáca Bajzu, 
Ilijská, Jozefa Škultétyho, Janka 
Jesenského, Jozefa Kollára, Krí-
ková, Krížna, Na Matej štôlňu, 
Na Maximilián šachtu, Námestie 
padlých hrdinov, Obrancov mieru, 
Partizánska, Podhájska, Potočná, 
Požiarnická, Rudolfa Debnárika, 
Sama Chalupku, Srnčia, Stratená,     
Školská,  Štefana Moyzesa a Úzka.

Mgr. Pavol Balžanka

primátor mesta

Oznámenie o čase a mieste konania referenda
Zanedbanie povinnej výživy

Dňa 28.07.2010 bolo začaté 
trestné stíhanie a súčasne vzne-
sené obvinenie osobe J.Ž. by-
tom Prenčov č. 121, okr. Banská 
Štiavnica za prečin „Zanedbanie 
povinnej výživy“ podľa § 207 
ods. 1, ods. 3 písm. a,c Trestné-
ho zákona, ktorý si ju úmyselne 
neplní od februára 2010 do sú-
časnej doby, a to napriek tomu 
že bol zaviazaný prispievať na 
výživu svojej dcéry rozsudkom 
OS v ZH, čím mu vznikol dlh na 
zameškanom výživnom vo výške 
600,-€. Za uvedený skutok mu 
hrozí trest odňatia slobody viac 
ako 3 roky. 

Pytliak

Dňa 31.07.2010 bolo začaté 
trestné stíhanie a súčasne vzne-
sené obvinenie pre prečin Pyt-
liactvo osobe Ing. J.N., bytom 
Banská Štiavnica, ktorého sa do-
pustil tým, že dňa 30. 07. 2010 v 
čase okolo 21:15 hod v katastrál-
nom území obce Štiavnické Bane 
na ceste č. 524 nad jazerom 
Vindšachta na mieste zvanom 
„Peciny“ zastrelil bez povolenia 
srnca prvej vekovej kategórie, 
čím spôsobil škodu poľovnému 
združeniu PZ Varta Štiavnické 
Bane 500,-€. Za uvedený skutok 
mu hrozí trest odňatia slobody 
do 3 rokov. 

plk. JUDr. Gejza Volf

 Riaditeľ OPP OR PZ ZH

Oznam o prerušení dodávky 

elektrickej energie

Oznamujeme vám, že od 
10.08.2010, 08.30 do 10.08.2010, 
13.30 bude prerušená dodáv-
ka elektrickej energie z dôvodu 
opravy el. zariadenia. Bez el. 
energie budú v meste B.Štiavni-
ca-Ul.Mierová od č.11 po č.20, 
Ul. Výskumnícka od č.1 po č.10, 
Ul. Hájik od č.1 po č.13,Ul.Mi-
chalská od č.1 po č.9 a sklady 
piva Steiger-Ciglan.

Oznamujeme vám, že od 
23.08.2010, 08.00 do 23.08.2010, 
16.00 bude prerušená dodávka 
elektrickej energie z dôvodu reví-
zie el. zariadenia. Bez el. energie 
bude v Banskej Štiavnici časť Šo-
bov sociálne byty a píla Anguš.

Dipečing VN/NN Žiar nad Hronom
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1.str.  Bratislavský Metropo-
litný orchester pod vedením Petra 
Uličného ponúkol publiku zmes 
árií známych skladateľov Johan-
na Straussa, Franza Lehára, Gejzu 
Dusíka a ďalších. Temperamentná 
speváčka Eva Šeniglová si vyslú-
žila potlesk na otvorenej scéne a 
viacnásobné „Bravo!“ Obecenstvo 
nechcelo pustiť umelcov zo scény a 
vynútilo si trojnásobný prídavok.

Nádherná baroková kaplnka 
kaštieľa vo Svätom Antone bola 
dejiskom sobotňajšieho predpo-
ludňajšieho koncertu „rodinné-
ho“ (otec, dcéra a zať) ostravského 
umeleckého zoskupenia violon-
čelistov, do ktorého obdivuhodne 
zapadol Eugen Prochác (krásny 
koncert pripravili po jednorazo-
vej skúške). Preplnená kaplnka 
odmenila umelcov dlhotrvajúcim  

potleskom.
Príjemným estetickým zážitkom 

bola sobotňajšia Noc so Chopi-
nom, klavírny maratón štyroch 
vynikajúcich umelcov, premietaný 
na plátno, umiestnené na Námestí 
sv. Trojice. Nežné lyrické podanie 
dvoch šarmantných klaviristiek 
– Jordany Palovičovej a Evy Ko-
sorínovej sa striedalo s tempera-
mentnými interpretáciami Taliana 
Carla Granteho a Slováka Petra 
Pažického. Melodickú Chopinovu 
hudbu si vychutnali nielen priami 
návštevníci chrámu, ale aj nezvyk-
le zaplnené Trojičné námestie.

Festival peknej hudby už druhý 
rok vyšiel za hranice mesta. Kú-
peľným hosťom v Sklených Tep-
liciach spríjemnilo nedeľný pobyt  
džezové duo – Miloš Jurkovič a Ján 
Hajnal.

Dôstojnou bodkou za tohtoroč-
ným Festivalom peknej hudby bol 
nedeľný večerný  koncert Wroclav-
ského sláčikového kvarteta, kto-
rému výborne sekundoval fran-
cúzsky fl autista Olivier Lusinchi.  
Umelci ponúkli nielen diela klasi-
kov – Mozarta, Debussyho, ale aj 
interpretačne náročnú modernú 
hudbu poľských skladateľov.

Aj touto cestou sa v mene náv-
števníkov tohto vynikajúceho 
festivalu chceme poďakovať hlav-
nému organizátorovi p. Eugenovi 
Prochácovi, jeho manželke p. Lele 
Zemanovej, celému organizačné-
mu štábu a interpretom za neopa-
kovateľné umelecké zážitky a zaže-
lať im veľa zdravia, síl a invencie. 
Ubezpečujeme ich, že už odteraz  
sa tešíme na XII. ročník.

NB

Víkend v zajatí čarovných tónov

1.str. 

• ŽK ženy 19 - 39 rokov 60 km
• DK ženy 40 - 49 rokov 60 km
• LK ženy nad 50 rokov 60 km
HOBY
• D rodičia deti 30km*
• Ž Ženy bez rozdielu veku 30 

km *
• M Muži bez rozdielu veku 30 

km *
JUNIORI A KADETI

• KaK Kadetky 15-16 rokov 60 
km

• KtK Kadeti 15-16 rokov 60 km
• JaK Juniorky 17-18 rokov 60 

km
• JrK Juniori 17-18 rokov 60 km
 TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ

Organizátori

Horský cyklomaratón 

Na základe Všeobecne záväz-
ného nariadenia mesta Banská 
Štiavnica č. 2/2009 Štatútu 
mesta Banská Štiavnica

vyzývame

občanov a inštitúcie na predlo-
ženie návrhov na udelenie 
a/ Čestného občianstva mesta 

Banská Štiavnica

V zmysle citovaného nariadenia  
čestné občianstvo mesta Banská 
Štiavnica možno udeliť osobám, 
ktoré sa významným spôsobom 
zaslúžili o rozvoj mesta a šírenie 
jeho dobrého mena v SR a v zahra-
ničí. Podnet na udelenie čestného 
občianstva mesta Banská Štiavnica  

môže podať ktorýkoľvek občan SR 
alebo inštitúcia.
b/ Ceny za záchranu kultúrneho 

dedičstva a rozvoj mesta Banská 

Štiavnica 

V zmysle citovaného nariade-
nia Cenu za záchranu kultúrneho 
dedičstva a rozvoj mesta možno 
udeliť osobám, ktoré sa význam-
ným spôsobom zaslúžili o záchra-
nu hodnôt kultúrneho dedičstva 
v regióne mesta Banská Štiavnica 
a rozvoj mesta Banská Štiavnica.  
Podnet na udelenie ceny môže po-
dať ktorýkoľvek občan alebo inšti-
túcia SR.
c/ Výročnej ceny mesta Banská 

Štiavnica

Výročná cena mesta sa v zmysle 
citovaného nariadenia môže udeliť 
občanom mesta, ktorí sa výrazným 
spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta, 
alebo šírenie jeho dobrého mena v 
SR alebo v zahraničí. 

Občania a inštitúcie môžu svoje 
návrhy na udelenie čestného ob-
čianstva mesta a cien mesta Banská 
Štiavnica podať poštou alebo osob-
ne do 10. augusta 2010 na Mestský 
úrad v Banskej Štiavnici, Radničné 
námestie č. 1, 969 24 Banská Štiav-
nica, msz@banskastiavnica.sk. O 
udelení čestného občianstva a cien 
mesta rozhoduje mestské zastupi-
teľstvo. 

MsÚ

Výročné ceny mesta

BBSK - Pohronské osvetové stre-

disko v Žiari nad Hronom - Praco-

visko Banská Štiavnica

Múzeum vo Svätom Antone

Mesto Banská Štiavnica

VYHLASUJÚ 13. ROČNÍK FOTOGRA-
FICKEJ SÚŤAŽE

NAJKRAJŠIA DOVOLENKOVÁ FO-

TOGRAFIA

www.ndf.pagestory.sk
KATEGÓRIE SÚŤAŽE:

1. Pamiatka UNESCO vo foto-
grafi i

2. Príroda a krajina
3. MÚZEÁ - oživená minulosť - 

história, remeslá, podujatia ap.
4. Dovolenka dýcha človečinou 

– reportážne zábery  a momentky 
z dovolenky

5. Môj najkrajší prázdninový 
zážitok - pre deti a mládež do 16 
rokov

6. Čiernobiela fotografi a
7. Podoby vody...

PODMIENKY SÚŤAŽE:

• súťaž je vyhlásená pre fotogra-
fov bez obmedzenia veku (s vý-
nimkou 5. kategórie, ktorá je urče-
ná pre deti a mládež do 16 rokov) 
v čiernobielej a farebnej fotografi i

• súťažiaci môže poslať do kaž-
dej kategórie najviac 5 fotografi í

• rozmery fotografi e: minimál-
ne 18 x 24 cm (na fotopapieri)

• na zadnú stranu každej fo-
tografi e treba uviesť: kategóriu, 
názov fotografi e a miesto fotogra-
fovania, meno, priezvisko a adre-
su autora (príp. aj telefónne č.) a 
e-mailovú adresu

• v 5. kategórii je potrebné uviesť 
aj vek autora

• uzávierka súťaže: 22. október 
2010

• vyhodnotenie súťaže a verni-
sáž výstavy súťažných prác: 12. no-
vember 2010 v Múzeu vo Svätom 
Antone

• usporiadatelia vracajú späť 
(poštou) len vyžiadané fotografi e

• fotografi e treba poslať alebo 
osobne doručiť (v pevnom obale 
zabezpečenom proti poškodeniu) 
na adresu:

Pohronské osvetové stredisko
Kammerhofská 2
969 01 Banská Štiavnica

BLIŽŠIE INFORMÁCIE:

Pohronské osvetové stredisko, 
Kammerhofská 2, 969 01 B. Štiav-
nica

tel. č.: 045/692 13 87, mobil: 
0915 819 989

e-mail: petrova@osvetaziar.sk 
a na webstránke súťaže www.ndf.
pagestory.sk
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Pozvánka

13. Náckov štiavnický pochod, 
ktorý sa uskutočnil 30. júla 2010 v 
predvečer menín Ignáca, po štiav-
nický „Nácka“, bol výnimočný, oso-
bitne aj vzhľadom na jeho fyzickú 
náročnosť, keď prevažná väčšina 
účastníkov absolvovala jeho trasu 
od ústia štôlne Glanzenberg prak-
ticky dvakrát. Prvýkrát to bolo o 
pol šiestej hodine večernej s cie-
ľom odhalenia pamätnej tabule na 
dome na Hornej Resle, v ktorom 
býval štiavnický Nácko. V súčas-
nosti je majiteľom domu pán Ma-
rián Čierny. Náročnosť tejto časti 
pochodu pre štyridsiatku účastní-
kov vyplynula nielen z jeho dĺžky 
1,2 km, ale aj z nutnosti preklenúť 
150 metrový výškový rozdiel, a to 
bez zastávky. Slávnostný príhovor 
pri odhalení tabule mal predse-
da baníckeho spolku Ing. Richard 
Kaňa, do ktorého zakomponoval aj 
úryvok z knihy Prof. Jozefa Šteff eka 
„Pán Boh zaplac aj za malý luon“. 
Po krátkom príhovore Mgr. Pavla 
Balžanku, primátora Banskej Štiav-
nice, tabuľu, ktorej text vyryl pán 
Ivan Buzalka, odhalil Ján Furin-
da, súčasný interpret štiavnického 
Nácka. Účastnými boli aj nasledov-
né delegácie: Združenie baníckych 
spolkov a cechov Slovenska pod 
vedením Ing. Jaroslava Malchárka, 
CSc, predsedu združenia, Malo-
karpatský banícky spolok v Pezin-
ku pod vedením Jozefa Mišutu a 
Spolok priateľov Bane Nováky pod 
vedením Ing. Augustína Machatu. 
Slávnostné otvorenie druhej, hlav-
nej časti pochodu sa uskutočnilo 
na terase Baníckej krčmy pri štôl-
ni Glanzenberg krátko po siedmej 
hodine večernej. Po hudobnom 
naladení v podaní Timona Turča-

na a baníckej hymne „Zdar Boh 
hore!“ intonovanej spevokolom 
Štiavničan, nasledovalo odovzdanie 
osobného daru Mgr. Balžanku ba-
níckemu spolku, šiestich kožených 
ošliadrov pre aušusnícke uniformy.
Prvý symbolicky prevzal štiavnický 
Nácko a ostatné predseda banícke-
ho spolku. Banícky spolok recip-
ročne zabezpečil obdarovanie Mgr. 
Banžanku, ktorému odovzdal novú 
monografi u „Banská Hodruša“, jej 
autor Ing. Vít Priesol. Po dvoch 
náckovských vtipoch Jána Furindu 
ďalšie potom odzneli aj na každej 
zastávke a zaspievaní piesne „Stá-
vaj Handzo hore“ sa necelá stovka 
účastníkov na čele s vlajkonosičmi 
a „pivným servisom“ so sudom 
piva Steiger na vozíku, ktorý ten-
tokrát ťahal Michal Špunta, vyda-
la smerom k druhej zastávke. Tou 
bola bývalá kaplnka Sv. Ignáca v 
Kammerhofe, kde účastníkov prija-
la náležitým občerstvením Ing. Da-
nuša Beňadiková, zástupkyňa Slo-
venského banského múzea. Novou 
zastávkou na trase pochodu sa stala 
pizzeria „Pri šachte Kaufh aus“, kde 
účastníkov privítal jej majiteľ Peter 
Ernek, ktorý v súčasnosti realizuje 
aj sprístupnenie šachty Kaufh aus 
na povrchu s cieľom jej verejnej 
prezentácie. Občerstvenie a aj po-
hostenie Náckovej suity bolo zabez-
pečené na vynikajúcej úrovni, tak 
isto ako aj na ďalšej zastávke, kto-
rou bola pizzeria „Nad Kozákom“, 
kde účastníkov privítal a aj obslúžil 
jej majiteľ M. Čierny. M. Čierny sa 
zúčastnil celého programu, vrátane 
odhalenia pamätnej tabule. Piatou 
zastávkou bol Štiavnický betlehem, 
kde účastníkov privítala pani Emí-
lia Babicová. Po vzhliadnutí tohto 

výnimočného diela sa Nácko so 
suitou pobral krátkou cestou na te-
rasu hotela Grand – Matej, kde sa 
do pochodu zapojil aj poslanec NR 
SR Ing. Ľudovít Kaník. Po náleži-
tom občerstvení, príhovoroch pána 
poslanca, „majordómusa“ Ľudovíta 
Kaníka a Ing. Malchárka, mohol 
moderátor podujatia, Ing. Milan 
Durbák poďakovať všetkým za 
účasť, vysloviť želanie, aby sme sa 
takto o rok v zdraví opäť stretli na 
14. pochode. Po intonovaní baníc-
kej hymny „Banícky stav“ bola ofi -
ciálna časť pochodu ukončená a na-
sledovala voľná zábava za hudobnej 
produkcie T. Turčana. Poďakovanie 
za vydarené podujatie patrí organi-
zátorom, všetkým účastníkom, ako 
aj sponzorom, Mestu Banská Štiav-
nica, Pivovaru Steiger vo Vyhniach, 
Baníckej krčme pri štôlni Glanzen-
berg, Slovenskému banskému mú-
zeu, pizzerii „Pri šachte Kaufh aus“, 
pizzerii „Nad Kozákom“, Ing. Pet-
rovi Chovanovi, Hotelu Grand – 
Matej a I. Buzalkovi. Všetkým pri-
náleží aj vrúcny banícky pozdrav 
„Zdar Boh!“. 

Ing. Milan Durbák

Nová tabuľa štiavnického Nácka

Do roku 1990 občianske obrady 
mali charakter malých rodinných 
alebo spoločenských slávností s vy-
sokou účasťou občanov mesta. Po 
roku 1990 obrady nadobudli kul-
túrno- spoločenský charakter. Viac 
ako 25 rokov som organizátorom 
a tvorcom všetkých obradov, či už 
uvítaní do života, alebo sobášov, 
životných jubileí, spoločných stret-
nutí jubilantov, prijatí na radnici a 
mnohých iných. Všetky tieto akcie 

pripravujem s nesmiernou zodpo-
vednosťou, k spokojnosti našich 
spoluobčanov a vedenia mesta. 
Každý obrad si vyžaduje množstvo 
voľného času, avšak všetky tieto 
obrady pripravujem s láskou, preto-
že sú pre ľudí, pre našich spoluob-
čanov, ktorých mám úprimne rada. 

Okrem spomínaných obradov 
patrí i obrad poslednej rozlúčky, 
kde vzdávame poslednú poctu a 
úctu životu všetkých, ktorí nás 

opustili. Príprava tohto obradu je 
najnáročnejšia, preto som bola ne-
milo prekvapená, keď text, ktorý 
som vytvorila, bol doplnený 2 ve-
tami a uverejnený v Štiavnických 
novinách pod iným menom. Pisa-
teľ zabudol, že slušný človek takéto 
veci nerobí, a miesto pochvaly sa 
mu môže stať, že nebude uznávaný, 
skôr stratí svojich dobrých priate-
ľov a známych.

J. Simonidesová 

Čudné praktiky pisateľa

Vyhniansky pivovar viac než 
strojnásobil výrobu nealkoholic-
kého piva .

Čoraz väčšej obľube medzi 
spotrebiteľmi sa teší nealkoho-
lické pivo z produkcie Pivovaru 
STEIGER, a.s., Vyhne. Za prvých 
5 mesiacov ho spolu vystavili 433 
hektolitrov (hl), čo bolo o 241 
percent viac ako pred rokom, keď 
to bolo 127 hl. Vzhľadom na to, že 
pivovar nealkoholické pivo varí 
iba druhý rok, ide o sľubný nárast. 
Informoval o tom vedúci marke-
tingu pivovaru STEIGER Emil 
Mihálik.

,,Tak ako všetky naše pivá, aj 
nealkoholické pivo STEIGER 
FREE je čisto prírodným produk-
tom, uvareným z pramenitej vody 
zo Štiavnických vrchov, kvalitné-
ho moravského jačmenného pi-
vovarníckeho sladu a najlepšieho 
chmeľu zo žateckej oblasti. A to 
všetko tradičnou pivovarníckou 
technológiou na najmodernejších 
zariadeniach s dodržaním dosta-
točne dlhých lehôt ležania. Neal-
koholické pivo sa u nás varí tech-
nológiou regulovaného kvasenia 
pri použití rovnakých kvasiniek 
ako pri výrobe ostatných našich 
pív. Nealkoholické pivo, po krát-
kom pobyte v spilke, leží až 6 týž-
dňov v ležiackych pivniciach, kde  
dbáme na to, aby v ňom obsah al-
koholu neprekročil 0,5 percenta a 
pritom mal chuť klasického piva“, 
vysvetlil E.Mihálik.

Dodal, že celú produkciu neal-
koholických pív distribuuje zatiaľ 
pivovar STEIGER vo fľašiach. 
,,Máme signály, že zákazníci majú 
o naše nealkoholické pivá záujem 
a uvítali by ich väčšiu dostupnosť 
v predajniach i reštauračných za-
riadeniach“, konštatoval E.Mihá-
lik. 

Ing. Štefan Kuča

Vás pozýva na

Priateľské westernové preteky
7. august 2010 (sobota)
Slávnostný nástup 13.00 hod.
Program: Priateľské westerno-

vé preteky, Lukostreľba Zábavné 
súťaže pre deti, Jazda na koní-
koch, Výborný guláš a iné občer-
stvenie, Tanečná country zábava

Bližšie info: 045/ 693 11 52, 
0911 600 298, 0911806 499

Ranč Nádej Svätý Anton

Obľuba nealko pív 

rastie aj na Slovensku
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MÚZEÁ
starý zámok
pondelok- nedeľa 9:00 - 18:00

nový zámok
pondelok - nedeľa
9:00 - 17:00

galéria J. Kollára
pondelok - nedeľa 8.00 - 16.00
mineralogická expozícia

streda - nedeľa, 9:00 - 17:00
8:00 - 16:00
kammerhof
utorok - sobota 9:00 - 17:00
štôla glanzenberg

 

utorok, nedela, 11.00, 13.00, 
15.00 objednať deň vopred
múzeum vo svätom antone
 pondelok - nedeľa 9.00 - 17.30

BMP
pondelok 12:00 - 17:00
utorok - nedeľa 9:00 - 18:00

Múzeá otváracie hodiny

Pani Anna Čunderlíková, ro-
dená Ludhová, sa narodila 18. 
júla 1938 v Banskej Štiavnici. 
Pochádzala z 5 detí ako 4. 
dieťa. Po ukončení strednej 
odbornej školy pletiarskej v 
roku 1954 začala pracovať v 
podniku Pleta, š.p., ako ple-
tiarka, neskôr ako pracovníčka 
oddelenia technickej kontroly. 

26. decembra 1958 povedala 
svoje Áno budúcemu manželovi 
Ervínovi Čunderlíkovi. Vychovali 
spolu dcérku Alenku a syna Igor-
ka. Tak plynul čas v práci, ako i 
povinnosti milovanej manželky, 
mamičky. 

 Naša pani Anička za svoju 
schopnosť v práci a v príkladnom 
rodinnom živote,  bola zvolená za 
poslankyňu MsÚ v našom okres-
nom meste  až  v dvoch volebných 
obdobiach . Svoju prácu ako po-
slankyňa MsÚ si vykonávala sve-
domite  a najmä veľmi citlivo pri-
stupovala v sociálnej oblasti, za čo 
bola ocenená  za svoju prácu vtedy 
najvyšším  ocenením mesta Ban-
skej Štiavnice „ Za rozvoj okresu 
Banská Štiavnica“. 

Svoju prácu v podniku Pleta, 

š.p., ukončila v roku 1983  zo zdra-
votných dôvodov. 

Vrúcnu materinskú lásku odo-
vzdávala  najmä  svojej rodine, 
vnučkám Miške a Nikolke, vnu-
kom Riškovi,  Patrikovi a pravnu-
kovi Paľkovi. Pani Anna bola od 
roku 2006 veľkou oporou a úte-
chou svojmu milovanému manže-
lovi Ervínovi pri jeho zdravotných 
problémoch tak, ako si to prisahali 
pri svojom sobáši.

Matkino srdce dňa 3. januára 
2006 bolestne zasiahlo úmrtie

milovaného syna Igora. Túto 
bolesť ťažko znášala až do posled-
nej chvíle svojho života. Zomrela 
dňa 23. júla 2010  o 17.40 hod. 
vo fakultnej nemocnici v Banskej 
Bystrici. Dožila sa 72 rokov a päť 
dní. Anku Čunderlíkovú sme dňa 
28.júla 2010 odprevadili na jej po-
slednú cestu. 

V mene rodiny Čunderlíkovej 
a Dobrotovej srdečne ďakujeme 
pani MUDr. Oľge Ferjančíkovej, 
ktorá nám vždy a ochotne pomáha 
pri onemocnení našej rodiny a po-
sledne našej mamky..

Ďakujeme za dôstojný pohrebný 
obrad pánu Ing. Jurajovi Čabákovi, 
zástupcovi primátora mesta, Jarke 

Simonidesovej za ZPOZ, Timono-
vi Turčanovi za spríjemnenie jeho 
spevom a hudbou počas celého 
pohrebného obradu. Ďakujeme aj  
pánu Stanovi Šakovému v zastú-
pení jeho dcérky Stanislavy, ako 
aj pekne ustrojenému mužstvu 
nosičov . Srdečne ďakujeme aj in-
špektorom našej mestskej polície, 
za asistenciu počas celého pohre-
bu. V neposlednom rade veľmi sr-
dečne ďakujeme pánu Lubomírovi  
Barákovi a jeho personálu za per-
fektnú a profesionálnu prípravu 
ako i obsluhu pri našom  smútoč-
nom posedení v jeho reštaurácii  
Pod galériou. 
V mene rod. Dobrotovej a Čunderlíkovej: 

Vladimír Poprac.

Anna Čunderlíková, rodená Ludhová

Príspevok do pripravovanej kni-
hy „ Nemocnica Sv. Alžbety, ne-
mocnice a zdravotné strediská v 
Banskej Štiavnici“.

V roku 1948 bolo vytvorené in-
terné oddelenie. Na miesto prvé-
ho primára – internistu nastúpil 
MUDr. Andrej Sitár. 14.januára 
1949 došlo k zásadnej organizačnej 
zmene. Mestská verejná nemoc-
nica prešla do vlastníctva štátnej 
zdravotníckej správy.

V roku 1955 bola OUNZ v Ban-
skej Štiavnici pridelená budova 
Odborného učilišťa štátnych pra-
covných záloh na Povrazníku , kam 
bola presťahovaná administratíva 
OÚNZ, interné a detské oddelenie. 
V roku 1991 bola daná do prevádz-
ky nová moderná nemocnica s 
poliklinikou. V roku 1994 bolo do 
novej nemocnice presťahované in-
terné spolu s kožným oddelením. 

Zamestnanci interného oddele-
nia, tak ako sa nám podarilo zachy-

tiť obdobie od roku 1949.
Primári:  MUDr. Andrej Sitár, 

MUDr. Ferdinand Dragula, MUDr. 
František Máliš.  MUDr. Viliam 
Višňovský a od r. 1999 -  MUDr. 
Marian Streško.

Sek. lekári: MUDr. Emília Luká-
čová, MUDr. Milan Kováč, MUDr. 
Marian Streško, MUDr. Margita 
Vytisková, MUDr. Edita Baum-
gartnerová, MUDr. Drahomíra 
Holánková, MUDr. Mária Makoví-
nyová, MUDr. Peter Šašov, MUDr. 
Eva Luptáková, MUDr. Jana Hor-
váhová, MUDr. Oľga Feriančíková, 
MUDr. Marcela Máčajová, MUDr. 
Hana Gubricová, MUDr. Mária 
Dvončová.

Interná ambulancia: MUDr. 
Marta Jánošová.

Interná ambulancia sestry: Etela 
Kubišová, Alžbeta Halajová, Jana 
Cengelová, 

Vrchné sestry: Gabriela Kreibu-

gová od r.1962 do 1963. Mária Ver-
nárska  od r. 1963 do r. 1998.  Anna 
Leštianska od r. 1998 –

Sestry interného oddelenia:   
Mária Petrová, Vlasta Široká, Ka-
tarína Kubalová, Anna Cibuľová, 
Alica Muzeráková, Jana Cvečková, 
Soňa Muchová, Zlatica Farekošová, 
Margita Halajová, Elena Izáková, 
Anna Babiaková, Zuzana Buzal-
ková, Valéria Parinová, Ľudmila 
Nemčoková, Anna Rellová, Helena 
Antošíková, Anna Leštianska, Jana 
Krajáková, Mária Sisková, Emília 
Halajová, Viera Školíková, Mária 
Václavíková, Mária Zenková, Eva 
Kašiarová, Darina Lalíková, Zlata 
Koreňová, Viera Murínová, Jarmila 
Babiaková.

NZP: Anna Kružlicová, Helena 
Boháčová,

Ošetrovatelia: Štefan Horník, Jo-
zef Cvečko, 

Spracovali Vladimír Poprac a 

Mária Vernárska.

Interné oddelenie v Mestskej verejnej 

nemocnici sv. Alžbety v Banskej Štiavnici
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Oznam

Stredná odborná škola, E.M.Šo-
ltésovej 5, 969 51 Banská Štiavnica 
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž 
na prenájom nebytových priesto-
rov. Bližšie info na www.soules-
nickebs.sk a informačnej tabuli 
v SOŠ, E.M.Šoltésovej 5, 969 51 
Banská Štiavnica.

Ing. Andrea Bednářová

riaditeľka SOŠ

Poďakovanie

Občianske združenie Štokovec 
ďakuje všetkým návštevníkom 
Pikniku na Trojici, ktorý sa usku-
točnil v sobotu 24.júla. Naše osob-
né poďakovanie patrí predajcom 
a podporovateľom, a to menovi-
te: Norovi Píšovi s rodinou, pani 
Irenke Píšovej a Ľubošovi Píšovi 
s rodinou, Marekovi Kapustovi a 
Ivane Maleš, rodine Laučíkovej, 
Katke Tatárovej, Miriam Ďuri-
covej, Veronike Kapustovej, Saši 
Pastorkovej, Beate Nemcovej, dob-
rovoľníkom zo Skautského domu, 
Filipovi Preissovi, Filipovi Ondri-
šovi, Ivanovi Ladzianskemu, Katke 
Beňovej, Tomášovi Lazarovi, Jáno-
vi Majsniarovi, pani Antalovej a 
pani Nemcovej, Mestskej polícii a 
Mestu Banská Štiavnica.

Za o.z. Štokovec Zuzana Bodnárová, 

Svätopluk Mikyta

Vyjadrujeme úprimnú vďačnosť 
celému kolektívu Interného odde-

lenia NsP v Banskej Štiavnici, v pr-
vom rade jeho primárovi MUDr. 
Marianovi Streškovi ako aj obvod-
nej lekárke MUDr. Eve Luptákovej 
za nevšednú starostlivosť o našu 
vzácnu a drahú mamičku Valériu 
Barónikovú, ktorá posledné dni 
svojho života vďaka ich pomoci a 
úžasnému prístupu prežívala dôs-
tojným a bezbolestným spôsobom. 
Veľké nemocnice vo Veľkom Me-
deri by si mali brať príklad z Vašej 
práce. Srdečne ďakujeme. 

Smútiaca rodina

Ospravedlnenie

V Štiavnických novinách 
č.26/2010 zo dňa 29.7.2010 bol 
uverejnený článok  „Za Jozefom 
Hanzlíkom,  v ktorom boli použité 
vety aj spracovateľkou Jarmilou Si-
monidesovou, za čo sa jej osprave-
dlňujem, že nebola podpísaná ako 
spoluautorka spomínaného článku 
. Tento článok bude zapracovaný 

do kroniky SZPB aj s podpísanou 
spoluautorkou. 

Vladimír Poprac

S bolesťou 
v srdci ozna-
mujeme, že 
Pán života a 
smrti povolal 
do večnosti 
našu drahú manželku, mat-
ku, starú matku Annu Rad-
vániovú. Ďakujeme všetkým 
príbuzným, priateľom a zná-
mym, ktorí ju dňa 24.7.2010 
odprevadili na poslednej 
ceste. Zároveň ďakujeme za 
všetky prejavy sústrasti a kve-
tinové dary. Manžel, dcéra a 
vnúčatá.

Dňa 6. au-
gusta 2010 
bude už 25 
rokov, ako 
nás opustil 
náš milovaný 
manžel, otec a 
dedo Michal Porošin. Prosím 
všetkých, ktorí ho poznali, 
aby mu venovali tichú spo-
mienku. Manželka a synovia 
Vladimír a Boris s rodinami.

Dňa 4. 8. sa 
dožíva 60 rokov 
Miroslav Kyjov-
ský. K jemu ži-
votnému jubileu 
mu praje všetko najlepšie, 
veľa zdravia, šťastia a úspe-
chov do ďalších rokov rodina 
a priatelia. K blahoželaniu sa 
pripája aj redakcia ŠN.

OZNAMY

Oznamy

Tento projekt bol podpore-
ný na základe Operačného 
programu Zamestnanosť a 
sociálna inklúzia spolufi nan-
covaného z Európskeho sociál-
neho fondu

Názov prijímateľa: Slovenský 
Červený kríž, územný spolok Ban-
ská Štiavnica

Sídlo:Križovatka 13, 969 01 Ban-
ská Štiavnica

Názov projektu: „Nezisková or-
ganizácia na ceste zlepšovania so-
ciálnych služieb“

Termín realizácie: júl 2010 – jún 
2011

Cieľové skupiny : 
- Zamestnanci pracujúci na pra-

covnú zmluvu -Slovenský Červený 

kríž, územný spolok, Banská Štiav-
nica

- Zamestnanci pracujúci na Do-
hodu o vykonaní práce – Sloven-
ský Červený kríž, územný spolok, 
Banská Štiavnica

- Dobrovoľnící cez ÚPSVaR 
B.Štiavnica – Slovenský Červe-
ný kríž, územný spolok, Banská 
Štiavnica

- Dobrovoľnící pracujúci na 
Zmluvu o dobrovoľnej činnosti - 
Slovenský Červený kríž, územný 
spolok, Banská Štiavnica 

Plánované aktivity :
- Aktivita č. 1. Kurz – Opatrova-

teľské techniky
- Aktivita č. 2. Kurz - Prvá po-

moc v praxi
- Aktivita č. 3. Kurz -Záchranár-

ske práce

- Aktivita č. 4. Kurz -Tímová 
práca

- Aktivita č. 5. Kurz – Komuni-
kačné zručnosti

- Aktivita č. 6. Kurz – Superví-
ziou k predchádzaniu a zvládaniu 
stresu

- Aktivita č. 7. Kurz – Terénny 
sociálny pracovník

- Aktivita č. 8. Kurz – Prevetnív-
ne a intervenčné program

- Aktivita č. 9. Kurz – Projekty 
ESF na pomoc človeku

- Aktivita č. 10. Kurz - Psycho-
terapia 

- Aktivita č. 11. kurz – Starostli-
vosť o seniorov

Podporné aktivity: Riadenie 
projektu Publicita a informova-
nosť

Cieľom projektu je významné 

posilnenie kapacity tretieho sek-
tora pri úlohách zameraných na 
konkrétneho človeka, skupiny ale-
bo komunity Zapojením zamest-
nancov a dobrovoľníkov do proce-
su vzdelávania, rozvíjať teoretické 
a praktické zručnosti pre spĺňanie 
potrebných kritérií

V rámci projektu bude poskyt-
nutý nenávratný fi nančný príspe-
vok do výšky 213,060.00 eur.

Riadiaci orgán pre projekt :  Mi-
nisterstvo práce, sociálnych vecí a 
rodiny SR, (www.employment.gov.
sk) Sprostredkovateľský orgán pod 
riadiacim orgánom :  Sociálna im-
plementačná agentúra (www.sia.
gov.sk)

„Priestor pre Vašu príležitosť“

Nezisková organizácia na ceste zlepšovania sociálnych služieb

V sobotu 31. 7.2010 sa na ih-
risku pri kultúrnom dome kona-
la už tradičná "Púťová zábava". 
Členovia ŠKŠ ju vďaka dobrému 
počasiu pripravili pod holým ne-
bom. Všetci sa skvele bavili až 
do samého rána aj vďaka skvelej 
hudobnej skupine JEWEL. Touto 
cestou sa chcem vrele poďako-
vať všetkým členom ŠKŠ, že tak 
dobre zvládli túto akciu, ale aj 
všetkým, ktorí prišli na "Púťovú 
zábavu", a tým podporili to, že 
výťažok tejto akcie bude použitý 
na hokejový štadión, ktorý bude 
slúžiť nám všetkým. Hlavne sa 
však chcem poďakovať našim 
verným sponzorom, ktorí nás aj 
teraz podporili a prispeli nám 
do tomboly: p. Dobšovičovi Pi-
povi, p. Palovičovi, p. Hudákovi, 
rod. Stehlíkovej, p. Grečovi, ro-
dine Zajacovej, fi rme JUTOMA, 
rod. Tynkovanovej, fi rme Soren, 
rod. Tokárovej, rod. Povinskej, 
p. Debnárovi,p. Ernekovi, rod. 
Voštiarovej, p. Burianovi S., p. 
Spišiakovi, p. Maďarovej, p. Cel-
derovej, p. Rákajovej, p. Cigla-
novi, p. Olhovej, p. Sikulovej, 
p. Horvátovi M., rod. Saskovej,  
Čínskemu obchodu, fi rme Gizka, 
p. Weissovej L.

Milota Tokárová, ŠKŠ, Štefultov

Štefultovská 

púťová zábava
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Neoddeliteľnou každoročnou 
súčasťou letných kultúrnych 
podujatí v Banskej Štiavnici sú 
Nočné divadelné prehliadky 
na Starom zámku. 

Slovenské banské múzeum v 
Banskej Štiavnici pre vás spolu so 
skupinou historického šermu Boj-
ník z Bojníc pripravilo v poradí už 
8. ročník tohto tradičného poduja-
tia s názvom Hradovánky na Sta-
rom zámku. 

Organizátori sa budú snažiť 
prilákať návštevníkov tajuplnou 
atmosférou nočných priestorov 
jednej z najstarších stavebných pa-
miatok v meste, ktorá dokumen-
tuje výtvarné slohy od 13.- do 19. 
storočia, zaujať ich napínavosťou 
deja divadelných scén, ale hlavne 
rozosmiať, ba dokonca aj roztan-
covať. Jednoducho ponúknuť zá-
žitok pre všetky vnemy domácim 
obyvateľom, prázdninujúcim a do-
volenkárom a všetkým milým náv-
števníkov mesta v letnom období.

Brány zámku sa otvoria ešte po-
čas dvoch augustových večerov a 
vyvrcholia počas druhého septem-
brového víkendu, keď sa tešia náv-
števnosti najmä divákov a účastní-
kov Salamandrových dní:

Termíny: 7.augusta, 21.augusta 
a 11.septembra 2010

Návštevník zažije prehliadku 
zámku v noci spestrenú divadelný-
mi scénkami:

• Ján z Jána
• Minciarska dielňa
• Vystúpenie dobových tancov 

Florent
• Figarova svadba či Krčma u 

Mateja
v pravidelných vstupoch o 20.30, 

21.00, 21.30 a 22.00 hod.
Vstup na prehliadk vám odpo-

rúčame si rezervovať: Starý zámok, 
045/694 94 72, 692 05 35 (infocen-
trum), geopark@muzeumbs.sk

Vstupné: dospelí 5€, deti (do 18 
r.) 3,5€, v predpredaji dospelí 4€, 
deti 3€

Predpredaj končí v deň poduja-
tia o 16,30 hod. Iné, ako uvedené 
zľavy nie je možné uplatniť.

Mgr. Emília Švecová, odbor marketingu, 

environmentálnej výchovy a geoparku, 

Slovenské banské múzeum, Kammerhof-

ská 2, 969 00 Banská Štiavnica, 045/694 

94 51, geopark@muzeumbs.sk, www.

muzeumbs.sk

HRADOVÁNKY NA STAROM ZÁMKU V BANSKEJ ŠTIAVNICI 2010 7.8., 21.8., 11.9. 2010

Nočné prehliadky na Starom zámku

Kyslíková terapia

Metóda sa používa v lekárstve 
i v bežnom živote už niekoľko 
rokov , pri tejto metóde sa vdy-
chuje čistý 95 % kyslík .Kyslík je  
pohonná látka v živote . Touto te-
rapiou sa zlepší prevencia niekto-
rých ochorení :

- napomáha celkovú regenerá-
ciu organizmu

- pôsobí priaznivo na psychi-
ku, znižuje pocit stresu

- posilňuje  imunitný systém 
pri infekciách

- pri bolestiach hlavy , migré-
ne , zvýšenej únave , poruchách 
spánku 

- pre ženy v klimaktériu ,
- pri reumatizme , cukrovke ,
-terapia priaznivo ovplyvní náš 

organizmus pri vysokom krvnom 
tlaku , po infarkte.

Táto metóda zvyšuje fyzickú 
aj mozgovú aktivitu , predlžuje 
život .

 Kyslíková terapia je liečbou 
komplexnou. Nepôsobí iba  na 
chorý  orgán , ale na celý  orga-
nizmus. Je pre všetky vekové ka-
tegórie .

Kyslíková kozmetická terapia 

Pri tejto procedúre sa dostáva  
koncentrovaný kyslík spolu  so 
špeciálnymi aktívnymi kozme-
tickými bio – látkami skutočne 
hlboko do vrstiev pleti.

Ako ?
Pomocou špeciálnej tlakovej 

pištole ,ktorá pracuje s 95 % kys-
líkom. Je to päťkrát väčšia kon-
centrácia ako vo vzduchu .Pištoľ 
nabitá kyslíkom a výživnými 
látkami vďaka plynnej štruktúre 
prenikne aj so živinami do hlbo-
kých vrstiev pleti.

Táto procedúra zlepšuje mik-
robunkovú cirkuláciu. 

- aktivuje obnovu buniek 
-zabraňuje tvorbe vrások
- zvyšuje elasticitu pleti
- reguluje produkciu podkož-

ného tuku 
- detoxikuje a očisťuje pleť
- reguluje stav hydratácie 
Zákrok je bezbolestný, bez 

ihiel a poškodenia pleti.

STUDIO AB

OXYGENO TERAPIA

Ako každý rok v druhej polovici 
leta ožije mesto Banská Štiavnica 
poéziou. Festival Capalest, podpo-
rovaný Ministerstvom kultúry SR  
prináša v roku 2010 v spolupráci s 
Bulharským kultúrnym inštitútom 
tému Cyrilo-metodskej tradície. 
Odkrytím témy Solúnskych bratov 
chce festival poukázať na prepojenie 
Byzantskej a Veľkomoravskej ríše, 
na spoločnú históriu slovanských 
národov, vývoj jazyka, kultúry, ná-
boženstva v rámci Slovenska a vní-
mania kontextuálneho prostredia 
Bulharska. Capalest približuje Bul-

harsko a Slovensko, dve slovanské a 
kresťanské krajiny, ktoré sú vzdiale-
né hranicami, ale blízke duchom. 8. 
ročník festivalu sa začne 17. augusta 
a vyvrcholí sobotňajším večerným 
predstavením na Starom zámku, t.j. 
21. augusta vystúpením významnej 
bulharskej umelkyne speváčky Valii 
Balkanskej. Diváci sa môžu tešiť už 
tradične ako každý rok na stretnu-
tia s poéziou v kaviarňach Banskej 
Štiavnice, na inscenované predsta-
venia, klavírny koncert, debaty, ale 
aj fi lmovú sekciu. Festival nezabu-
dol ani na detské publikum a po 

prvýkrát pripravuje krátku výučbu 
francúzskeho jazyka formou hry a 
čítanie bulharských rozprávok. 

Pred hlavným nosným festiva-
lom sa uskutoční Capalest v regi-
óne, ktorý sa koná vďaka podpore 
Banskobystrického samosprávneho 
kraja. Pôjde o koncert bulharské-
ho komorného telesa Elici, ktorý 
sa predstaví vo viacerých mestách 
regiónu: Kremnici, Dudinciach, 
Zvolene a nakoniec v Štiavnických 
Baniach a v Banskej Štiavnici a vý-
stavy, ktoré poskytol Bulharský kul-
túrny inštitút.  S. Severíniová

Banská Štiavnica poéziou Festivalu Capalest
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Viac info: Mestský úrad, oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, info: tel.č.:045/290 9009 kultura2@banskastiavnica.sk

Nedeľa 8.8.

IRON MAN 2
Sci-fi , akčný, USA, 2010, 117 min., MP 15, Vstupné : 2,50 eur
Dvojka pokračuje tam, kde skončil prvý diel. Opäť počujeme záverečnú 
reč Tonyho Stara a jeho priznanie. „I'm Iron Man“ má však o jedného po-
zorného diváka viac, ako sme mysleli. Ďaleko v Rusku, umierajúci muž 
odovzdáva svojmu synovi dedičstvo nenávisti, sklamania sa a snahy 
pomstiť sa. Zdá sa, že impérium Starkovcov bolo vybudované na zrade a 
Ivan Vanko (Mickey Rourke) sa ho rozhodol zbúrať. Napriek žiaľu a litrom 
vodky vyrába v provizórnych  podmienkach svoj vlastný oblúkový reak-
tor. Vyzbrojený akýmisi energetickými bičmi a momentom prekvapenia 
skríži cestu svojmu úhlavnému nepriateľovi.
Začiatok premietania: 20:30 hod.

Streda 11.8.

SEX V MESTE 2
Komédia, USA, 2010, 145 min., MP 15, Vstupné: 2,50 eur
Dva roky po skromnej svadbe Carrie a pána Božského sa štyri priateľky 
objavia na jednom mieste na svadbe kamošov Anthonyho a Stanforda 
a premiéra nového fi lmu Smitha Jarreda, kde sa Samantha blysne veľmi 
dobrým PR. Zaujme aj šejka z Abú Dabí, ktorý ju pozve (a ona tri kamoš-
ky) do svojho hotela na Blízkom východe. Pred odletom sa každej pritrafí 
životný zlom, ktorý bude neskôr riešiť – Carrie svoje manželstvo a výčitku, 
že potrebovala na dva dni odísť z domu, Charlotte vypäté situácie pri vý-
chove dvoch dcér a írskej pestúnky poskakujúcej bez podprsenky a Mi-
randa opúšťajúca svoj džob a nového šéfa v prospech rodiny. Tam ďaleko 
za ôsmimi časovými pásmami čaká týždeň neskutočného luxusu, ale aj 
možnosť riešiť si život s odstupom... a popritom si samozrejme vyraziť s 
kamoškami na pár výletov do púšte, k bazénu či do baru.
Začiatok premietania: 20:30 hod.

8.8. Rešeto, Amfi teáter pod Novým zámkom

17.30 Free Voices
19.00 Viktória Matušovová

Po minuloročnom úspešnom 
11. ročníku, ktorému domino-
vala téma NOC, sa organizá-
tori rozhodli opäť pre trojsla-
bičný názov HRA. 12. ročník 
Letného fi lmového seminára 
4 živly sa odohrá od 12. do 15. 
augusta v Banskej Štiavnici.

Téma HRA umožňuje predsta-
viť divákom a účastníkom semi-
nára rôznorodý program, fi lmy a 
projekcie špecifi ckého zameranie 
a štýlu, čo bolo vždy súčasťou dra-
maturgie podujatia. Samotná hra 
nás fascinuje z rôznych dôvodov. 
Hra je isté usporiadanie reality, 
súbor pravidiel, na ktorých sa do-
hodla skupina ľudí. Ľudia však tiež 
radi porušujú pravidlá, provokujú 
svojich spoluhráčov, z ktorých sa 
tak ľahko stávajú protivníci. Fakt, 
že sa radi hráme, nás privádza aj 

na Letný fi lmový seminár 4 živly, 
ktorý vytvára priestor pre vzdelá-
vanie a zabávanie sa súčasne. Rôz-
ne podoby hry divákom ponúknu 
v podobe odborných úvodov teo-
retik Martin Ciel a šéfredaktor fi l-
mového časopisu KinoIkon Mar-
tin Kaňuch.

Filmový seminár premietne 
15 celovečerných fi lmov. V po-
nuke sa nachádzajú fi lmové kla-
siky ako napriklkad  Play Time 
(1967, Jacques Tati), Sedmikrásky 
(1967, Věra Chytilová). Drama-
turgia ročníka sa orientuje aj na 
súčasnú kinematografi u: Tzame-
ti (2005, Géla Babluani), Funny 
Games (1997, Michael Haneke), 
Vyšetrovateľ (2008, Attila Gigor),  
Auto*mat (2009, Martin Mare-
ček), Zóna (2008, Rodrigo Plá), 
Interview (2007, Steve Buscemi). 

Počas seminára každý večer o 
21:00 budú k vzhliadnutiu nasle-
dovné fi lmy:  Krvavá pani (1980, 
Viktor Kubal), Lola beží o život 
(1998, Tom Tykwer), Kdo chce 
zabít Jessie (1966, Václav Vorlí-
ček), Hranice ovládania (2009, 
Jim Jarmusch). 

Podobne ako minulý rok majú 
organizátori pripravený bohatý 
sprievodný program. V piatok 
13.8. sa odohrá nočné premieta-
nie na Starom zámku, ktoré bude 
spojením nemého maďarského 
fi lmu Szulamit  (Eugen Illés, Ma-
ďarsko, 1916) a živého vystúpenia 
saxofonistu Jánosa Vázsonyiho 
v sprievode DJa Suhaida. Ďalej 
sa môžete tešiť na premietania v 
rôznych zaujímavých priestoroch 
mesta Banská Štiavnica (kaviareň 
Libresso -  16mm premietačka a 

projekt Sigi Tobias, Art Cafe – 
prednášky a krátke fi lmy, amfi te-
áter, Botanická záhrada - čínsky 
Kung-Fu fi lm, jazero Počúvadlo 
– reklamy zo socialistického Čes-
koslovenska) a koncerty (Musta-
che). Nebude chýbať tradičná ta-
nečná horúčka sobotňajšej noci 
na Klopačke. Novinkou bude pia-
točná párty (DJ a VJ), ktorá začne 
o 22:44. To je presný čas prícho-
du posledného vlaku na vlakovú 
stanicu v Banskej Štiavnici, kde 
sa aj párty odohrá v spolupráci s 
občianskym združením Štokovec 
a bude otvorená pre širokú verej-
nosť.

Všetky dôležité informácie 
o programe nájdete na stránke 
www.4zivly.sk.

Daniela Chlapíková, OZ 4 živly

LETNÝ FILMOVÝ SEMINÁR 4 ŽIVLY 2010: 12. ročník HRA
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Inzercia

Slovenská národná knižnica 
v Martine vyhlasuje celoslo-
venskú kampaň na podporu 
čítania a zviditeľnenia kniž-
níc s názvom DO KNIŽNICE! 
Pri tejto príležitosti je tu pre 
vás množstvo zaujímavých 
súťaží a zároveň nápadov, ako 
múdro využiť prázdninový čas. 
Môžete sa prejaviť výtvarne, 
literárne a tí najmenší jedno-
ducho spisovaním pôvodnej 
slovenskej literatúry pre deti, 
či dospelých v oblasti beletrie, 
aj náučnej literatúry priamo u 
vás v domácnostiach. Organi-
zátori pripravili 7 nasledov-
ných súťažných kategórií:

1./ MÁME DOMA KNIHY- 
Hľadáme slovenskú čitateľskú ro-
dinu

(pre žiakov 1. stupňa ZŠ a ich ro-
diny, spisovanie pôvodných kníh v 
domácich knižniciach)

2./ KNIŽNICA JE FAJN- návrh 

reklamného plagátu /A3/- výtvar-
ná súťaž

( pre žiakov 2. stupňa ZŠ, plagát 
na propagáciu knižnice z vášho 
pohľadu, technika ľubov.)

3./ KOMIKS- výtvarno- grafi cká 
súťaž ( najviac 9 okienok A4)

(pre žiakov 2. stupňa, témy: Čí-
tanie je in, V knižnici je fajn, Kniž-
nica- centrum informácií)

4./ VTIPNÝ SLOGAN KAMPA-
NE- literárna súťaž

 (pre stredoškolákov, témy: Číta-
nie je in, Do knižnice)

5./ TVORBA HUDOBNÝCH 
TEXTOV- literárna súťaž

(pre stredoškolákov, téma: Číta-
nie je in. Víťazný text bude spraco-
vaný profesionálnym hudobníkom 
a použitý v kampani)

6./ TVORBA ANIMOVANÉHO 
SPOTU PRE DETI DO 10 RO-
KOV- grafi cká súťaž

(pre mladých ľudí do 25 rokov, 
témy: Čítanie je in, Knižnica a ja, 
formáty: wmw, avi, fl ash, gif..., tr-

vanie max. 60 s.)
7./ NÁVRH BILBORDU- vý-

tvarno- grafi cká súťaž
(pre mladých do 25 rokov, téma. 

Čítanie je in, víťazné počítačové 
návrhy vo formáte jpg alebo pdf  
/A3/ budú spracované na veľko-
plošné formáty a umiestnené po 
celom Slovensku 

V prípade víťazstva v ktorejkoľ-
vek kategórii je vypísaná odmena 
100€. Práce treba označiť menom, 
priezviskom, adresou bydliska, 
adresou školy, adresou knižnice a 
e-mailovou adresou, práce odo-
vzdať v najbližšej knižnici. Je mož-
né posielať ich aj elektronicky, no 
nutné je ich zároveň poslať fyzic-
ky poštou. Uzávierka súťaže je 30. 
september 2010!

Bližšie informácie môžete zís-
kať na www.dokniznice.sk ako i vo 
všetkých knižniciach na Slovensku. 
Držíme všetkým súťažiacim palce! 

Pracovníčky Mestskej knižnice 

Celoslovenská kampaň na podporu knižníc a čítania
Deti a mladí ľudia do 25 rokov, pozor! 

Jozef Tandler (1927), vysoko-
školský pedagóg, politológ a 
publicista, sa predstavil čita-
teľskej verejnosti ako autor 
románov Predjarie (2007) a 
Púť otrokov (2009). Oba vyšli 
vo vydavateľstve Iris. Kladne 
ich zhodnotila aj literárna 
kritika. Prvý román sa vracia 
do obdobia totality, hodnotí 
správanie novinárov, spiso-
vateľov a úradníkov mocen-
ského aparátu. Približuje aj 
historické osobnosti – Gustáva 
Husáka a Alexandra Dubčeka, 
analyzuje motívy ich kona-
nia. Autor sa opiera o mnohé 
historické fakty, zmýlil sa  iba 
pri mieste večného odpočinku 
Gustáva Husáka. Ten nie je 
pochovaný spolu s Dubčekom 
v Slávičom údolí, ale vo svojej 
rodnej obci – Dúbravke.

Dej druhého románu Púť otro-
kov s podtitulom Láska v tieni 
strachu sa odohráva v posledných 
mesiacoch druhej svetovej voj-
ny spočiatku na území Pohronia 
(Žarnovica, Zvolen, Banská Bys-
trica), odkiaľ sa presúva násilne zo 

Slovákov zostavený „baubatalión“ 
cez Hornú Nitru, Považie, Moravu 
do Rakúska, kde ho zastihne ko-
niec vojny. Slováci majú za úlohu 
budovať zákopy, obranné línie a 
protitankové priekopy. Autor vy-
kresľuje celý rad postáv, vyrovná-
vajúcich sa rôznym spôsobom so 
situáciou, do ktorej sa nedobrovoľ-
ne dostali. Aj medzi nemeckými 
veliteľmi sú viacerí pochybovači 
o správnosti Hitlerových zámerov. 
Všetci už majú vojny plné zuby a 

snívajú svoj sen o návrate do civil-
ného života. Uprostred vojnového 
šialenstva sa zrodila láska nemec-
kého dôstojníka a mladej zdra-
votnej sestry židovského pôvodu, 
ktorej však osud nežičil.

Román je pútavým čítaním pre 
všetky vekové kategórie. Autor oba 
spomínané romány venoval ban-
skoštiavnickej mestskej knižnici. 
Odporúčame ich do pozornosti 
čitateľov.

ŠN 

Zaujímavé romány štiavnického rodáka 

Predaj nových prázdných PB  
fl iaš. Tel.č.: 0907 437 492, 0903 
148 876

Predám palivové drevo naštie- 
pané, dĺžka 25, 30, 33 cm, 40 €/1 
prm, pri odbere nad 5 prm, do-
voz v cene, tel.č.: 0944 200 347 

Predám karisieť 2 x 3, 4 x 20 x  
20, tel.č.: 0908 531 348

Predám stojany do predajne  
(vhodné na textil), ramienka, 
registračnú pokladňu, zrkadlá, 
tel.č.: 0904 822 531 

Predám motocykel ČZ 175 s  
TP a ŠPZ, cena dohodou, tel.č.: 
0904 649 784

Predám palivové drevo, tel.č.:  
0944 164 590

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

Predám lacno malý motocykel  
„Babeta“, pojazdný, tel.č.: 0904 
128 700 

Predám šteniatka bernardín,  
čistokrvné bez PP, cena 150€ od-
ber ihneď, tel.č.: 0918 633 237

Predám funkčnú záhradnú ko- 
sačku Viking MB 400, cena 50€, 
tel.č.: 0908 927 798

Predám motocykel ČZ 175 s  
TP a ŠPZ, cena dohodou, tel.č.: 
0904 649 784

Slovenský Červený kríž v spo-
lupráci s Národnou transfúznou 
službou SR vyzýva všetkých dar-
cov krvi, ak môžu, aby prišli da-
rovať krv. Momentálne absentujú 
všetky krvné skupiny vo všetkých 
krajských mestách. 

Krv je možné darovať v pra-
covné dni v dopoludňajších 
hodinách na jednotlivých trans-
fúznych službách po celom Slo-
vensku, ako aj na hematologic-
ko-transfúznych oddeleniach 
jednotlivých nemocníc.

Akútny nedostatok krvi 

Pomoc ľuďom postihnutých 
povodňami na území Slovenska

Slovenský Červený kríž pripra-
vuje vyhlásenie verejnej zbier-
ky na pomoc ľuďom, ktorí boli 
najviac postihnutí povodňami a 
záplavami. Zbierka je organizo-
vanou výzvou, aby sme podali 
pomocnú ruku tým, ktorí to naj-
viac potrebujú. 
Fond Slovenského Červeného 

kríža Ľudia ľuďom.

Číslo účtu: 665555/0200

Variabilný symbol: 2011

Verejná zbierka 
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Služby

T.A.T. Martin usporiadal z po-
verenia STU 5. pretek Slovenského 
pohára a súťaž pre neregistrova-
ných triatlonových nadšencov. V 
sobotu 31.7. za príjemného poča-
sia na súťaž v olympijskom objeme 
– 1,5 km plávanie, 40 km cyklistika 
a 10 km beh sa prezentovalo 127 

pretekárov z Čiech, Poľska a Slo-
venska. Výborný pretek absolvoval 
reprezentant R. Varga z Bratislavy, 
ktorý s prehľadom zvíťazil. Rado 
Nemčok hosťujúci za FTVŠ Brati-
slava získal za hodnotné 9. miesto 
115 bodov do SP.

V početnom štartovnom poli ne-

registrovaných v kategórii M+40 sa 
dobre držal Vlado Poprac, keď sa v 
záverečnom behu dokázal presadiť 
a získal zaslúžene pekné 3. miesto. 
Slovenský pohár bude pokračovať 
ďalším kolom 11.8. v Žiline, kde 
budeme opäť súťažiť.

Vlado Nemčok, st.

Štiavnickí triatlonisti úspešní v Ďanovej

1.8.2010 

Badín – Banská Štiavnica 0:0
25.7.2010

Čebovce – B.Štiavnica 1:2 (0:0)
Góly: Kminiak, Kosec

24.7.2010

O pohár starostky obce Prenčov
Banská Štiavnica „B“ – Žem-

berovce 7:0 (3:0), góly: Potančok, 
Gazda, Markievič 2, Ferienčík 3

Banská Štiavnica „B“ – Podhorie 
3:2 (1:2), góly: Hudák st., Barák st., 

Hanzlík A.
23.7.2010

Dorast
Banská Belá – Banská Štiavnica 

0:6 (0:2), góly: Čík 3, Potančok, 
Ladický, Gregáň FUDO

Prípravné futbalové stretnutia

IV. liga dospelí - JUH

Ne 08.08.2010 16:30 B. Štiavnica - Žiar n. Hr.
Ne 08.08.2010 16:30 Š. Bane - Č. Balog
Ne 15.08.2010 16:30 Žiar n. Hr. - Š. Bane
Ne 15.08.2010 16:30 Kováčová - B. Štiavnica
Ne 22.08.2010 16:00 B. Štiavnica - Hliník n. Hr.
Ne 22.08.2010 16:00 Š. Bane - Kováčová
Ne 29.08.2010 16:00 Hliník n. Hr. - Š. Bane
Ne 29.08.2010 16:00 Divín - B. Štiavnica
Ne 05.09.2010 15:30 B. Štiavnica - Poltár
Ne 05.09.2010 15:30 Š. Bane - Divín
Ne 12.09.2010 15:30 Poltár - Š. Bane
Ne 12.09.2010 15:30 JUPIE BB - B. Štiavnica
Ne 19.09.2010 15:00 B. Štiavnica - Brusno
Ne 19.09.2010 15:00 Š. Bane - JUPIE BB
Ne 26.09.2010 15:00 Brusno- Š. Bane
Ne 26.09.2010 15:00  Revúca - B. Štiavnica
Ne 03.10.2010 14:30 B. Štiavnica - D. Strehová
Ne 03.10.2010 14:30 Š. Bane - Revúca
Ne 10.10.2010 14:30 B. Štiavnica - Š. Bane
Ne 17.10.2010 14:00 Š. Bane - D. Strehová

Ne 17.10.2010 14:00 V. Blh - B. Štiavnica
Ne 24.10.2010 14:00 B. Štiavnica - Málinec
Ne 24.10.2010 14:00 Š. Bane - V. Blh
Ne 31.10.2010 14:00 Málinec - Š. Bane
Ne 31.10.2010 14:00 Č. Balog - B. Štiavnica

IV. liga dorast - JUH

So 07.08.2010 14:00 B. Štiavnica - Hodruša
So 14.08.2010 14:00 Šalková - B. Štiavnica
So 21.08.2010 14:00 B. Štiavnica -Hliník n. Hr.
So 28.08.2010 14:00 Tornaľa - B. Štiavnica
So 04.09.2010 14:00 B. Štiavnica - Sliač
So 11.09.2010 15:30 Jesenské - B. Štiavnica
So 18.09.2010 14:00 B. Štiavnica - Tomášovce
Ne 26.09.2010 12:30 Žarnovica - B. Štiavnica
So 02.10.2010 14:00 B. Štiavnica - Hriňová
So 09.10.2010 14:00 B. Štiavnica - Krupina
Ne 17.10.2010 11:30 V. Krtíš - B. Štiavnica
So 23.10.2010 14:00 B. Štiavnica - Kalinovo
So 30.10.2010 14:30 Brusno- B. Štiavnica

FUDO

Rozpis futbalových zápasov sezóna 2010/2011

Dňa 23.7.2010 sa v belgickom 
meste Rochefort konala me-
dzinárodná súťaž v pretláčaní 
rukou. Na súťaži štartovalo 
150 pretekárov z 8 krajín 
sveta. Medzi nimi nechýbali 
ani 8 športovcov zo Slovenska. 
Naše mesto úspešne reprezen-
toval náš borec z AWK Banská 
Štiavnica Roman Tenkel keď 
získal 2-krát zlato. Prinášame 
výsledky:

Roman Tenkel

Kategória do 85 kg: ľavá ruka – 
1. miesto

Kategória do 80 kg: pravá ruka 
– 1. miesto

K veľkému úspechu nášmu bor-
covi srdečne blahoželáme, ďakuje-
me mu za úspešnú reprezentáciu a 
prajeme mu ešte veľa úspechov.

red

Dvakrát zlatý Tenkel

V budove Ortler na ul. Dolná  
6/A, dám do prenájmu kancelár-
ske priestory. Sú vhodné pre ka-
derníctvo a kozmetiku, tel.č.: 

Predám alebo dám do prenáj- 
mu zabehnuté kaderníctvo, tel.č.: 
0907 431 551

Predám 3-izbový byť v BŠ, tel.č.:  
0944 218 708

Prenajmem zariadený 1-izbový  
byt v Banskej Štiavnici na Dolnej 
2. (bývalé OPP). Mesačný nájom 
235,-€ vrátane energií. Kontakt: 
0905 912 125.

Dám do prenájmu 1-izbový byt  
v Banskej Štiavnici, tel.č.: 0905 
762 039

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

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

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

Predám garáž, tel.č.: 0918 474  
861

Predám stavebný pozemok v  
Banskej Belej, 1 800m2, tel.č.: 0905 
148 574, www.realitor.sk, 

Predám 3-izbový byt na Drie- 
ňovej v OV, cena: 28 500€, tel.č.: 
0905 148 574, www.realitor.sk

Kúpim na Jergištôlni pozemok  
alebo starý domček, tel.č.: 0908 
531 348

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

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

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

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

Realityyyyyyyyy

Vykonávam búracie a výkopo- 
vé práce a rekonštrukciu budov, 
tel.č.: 0944 164 590

Doučím angličtinu a francúz- 
štinu, tel.č.: 0904 822 531

Pílenie dreva na klátiky, tel.č.:  
0908 655 270

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

A glez – masérske služby,
Široká ponuka – klasická masáž,
Masáž lávovými kameňmi, refl ex-
ná masáž chodidiel, priama – šije,
chrbta,BODY Basic-zoštíhľujúca,
luxusná – Japonská masáž tváre,
Indická – antistresová,
Harmonizácia klienta - liečenie
TÁDE sviečkami, medová masáž,
AROMA masáž – chrbta, Brous-
sova
Dornova terapia. Rašelinové zá-
baly. 
Kde? Sídlisko Drieňová
LEKÁREŇ – LIPA – od parkovis-
ka.

Prenajmem zariadený 
1-izbový byt v Banskej 
Štiavnici na Dolnej 2. 

(bývalé OPP). Mesačný 
nájom 235,-€ vrátane 

energií. Kontakt: 0905 
912 125.

Chcete predať 
svoju nehnuteľ-
nosť? Právny po-
radenský servis a 
predaj zariadime za 
Vás! Info: 0902 882 
707, 045/691 23 26

Príďte a vyskúšajte: ultrazvuko-
vú liposukciu, rádiofrekvenčnú 
masáž tváre, rôzne druhy ma-
sáží, zábalov a terapií (rašelina, 
bahno z mŕtveho mora), info: 
www.bsnet.sk/masaze, e-mail: 
svidronova@bsnet.sk, tel.č.: 
0908 648 707, 0914 269 221


