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V Banskej Štiavnici pokračuje 
tradícia menšieho festivalu 
Osmidiv druhý. 21.augusta sa 
na amfi teátri uskutoční jeho 
druhý ročník. Aj tento rok 
pôjde o jednodňové podujatie 
plné hudby na dvoch pódiách 
a historické atrakcie ako strie-
ľanie z kuše, či razenie mincí. 
„V Banskej Štiavnici sa koná 
množstvo kultúrnych podujatí 
hudobného aj nehudobného 
charakteru. Všimol som si, že aj 
napriek tomu ostáva priestor 
pre poprockovo naladené pub-
likum, a to je dôvodom, prečo 
som sa rozhodol založiť tradí-
ciu takéhoto festivalu v tomto 
malebnom mestečku,“ uviedol 
spoluorganizátor podujatia 
Milan Štefánik.

Najväčším hudobným ťahákom 
bude bezpochyby skupina IMT 
Smile, ktorá v tomto historickom 
mestečku zakončí sériu letných fes-
tivalových vystúpení na podporu 
ich aktuálnej novinky 2010: Odysea 
Dva. Domáca interpretka Zdenka 
Predná obohatí program svojím r´-
n´b, nepôjde však o jediného účin-
kujúceho z radov nežného pohlavia. 
Popri mužských interpretoch a sku-
pinách sa predstaví ďalších päť žen-
ských umelkýň. Rocková lady LeRa 
s novými tvrdými piesňami, Natá-
lia Hatalová zo superstár, slovenské 
funky predvedie Klaudia Pappová, 
Romana Kolkusová bude mať pre 
zmenu svoju festivalovú premiéru a  
vôbec prvýkrát na Slovesnku vystú-
pi z ďalekého mesta Taipei na Tai-
wane klaviristka Yedda Lin, ktorá 

obohatí program vážnou hudbou a 
svojím free poňatím jazzu. 

Gitarovú hudbu si vychutnáme 
vo viacerých variantoch a polo-
hách. Comeback zažíva tento rok 
skupinka okolo Šarkana - Žena z 
Lesoparku.  Metropolis prídu za-
rockovať z neďalekej Nitry. Divoký 
imidž predvedú excentrický taneč-
ný Get Explode a československá 
Popcorn Drama predstavia svoj 
debutový album. Do tanca nás pre 
zmenu uvedú deväťčlenný Hugo 
Čávez Orchestra, Zašo Hubáček a 
Fidelovi Banditi. Na druhom pódiu 
v malebnom podkroví rozospieva 
dav nezabudnutelný Joe Willow so 
svojím hitom "Sliepočka". Branislav 
Matula zahrá svoje divadlo nepoču-
júcich umelcov napodobňovaním 
známych osobností a akademická 

maliarka Veronika Gabčová Luče-
ničová zas povedie workshop ma-
ľovania. Celý festivalový program 
začneme tancami ZUMBA pod 
vedením cvičitelky Lucie. Nové po-
hyby v rytme ZUMBA si prídite vy-
skúšať s nami na workshop ZUM-
BA. Festivalom OSMIDIV vás bude 
sprevádzať moderátorská dvojica 
KAYA z Banskej Štiavnice a taneč-
ný spevák ZAŠO. Tešíme sa na vás 
od 15. hodiny v sobotu 21.augusta 
na amfi teátri.

Lístky sú v predpredaji za 7,- 
eur v sieti Ticketportal, v Čajovni 
Klopačka a v Informačnom centre 
v Banskej Štiavnici. Deti do 12 ro-
kov majú vstup v sprievode rodiča 
zdarma.

Milan Štefánik a Edo Kopček

Poprocková hudba na Amfi teátri
Festival Osmidiv láka vystúpením šiestich ženských interpretiek a dobrou hudbou

Tak by sa dala defi novať 
atmosféra, ktorá vládla v srdci 
nášho malebného mestečka 
v sobotu 7.8.2010 od ranných 
hodín. Večerná prietrž mračien 
nechávala mnohých na pochy-
bách, či sa podujatie Nezabud-
nuté remeslá vôbec uskutoční. 
Remeselníci prišli a presvedčili 
nielen seba, ale aj nás, že je 
dôležité bojovať a nevzdávať 
sa predčasne.

Každý rok do Štiavnice prídu 
starí aj noví remeselníci, aby sa zas 
a znova pochválili svojou tvorbou,  

aby prezentovali to najlepšie zo 
svojich výrobkov. So spontánnos-
ťou im vlastnou dali najavo svoj 
obdiv tomuto mestu a prejavovali 
veľké nadšenie pre ďalšiu spolu-
prácu.

Tohto roku bola téma: Bylinkári, 
liečitelia a veštci. 

Téma kontroverzná, avšak re-
meslá staré ako ľudstvo samo 
existujú a prežili aj v dobe totálnej 
technologickej  revolúcie. Stále viac 
ľudí vyhľadáva pomoc práve u tých-
to prírodných odborníkov, ktorých 
zaujímajú nielen symptómy, ale aj 
človek ako osobnosť.      4.str.

Dobrá vôľa zdolala vrtošivé počasie
Zamračená obloha -usmievavé tváre – Nezabudnuté remeslá...

Sólisti  z Folklórneho súboru Urpín Banská Bystrica
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Z diára primátora Polícia informuje Vyberáme z čiernej skrinky 

Bolo...

10. 8.

Uskutočnilo sa pracovné stret-
nutie k príprave podujatia Štiav-
nické študentské dni.

10. -11. 8.

Práca v meste, individuálne 
pracovné stretnutia. 

12. 8.

Uskutočnilo sa zasadnutie 
Mestskej rady. 

Otvorenie 12. ročníka Letného 
fi lmového seminára  ŠTYRI ŽI-
VLY.

Bude...

14. 8.

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

16. – 17. 8.

Pracovné rokovania s predse-
dom Maďarskej baníckej a hut-
níckej spoločnosti – OMBKE Dr. 
Lajosom Tolnayom a pracovné 
stretnutie s primátorom mesta 
Eger Lászlóm Habisom. 

18. 8.

Individuálne pracovné stret-
nutia, práca v meste, stretnutia s 
občanmi. 

19.8.

Účasť na podujatí Štiavnické 
študentské dni. 

20. 8.

Zasadnutie prípravného výbo-
ru k Dňom európskeho kultúr-
neho dedičstva v Bratislave.  

Andrea Benediktyová 

TESCO

Mám otázku ... kedy sa bude sta-
vať to dlho sľubované Tesco? 

zvedavý adolescent

Odpoveď:

V prvej etape prípravy výstavby 
TESCA bolo potrebné zo strany in-
vestora projekčne pripraviť náhrad-
ný dvor Zberných surovín. Na tento 
už majú vydané tunajším staveb-
ným úradom stavebné povolenie a 
v krátkej dobe začne jeho výstav-
ba. Zároveň investor zabezpečuje 
projekčnú prípravu samotného 
TESCA. V súčasnosti je projekt 
pre stavebné povolenie na pripo-
mienkovom konaní a vyjadrení u 
dotknutých orgánov štátnej správy. 
Po tomto konaní predpokladáme, 
že to bude do konca augusta resp. 

začiatkom septembra podá investor 
žiadosť o vydanie stavebného povo-
lenia na tunajší stavebný úrad. 

V priebehu mesiaca september, 
ak budú doklady a projektová do-
kumentácia v poriadku, bude vyda-
né stavebné povolenie. To znamená, 
že výstavbu supermarketu TESCO, 
je možné začať ešte koncom tohto 
roku. Či to tak bude, záleží len na 
investorovi, a to spoločnosti TES-
CO STORES SR, a.s., Kamenné 
námestie I/A, Bratislava. My vytvo-
ríme všetky podmienky pre to, aby 
výstavby TESCA mohla začať ešte 
v tomto roku, ale na to má vplyv 
aj výberové konanie na zhotovite-
ľa stavby a fi nančné zabezpečenie 
stavby.

Ing. Robert Vavro, Stavebný úrad

Dňa 24.7.2010 o 01.15 hod. 
bolo na útvar MsPo oznámené, 
že na Ul. L. Svobodu 23 dochá-
dza k rušeniu nočného pokoja. Po 
príchode hliadky na miesto bolo 
zistené, že sa tam nachádzajú I.L. 
a M.Š. obaja z Banskej Štiavnice. 
Nakoľko sa menovaní správali 
hlučne, svojím správaním sa do-
pustili priestupku proti verejnému 
poriadku. Priestupok bol riešený 
v zmysle zákona SNR č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch v znení neskor-
ších predpisov.

Dňa 3.8.2010 o 13.30 hod. sa na 
Ul. Križovatka nachádzala skupi-
na ľudí, ktorí požívali alkoholické 
nápoje na verejnom priestranstve. 
Menovaní Š.S., A.V. a V.T. sa svo-
jím konaním dopustili priestup-
ku proti verejnému priestupku. 
Priestupok bol riešený v zmysle 
zákona SNR č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch v znení neskorších 
predpisov.

Dňa 4.8.2010 o 10.00 hod. bola 
hliadka MsPo privolaná na Ul. 
Dolná Resla, kde na krajnici ležal 
na zemi J.B. z Banskej Štiavnice, 
ktorý bol pod vplyvom alkoho-
lických nápojov. Priestupok bol 
riešený v zmysle zákona SNR č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch v 
znení neskorších predpisov.

Dňa 7.8.2010 o 12.00 hod. sa 
na Radničnom námestí voľne po-
hyboval pes Pitbul, ktorý napadol 
iného psa, ktorého mal majiteľ na 
vôdzke. Pes bol hliadkou MsPo 
odchytený a umiestnený v Ka-
ranténnej stanici na Technických 
službách. Majiteľ psa bol riešený v 
zmysle zákona SNR č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov v blokovom konaní. 

Dňa 7.8.2010 MsPo zabezpečo-
vala bezpečnosť a plynulosť cestnej 
premávky ako aj verejný poriadok 
počas konania kultúrneho poduja-
tia Nezabudnuté remeslá.
Upozornenie 

MsPo upozorňuje prevádzko-
vateľov reštauračných a pohostin-
ských zariadení, že v zmysle plat-
ného VZN Mesta Banská Štiavnica 
č. 1/2002 na ochranu verejného 
poriadku v meste Banská Štiavni-
ca je prevádzkovanie letných terás 
povolené len do 22.00 hodiny. V 
opačnom prípade bude porušenie 
tohto VZN riešené v priestupko-
vom konaní.

JUDr. Dušan Lukačko 

náčelník MsPo 

Slávnostné prijatie veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie 
J. E. Josefa Areggera
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Oznam
Oznam o prerušení dodávky elek-

trickej energie

Oznamujeme vám, že od 
17.08.2010, 08.30 do 17.08.2010, 
15.30 bude prerušená dodávka 
elektrickej energie z dôvodu opra-
vy el. zariadenia. Bez el. energie 
bude v meste Banská Štiavnica 
miestna časť Jergištôlňa domy na 
Ul. Hurbanovej, Hodžovej, Osad-
nej.

Od 23.08.2010, 08.00 do 
23.08.2010, 16.00 bude preruše-
ná dodávka elektrickej energie z 
dôvodu revízie el. zariadenia. Bez 
el. energie bude v Banskej Štiavni-
ci časť Šobov sociálne byty a píla 
Anguš.

Od 08.09.2010, 08.00 do 
08.09.2010, 16.00 bude preruše-
ná dodávka elektrickej energie z 
dôvodu revízie el. zariadenia. Bez 
el. energie bude Banská Belá, v 
B.Štiavnici časť Belianske jazero 
a Jergištôlňa a vo Vyhniach časť 
Banky a Rozgrund.

Dipečing VN/NN Žiar nad Hronom

Vážený pán primátor!

Už niekoľkokrát som Vás oslovil 
ohľadne prevádzky „Garáž Pub“ 
pod Kalváriou ohľadne úpravy 
otváracích hodín. Bol som pozvaný 
aj na mimoriadne zasadanie ohľad-
ne tejto veci, ale mám pocit, že všet-
ko ide k horšiemu, a mesto zaujíma, 
len či majitelia prevádzok budú mať 
zisk, a radový občan ide bokom. 
Prevádzka „Garáž Pub“ má teraz 
dokonca otvorené do 4-tej ráno pia-
tok a sobotu.

Dňa 16. júla som trikrát volal 
mestskú políciu, raz o 2:30, keď mi 
bolo povedané, že na terase nik nie 
je (čo je samozrejmé, lebo keď vidia 
auto, stiahnu sa dnu, a keď auto od-
íde, tak sa vrátia), o 4:20 a 4:56 už 
ale bolo aj po zatváracích hodinách, 
a príslušníci mestskej polície neboli 
schopní uzavrieť prevádzku. Zábava 
nerušene, aj so spevom pokračovala 
do 6-tej a potom sa plynule prešlo 
do dennej prevádzky.

Vážený pán primátor. Všade inde 
vo vyspelých európskych demokra-
ciách sú za prekročenie tzv. „poli-
cajnej hodiny“ pokuty, a nikde vo 
svete som sa nestretol s tým, že by 
uprostred obývaného sídliska bola 
povolená prevádzková doba dlhšie 
ako do 22-tej cez týždeň a do 24-tej 
cez víkend. (Určite nie ani v našom 
družobnom meste Hünnen berg vo 
Švajčiarsku). Tak tomu aj bolo, kým 
ste vy spolu so zastupiteľstvom tieto 
pravidlá nezmenili.

Som tiež občan tohto mesta, 
platím dane, podieľam sa na jeho 
popularizácii sprevádzaním zahra-
ničných turistov, ale čo robí mesto 
pre mňa? Tento boj s veternými 
mlynmi trvá už pridlho. Raz ste 
mi odpovedali, že pri treťom poru-
šení prevádzkovej doby dôjde k jej 
zmene. Ale kedy bude ten tretí raz? 
Po 333 raze? Veď len 16-teho bolo 
3 krát porušené pravidlo, nakoľko 
mestská polícia nebola schopná 
uzavrieť prevádzku.

Pri nástupe do funkcie ste sľúbili, 
že budete Vašu funkciu vykonávať 
pre blaho občanov. Ale nehnevaj-
te sa, ja ten pocit aj napriek vašim 
mnohým ubezpečeniam vôbec ne-
mám.

Ešte raz apelujem na Vás, či by 
nebolo rozumné upraviť otvára-
cie hodiny prevádzky „Garáž Pub“ 
max. do 24 hodiny, aby už konečne 
zavládol na našom sídlisko kúsok 
pokoja.

Možno sa zdá, že sa sťažujem len 
ja, ale okolo bývajú samí starší ľu-
dia, ktorí tiež nesúhlasia s tým, čo 
sa okolo nich deje, ale žiaľ nemajú 
toľko občianskej statočnosti, aby 
ma v mojom úsilí podporili svojim 
podpisom.

Verím, pán primátor, že zváži-
te Vaše kompetencie a vypočujete 
ďalšiu z mojich mnohých žiadostí, 
nakoľko situácia sa obzvlášť v týchto 
teplých dňoch stáva neúnosnou.

S pozdravom

Ing. Ján Sedilek,  PhDr. Mária Sedileková

Odpoveď

Vážená páni Sedíleková, vážený 
pán Sedílek, 

na základe Vášho listu, ktorým 
upozorňujete na dlhšie trvajúce 
negatívne dôsledky súvisiace s pre-
vádzkou pohostinstva „Garáž Pub“ 
na sídlisku Pod Kalváriou, som celú 
záležitosť preveril spolu so zamest-
nancami Oddelenia kultúry športu 
a cest. ruchu MsÚ a s náčelníkom 
MsPo. 

Chcem Vás osobne ubezpečiť, že 
Mesto Banská Štiavnica má záujem  
na tom, aby nedochádzalo k rušeniu 
nočného pokoja činnosťami jednot-
livých prevádzok a aby bol dodržia-
vaný denný a nočný pokoj na území  
nášho mesta. Rovnako však má zá-
ujem aj na tom, aby pre miestnych 
podnikateľov boli zo strany samo-
správy vytvorené primerané pod-
mienky pre ich činnosť. 

Od roku 2002 platí v  Meste Ban-
ská Štiavnica Všeobecne záväzné 
nariadenie Mesta Banská Štiavnica 
č. 1/2002 v znení Dodatku č. 1, 2, 
3, 4 na ochranu verejného poriadku 
v meste Banská Štiavnica a v rekre-
ačnej oblasti Počúvadlianske jazero, 
ďalej len (VZN). Toto VZN povo-
ľuje prevádzkovanie reštauračných, 
kultúrnych a spoločenských zaria-
dení v dňoch nedeľa – štvrtok do 

01:00 hod. nasledujúceho dňa a v 
dňoch piatok a sobota do 04:00 hod. 
nasledujúceho dňa. Letné terasy sú 
v  meste otvorené do 22:00 hod. 

Pri preverovaní faktov z Vášho 
listu, o rušení nočného pokoja 
prevádzkou „Garáž Pub“ v noci zo 
16.-17. 2010 júla, bolo preukáza-
né, že  hliadka Mestskej polície /
MsPo/ celkom 3x vykonala kontro-
lu pohostinstva, ale počas kontrol 
nebolo zistené rušenie nočného 
pokoja zákazníkmi prevádzky. Poli-
cajti pri každej kontrole upozornili 

na  povinnosť dodržať zatváraciu 
hodinu tak, aby o 4.30 hod bolo 
pohostinstvo zatvorené, bez hostí. 
V tejto súvislosti pripomínam, že 
Váš telefonát o 5.11 hod nemohol 
byť vybavený, pretože služba MsPo 
končí o 4.30 hod. Zároveň je treba 
podotknúť, že súčasná, platná legis-
latíva neumožňuje MsPo okamžite 
uzatvoriť prevádzku pre nedodržia-
vanie prevádzkových hodín.

V prípade, že aj po tomto čase 
došlo k rušeniu nočného pokoja 
prevádzkou „Garáž pub – u“, bolo 
potrebné obrátiť sa na linku 158 a 
požiadať o zásah príslušníkov Poli-
cajného zboru SR.

Vzhľadom na opakujúce sa sťaž-
nosti na toto zariadenie vydal som 
pokyn Oddeleniu kultúry, cest. 
ruchu a športu MsÚ, aby prevádz-
kovateľ p. Remeň bol písomne upo-
zornený na bezpodmienečné dodr-
žiavanie povolených prevádzkových 
hodín. Zároveň som náčelníkovi 
MsPo vydal príkaz na dôsledný a 
rázny postup v prípade zistení ruše-
nia nočného pokoja, vrátane ulože-
nia pokuty v blokovom konaní. Ak 
by sa opakovalo nedodržania stano-
vených prevádzkových hodín, budú 
mi pripravené a predložené pod-
klady pre uloženie sankcie, podľa 
čl.7, bod 3b, Dodatku č.3 k VZN 
č.1/2002.

Aj na základe Vášho listu som 
sa utvrdil v presvedčení, že je ne-
vyhnutné veľmi rýchlo spracovať a 
predložiť na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva Návrh VZN o pod-
nikateľskej činnosti a určení pravi-
diel času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb na území mesta 
Banská Štiavnica tak, aby upravo-
valo a špecifi kovalo čas predaja a 
prevádzky služieb najmä v blízkosti 
obytných zón.

Osobne vynaložím maximálnu 
snahu o to, aby v ňom stanovené 
podmienky boli vyvážené, aby ne-
poškodzovali ani občanov a náv-
števníkov mesta, ani prevádzkova-
teľov, poskytovateľov služieb.

Do doby schválenia iného znenia 
VZN, zostáva v platnosti VZN č. 
1/2002, s Dodatkami č1., 2., 3., 4., 
stanovuje prevádzkovateľom zaria-
dení povinnosť dodržiavať stanove-
né pravidlá. Ich dodržiavanie bude 
vo zvýšenej miere kontrolované prí-
slušníkmi MsPo.

S úctou Mgr. Pavol Balžanka

primátor mesta

Garáž pub pod Kalváriou

Mylne i lákavo zrejme pôsobí 
odbočka na Mládežníckej ulici 
smerujúca k Lesníckemu inter-
nátu. Od momentu, keď bola z 
dôvodu rekonštrukcie Kammer-
hofskej ulice presmerovaná do-
prava, je počet  ňou pomýlených 
motorizovaných návštevníkov 
nášho mesta skutočne nezane-
dbateľný. Nepreháňam, ale denne 
sú to desiatky, a počas víkendo-
vých festivalov  určite aj stovky 
automobilov, ktoré sa ocitnú na 
príjazdovej ceste k spomínanému 
internátu. Niektorí vodiči nechá-
pavo krútiac hlavami, sa hneď na 
parkovisku otočia, iní (najmä za-
hraniční) siahajú po mapách, pý-
tajú sa na cestu… Križovatka sa 
nachádza v strmej zákrute, kde 
sa navyše po vozovke pohybujú 
chodci, takže toto miesto si vy-
žaduje maximálnu pozornosť zo 
strany vodičov. Možno by stálo 
za zváženie uľahčiť im súčasnú 
dopravnú situáciu nejakou infor-
mačnou tabuľou.

J. Bernáthová

Možno by stálo za 
zváženie…
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ŠTVRTOK 12. 8. 2010 

KINO AKADEMIK

14:00 VYŠETROVATEĽ (Attila 
Gigor, Hungary, Sweden, Ireland 
2008, 107 min. – OV+ES) 

17:00 ČLOVEK A HRA (Martin 
Slivka, CSSR 1969, 24 min. – OV)

SEDMIKRÁSKY (Věra Chytilo-
vá, CSSR 1966, 73 min. – OV)
KAVIAREŇ  ARTCAFE

13:00 Hra je hra Árpád Schilling 
prezentácia v angličtine

20:00 hugo de gen (koncert)
AMFITEÁTER

21:00 KRVAVÁ PANI  (Viktor 
Kubal, CSSR 1980, 77 min – OV) 
BOTANICKÁ ZÁHRADA

23:00 Kung-fu lahôdky 

PIATOK 13. 8. 2010 

KINO AKADEMIK

10:00 Prekvapenie z archívu
13:00 PLAYTIME (Jacques Tati, 

France 1967, 155 min. – OV+SS) 
16:00 AUTO*MAT (Martin Ma-

reček, Czech Republic 2009, 90 
min. –  OV)

19:00 prezentácia prác a krát-
kych fi lmov Letného workshopu 
MPhilms 2010 
ART CAFE

15:00 Hra je hra: Mária Rišková 
(Slovakia) – prezentácia 
MESTSKÉ KULTÚRNE CENTRUM

12:00 Ozveny MMF ZOOM – 
ZBLIŻENIA, výber krátkych fi l-
mov 

17:00  Filmy v ofsajde  – OV+SS
LIBRESSO

19:00 Sigi Tobias – koncert s 16 
mm premietaním 
AMFITEÁTER

21:00 KDO CHCE ZABÍT JES-
SII? (Václav Vorlíček, CSSR 1966, 
80 min. – OV)
STARÝ ZÁMOK

23:00 SZULAMIT (Jenő Illés, 
Hungary 1916, 60 min. – OV)

hudobný sprievod: János Vázso-
nyi (saxofón) a DJ Suhaid
BANSKA STANICA

22:44 22:44 PARTY (DJ Čejka, 
akcia je otvorená verejnosti, vstup 
je zdarma)

SOBOTA 14. 8. 2010

KINO AKADEMIK

10:00 ZÓNA (Rodrigo Plá, 
Mexico, Spain 2007, 97 min. – 
OV+SS) 

13:00 TOPENIE PO ČÍSLACH  
(Peter Greenaway, Great Britain, 
Netherlands 1988, 118 min – 
OV+SS)

16:00 RUSKÁ RULETA (Géla 
Babluani, France, Georgia 2005, 
86 min. – OV+ES ) 

19:00 JDI ZA ŠTĚSTÍM! (Birds 
Build Nests Underground, Czech 
Republic 2009, 45 min.)
ART CAFE

14:00 Ozveny MFF ART FILM 
FEST 2010, výber krátkych fi lmov  
MESTSKÉ KULTÚRNE CENTRUM 

15:00 Hra je hra: Martin Ježek 
(Czech Republic) – prezentácia 

17:00 Filmy v ofsajde / Films in 
Off side – OV+SS
ČAJOVŇA KLOPAČKA

15:00 hravé leháro – premietanie 
detských fi lmov 

16:00 hravé leháro – šantenie s 
deťmi 
AMFITEÁTER

21:00 FUTBAL JE HRA (Milan 

Černák, CSSR 1966, 23 min. – 
OV)

LOLA BEŽÍ O ŽIVOT (Tom 
Tykwer, Germany 1998, 81 min. – 
OV+SS )
ČAJOVŇA KLOPAČKA

23:00 Horúčka sobotňajšej noci 
na Klopačke (Moustache, DJ sissi a 
šiši)  –  PARTY

NEDEĽA 15. 8. 2010

KINO AKADEMIK

11:00 INTERVIEW (Steve 
Buscemi, USA 2007, 83 min. – 
OV+SS)

14:00 FUNNY GAMES (Micha-
el Haneke, Austria 1997, 108 min. 
– OV+ES) 

17:00 
STRAŠIDLO (Rolan Bykov, USSR 
1983, 127 min. – OV+SS)
KAVIAREŇ ART CAFÉ

16:00 Hra je hra: Stefan Mateusz 
Szlachtycz (Poland) – prezentácia 
v angličtine

18:00 prezentácia prác a krát-
kych fi lmov Letného workshopu 
MPhilms 2010 

19:00 ĎAKUJEM, DOBRE (Má-
tyás Prikler, Slovensko 2009, 40 
min. – OV+ES)

- diskusia s režisérom 
ČAJOVŇA KLOPAČKA

15:00 hravé leháro – premietanie 
detských fi lmov 

16:00 hravé leháro – šantenie s 
deťmi 
AMFITEÁTER

21:00 HRANICE OVLÁDANIA 
(Jim Jarmusch, USA 2009, 116 
min.  – OV+SS)
Zmena programu vyhradená!

D. Chlapíková

PROGRAM 12. ROČNÍKA LETNÉHO 
FILMOVÉHO SEMINÁRA 4 ŽIVLY: HRA

1.str. Súčasťou celého podu-
jatia bol kultúrny program, ktorý 
bol zameraný na ľudovú tvorbu. 
Vystúpili v ňom multiinštrumenta-
listi Janko Palovič a Ľubo Tatarka, 
Janko Sekereš so synom zahrali na 
heligónkach detvianske melódie, 
sólisti z FS Urpín z Banskej Bys-
trice predviedli tance zo stredného 

Slovenska, a hudobná skupina Kel-
tieg zahrala chytľavé írske ľudové 
pesničky.

Vďaka nadšeniu a profesiona-
lite všetkých, ktorí sa podujatia 
zúčastnili a odviedli svoju prácu s 
radosťou, sa Námestie sv. Trojice v 
sobotu zmenilo na miesto stretnutí 
známych a priateľov, domácich aj 

turistov v atmosfére radosti a po-
hody.

Chceli by sme týmto poďakovať 
ľuďom, ktorí sa nemalou mierou 
zaslúžili o príjemný priebeh celej 
akcie,menovite: Jankovi Majsnia-
rovi, Hanke a Natálii Cvečkovým a 
Zuzke Prefertusovej. 

Zuzka Patkošová

Dobrá vôľa zdolala vrtošivé počasie
Zamračená obloha -usmievavé tváre – Nezabudnuté remeslá...MÚZEÁ

starý zámok
pondelok- nedeľa 9:00 - 18:00

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

galéria J. Kollára
pondelok - nedeľa 9.00 - 17.00
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
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 Obyvatelia nášho mesta ako 
aj návštevníci Banskej Štiav-
nice už iste zaregistrovali, že 
v centre mesta za VÚB bankou 
na Novozámockej ulici vznikol 
v „Zelenom dome“ nový reš-
tauračný pivovar pod názvom 
ERB. Zaujímalo nás všetko v 
súvislosti s jeho otvorením, 
a preto sme oslovili majiteľa 
pivovaru Ing. Eduarda Radu a 
položili mu pár otázok: 

P. Rada, čo Vás priviedlo k myš-
lienke realizácie pivovaru v Ban-
skej Štiavnici? "Toto mesto je pre 
našu rodinu srdcovou záležitosťou. 
Rozmýšľali sme, ako čo najefektív-
nejšie prispieť k jeho rozvoju a oži-
venie a kvalitná rekonštrukcia his-
torických budov v centre je podľa 
nás najlepšie riešenie. Podnikáme 
už vyše 20 rokov, tak sme sa roz-
hodli, že výnosy z našich fi riem 
použijeme na kúpu nehnuteľností 
s cieľom ich obnovy. Kúpili sme 
Hellanbachovský dom, Synagógu 
a Čačániovský dom, ktorý sme zre-
konštruovali na pivovar. Ten kto-
rý tvorí prvú etapu rekonštrukcie 
týchto objektov. Trvalo nám to iba 
11 mesiacov aj napriek hĺbkovej, 
kompletnej rekonštrukcii budovy.“

Prečo práve názov ERB? „ERB 
bola pôvodne skratka názvu jed-
nej z našich fi riem - Eduard Rada 
Breweries. Pri vytváraní zámeru 
podniku sme názov posunuli aj do 

heraldického významu, čo si náv-
števníci môžu všimnúť na našom 
logu. Neskôr sme pri spolupráci 
s pánom Čelkom, riaditeľom po-
bočky Štátneho archívu v Banskej 
Štiavnici, zistili, že úplnou náho-
dou vedie popod náš objekt sieť 
štôlní s rovnakým názvom." 

Čo všetko sa nachádza v ob-
jekte? "V prvom rade kompletná 
technológia na výrobu piva, ktorá 
zaberá väčšinu priestorov na prí-
zemí, ale srdce pivovaru - medená 
varňa - sa nachádza na poschodí 
priamo v reštaurácii. Veľa hostí sa 
domnieva, že ide len o atrapu, ale 
keď prídu v správnom čase, uvidia 
a aj ucítia samotné varenie, ktoré je 
príjemne aromatické a dotvára cel-
kovú atmosféru pivovaru. Aj ostat-
né časti technológie si návštevníci 
môžu pozrieť cez presklené dvere 
pri vstupe do ERBu. Na prízemí sa 
takisto nachádza "Banícka cimra" 
pre 25 ľudí, ktorú si hostia v prí-
pade záujmu môžu rezervovať na 
uzavreté akcie. "Čerešničkou na 
torte" je divadlo s kapacitou 111 
miest v podkroví objektu, kde ch-
ceme pravidelne usporadúvať kul-
túrne podujatia.“ 

Aké pivo vyrábate? „Varíme 5 
druhov piva, svetle 10°, 12° plzen-
ského typu, 13° tmavé, pšeničné ne-
fi ltrované pivo, tzv. Weizen. Našou 
špecialitou bude údené pivo, ktoré 
je vyrábané z údeného sladu. Mo-
mentálne zreje v tankoch a hostia 

ho budú môcť prvýkrát ochutnať 
asi o dva týždne. "Špeciality" typu 
melónové, broskyňové a podobné 
vyrábať nebudeme, pretože ich ne-
považujeme za pivo.“

Kde všade sa distribuuje pivo z 
Vášho pivovaru? „Bude ho možné 
dostať asi v 30 podnikoch s tou naj-
lepšou reputáciou, ktoré sú vybra-
né na základe prísnych kritérií po 
celom Slovensku."

Aké akcie plánujete robiť v di-
vadle? „Je to priestor pre malé ja-
viskové formy s predstaveniami 
do 5 hercov, ale takisto chceme 
usporadúvať hudobné koncerty. Už 
tento víkend sa nám po prvýkrát v 
divadle predstaví Ľuděk Sobota so 
svojimi hercami. Frekvenciu podu-
jatí zatiaľ nastavujeme na každý ví-
kend, ale až čas nám ukáže správnu 
intenzitu. Chceme spolupracovať 
napr. s divadlom Gunagu z Brati-
slavy, ale privítame radi aj amatér-
ske súbory, ktoré by mohli zaujať, 

pán Lasica a  sestry Vašáryové tak-
tiež prisľúbili spoluprácu. V budúc-
nosti plánujeme zrealizovať väčšie 
divadlo v Synagóge pre 260 ľudí, 
spolu s galerijnými priestormi. To 
bude poslednou, treťou etapou 
rekonštrukcie objektov v našom 
vlastníctve v centre Banskej Štiav-
nice. Rekonštrukčné práce plánuje-
me začať o jeden a pol roka.“

Budú priestory slúžiť aj na uby-
tovanie? „Po kolaudácii pivovaru 
začíname s rekonštrukciou tzv. 
Hellenbachovho domu v susedstve 
ERBu, z ktorého plánujeme vytvo-
riť štvorhviezdičkový hotel, prepo-
jený s pivovarom. Súčasťou budú 
terasovité záhrady s reštauráciou s 
výhľadom na historické centrum, 
wellness a parkovanie, ktoré je v 
Štiavnici veľkým problémom, uva-
žujeme aj o podzemnej garáži. Do 
roka by sa to mohlo podariť.

Za rozhovor poďakoval M.Kríž

Nový pivovar „Erb“ už v prevádzke

Sľubný rast exportu zaznamenal 
za prvý polrok tohto roku pivovar 
STEIGER, a.s., Vyhne. V porovna-
ní s prvým polrokom 2009 vyviezol 
o 41% piva viacej, čo predstavovalo 
3894 hektolitrov. Najvýznamnej-
ším pre export je aj v tomto roku 
maďarský trh, nasledujú ČR, Litva, 
Francúzsko, Rakúsko a Rusko. In-
formoval o tom riaditeľ pivovaru 
STEIGER Jaroslav Vysloužil.

,,Záujem o naše pivo v zahraničí 
je iniciovaný hlavne poznaním, že 
pivo varíme klasickým spôsobom 
a jeho chuť je prirodzená, typicky 
pravá pivná. STEIGER vyrába pivo 
spodne kvasené, stredne chmelené, 
takzvaného plzenského typu, ktoré 
zákazníkom chutí. Všeobecne je 

možno povedať, že v zahraničí je 
väčší záujem než u nás o pivo v ple-
chovkách a fľašové pivo. Dobre sa 
predávajú naše ležiaky - 12° pivá a 
tmavé pivá 11°“, konštatoval J.Vysl-
oužil.

Dodal, že STEIGER považuje za 
mimoriadny úspech zvyšujúci sa 
predaj sudového piva tejto značky 
na náročnom pivnom trhu v Česku. 
STEIGER sa tak stal druhou naj-
úspešnejšou slovenskou značkou v 
ČR, hneď za Zlatým bažantom.

Pivovar STEIGER predal na slo-
venskom trhu za prvý polrok 2010  
spolu 138 000 hl všetkých pív, čo je 
100% z vlaňajška. Celkové tržby za 
prvých 6 mesiacov dosiahli výšku 8 
mil. eur.  Slabší predaj z jari a hlav-

ne v daždivom máji dohnal pivovar 
v júni a ešte lepšie sa ukazuje júl. 
Dôvodom zmeny trendu je predo-
všetkým priaznivé teplé počasie, ale 
aj zlepšujúca sa situácia v slovenskej 
ekonomike. 

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

STEIGER je najstarším sloven-
ským pivovarom s bohatou tradí-
ciou a takmer nepretržitým vare-
ním od roku 1473. Pivo sa v ňom 
varí na najmodernejších výrobných 
zariadeniach, ale stále  klasickým 
postupom otvoreného a dlhodobé-
ho kvasenia. Dvojstupňové kvase-
nie v spilkách a ležiackych tankoch, 
s dlhodobým ležaním, dáva pivu 
jedinečnú, vyvážene horkastú chuť. 
STEIGER je čisto prírodný pro-
dukt, uvarený z pramenitej vody 
zo Štiavnických vrchov, kvalitného 
moravského jačmenného pivovar-
níckeho sladu a najlepšieho chmeľu 
zo žateckej oblasti. 

Ing. Štefan Kuča

STEIGER zvýšil za polrok export o 41% 

Pivovar Erb na Novozámockej ulici
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Ôsmy ročník festivalu nesie ná-
zov Capalest po stopách cyrilo-
metodskej tradície. Do Banskej 
Štiavnice opäť zavítajú umelci 
z rôznych oblastí umenia a z 
rozličných kútov Európy.

Po slávnostnom otvorení festiva-
lu na Trojičnom námestí zaznejú v 
Kostole sv. Kataríny verše majstrov-
ského diela európskej poézie, Pro-
glasu, ktorý je považovaný za prvé 
literárne dielo v spisovnom staro-
slovienskom jazyku. Inscenované 
čítanie Jozefa Šimonoviča bude 
sprevádzať súbor Musa Ludens a 
odznie i reprodukovaný hlas Mi-
chaela Lonsdala, francúzskeho her-
ca, známeho z H. Eccovej adaptácie 
Meno ruže.

Štvrtok večer sa publikum na ná-
dvorí Starého zámku znova ponorí 
do veršov. V tento večer zaznie bás-
nická skladba Vila Tereza od Ladi-
slava Novomeského, ktorý bol na-
priek svojej kontroverznej politickej 
minulosti považovaný za veľkého 
básnika. Do hlasov hercov Dušana 
Jamricha, Jean Luc Debattica, budú 
znieť husle Petra Vrbinčíka. 

Réžiu, spomenutých dvojjazyč-
ných inscenovaných čítaní má na 
starosti riaditeľ festivalu Michel de 
Maulne.

Svojou účasťou podporia festival 
už po niekoľkýkrát francúzski bás-
nici Bernard Noël a Guy Goff ette, 

grécky žijúci klasik Titos Patrikios 
a mnohí ďalší. Prednosť však budú 
mať bulharskí básnici, ktorých do-
konca režijne uvedie Dostena La-
vergne (bulharská poetka žijúca vo 
Francúzsku). Capalestu sa zúčastní 
približne dvadsiatka európskych, 
ale aj slovenských básnikov.

Piatkový večer sa divákom pred-
staví kórejská klavírna virtuózka, 
nositeľka viacerých významných 
hudobných ocenení a žiačka sveto-
vých klavírnych majstrov Mi Yong 
Lee.

Ďalším významným hudobným 
hosťom bude kontrabasista Yann 
Dubosa. Zaujímavosťou je, že bude 
hrať sólo súčasnú hudbu. Hoci má 
len dvadsaťpäť rokov, zaraďuje sa 
medzi päticu najlepších kontraba-
sistov sveta. 

Záverečný program festivalu 
bude opäť patriť hudbe. Na nádvorí 
Starého zámku sa predstaví bul-
harská umelkyňa Valia Balkanska. 
Jedna z jej piesní s názvom Delio 
Haidutin bola použitá pre projekt 

NASA, ktorý ju spolu s ďalšími vý-
dobytkami ľudstva poslal do vesmí-
ru pre prípadné stretnutie s inými 
civilizáciami.

Súčasťou Capalestu budú aj 
tento rok fi lmové predstavenia. 
Na programe sú významné diela 
bulharskej kinematografi e: Zlodej 
broskýň, dokumenty Viera a Veľká 
herézia (po premietnutí tohto diela 
bude nasledovať beseda so samot-
nou režisérkou Geny Traikovou. 
Sekciu fi lmov uzavrie majstrovský 
fi lm Lakované topánky neznámeho 
vojaka. 

Návštevníkom Capalestu nebu-
dú chýbať ani dopoludňajšie bese-
dy. Prvú z nich bude viesť Christos 
Ianaras, grécky fi lozof a teológ, na 
tému dávnej túžby po kresťanskom 
a geopolitickom zjednotení Vý-
chodu a Západu. Ďalšie ráno bude 
venované téme peňažnej krízy a 
Európy, ktorej sa zúčastní Pierre 
Clouet, radca Veľvyslanectva Fran-
cúzska v SR a ekonomický radca 
Pierre Compagnon. V. Cillagová

Capalest v znamení tradícií 

Dvanásty ročník Letného fi l-
mového seminára 4 živly, ktorý sa 
uskutoční od 12. do 15. augusta 
2010 v Banskej Štiavnici, dostal 
tému HRA. Okrem 15 celovečer-
ných fi lmov čaká návštevníkov bo-
hatý sprievodný program, worksho-
py a zaujímaví hostia. 

Po prvýkrát bude v programe se-
minára venovaný osobitný priestor 
nielen dospelákom, ale aj detičkám. 
Tohtoročná téma seminára – HRA 
– si to priam pýta. Miestnosť v ča-
jovni Klopačka zvaná aj leháro sa na 
dve popoludnia premení na hravý 
detský kútik. V sobotu aj v nedeľu 
od 15. do 18. hodiny v nej budeme 
premietať animované fi lmy, deti sa 
môžu prísť zahrať s netradičnými aj 
tradičnými hračkami. 

Na nedeľu je v spolupráci s taneč-
ným štúdiom ŠancaTanca priprave-
ná ukážková hodina kurzu Šantenia 
s deťmi. Ide o pestrú škálu činností, 
ktoré podporuj rozvoj dieťatka na 
fyzickej i mentálnej úrovni. Cieľom 
kurzu je rozvoj pohybových zruč-
ností, vytváranie kladného vzťahu 
k pohybu, odbúranie nadbytočnej 
energie a najmä strávenie príjem-
ného času v spoločnosti iných detí. 
Hodina má pevnú štruktúru a je 
sprevádzaná detskou hudbou, rie-
kankami a pesničkami. Ukážková 
hodina šantenia je vhodná pre deti 
vo veku 2-4 roky v sprievode dospe-
lého, ktorý sa do činností s dieťaťom 
aktívne zapája. Hodinu bude viesť 
lektorka Petra Christophoryová, 
ktorá sa okrem svojich dvoch detí 

„teší“ aj z aktivít pre tehotné ženy 
a mamy s bábätkami, s ktorými v 
ŠanciTanca pravidelne tancuje. 

Na hodinu Šantenia je vstup voľ-
ný, netreba sa vopred prihlasovať, 
no počet účastníkov je obmedzený 
kapacitne. 

Program hravého lehára: 

Sobota 

15:00 – 16:00  premietanie fi lmov 
16:00 – 18:00  voľná zábava
 

Nedeľa 

15:00 – 16:00  premietanie fi lmov 
16:00 – 16:45   šantenie s deťmi 
16:45 – 18:45  voľná zábava

D. Chlapíková

Hravé leháro v čajovni  

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

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

Dám do prenájmu 3-izbový  
zariadený apartmán v historic-
kom jadre Banskej Štiavnice. Sa-
mostatné WC, kúpeľňa, vírivka. 
Zimná záhrada so zabezpečenou 
starostlivosťou. Vhodný aj ako re-
prezentačný kancelársky priestor. 
Cena: 540,- eur/mesačne + ener-
gie. Kontakt: 0907 302 262, 0905 
987 404.

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

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

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

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

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

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

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

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

Predám garáž, tel.č.: 0918 474  
861

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

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

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

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

Reality
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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. Ďalej oznamuje, že ponúka 
na odpredaj prebytočný hnuteľný 
majetok

Bližšie info na www.soulesnic-
kebs.sk a informačnej tabuli v SOŠ, 
E.M.Šoltésovej 5, 969 51 Banská 
Štiavnica.

Ing. Andrea Bednářová riaditeľka SOŠ

Dňa 19. augusta 2010 od 10,00 
do 12,00 hod. členovia výboru ZO 
SZPB v Banskej Štiavnici v klube 
dôchodcov na Námestí svätej Tro-
jice 7 budú k dispozícii pre členov 
ZO. 

Predseda ZO SZPB Anton Greguss 

Firma SIBA col. s.r.o. – Far-
by, laky, železiarstvo (na starom 

ihrisku pod plavárňou) vás dňa 
8.9.2010 srdečne pozýva na Deň 
otvorených dverí, spojený s pre-
zentáciou fi riem: Fischer, Rems, 
Metabo, Dewalt, Proma, Benner, 
Technaco-Jonesway. Čakajú na vás 
akciové ceny na výrobky prezento-
vaných fi riem, 10 % zľavy na celý 
sortiment predajne, guláš a pivo 

zdarma, hudba a súťaže o atraktív-
ne ceny. Tešíme sa na vašu účasť!

Dňa 29.7.2010 sme sa 
navždy rozlúčili s Petrom 
Ivaničom vo veku 37 rokov. 
Touto cestou srdečne ďaku-
jem pani farárke Sarvašovéj 
zo Sáse, starostke obce Beluj 
pani Slávke Cibuľovej, za ich 
dôstojnú rozlúčku s mojím 
synom. Ďakujem Stanke Ša-
kovej a pohrebným nosičom 
z Banskej Štiavnice, ako aj 
Peťkovým súkmeňovcom,  
všetkým susedom a známym,  
ktorí vyprevadili môjho syna 
na jeho poslednej ceste. Od-
počívaj v pokoji.

 Emília Ivaničová a smú-
tiaca rodina

Bludná hviez-
dička nášho mes-
ta Edko Wágner 
oslávil 5.augusta 
2010 svoje krásne 
65.narodeniny. 
Za všetkých, ktorí ho majú 
radi, mu do ďalších rokov 
života prajeme veľa dobra, 
lásky a Božieho požehnania

Redakcia ŠN

OZNAMY

Oznamy

v SOBOTU (14.08.2010) o 20.00

do nového štiavnického diva-
dla na zábavné predstavenie

Luďka SOBOTU a jeho hostí
V humorných scénkach sa 

predstavia:
Luděk Sobota a Adriena So-

botová - herci, speváci, komici, 
scenáristi

Libor Petrů - spevák a imitá-
tor

Petr Jablonský - imitátor
Legendárna osobnosť českého 

divadelného a fi lmového sveta sa 
predstaví na nových divadelných 
doskách štiavnického divadla v 
pivovare ERB. Príďte sa pozrieť 
na zábavné divadelné vystúpe-
nie, v ktorom Luděk Sobota a 
jeho hostia predstavia najúspeš-
nejšie scénky, dialógy a monoló-
gy. Nenechajte si ujsť jedinečný 
kultúrny zážitok plný humoru a 
imitácií známych českých a slo-
venských osobností. 

Zábavné predstavenie, 90 min., 
cena vstupenky: 20€. 

Rezervovať vstupenky je mož-
né od 5.8.2010 na tel.č.: 0917 440 
985. Vstupenky je možné zakúpiť 
v predpredaji v pivovare ERB a 
informačnom centre v Banskej 
Štiavnici od 10.8.2010.

Pivovar ERB vás srdečne 
pozýva

Oznam pre diabetikov

Diabetici liečení inzulínom aj 
antidiabetikami majú možnosť 
sa zaočkovať proti žltačke typu 
B zadarmo. Slovenská diabeto-
logická spoločnosť spoločnosť 
odporúča diabetikom očkovanie 
proti žltačke typu B. Patria do 
rizikovej skupiny pre ich častý 
kontakt s krvou, častejšie potre-
bu lekárskych ošetrení a častý 
výskyt otvorených rán, ktoré sú 
vstupnou bránou infekcie. Viac 
informácií sa dozviete u praktic-
kého lekára.

Oznam



8 12. augusta 2010KALEIDOSKOP

Na najväčšom stredoeurópskom 
knižnom podujatí Svět knihy, ktoré 
sa konalo v Prahe, bolo prezento-
vané prvé mesto UNESCO na Slo-
vensku. Štiavnický rodák, fotograf a 
publicista Vladimír Bárta, na tom-
to podujatí predstavil hneď tri zau-
jímavé knižné diela, ktoré vytvoril 
a vydal so svojím synom a v kto-
rých bolo zastúpené aj naše mesto. 
Bola to publikácia: Slovensko – his-
torické mestá, ktorú v marci tohto 
roku vyhlásili za najkrajšiu knihu 
o Slovensku, ďalej Sprievodca po 
hradoch, v ktorej bol bohatý ma-
teriál o Starom i Novom zámku a 
o zrúcaninách Sitnianskeho hradu. 
No najväčšiu pozornosť si v met-
ropole Českej republiky vyslúžilo 
najnovšie vydanie úspešnej knihy 
Banská Štiavnica – perla sloven-
ských miest. Návštevníci veľtrhu 
ocenili zaujímavé spojenie obra-
zovej knihy, vhodnej ako darček, 
s praktickými informáciami pre 
turistov. Prínosom knihy Banská 
Štiavnica - perla slovenských miest 
je hlavne to, že je jedinou knihou 
sprievodcovského charakteru o 
Štiavnici, dostupnom v celosloven-
skej distribučnej sieti, ale i v Českej 
republike. 

Dielo okrem priblíženia naj-
významnejších prírodných a 
historických skvostov nášho 
mesta,prináša aj účelné informá-
cie sprievodcovského charakteru, 
služby, cestovného ruchu (mapky 
mesta, tajchov, najlepšie reštaurá-
cie, štýlové kaviarne, kvalitné uby-
tovanie, pre región charakteristické 
kúpeľné a wellnes strediská, najdô-
ležitejšie tel. čísla), ale aj veľa iných 
užitočných informácií. Samozrej-

mosťou sú aj jazykové mutácie, 
ktoré knihu sprístupňujú ešte väč-
šiemu počtu čitateľov. Konkrétne 
v jazyku slovenskom, anglickom, 
nemeckom a maďarskom. 

Zároveň sa v knihe prezentujú aj 
významné banskoštiavnické fi rmy, 
ktoré vydanie tejto krásnej a uži-
točnej obrazovej knihy podporili.

Jeden z výtlačkov knihy Banská 

Štiavnica – perla slovenských miest 
po skončení podujatia Svět knihy 
odovzdal autor, Vlado Bárta st. 
do múzea hlavného mesta Prahy. 
Publikáciu prevzala Mária Deme-
terová, zástupkyňa múzea a pred-
staviteľka Klubu Slovákov v Prahe, 
ináč rodáčka zo susednej Hodruše-
Hámrov.

Bc. Martina Bártová

Perla Slovenska - Banská Štiavnica 
v metropole Českej republiky

V dňoch 4. a 5. septembra 2010 
sa uskutoční v areáli svätoanton-
ského kaštieľa už 20. - jubilejný 
ročník celoslovenských poľovníc-
kych slávností – Dní Sv. Huber-
ta. Program osláv v Štiavnických 
novinách v auguste uverejníme. 
Medzi novinky v programe patrí 
i Hubertovská kvapka krvi. Už te-
raz sa obraciame na dobrých ľudí z 

Banskej Štiavnice a okolia s výzvou 
darovať krv a pomôcť tak tým, 
ktorí to najviac potrebujú. Dobro-
voľné darcovstvo krvi má v oblasti 
Banskej Štiavnice bohaté tradície. 
Veríme, že i v sobotu 4. septembra 
- dopoludnia od 8.00 do 12.00 hod. 
v kaštieli zo strany parku mnohí 
naši spoluobčania darujú krv. Kaž-
dý, kto krv daruje, dostane od mú-

zea vstupenku na návštevu kaštieľa, 
ktorú môže potom v priebehu roka 
využiť. Tým, ktorí pomôžu, vopred 
ďakujeme. Tešíme sa na Vašu účasť 
na oslavách.

 Marian Číž

Hubertovská kvapka krvi

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

Streda 18.8.

NOČNÁ MORA  Z ELM STREET
Horor, USA, 2010, 102 min., MP 18, Vstupné:2,50 eur
Skupinku študentov z predmestia viaže jedno spoločné puto - všetkých v 
spánku prenasleduje Freddy Krueger, desivý znetvorený vrah.
Pokiaľ nezaspia, môžu ochrániť jeden druhého...ale akonáhle niekoho 
premôže spánok, niet úniku.
Začiatok premietania: 20:30 hod.

Nedeľa 22.8.

AKO VYCVIČIŤ DRAKA
Animovaný USA, 2010, 97 min., Vstupné:2,50 eur
Vikingovia sú tvrdohlavý národ a len veľmi neradi menia svoje zvyky. Žijú 
v dedinke na ostrove v mori a ich najväčší problém sú draci, ktorí krad-
nú ovce, ničia obydlia, ale to je vikingský chlebíček – cez deň opravovať 
domy, v noci bojovať. Hiccup je syn náčelníka Stoicka, mocného chlapí-
ka, ktorý nedáva svojej ratolesti šancu stať sa bojovníkom. Ale jedného 
dňa sa predsa Hiccup pustí do tréningu, no namiesto hlušenia drakov sa 
mu podarí s jedným zraneným skamarátiť a začína veľké zakázané dob-
rodružstvo... Začiatok premietania: 20:30 hod.

15.8. Amfi teáter pod Novým zámkom
17.30 Sitňanka
19.00 Piccolo Band Brass Quintet
21.00 Kino: Štyri živly 
Kto má rád dychové nástroje, príde si na 
svoje počas tohto večera, v ktorom okrem 
domácej dychovej hudby vystúpi atraktívny 
hosť z Banskej Bystrice. Po skončení kon-
certov bude nasledovať záverečný fi lmové-
ho seminára 4 živly.

Bol studený daždivý deň. Tri 
malé telíčka bojovali o život. 
Boli to tri malinkaté, ešte slepé 
mačiatka, ktoré nerozumeli 
tomu, prečo je všade mokro, 
prečo sa im ťažko dýcha, prečo 
nie sú v teple doma. Boli to tri 
malinkaté mačiatka, vyhodené 
v igelitovom vrecku na lúke!

Mačiatka sme aj vďaka ochotným 
ľuďom previezli do Trnavy, k ich 
opatrovateľke Lucke) Bohužiaľ, po 
týždni svoj boj o život dvaja z drob-
cov prehrali. 

Chunky, ako ho nazvala Lucka, 
žije. Ako jediný zo súrodencov boju-
je ďalej. Je to tigrík s neodolateľným 
pohľadom. Pozrite sa mu do očiek! 
Už odpustil ľuďom, že sa ľahostajne 
a bez štipky citu správajú k bezbran-
ným. Jeho príbeh a fotky nájdete na 

našej stránke. Chunky však nie je 
jediný tvorček vyhodený bez štipky 
úcty...

Prevažne jarné a jesenné obdobie 
je pre každého človeka, čo pomáha 
zvieratám v núdzi, na ulici, týraným 
a vyhladovaným psom a mačkám, 
obdobie plné obáv... Tento čas kaž-
doročne prináša množstvo vyhode-
ných, vyhladovaných zvierat na uli-
ciach...Tento rok sme už v Banskej 
Štiavnici prichýlili vyhodené ma-
čiatka v igelitovom vrecku, mačiatka 
z kontajnera, mačiatka vyhodené v 
krabici na ulici, na cestách, na síd-
lisku! Prichýlili sme šteniatka, ktoré 
nikto nechce...

Chceli by sme apelovať na ľudí, 
ktorí majú svoju mačičku, či sučku 
a ktorí nevedia nájsť domov pre ich 
potomstvo. Kontaktujte OZ Túlavá 
labka (www.tulavalabka.sk), v rámci 

nášho kastračného programu vám 
môžeme pomôcť s kastráciou vášho 
zvieratka, poradiť. Zabránite tým 
zbytočnému umieraniu mačiatok, 
šteniatok...

Začali sme s odchytom a kastrá-
ciou mačičiek na sídlisku Drieňová, 
na Križovatke a postupne chceme 
pokračovať aj v iných častiach mesta. 
Domov sme našli niekoľkým krás-
nym mačacím tuláčkam. Zarazilo 
nás nadávanie od ľudí, lebo to nero-
bíme preto, že nemáme čo s voľným 
časom. Robíme to preto, lebo nám 
záleží na našom meste, na ľuďoch a 
predovšetkým na zvieratách, ktoré 
sa aj vinou človeka dostávajú na naše 
ulice...Preto práve človek by im mal 
pomôcť a snažiť sa niečo napraviť. 

Každý z nás môže pomôcť! Či už 
vytvorením dočasnej opatery pre 
zvieratko, adopciou, fi nančnou pod-

porou, propagáciou, šírením osvety... 
Potrebujeme aj VAŠU POMOC! Ak 
sa staráte o mačičky na ulici, kontak-
tujte nás, prosím. Vaša pomoc pri 
odchyte zvieratka je dôležitá! 

OZ Túlavá labka ďakuje všetkým 
ľuďom, ktorí nás podporujú, či už 
fi nančne, propagáciou či materiálne. 
Ďakujeme za každé podporné slovo.

Bližšie informácie o nás, o našej 
činnosti, o zvieratkách v núdzi, o 
kastračnom programe nájdete na 
našej stránke: www.tulavalabka.sk. 

OZ Túlavá labka

Mačiatka vyhodené vo vrecku ?!
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Naše nádherné mesto, ktoré 
bolo ako prvé, zo všetkých sloven-
ských miest, zaradené do Zozna-
mu svetového dedičstva UNESCO 
sa môže pochváliť ďalším vkusným 
propagačným materiálom. Je ním 
pexeso, populárno-obrázková hra 
pre deti a ich rodičov. Vytvoril ho 
štiavnický rodák Vladimír Bárta v 
spolupráci so svojím synom. Ob-
sahom pexesa sú krásne farebné 
fotografi e najvýznamnejších ban-
skoštiavnických pamätihodností. 
Autori doposiaľ pripravili až 41 
rôznych pexies o Slovensku, pri-
čom o samotnej Banskej Štiavnici, 
okrem nového pexesa, ešte vyšli: 
Pexeso Banská Štiavnica, Pexeso 
štiavnické tajchy, Pexeso Banská 
Štiavnica hrady, zámky, kaštiele, 
kláštory, pevnosti, strážne veže 

Štiavnických vrchov, Pexeso Ban-
ská Štiavnica - Mesto UNESCO.  

V histórii je to prvých päť pe-
xies, ktoré doteraz o našom meste 
vyšli. Zbierkou piatich krásnych 
pexies sa, okrem Štiavnice, nemô-
že pochváliť doposiaľ žiadne mesto 
na Slovensku. 

Nové pexeso, Banská Štiavnica – 
Mesto zlata a striebra, je zostavené 
z fotografi í najznámejších pamia-
tok mesta a okolia, ktoré bolo bo-
haté na zlaté a strieborné poklady. 

Autori, okrem pekných obráz-
kov a textového manuálu (pre 
tých, ktorí túto hru ešte nepozna-
jú), obohatili pexesový hárok aj o 
dve mapky. Prvá predstavuje Štiav-
nické vrchy s vyznačením všetkých 
obcí, kostolov, kaštieľov, zámkov a 
hradných zrúcanín. Druhú map-

ku – plán mesta s kresbami naj-
významnejších pamiatok ocenia 
aj turisti, lebo im pomôže pri spo-
znávaní krás a vzácností Banskej 
Štiavnice. 

Pribudlo aj ďalšie nové pexeso, 
ktoré je síce o Slovensku, ale pre 
Štiavničanov bude isto zaujímavé, 
lebo ani tu naše mesto nechýba.

Dve nové pexesá vyšli len v li-
mitovanom náklade, čo z nich 
robí atraktívne zberateľské kúsky. 
Záujemci sa nimi už môžu zo-
známiť na predajných miestach: v 
suveníroch Trotuart, suveníroch 
Diela a dielka, kníhkupectve pani 
Drbohlavovej,  v expozíciách Slo-
venského banského múzeu a v In-
formačnom centre mesta. 

Klub fotopublicistov

Slovenského syndikátu novinárov

Banská Štiavnica má nové pexeso
Nové krásne pexeso o Banskej 

Štiavnici môže byť aj vaše. Stačí 
ak v priebehu nasledujúcich šty-
roch čísiel ŠN správne odpoviete 
na súťažné otázky. Na záver na-
šej súťaže autori pexesa, Vladi-
mír Bárta a Vladimír Barta ml., 
spolu so šéfredaktorom novín 
vyžrebujú štyroch čitateľov, ktorí 
si v redakcii môžu prevziať svoje 
výhry. 

1. V pexese sú tri historické pa-

miatky. Rodine Coburgovcom 

patril:

a/ Nový zámok
b/ Starý zámok
c/ kaštieľ vo sv. Antone
Správne odpovede posielajte 

do redakcie ŠN, alebo osobne na 
adresu Kammerhofská 1 (budova 
bývalého Katolíckeho gymnázia 
a Katolíckeho spolku pri hoteli 
Grand), v termíne do 8. septem-
bra 2010. 
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Letná súťaž 
Štiavnických novín

Azda každý človek má svoje 
obľúbené miesta, kam sa rád 
vracia. Banská Štiavnica a jej 
okolie otvárajú širokú pohos-
tinnú náruč všetkým, ktorí jej 
neobyčajné dary nesebecky, s 
úctou a vďakou prijímajú.

Ja som svoje milé prázdnino-
vé zátišie našla pred niekoľkými 
rokmi pri Evičkinom jazere. Mám 
rada ľudí, ale preplnené pláže, či 
nekonečné okrikovanie štvorno-
hých miláčikov, ktorí vám nako-
niec aj tak poskáču po deke, mi 
pri chvíľach odpočinku nechýbajú. 
Toto malebné jazierko ponúka krá-
su, relax, pokoj, aj intimitu. Všetko 
by sa zdalo ideálne, keby…

,,Toto je haluz, úplná vidiec-
ka romantika, sem raz musíte 
dojsť…“ afektovaný telefonát 
dámy s veľkým klobúkom sa pros-
te nedal nepočuť. Na zadnej lúke, 

v bezprostrednej blízkosti jazera, 
parkovalo nápadné terénne auto. 
Napriek oznamu o zákaze stano-
vania na informačnej tabuli pri 
príjazdovej ceste si roztomilý pá-
rik rozložil svoje hypermarketové 
,,šapitó“ s grilom, záhradným ná-
bytkom, ležadlami, slnečníkmi a 
kopou iného zbytočného harabur-
dia. Chýbala azda už len plazmová 
televízia. Na nás ,,domorodcov“, 
ktorí si v pohode vystačíme s jed-
nou dekou , knihou a uterákom, 
pôsobil ich divný luxus a provo-
katívne správanie trochu komicky. 
Ale to len do chvíle, kým neodišli. 
Smútok, ľútosť a zlosť nami lomco-
vali, keď sme pod stromami, kde 
vždy rástli utešené dubáčiky, zba-
dali dve obrovské kopy odpadkov, 
ktoré spomínaní návštevníci počas 
víkendu ,,vyprodukovali“. Tie sme-
ti sú tam dodnes a bolo by naivné 
dúfať, že ich odvezú priatelia, kto-

rých sem s nadšením telefonicky 
pozývali. Pritom len o pár metrov 
ďalej, popri hrádzi, sú umiestnené 
stojany s vrecami na odpadky. Za-
ujímavé je aj to, že zákaz stanovať 
pri Evičkinom jazere sa porušuje 
takmer každý letný víkend. Svoje 
o tom vedia obyvatelia blízkych 
domčekov, aj dubový lesík, ktorý 
sa stal nedobrovoľnou zásobárňou 
dreva pre táborové ohne, verejnou 
toaletou, aj smetiskom. O rybárče-
ní tu radšej pomlčím. Niekedy len 
ŠPZ poodkrývajú rúško anonymi-
ty skupiniek mladých ľudí z celého 
Slovenska, ktorí vyhľadávajú zele-
nú romantiku v prírode. Našťastie 
nie všetci sa správajú tak, ako 
spomínaná dvojica a im podobní. 
Mnohí z nich majú tento ,,kútik 
sveta“ naozaj radi a podľa toho, čo 
tu po sebe (ne)zanechávajú, mož-
no usúdiť, že sa sem ešte túžia nie-
kedy vrátiť.  Janka Bernáthová

Miesto krásnych návratov

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

Predám alebo dám do prenájmu  
zabehnuté kaderníctvo, tel.č.: 0907 
431 551

V budove Ortler na ul. Dolná  
6/A dám do prenájmu kancelárske 
priestory. Sú vhodné pre kaderníc-
tvo a kozmetiku, tel.č.: 0903 148 
876

Reality

Služby

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

Akútny nedostatok krvi 

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

Krv je možné darovať v pracov-
né dni v dopoludňajších hodinách 
na jednotlivých transfúznych 
službách po celom Slovensku, 
ako aj na hematologicko-trans-
fúznych oddeleniach jednotlivých 
nemocníc.

Oznam
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Služby

Inzercia

I. kolo 4. liga dospelí

B. Štiavnica – Žiar/Hr. 1:4 (1:3), 
gól: Kuruc (11m kop)

Pažout – Halát, Dulaj, Kuruc, 
Budinský D., Drexler (46’ Pajer-
ský), Necpal, Mayer (75’ Lupták), 
Barák N. (79’ Vereš), Kosec, Kmi-
niak

V prvom kole sme narazili na 
skúsené mužstvo, ktoré bude ur-
čite útočiť na popredné priečky, 
čo potvrdilo aj na našom štadióne 
a zaslúžene získalo 3 body. Do ve-
denia mohlo ísť naše mužstvo už v 

8’. Drexler našiel pekným pasom z 
pravej strany nabiehajúceho Kmi-
niaka, no ten z 10 m strelil tesne 
vedľa. V rozpätí 22 - 40’ hostia 
strelili 3 góly a o výsledku bolo 
rozhodnuté. Pred odchodom do 
kabín sme z 11 m kopu Kurucom 
znížili stav stretnutia. Za zmienku 
stojí 69’, keď strela Budinského z 20 
m opečiatkovala ľavú tyč brankára 
hostí. V 78’ hostia potvrdili rolu 
favorita a štvrtým gólom uzavreli 
skóre celého stretnutia. V novej 
sezóne prišli do mužstva: Maroš 

Pažout – zo Žiaru/Hr – prestup, 
Igor Vereš – B.Bystrica – prestup, 
Vladimír Kosec – B.Bystrica – pre-
stup, odišli – Mário Čiliak – Brus-
no – hosťovanie, Viktor Budinský 
– B.Bystrica – hosťovanie. 
Kam na futbal?

IV. liga dospelí 2.kolo 15.8. o 
16,30 hod. Kováčová – B.Štiavnica

IV. liga dospelí 2.kolo 15.8. o 
16,30 hod. Žiar/Hr. – Št. Bane

IV. liga dorast 2.kolo 14.8. o 14 
hod. Šalková – B.Štiavnica

FUDO

Ďalší zahraničný úspech štiav-
nického bežeckého veterána. Dňa 
7.8. sa v Maďarskom meste Tata 
bežal už 27. ročník medzinárod-
ného minimaratónu. Na 14 km 
trať sa postavili bežci z Poľska, 
Slovenska, Česka, Talianska, Ru-
munska, Nemecka a Maďarska. 
Spolu ich bolo 735, z ktorých náš 
bežec v celkovom poradí dobehol 

na 39. mieste. Tento pretek sa už 
tradične behá okolo dvoch jazier 
(Staré jazero a Csekeiho jazero). 
Náš zástupca Dano Matis sa zďa-
leka nestratil, prialo aj počasie (za-
mračené, občasný slabý dážď). V 
kategórii Muži 45-49 roční štarto-
valo 50 bežcov, víťazom sa stal náš 
Daniel Matis s prehľadom.
Výsledky v kategórii:

1. Matis Daniel – Tanad Sport – 
SVK – 51:47

2. Blaschek István – HUN – 
54:07

3. Varga István – HUN – 54:53
Celkovým víťazom celých pre-

tekov sa stal Salvatore Conlas z 
Arenzano – Taliansko, časom: 
43:40.
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Ďalší úspech Daniela Matisa
Chcete predať 

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

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

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

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

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

Predám štiepané dre- 
vo 1pm/39€ a metrovicu 1 
pm/29,50€, 0908 531 348

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

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

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

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

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 

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

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

Vykonávam búracie a výko- 
pové práce a rekonštrukciu bu-
dov, tel.č.: 0944 164 590

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

Zrod legendy býva rôzny. V 
štiavnických súradniciach 
ju chtiac - nechtiac vytvorila 
osobnosť Andreja Kmeťa Ve-
lebou Sitna, ináč jedinečného 
komplexného diela, ktorým 
ospieval malebnosť najvyššie-
ho vrcholu Štiavnického po-
horia. Ako je už jasné, netýka 
sa teda mestých legiend, ale 
dominanty tohto magického 
vrchu, unikátnej rozhľadne, 
alebo pavilónu či fi lagórie ak 
chcete, ako sa jej v čase minu-
lom vravelo. Ide o najstaršiu 
stavbu svojho druhu v Európe, 
ktorú podľa Andreja Kmeťa, 
ako píše v uvedenom diele,  
...“na temene Sitna postavil 
Mikuláš Koháry roku 1727 fi la-
góriu a skoro súčasne i kaštieľ 
vo Svätom Antone“.... 

V oboch prípadoch sa, žiaľ, veľmi 
mýlil ! 

Avšak historická interpretácia 
človeka takéhoto kalibru dostala 

krídla a stala sa neporaziteľnou. 
Niet preto divu, že aj mnohí reno-
movaní autori ju preberajú bez ďal-
šieho hlbšieho skúmania. Nájdete 
ju takmer v každom prameni ako 
historický fakt. Omylu som sa ke-
dysi nevyhla ani ja, ani iní autori 
píšúci o Sitne, dokonca ani Ivan 
Herčko vo svojej publikácii Banská 
Štiavnica na starých pohľadniciach, 
kde pri pohľadnici č. 134 tento ne-
správny údaj uvádza. ( Dúfam, že sa 
za toto upozornenie na mňa nena-
hnevá ! )

Podľa dobových archívnych pra-
meňov ju dal totiž postaviť gróf 
Andrej Jozef Koháry, otec Mikulá-
ša Koháryho. Mikuláš bol jeho pr-
vorodeným synom a narodil sa vo 
Svätom Antone v roku 1721. Tu si 
všimnite rok jeho narodenia a uvá-
dzaný rok postavenia rozhľadne ! 
Takže prvý Kmeťov omyl. Je totiž 
nemysliteľné, aby šesťročné dieťa, 
čo ako geniálne, dalo postaviť skú-
koľvek stavbu. V skutočnosti sa tak 
stalo v čase výstavby prenčovského 

kostola, ktorý bol stavaný okolo 
roku 1736.

Keď sa Andrej Jozef Koháry v 
roku 1731 stal defi nitívne majite-
ľom rodových majetkov, previezol 
rodinné sídlo z Čabrade do Svätého 
Antona. Tu dal v rokoch 1744-1750 
prestavať dovtedy dvojkrídlový 
kaštieľ na veľkolepé reprezentatívne 
šľachtické sídlo, ako ho poznáme 
v súčasnosti. Nuž a toto je druhý 
Kmeťov omyl. Nie skoro súčasne s 
fi lagóriou, ale o hodne neskôr, ako 
napovedajú horeuvedené roky.

Dlho som sa odhodlávala napísať 
tieto riadky, spytovala som svoje 
vnútro „nebude to priveľká trúfalosť 
označiť takého velikána za omylné-
ho a ako to príjme verejnosť?“ Nuž, 
ako vidíte a čítate, zvíťazilo odhod-
lanie, odhodlanie v knihe dejín 
opraviť, čo sa opraviť dá. Osobnosť 
Andreja Kmeťa mi to tam hore isto 
odpustí a ďalší autori píšúci o ma-
jestáte Sitna si pri faktografi i dajú 
väčší pozor. Aspoň dúfam.

Oľga Kuchtová

O rozhľadni na Sitne

Futbal: Zvíťazila skúsenosť
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INZERCIA

Prenajmeme 4-izbový 
apartmánový mezonetový 
byt ( 118 m2) v  Banskej 
Štiavnici, na ulici A.T.Sytnia-
nskeho 2. (oproti autoškole 
Bosák). Mesačný nájom 260,-
€ + energie. KONTAKT: 045/ 
692 2080 Tidly, s.r.o.

Prenajmeme 2 - izbový 
byt (68,12 m2)  v Banskej 
Štiavnici na ulici A.T.Sy-
tnianskeho 2 (oproti 
autoškole Bosák). Mesač-
ný nájom 222 € + energie. 
KONTAKT: 045/ 692 2080 
Tidly, s.r.o.

Prenajmeme 3-izbový 
byt na ulici Dolná 27, 1. 
posch., mesačný nájom 
280 € + energie, možnosť 
odkupu  –  40.000 €, mož-
nosť kúpiť aj na splátky. 
KONTAKT: 045/ 692 2080 
Tidly, s.r.o.

Prenajmeme nové kan-
celárske priestory (40m2) 
v Banskej Štiavnici, na 
ulici Dolná 5. Mesačný 
nájom 265,-€ bez energií. 
KONTAKT: 045/ 692 2080 
Tidly, s.r.o.


