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Inzercia

Tak to sme sa dozvedeli minu-
lý týždeň 19.4.2011, keď sa v kine 
Akademik udeľovali ceny v týchto 
oblastiach. Komisia kultúry, spolu 
s občanmi nominovali trojicu oce-
nených v troch kategóriách – osob-
nosť, kolektív a podujatie. Spolu 
potom vybrali jedného symbolic-
kého víťaza v každej kategórii.

Športovcov nominovali športové 
kluby Banskej Štiavnice a komisia 
športu.
Ocenení v oblasti kultúry za rok 

2010:

Osobnosť: 1. Petrová, 2. Šamová, 3. 
Bernáthová,

Kolektív: 1.ZUŠ, 2.Texasky, 3. Živena,
Podujatie: 1. BŠ v umeleckom slove 

a hudbe (POS), 2. Mesiac úcty k star-
ším (Živena), 3. Deň matiek (Živena).

Ocenení v oblasti športu za rok 

2010:

Kategória žiaci a dorast: 
Žiaci – Miroslav Gregáň (Fut-

balový klub Sitno), Monika Ma-
runiaková (Plavecký klub), Matúš 
Berlanský (Plavecký klub), Matej 

Ernek (Plavecký klub), Jakub Lon-
gauer (Plavecký klub)

Dorast – Martin Dobrovič (Stol-
notenisový oddiel LN Trade), Vik-
tor Budinský (Futbalový klub Sit-
no), Denisa Tenkelová (Plavecký 
klub), Martin Krátky (Auto-moto 
klub Sitno), Marián Adamský (Pla-
vecký klub) 3.str.

Kto bol najlepší v oblasti kultúry a športu

V stredu od 9. hod. sa konalo 
v Kultúrnom centre v Banskej 
Štiavnici prvé výjazdové zasad-
nutie Banskobystrického samo-
správneho kraja. V tejto súvis-
losti nás zaujímali podrobnosti 
tohto stretnutia, preto sme p. 
predsedovi BBSK  Ing. V. Maň-
kovi položili pár otázok:

1. Prečo ste sa rozhodli usporiadať 

zasadnutie BBSK práve v B.Štiav-

nici?

Chceme ísť do regiónov, v kto-
rých sa zasadnutie zastupiteľstva 
ešte nikdy neuskutočnilo. Banská 
Štiavnica a jej spádové územie je 
regiónom, ktorý zásadným spôso-
bom postihli štrukturálne zmeny 

v priemysle po roku 1989 (útlm 
banskej činnosti, privatizácia a ná-
sledné odsťahovanie tabakového 
priemyslu, vplyv čínskej konku-
rencie na textilný priemysel, ... ). 
Do dnešného dňa sa s dôsledkami 
týchto zmien nepodarilo vyrovnať. 
Napriek ťažkej súčasnosti je ne-
sporné, že Banská Štiavnica a jej 
okolie so svojou bohatou históriou 
je perla Slovenska. Svedčí o tom aj 
fakt, že v roku 1993 bolo  mesto 
Banská Štiavnica a okolie zapísané 
do Zoznamu svetového kultúrneho 
a prírodného dedičstva UNESCO. 
V roku 2002 NR SR prijala osobit-
ný zákon O ochrane a rozvoji Ban-
skej Štiavnice a okolia.   
 3.str.

BBSK bližšie k Banskej Štiavnici 
Rozhovor s predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja pánom Vladimírom Maňkom

Predseda BBSK Vladimír Maňka otvoril výjazdové zasadnutie
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Z programu primátorky

Oznam

Mestská polícia 
informuje

Domov MÁRIE Banská Štiavnica

Domov MÁRIE, Ul. Špitálska 3, 
969 01 Banská Štiavnica 

Názov a sídlo zriaďovateľa: Ban-
skobystrický samosprávny kraj, 
Odbor sociálnych vecí a zdravot-
níctva, Námestie SNP č.23, 974 01 
Banská Bystrica

vyhlasuje podľa ustanovenia

§5 zákona NR SR č. 552/2003 
Z.z. o výkone práce vo verejnom 
záujme v znení neskorších pred-
pisov a v súlade so Zásadami č. 
2/2008/0SVaZ BBSK výberového 
konania na miesto vedúcich za-
mestnancov a sociálnych pracov-
níkov
VÝBEROVÉ KONANIE

na funkciu vedúca /i/ ekonomicko-
prevádzkového úseku s predpokla-
daným nástupom 01.06.2011

Žiadosť o účasť na výberovom ko-

naní môžu podať záujemcovia spĺ-

ňajúci nasledovné podmienky:

Bezúhonnosť – výpis z registra 
trestov

Kvalifi kačné predpoklady: vy-
sokoškolské vzdelanie I. alebo II. 
stupňa, smer: ekonomický

špecializácia:  nevyžaduje sa
Osobnostné a manažérske pred-

poklady
Ostatné zručnosti: 

fl exibilita, kreativita, samostat-
nosť, spoľahlivosť, tímová práca, 
orientácia na klienta a dosiahnu-
tie výsledkov, dobré komunikačné 
zručnosti, vedomosti z oblasti ma-
nažérstva kvality (ISO, CAF)

PC zručnosti: Microsoft  Word, 
Microsoft  Excel, Power- Point, 

NET( e-mail, www) 
Prax v príslušnom odbore mini-

málne 3 roky, prax v manažérskej 
pozícií výhodou.

Zdravotnú spôsobilosť na prácu, 
ktorú má vykonávať

Zoznam potrebných dokladov: 
žiadosť o účasť na výberovom ko-
naní, výpis z registra trestov nie 
starší ako tri mesiace, overená 
fotokópia dokladu o najvyššom 
ukončenom vzdelaní, štruktúro-
vaný životopis, motivačný list, do-
klady o absolvovaných kurzoch a 
výcvikoch

- Zámer rozvoja ekonomicko-
prevádzkového úseku  – rozsah 
strán max. 3 strany

- Referencie od posledných za-
mestnávateľov

- Písomný súhlas uchádzača s 
použitím osobných údajov pre po-
treby výberového konania

Písomné prihlášky s požadova-
nými dokladmi treba zaslať alebo 
osobne doručiť v zalepenej obálke  
do 09.05.2011 na adresu : DOMOV   
MÁRIE  969 01 Banská  Štiavnica, 
Ul. Špitálska 3, na obálke s označe-
ním „ Výberové konanie“.

Pre podanie prihlášky je rozho-
dujúca pečiatka

pri osobnom doručení úradná 
pečiatka na sekretariáte Domova 
MÁRIE

pri podaní poštou – potvrdenie 
pošty o podaní

Po tejto lehote nebude prihláška 
akceptovaná

Kontakt : 045/ 6921 366 – 367, 401.
PhDr. Viera Chladná

riaditeľka Domova MÁRIE

Výberové konanie

26.4.

Účasť na zasadnutiach komisií 
pri Zastupiteľstve BBSK.  
27.4.

Uskutočnilo sa výjazdové za-
sadnutie Zastupiteľstva BBSK v 
priestoroch Kultúrneho centra v 
Banskej Štiavnici.
28.4.

Pracovné stretnutie s veľvy-
slankyňou Nórskeho kráľovstva v 
SR J.E. Trine Skymoen.

Účasť na slávnostnej závereč-
nej prezentácii výsledkov pro-
jektu Integrovaná ochrana eu-
rópskeho kultúrneho dedičstva v 
správe SBM spojenej s otvorením 
výstavy Objavená krása umenia 
a s ďalšími sprievodnými podu-
jatiami.

Pracovné rokovania vedenia 
samosprávy na ministerstvách v 
Bratislave.  

Prezentácia a slávnostný baníc-
ky šachtág, ktorý sa uskutoční v 
reprezentačných priestoroch Mi-
nisterstva kultúry SR v Bratislave 
pod záštitou ministra kultúry SR 
Daniela Krajcera.  

Autorský večer pri príležitosti 
životného jubilea Ing. Františka 
Majerského „Hľadanie stratené-
ho času“.  
29.4.

Zasadnutie Valného zhromaž-
denia spoločnosti Bytová správa, 
s. r. o.

Andrea Benediktyová 

Oznam o prerušení do-
dávky elektrickej energie

Oznamujeme Vám, že od 
11.05.2011, 09.00 do 11.05.2011, 
14.00 bude prerušená dodávka 
elektrickej energie z dôvodu re-
vízie el. zariadenia. Bez el. ener-
gie bude v B.Štiavnici Ul. Klinger, 
J.K.Hella, Kyrmezera, Bočná a 
Horná Resla.

Od 12.05.2011, 09.00 do 
12.05.2011, 13.00 bude preruše-
ná dodávka elektrickej energie 
z dôvodu revízie el. zariadenia. 
Bez el. energie bude v B.Štiavn-
ici, Ul.Laskomerského, Exnára, 
Clementisa, Obchodná, Budova-
teľská, Špitálska a Horná Huta.

Dipečing VN/NN Žiar nad Hronom

Dňa 18.4.2011 o  09.00 hod. 
bolo na útvar MsPo oznámené, 
že v časti Drieňová sa voľne po-
hybuje pes. Hliadka MsPo po 
príchode na miesto psa odchytila 
a umiestnila do karanténnej stani-
ce. Vyšetrením hliadky bol zistený 
majiteľ psa. Priestupok bol riešený 
v zmysle zákona SNR č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch v znení ne-
skorších predpisov v blokovom 
konaní.

Dňa 20.4.2011 pri pochôdzko-
vej činnosti v parku na Križovatke 
bolo hliadkou MsPo zistené, že na 
zemi leží R.K z Banskej Štiavnice, 
ktorý pod vplyvom alkoholických 
nápojov svojím konaním vzbudzo-
val verejné pohoršenie. Priestupok 
bol riešený v zmysle zákona SNR 
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v 
znení neskorších predpisov.  

Mestská polícia počas veľkonoč-
ných sviatkov vo zvýšenej miere 
zaisťovala bezpečnosť a plynulosť 
cestnej  premávky na parkovisku 
pred nákupným strediskom Billa 
na Križovatke.
Upozornenie

Mestská polícia upozorňuje na 
dodržiavanie Štatútu mesta Ban-
ská Štiavnica občanov mesta, a 
hlavne tých, ktorí sú majitelia a 
užívatelia domov a záhrad  a iných 
nehnuteľností), že sú povinní ko-
náre stromov, kríkov a iných rast-
lín, prečnievajúcich na chodníky 
a ulice obstrihať až do výšky  4m 
tak, aby živé ploty a pod. nepreká-
žali chodcom a cestnej premávke. 

Zároveň upozorňuje na naria-
denie upratovať a udržiavať dvo-
ry, záhrady, ploty a iné nehnuteľ-
nosti, ktoré hraničia s verejným 
priestranstvom. V prípade, že tak 
majitelia a užívatelia domov a zá-
hrad neurobia, bude to zabezpe-
čené prostredníctvom TS, m.p., 
Banská Štiavnica. Všetky tieto 
práce budú vyúčtované užívate-
ľom domov a záhrad. Je preto dô-
ležité nepodceniť tieto povinnosti 
a splniť si ich čo najskôr. 
Oznam

Mestská polícia oznamuje, že 
dňa 21.4.2011  v dopoludňajších 
hodinách bol nájdený pod Novým 
zámkom pes rasy šar–pej, ktorý 
bol hliadkou  MsPo odchytený a 
umiestnený v karanténnej stanici.  
Majiteľ psa získa bližšie informá-
cie na t.č. 159 alebo 0905 597 673.   

Jozef Mego

poverený dočasným vedením MsPo

Obyvatelia B. Štiavnice na prerokovaní Urbanistickej štúdie lokality 
Križovatka
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Polícia informuje 

1.str. 

Kategória dospelí: 
Tomáš Nemčok (Plavecký oddiel 

Sitno, Klub moderného trojboja), 
Michal Kminiak (Futbalový klub 
Sitno), Marián Šurka ml. (Stolno-
tenisový klub mládeže), Július Hip-
szky (Šachový klub Opevnenie), 
Ján Vojenčák (ARMwrestling klub), 
Vladimír Dobrovič (ARMwrestling 
klub). 

Kategória veterán: 
Daniel Matis (Tanád sport), Jozef 

Hoff reiter (Horolezecký oddiel) 
Čestné uznanie za organizovanie a 

propagáciu športu v Banskej Štiavni-
ci:

Jozef Žabinský (Slovenský cyk-
loklub Hámrik), Zuzana Haľamo-
vá (TJ – Sitno Rekreačný aerobik), 
Vladimír Rajčok (Plavecký klub), 
Ján Sedílek (Stolnotenisový oddiel 
LN Trade), Milan Potančok (Špor-
tový klub Štefultov), Róbert Melcer 
(Klub slovenských turistov Dr. Té-
ryho).

Radi by sme sa poďakovali  Iren-
ke Chovanovej , Katke Burdovej a 
žiačkam, ktoré pod ich vedením 
predstavili to najlepšie zo ZUŠ, 
a v rámci programu udeľovania 
cien tento rok zaujali rozmanitý-
mi vystúpeniami. Takisto chceme 
poďakovať za sponzorský dar Ma-
rike Petrovej. Veríme, že verejné 
ocenenie je jedným z motivačných 
prvkov pre všetkých, ktorí v oblas-
ti kultúry a športu dosahujú skvelé 
výsledky. ZP

Kto bol najlepší v oblasti kultúry a športu

1.str. Pre mňa osobne je to o to 
špecifi ckejšie, že ako poslanec NR 
SR som bol predkladateľom tohto 
zákona. V spolupráci s vtedajším 
primátorom Ing. Marianom Lich-
nerom, CSc., a vtedajšou prednost-
kou MsÚ a súčasnou primátorkou 
Mgr. Nadeždou Babiakovou som 
predložil potrebné argumenty a na-
koniec poslanci parlamentu zákon 
schválili, hoci vláda predtým hlaso-
vala proti.

 
2. Ktoré body považujete za najdô-

ležitejšie a prečo?

“Najdôležitejším bodom je op-
timalizácia siete škôl a školských 
zariadení. Dotýka sa celého Ban-
skobystrického kraja a aj samotnej 
Banskej Štiavnice. Takéto zmeny 
majú vždy nielen svojich priazniv-
cov, ale aj odporcov. Ak však nebu-

deme konať teraz, stredné školstvo 
sa nám môže v blízkej  budúcnosti 
zrútiť ako domček z karát. Verím, 
že aj tí, ktorí s tým dnes ešte majú 
problém, veľmi rýchlo zistia, že 
sme tieto zmeny robili premyslene 
a žiaci, učitelia a rodičia sa o tom 
čoskoro presvedčia.”

3. Ako môže BBSK pomôcť Banskej 

Štiavnici?

“Kompetencie samosprávneho 
kraja sú jasne určené. Naša pomoc 
sa môže prejaviť v oblasti zabezpe-
čenia ďalšieho rozvoja stredného 
školstva v Banskej Štiavnici. Vytvo-
ríme kvalitné moderné zázemie pre 
študentov stredných škôl, priestory 
pre výchovno-vzdelávací proces a 
kvalitné ubytovanie rekonštrukciou 
školského areálu na Ul. Kolpašskej. 
Ďalej chceme zefektívniť a zvýšiť 

kvalitu fungovania a poskytova-
nia sociálnych služieb v DD a DSS 
Domov Márie. Keď prekonáme dô-
sledky krízy a zadĺženosť, Banskej 
Štiavnici vieme pomôcť aj kvalit-
nou správou a údržbou ciest II. a 
III. triedy.  V neposlednom rade aj 
formou prezentácie mesta a okolia 
na výstavách a veľtrhoch cestovné-
ho ruchu doma a v zahraničí, ako aj 
spoluprácou pri organizovaní kul-
túrnych podujatí nadregionálneho 
významu. Verím, že na zasadnutí 
zastupiteľstva poslanci samospráv-
neho kraja schvália konkrétne kro-
ky v týchto oblastiach, ktoré Ban-
skej Štiavnici pomôžu.”

O výsledkoch výjazdového zasad-
nutia Vás budeme informovať v bu-
dúcich číslach ŠN. 

Za rozhovor poďakoval 

Michal Kríž

Výtržníctvo a ublíženie na zdraví

Poverený policajt OO PZ Ban-
ská Štiavnica začal trestné stí-
hanie a vzniesol obvinenie voči 
osobe P. C. pre prečin Výtržníc-
tva podľa § 364/1a Trestného 
zákona a prečin Ublíženie na 
zdraví podľa § 156/1 Trestného 
zákona. Obvinený P. C. dňa 06. 
02. 2011 okolo 04.30 hod. v Ban-
skej Štiavnici na Ul. Dolnej fyzic-
ky napadol P. K. tak, že poško-
deného odzadu udrel päsťou do 
oblasti hlavy, následkom čoho P. 
K. stratil vedomie, spadol na zem 
a utrpel zranenia, a to otras moz-
gu, mnohopočetné povrchové 
zranenia hlavy, zlomeninu kostí 
lebky a tváre, zlomeninu zadnej 
časti bázy pyramídy vľavo, čo si 
vyžiadalo PN 40 dní. Páchateľovi 
P. C. hrozí trest odňatia slobody 
až dva roky. 

Krádež vlámaním

Na základe vyšetrovania po-
verený policajt OO PZ Banská 
Štiavnica začal trestné stíhanie 
a vzniesol obvinie zisteným pá-
chateľom ml. P. D. a Ľ. F. pre 
prečin krádeže podľa § 2121/2a, 
3b Trestného zákona spáchané-
ho formou spolupáchateľstva. 
Obvinení od začiatku marca 
do 11.30 hod. dňa 24. 03. 2011 
po vzájomnej dohode vykonali 
krádež vlámaním do priestorov 
drevárne nachádzajúcej sa na Ul. 
Kutnohorskej v Banskej Štiav-
nici tým spôsobom, že obidvaja 
obvinení rukami rozbili latky 
na oplotení, následne cez takto 
vzniknutý otvor vošli do záhrady 
a prešli k drevárni, kde železnou 
tyčou odstránili visiacu zámku 
na drevárni, vošli do priestorov 
drevárne a následne z priestorov 
drevárne odcudzili 1 ks plecho-
vý fúrik, 2 ks bubnové stojany, 
na ktorých bolo 45 m medeného 
kábla, 2 ks pílky na drevo, 1 ks 
sekera, 30 ks roxorové tyče, čím 
spôsobili škodu M. G.  na odcu-
dzených veciach vo výške 140,- € 
a na poškodených veciach vo výš-
ke 47,- €. Páchateľom hrozí trest 
odňatia slobody až na 3 roky. 

pplk. Mgr. Vladimír Kratoš

Riaditeľ OOPZ, BŠ

BBSK bližšie k Banskej Štiavnici 

Dňa 20.4.2011 sa v priestoroch 
jedálne Základnej školy Jozefa 
Horáka konalo verejné prero-
kovanie Urbanistickej štúdie 
– občianska vybavenosť v loka-
lite Križovatka. V preplnej je-
dálni všetkých prítomných pri-
vítala primátorka mesta Mgr. 
Nadežda Babiaková.

 Na stretnutí okrem Štiavničanov 
sa zúčastnili aj zástupca primátorky, 
zamestnanci odd. výstavby, regio-
nálneho rozvoja mesta a životného 
prostredia a poslanci mestského 
zastupiteľstva v Banskej Štiavnici. 
Následne predstavila územný plán 
Ing Gajdošová. Nasledovala pre-

zentácia spracovateľov Urbanistic-
kej štúdie lokality Križovatka, ktorú 
priblížila Ing,. Zorvanová. Zároveň 
týmto predstavila zámer investora 
vybudovať v lokalite Križovatka v 
blízkej budúcnosti polyfunčné cen-
trum zamerané na obchody a s tým 
spojené služby. Toto centrum by 
malo byť vybudované v priestoroch 
terajšieho „Parku mladých ochran-
cov prírody.“ Prítomní zakladatelia 
tohto parku s výstavbou nesúhlasia, 
čo prejavili aj petíciou, ktorú odo-
vzdali do rúk primátorky mesta. 
Skôr zastávajú názor, že park by sa 
mal ponechať v takej podobe, ako 
je dnes, ale s väčšou starostlivosťou 
o údržbu a zveľaďovanie. Obyvate-

lia ako aj poslanci MsZ v búrlivej 
diskusii poukázali na riziká tejto 
výstavby, problémy s hlukom, zvý-
šenou dopravou a parkovaním. Je 
však nemožné prikazovať majite-
ľom týchto pozemkov, aby od svo-
jich požiadaviek ustúpili, nakoľko 
je to ich majetok, na čo poukázal aj 
p. Fajbík. Na záver odpovedali na 
položené otázky spracovatelia Ur-
banistickej štúdie. Ako dodala pri-
mátorka, je rada, že o veci verejné 
obyvatelia prejavili záujem v takom 
hojnom počte, a preto je potrebné 
sa k tejto otázke ešte raz vrátiť na 
nasledujúcom stretnutí s obyvateľ-
mi lokality Križovatka.

Michal Kríž

Urbanistická štúdia lokality Križovatka
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Jarná prechádzka

Pekné počasie láka na pre-
chádzku prírodou. Človek v nej 
naberie stratenú energiu a starosti 
všedných dní sa kamsi stratia pri 
pohľade na rozkvitnuté stromy, 
ktoré nás napĺňajú pocitom šťas-
tia a pohody. Vysoko v korunách 
stromov spievajú vtáci, rokmi 
naučené piesne. Také maličké a 
koľko života je v nich. Koľko sily 
prežiť vrtochy prírody, aby na svet 
priviedli svoje potomstvo. Chvíľ-
ku postojím a započúvam sa do 
melódie, ktorá vie potešiť každé 
srdce. Nielen to moje. Keď ťa nie-
čo bolí, hľadaj pomoc v prírode. 
Ona ti pomôže. Zober do objatia 
dub a prijmi jeho silu. Tak mi 
kedysi radil môj starý otec. Vte-
dy som ho možno nechápala, no 
dnes viem, že v jeho slovách bol 
veľký kus pravdy. Aj človek musí 
dozrieť, aby to všetko vedel po-
chopiť. Aby pochopil silu prírody 
v rôznych jej podobách. Dávaj 
pozor, kadiaľ vedú tvoje kroky, 
aby si nepoškodil svoje zdra-
vie. Je veľa byliniek, ktoré stoja 
za to, aby si ich  obišiel. Nevieš, 
pomoc ktorej budeš potrebovať. 
A tak som kráčala a rozmýšľala 
nad životom, ktorý sme dostali 
do vienka a ktorý často od seba 
nerozvážne odhadzujeme. Sprá-
vame sa, akoby sme boli pánmi 
sveta a zabudli na to, že vlastne 
na tomto svete sme iba na návšte-
ve, ktorá sa jedného dňa skončí. 
Áno. No príroda tu bude stále a 
bude nariekať nad tým, ako sme 
ju dokázali zničiť.

Moja pekná prechádzka sa 
skončila pri pohľade na Štiavnič-
ku. Potok, ktorý sa tiahne od Sv. 
Antona po Prenčov, je otrasný.  
Po jeho brehoch je na kríkoch 
zachyteného toľko odpadu, že 
som tomu nechcela ani veriť, čo 
dokážu niektorí ľudia. Máte tam, 
čo chcete.  Domov som prišla bez 
nálady, a to všetko krásne, čo som 
prežívala na začiatku, sa kamsi 
podelo. Možno to bola ľútosť z 
toho, ako málo si vážime všetko, 
čo nie je v našom vlastníctve. 

Raz to budeme veľmi ľutovať. 
No môže byť neskoro.

Alica Gajanová

Rok ubehol ako voda a my sme 
sa znovu stretli na Hodnotiacej 
členskej schôdzi ZO ÚNSS v Ban-
skej Štiavnici. Vyhodnotili sme ak-
cie , ktoré sme uskutočnili v roku 
2010 a zároveň naplánovali nové 
na rok 2011. Na schôdzi nechýbali 
ani hostia, ktorými boli: z Mest-
ského úradu B.Štiavnica sme pri-
vítali pána Ing. Jaromíra Piliara . Z 
krajského strediska ÚNSS Banská 
Bystrica prišli: vedúca Bc. Dagmar 
Filadelfi ová, sekretárka Mária Zu-
báková a rehabilitačná pracovníč-
ka Dana Hudecová. Po ukončení 
schôdze nám vedúca KS ukázala 
najnovšie optické pomôcky, ktoré 
si mohli členovia vyskúšať. Najväč-
šiemu záujmu sa tešia spoločenské 
posedenia našich členov, ktoré sú 
spojené s varením gulášu a rôznymi 
náučnými besedami. Koniec minu-
lého roku doniesol aj do našej ZO 
zmeny. Vysťahovali sme sa z miest-
nosti, ktorú sme mali v prenájme 
na Križovatke a dostali sme na naše 
akcie miestnosť v Kultúrnom centre 
v Banskej Štiavnici, ktorú budeme 
využívať druhú a poslednú stredu v 
mesiaci, a to od 10.00 hod. Druhá 
streda je určená na rôzne besedy a 

posledná na výborovú schôdzu a 
poradenské dni. Kto by mal záujem 
o nejaké optické pomôcky, radi ho 
medzi nami privítame a pomôže-
me. Miestnosť sa nachádza na I. 
poschodí vpravo. Býva označená 
logom únie. Aby bol človek spokoj-
ný, niekedy stačí naozaj veľmi málo. 
Možno iba zdôveriť sa so svojimi 
problémami a hľadať z nich spoloč-
ne nejaké východisko. Nie každý z 
nás sa vie pred druhými „otvoriť“ 
a verejne hovoriť o tom, čo ho trá-
pi. A práve to je aj dôvodom, aby 
sme si urobili niekoľko besied s 
pani psychologičkou PhDr. Martou 
Halašovou, PhD. Prvá beseda bola 
13.apríla 2011 a zúčastnilo sa jej 12 
členov. Je naozaj zaujímavé, čo sa 
môže človek o sebe dozvedieť podľa 
farieb. Niektorí z členov si vyskúšali 

tento test, a nechceli veriť ako ich 
farby charakterizujú a čo všetko o 
nich prezradili. V máji plánujeme 
besedu s p. doktorom., ale o tom až 
keď sa táto beseda uskutoční. Chce-
la by som sa aj touto cestou poďa-
kovať p. Barákovi, ktorý nám vyšiel 
v ústrety a poskytol nám miestnosť 
na schôdzu. Za veľmi chutný obed 
patrí vďaka aj šikovným kuchár-
kam. Posledné poďakovanie patrí 
spotrebnému družstvu Jednota 
Žarnovica za sponzorský dar. Ešte 
raz všetkým ďakujem za účasť na 
schôdzi a prajem veľa zdravia.

Kto by mal záujem o vyskúšanie 
lúp, skontaktujte sa vopred na tel. 
číslo 6931287 – volať po 20.00 hod. 

Alica Gajanová

predseda ZO ÚNSS, BŠ

Hodnotiaca členská schôdza

Dňa 20.4.2011 sa aktivisti OZ 
Túlavá labka spolu so psími 
kamarátmi zúčastnili dvoch 
návštev, a to v ZŠ J. Kollára na 
Drieňovej a v Materskej škole 
na Štefultove. 

Ráno bolo naozaj krásne, škoda 
nevyužiť takéto počasie na návšte-
vu detí. Spolu s bradáčkou Elly sme 
boli navštíviť deti v Materskej škole 
na Štefultove. Už keď sme prichá-
dzali, deti nás čakali pekne pousá-
dzané na lavičkách a čakali, čo sa 
bude diať. Hneď spoznali, že Elly 
je psík a nie koza, i keď má chlpa-
tú bradu:) Deti boli veľmi šikovné 
a vedeli viac ako niektorí dospelí 
ľudia. Vedeli, že psík cíti bolesť, že 
sa nesmie biť, že keď ho niečo bolí, 
musí ísť tiež k doktorovi, taktiež, že 
psík potrebuje vodu a pravidelnú 
stravu. Niektoré detičky najprv ne-
vedeli, že psík nepatrí na reťaz, ale 
hneď sme sa o tom porozprávali a 
aj názorne mohli vidieť smutného 
psíka priviazaného o búdu v kniž-
ke Krtko a orol a na druhej strane 

šťastného veselého psíka, behajúce-
ho po lúke v knižke Moje zvierat-
ká:) Veľmi úspešné bolo pobeho-
vanie Elly po areáli škôlky. Deti to 
nazývali "športovaním". Veľmi sa 
im páčilo schválne štekanie na po-
vel a malé ukážky výcviku. Obdi-
vovali jej veľké zuby a veľké pazúry. 
Potom ju všetci striedavo vodili na 
vôdzke a Elly tak trochu ku koncu 
aj vyšťavili:) 

No a ďalší "labkáči" mali trošičku 
vážnejšiu osvetu, robili prednášku 
na základnej škole. To sú už trošku 
väčšie deti-študenti, ale tiež sa uká-
zalo, že majú srdce na správnom 
mieste. Preberali sme tému chovu 
psíka, útulkov, adopcie psíkov, tý-
rania psov, kynológie a dogdan-
cingu. Ukázali sme im videá, ktoré 
vytvárame psíkom na adopciu, ďa-
lej video s týraným psíkom, ktorý 
týranie od človeka nakoniec nepre-
žil. Videli ukážky výcviku šteniatka 
nemeckého ovčiaka a vtipné video 
tanca psíka s človekom. Prednášku 
im spestrovala pobehovaním po-
medzi lavice Xénia, šteniatko, kto-

ré si hľadá svoj budúci domov. Tiež 
si užívala toľkú pozornosť a aj my 
sme boli na ňu hrdí, s akou váž-
nosťou poňala tento deň o ochrane 
zvierat.

Máme z tohto dňa širokú fotoga-
lériu a niekoľko videí.

Ďakujeme vedeniu škôlky aj 
školy, že sme mohli navštíviť ich 
priestory a trochu začať šíriť osvetu 
medzi deťmi. Je to veľmi dôležité, 
pretože ochrana prírody a zvierat 
je nevyhnutná. 

Najbližšie navštívime Materskú 
škôlku na Križovatke. Už teraz sa 
veľmi na detičky tešíme. 

OZ Túlavá labka www.tulavalabka.sk

Túlavá labka na stretnutí s deťmi v škole a škôlke

Alica Gajanová otvára členskú schôdzu
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Inzercia

Anketa:

Malá bleskovka o tom, čo nás 
trápi…

,,Chýba mi pokojné a bezpeč-
né miesto, kde by som sa mohla 
poprechádzať s kočíkom. Do Bo-
taniky je ďaleko(bývam na Križo-
vatke),všade sú autá a prach, na 
bočných cestičkách nás ohrozujú 
psy nezodpovedných majiteľov, 
alebo bezohľadný motorkári.“

Darina A.(s vnučkou)

,,V centre mesta  mi veľmi chý-
ba kvetinárstvo. Najbližšie je pod 
poštou a dve sú na Križovatke, 
keď potrebujem narýchlo kvety, 
je to komplikované.“

Marta B.

,,Veľmi ma trápi neporiadok a 
rozhádzané odpadky popri chod-
níčku od autobusovej zastávky 
pod Drieňovou smerom na Špi-
tálku. Je to hrôza a hanba. Keby 
som nebola odkázaná na barlu, 
sama by som to vyčistila. Mnohí 
si tadiaľto skracujú cestu, ale voči 
kopám odpadkov sú ľahostajní.“

M. H.(dôchodkyňa)

,,Parkovanie v centre, keď idem 
niečo narýchlo vybaviť.“

Ján V. 

,,Opäť si asi pohnevám mužov 
v taxíkoch, ale neviem, prečo 
parkujú pri čerpacích stojanoch, 
keď pijú kávu, alebo debatujú? 
Žeby len pocit dôležitosti? Aj náš 
čas je vzácny. “

Iveta P.

,,Hnevajú ma nezodpovední 
vodiči, ktorí nerešpektujú pre-
chody pre chodcov, najmä na 
Križovatke, kde sa pohybujú ško-
láci.“

Vladimír N.

,,Voda na Mládežníckej ulici 
(pri zubnej ambulancii) už celé 
roky  tečie po ceste a nikoho ten-
to problém netrápi?“

Michal M.

„Je toho viacej, ale asi najviac 
ma udivuje vypilovanie vzácnych 
stromov, ktoré mi pripadá necit-
livé a hlúpe.“

Daniela (študentka)

A na záver, ak dovolíte, pridám 
aj jeden svoj postreh z poslednej 
prechádzky na Zvonový vŕšok. 
Niektorí vodiči si skracujú ces-
tu cez jednosmerku (v opačnom 
smere) medzi cintorínmi, pri-
čom bezohľadnou a  rýchlou jaz-
dou ohrozujú nielen seba, ale aj 
ostatných vodičov a chodcov. 

Pýtala sa a za odpovede ďakuje 

Janka Bernáthová

Na prahu veľkonočných sviat-
kov – 20. apríla – žiaci ZUŠ po-
núkli rodičom, starým rodičom 
a svojim priaznivcom pekný Jar-
ný koncert. Pred plným hľadis-
kom koncertnej siene tejto ško-
ly mali viacerí svoju premiéru. 

Na úvod predviedli klavírne 
skladbičky najmladší – Anička 
Chovanová, Julka Balážová, Pau-
línka Šutáková, Maroš Gál a Jan-
ka Kladivíková. Roztomilé boli v 
úlohe jarných kvietkov speváčky s 
krásnymi hláskami Mária Blašková, 

Anežka Luláková, Veronika Bačí-
ková a Katka Freigertová.  Zdatní 
interpreti umeleckého slova rastú z 
Davida Leštianskeho a Jerguša Pau-
čulu.  Úspešne sa popasoval s gita-
rovými strunami Richard Žember. 
Očarili slovenské a české ľudové 
piesne v podaní Dominiky Rendlo-
vej, Dominiky Piatrovej a kvarteta 
-   Maruška Kissová, Sisa Mravcová, 
Nika Štekláčová a Vladka Rákayová. 
Dobré speváčky iste budú aj z An-
drey Halibožekovej, Frederiky Pet-
rovej a Lucie Švecovej. Náročnejšiu 
klavírnu skladbu P.I. Čajkovského 

bez problémov zvládol Gregor Gre-
ga. Odznel aj husľový Koncert G A. 
Vivaldiho v bezchybnom podaní 
Barbory Sombathyovej.  Vychádza-
júca „keyboardová hviezda“ Kristi-
án Kováč (blahoželáme k peknému 
umiestneniu na medzinárodnej 
súťaži v Považskej Bystrici) zaujal 
dvoma melodickými skladbami. 

Žiaci ZUŠ pod vedením svojich 
učiteľov týmto milým koncertom 
privítali jar a pripravili obecenstvu 
príjemný umelecký zážitok. Tešíme 
sa na ich ďalšie vystúpenia.

NB

Žiaci ZUŠ zaujali a potešili

O príjemnú sviatočnú pohodu 
sa pričinili členovia slávnej ka-
pely Cigánski diabli, ktorí  od 
svojho vzniku v r. 1993 koncer-
tovali už po celom svete. Ne-
dávno sa vrátili z turné po Číne. 
Napriek tomu, že v posledných 
dvoch rokoch navštívili naše 
mesto už po druhý raz, veľká 
sála Kultúrneho centra sa zapl-
nila do posledného miesta.

Kapela ponúkla to najlepšie zo 
svojho repertoáru – temperament-
né slovenské i ruské cigánske pies-
ne, myjavský folklór, skladby špa-
nielskych a francúzskych autorov i 
árie z operety Grófk a Marica Em-
mericha Kálmána. A bolo naozaj 
čo obdivovať – brilantnú techni-
ku umeleckého vedúceho Ernesta 
Šarkőziho, ktorý patrí k najlepším 
svetovým cimbalistom, virtuózne 
husľové sóla prvého huslistu Šte-
fana „Picúra“ Banyáka, laureáta 

primášskej súťaže v Budapešti,  
klarinetové majstrovstvo Zoltána 
Grunzu  i nežné tóny violončela 
Silvie Šarkőziovej. Program spes-
trila spevom mladučká Vanessa 
Šarkőziová, ktorá zaujala svojím 
zaujímavým sýtym  hlasom. Pred-
viedla sa sólovo i v duete so svojou  
mamkou Silviou. Svoj hudobný 
talent a temperament mala naozaj 

od koho zdediť.
Obecenstvo veľmi živo reago-

vala na výkony hudobníkov a od-
meňovalo ich častým búrlivým 
potleskom. Za skvelú atmosféru v 
hľadisku sa poďakoval aj ich kon-
ferencier. Veríme, že vystúpenie 
Cigánskych diablov v našom meste 
nebolo posledné.

NB

Cigánski diabli nám spríjemnili Veľkú noc

Rodáčka zo Striebornej ulice v 
Banskej Štiavnice Monika Korbeľo-
vá, rodená Králiková, absolventka 
hotelovej akadémie v Ružombeku, 
dlhoročná úspešná speváčka v ka-
pele Medium Quartet, ktorá účin-
kovala v Rakúsku, Nemecku a Švaj-
čiarsku, ustálila svoj život napokon 
v Rakúsku a po skončení speváckej 
kariéry prevádzkuje aj s rodinou 
krásny dom s hneď niekoľkými 
plne zariadenými apartmánmi. 
Tie sú ponúkané ako prázdninové 

"byty" pre turistov, či rovno rodiny 
na výletoch. Je to príjemné miesto 
pre Slovákov, ktorí chcú zažiť atmo-
sféru inej krajiny, krásnu lyžovačku 
alebo kúpanie v alpských jazerách, 
ale nájdete tu aj časť slovenskej kul-
túry, napríklad v majiteľke, ktorá je 
Slovenkou do špiku kosti.

Apartmány sa nachádzajú vo veľ-
kom dome s krásnou záhradou, v 
centre alpského života - Leutasch, 
blízko turistického mestečka See-
feld a veľkomesta Innsbruck, kde 

bola dvakrát olympiáda, v krajine 
plnej golfových greenov a rybní-
kov s rybkami čakajúcimi na váš 
háčik. Krajina tu ponúka zábavu vo 
všetkých ročných obdobiach, či už 
v snehu, alebo na zelených pláňach 
plných osedlaných koní.

A nakoniec čerešnička ponuky - 
pre Štiavničanov je ubytovanie po-
núkané s desaťpercentnou zľavou.

 Info: www.haus-kalinka.wbl.sk, tel.č.: 

0043-69917866781/00421-905194739

Tip na super dovolenku: Apartmány Kalinka

Členovia kapely Cigánski diabli
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Oženil sa v Prahe so Zorou Mar-
tinkovou 16.8.1966. Po štúdi-
ách sa vrátil do rodiska svojho 
otca, kde žili už 3 generácie 
jeho predkov.

Do nemocnice Banská Štiavnica 
prišiel po skončení Lekárskej fa-
kulty UK Praha koncom augusta 
k primárovi Považanovi na detské 
oddelenie, ihneď však nastúpil zá-
kladnú vojenskú službu, ktorú ab-
solvoval v Kutnej Hore a Prahe. Po 
jej absolvovaní v septembri 1967 
nastúpil do praxe asi ako najmlad-
ší lekár v republike. 4 roky praco-
val na detskom oddelení a od roku 
1971 na internom oddelení.

S manželkou Zorou mali 3 
deti, prvý syn Marian narodený 
13.1.1967 v Prahe je lekárom – 
onkológom v Nitre, absolvoval LF 
UK v Prahe.

Dcéra Elena narodená 28.2.1968 
skončila fakultu žurnalistiky v 
Prahe, žije v Los Angeles, USA. 
Syn Martin, narodený 1.12.1970 

v Banskej Štiavnici, pracuje ako 
podnikateľ v službách v Prahe.

V tej dobe interné a detské od-
delenie bolo od chirurgického a 
gynekologického oddelenia vzdia-
lené 3 km. Pracovali sme skutočne 
v ťažkých podmienkach a medicí-
na sa robila na kolene. V dobrom 
spomínam na všetkých kolegov 
starších aj mladších, každý z nich 
ma nejakým spôsobom ovplyvnil.

S veľkou úctou si spomínam na 
primára MUDr. Máliša, ktorý bol 
skutočne výnimočnou osobnosťou 
v internej medicíne a dal nám dob-
ré základy, z ktorých sme čerpali 
celý život.

Za posledné roky zvlášť interná 
medicína urobila veľký pokrok, 
najmä tým, že sa objavili nové vy-
šetrovacie metódy (SONO, CT...), 
ktoré pomohli v objektivizovaní 
rôznych chorobných stavov a neu-
veriteľný pokrok sa udial aj v lie-
čebnej stratégii.

Práca lekára v malom meste je 
zložitá. Platí, že z objavenia váž-

neho ochorenia alebo strata života 
blízkych je ľahšie znášaná, keď sa 
môže takáto tragédia personifi ko-
vať, t.j. ukázať na nejakého poten-
ciálneho vinníka.

Chcel by som ešte parafrázovať 
myšlienky jedného pedagogického 
pracovníka, ktoré povedal lekárom 
do praxe pri ukončení štúdia: “Vy-
brali ste si profesiu, v ktorej bude-
te celý život žiť v strese a neistote, 
pokiaľ budete mať pocit zodpoved-
nosti za vašich pacientov.“

Pretože v medicíne nejde nič tak 
priamočiaro, ako sa píše v knihách, 
a každý človek je jedinečný ori-
ginál. Aby sa udržala jedna z naj-
starších nemocníc na Slovensku, 
bolo by vhodné, aby sa znovu stala 
mestskou nemocnicou so spoluú-
časťou miestnych sponzorov, aby 
fi nančné a mocenské záujmy ne-
boli povýšené nad záujmami ob-
čanov, pretože oklieštenie služieb, 
resp. zatvorenie lôžkovej časti by 
postihlo najmä chudobných, sta-
rých a chorých, ktorých je v našom 

meste väčšina.
Pán primár MUDr. Marián 

Streško mal v mesiaci marec na-
rodeniny, dodatočne mu prajeme 
pevné zdravie, šťastie, pevné nervy 
a pokoj v duši.

Pripravované do publikácie "Ban-
skoštiavnické zdravotníctvo".

Vladimír Poprac

Žije medzi nami: MUDr. M. Streško - *8.3.1944 v Nitre
Absolvent Fakulty detského lekárstva UK v Prahe, promovaný 13.6.1966.

Dňa 4. apríla 2011 zomrel v 
Martine vo veku 80 rokov vý-
znamný slovenský geológ a  
montanista, ktorý bol v minu-
losti 15 rokov občanom nášho 
mesta. V Banskej Štiavnici žil 
so svojou rodinou, manželkou 
MUDr. Boženou Burianovou a 
deťmi Jankom a Jurajom, v ro-
koch 1975 – 1990. 

Dr. Ing. Ján Burian, CSc., po 
ukončení gymnaziálnych a vyso-
koškolských štúdií v Martine a vo 
Sverdlovsku, začal už v druhej po-
lovici 50. rokov pracovať, ako ge-
ológ v podniku Západoslovenský 
rudný prieskum Pezinok. 

Takmer celé 60. roky bol za-
mestnancom Geologického ústa-
vu Dionýza Štúra Bratislava, v 
rôznych geologických a vyšších 
hospodárskych funkciách, pričom 
v rokoch 1964-1966 pôsobil ako 
expert na Kube.

Celé 70. a 80. roky však pôsobil, 
ako zamestnanec podniku Geo-
logický prieskum Spišská Nová 
Ves, kde zastával prevažne vyšsie 

a dôležité technicko-hospodár-
ske funkcie. V rokoch 1990-1993 
pôsobil vo funkcii predsedu Slo-
venského geologického úradu, 
Bratislava. Od roku 1993 bol na 
starobnom dôchodku.

Dr. Ing. Ján Burian, CSc, ako 
erudovaný a skúsený odborník 
– geológ a montanista, začal od 
70. rokov významným spôsobom 
pôsobiť v podniku Geologic-
ký prieskum Spišská Nová Ves. 
Rozvíjal poznatky geologického 
výskumu najmä v oblasti Štiav-
nických vrchov, kde pracoval už 
v 60.  rokoch v tíme odborníkov 
Geologického ústavu Dionýza Štú-
ra, Bratislava. Možno povedať, že 
vulkanická oblasť Štiavnických vr-
chov, jej rudné bohatstvo, význam 
baníctva a jeho história sa stali 
navždy srdcovou záležitosťou Jána 
Buriana.

Bol veľmi cieľavedomý a pra-
covitý. Z jeho najvýznamnejších 
počinov, o ktoré sa zaslúžil, či už 
ako autor projektov, zodpovedný 

riešitel, alebo koordinátor, mož-
no uviesť prieskum hĺbkového 
pokračovania rudných žíl v Ban-
skoštiavnicko-hodrušskej oblasti s 
cieľom sprístupnenia ďaľších zásob 
polymetalických rúd, výstavbu a 
razenie 14 km Novej odvodňo-
vacej štôlne, výstavbu a hĺbenie 
hlbokých šácht Roveň a Rozália, 
prieskum medenoporfýrových 
rúd v okolí obcí Vysoká a Pukanec 
alebo aj prognózovanie rudných 
zásob v celej oblasti stredosloven-
ských neovulkanitov. Okrem toho, 
jeho pracovné aktivity siahali aj 
do iných vulkanických regiónov 
Slovenska a ostatných častí Kar-
patsko-balkánskeho pásma. Je au-
torom početných odborných geo-
logických prác, vrátane článkov, 
publikácií a monografi e.

V neposlednom rade okrem 
vymenovania zásluh Dr. Ing. Jána 
Buriana, CSc, je  žiaduce uviesť 
založenie samostatného hospodár-
skeho geologického strediska pod-
niku Geologický prieskum Spišská 
Nová Ves, v Banskej Štiavnici, roku 

1976. Bol jeho vedúcim 15 rokov. 
Počas pôsobenia v Banskej Štiav-
nici bol veľmi aktívny aj v snahách 
o zlepšenie života v našom meste, 
čoho dôkazom je napríklad novo-
vybudovaná nemocnica na Drie-
ňovej, o vybudovanie ktorej sa 
manželia Burianovci významnou 
mierou zaslúžili.

V mene tých, ktorí sme s RNDr. 
Jánom Burianom, CSc. spolu-
pracovali, budeme spomínať na 
tohto človeka a obdobie, ktoré sme 
prežili, ako na nezabudnuteľné. 
Obdobie existencie štiavnického 
strediska geologického prieskumu 
nám dalo serióznu odbornú prá-
cu, možnosti sebarealizácie nielen 
v pracovnom, ale aj súkromnom 
živote. On bol vždy pri nás, vedel  
pomôcť, dať istotu, alebo aj nádej. 
Poznali sme ho ako vynikajúce-
ho odborníka a organizátora, ako 
dobrého priateľa, ochotného a 
vždy nápomocného kolegu a hlav-
ne dobrého človeka. Janko, za všet-
ko Ti úprimne ďakujeme !

Česť jeho nehynúcej pamiatke.
Ján Smolka 

Za RNDr. Ing. Jánom Burianom, CSc.
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Informačné centrum mesta Banská 

Štiavnica

Po úspešnom zavŕšení Sprievod-
covského kurzu, ktorého sa zúčast-
nilo 30 záujemcov, sa práca Infor-
mačného centra vrátila do starých 
koľají. V aprílovom predsezónnom 
období vyvrcholila návštevnosť po-
čas Veľkonočných sviatkov, kedy nás 
od Veľkého piatku do Veľkonočného 
pondelku navštívilo približne 1000 
turistov. Tí sa zaujímali prevažne o 
možnosti trávenia voľného času v 
Banskej Štiavnici, o múzejné expozí-
cie, o turistiku i o nákup suvenírov. 
90 % návštevníkov tvorili Slováci, zo 
zvyšných  10 % boli najvýraznejšou 
skupinou Maďari a Česi. Na záver 
vás všetkých pozývame na Tematic-
ké sprevádzanie „STEINGRUBE – 
študentské zvyky banskoštiavnickej 
Baníckej akadémie“, ktoré sa usku-
toční  v piatok 29.04.2011 o 16:30 v 
Kultúrnom centre na Kammerhof-
skej ulici. Študentskými zvykmi vás 
prevedie Mgr. Eva Lovásová. Vstup-
né na mieste je 2 €.

Oznam  pre občanov

Slovenský Červený kríž, územný 
spolok v Banskej Štiavnici, ozna-
muje občanom mesta, že sa sťahuje 
na novú adresu: Bratská 9, Banská 
Štiavnica (Drieňová – Materská 
škola).

Katarína Senciová

riaditeľka ÚzS SČK

Pravidelné stretnutie baníkov

Dňa 29.4.2011 o 16. hod. sa bude 
konať pravidelné stretnutie baníkov 
v baníckej krčme u p. Karabellyho. 
Organizátori sa tešia na vašu náv-
števu!

Prvomájové oslavy

Okresná organizácia strany 
SMER-SD v spolupráci s Mestom 
B.Štiavnica a POS Vás pozývajú na 
prvomájové oslavy, ktoré sa usku-
točnia 1.5.2011 o 14. hod. v Kysi-
hýbli. Čaká na Vás bohatý kultúrny 
program, súčasťou ktorého bude 
stavanie mája s hudobným sprie-
vodom, bohatá tombola, jazdenie 
na koníkoch pre deti zdarma, vo-
zenie detí na hasičskom aute zdar-
ma, možnosť občerstvenia (guláš, 
atď.). Preto prídete aj vy s vašimi 
deťmi stráviť pekne prvomájové 
popoludnie s nami. Nezabudnite si 
doniesť dobrú náladu!!! V prípade 
nepriaznivého počasia sa podujatie 
nekoná.
Deň Matiek

Živena – spolok slovenských žien 

v B.Štiavnici, MsÚ v B.Štiavnici Vás 
srdečne pozýva na Deň matiek, kto-
rý sa uskutoční v pondelok 9. mája 
2011 o 16. hod. v Hoteli Grand Ma-
tej  v B.Štiavnici. Príďte si pozrieť 
program, ktorý pre Vás s láskou pri-
pravili Vaše deti a vnúčatá. Bohatý 
kultúrny program, tombola a malé 
občerstvenie. Na príjemné posede-
nie s Vami sa tešia organizátori.

SPOMÍNAME... 
„Odišla si, ma-

mička, nevieme 
kam. spomienka 
na Teba zostane 
nám. Spomienka 
krásna, mamička milá, Ty, 
že si pre nás vždy len žila. Od 
života pre seba nič si nežiada-
la, všetko len pre svoje deti a 
rodinu, svoje zlaté srdce celé 
si nám dala, večný pokoj nech 
dá Boh Ti za odmenu.“

28. apríla 2011 uplynú 2 
roky od smrti našej milovanej 
mamičky a babičky Marienky 
Korimovej. Tí, čo ste ju po-
znali, venujte jej s nami tichú 
spomienku. Za celú rodinu po-
siela spomienku dcéra Ivica.

Srdce smúti, 
slzy oči rosia…

Po dlhšej cho-
robe nás vo veku 
82 rokov dňa 
12. apríla 2011 
opustila manželka, mamka, 
starká, učiteľka na dôchod-
ku  Anna  NECPALOVÁ. 
Ďakujeme všetkým, ktorí sa 
zúčastnili na poslednej roz-
lúčke. Ďakujeme priateľom a 
známym, bývalým kolegom a 
žiakom, ktorí jej venujú tichú 
spomienku. Za smútiacu ro-
dinu manžel a deti s rodina-
mi. Nezomrel ten, kto ostáva 
v ľudských srdciach. Dobro 
nezanikne nikdy…

Dňa 29.4.2011 si pripomí-
name nedožité 83. narodeni-
ny p. Štefana Dubeňa, ktorý 
zomrel dňa 10.6.2010 v Ban-
skej Štiavnici. Tí, ktorí ste ho 
poznali, venujte mu, prosím, 
tichú spomienku. 

Spomína dcéra Ľubica, sy-
novia Ľubomír a Igor s rodi-
nami.

OZNAMY

Oznamy

Naša jubilantka

Každý rok oslavovala učiteľka 
na dôchodku p. Blažena Mýttová 
Deň učiteľov a zároveň aj naro-
deniny. V tomto roku sú tieto dve 
príležitosti na oslavu o to krajšie, 
že oslavuje významné životné ju-
bileum – 80 rokov. Stále ešte ak-
tívna a plná života – taká je naša 
oslávenkyňa. Dlhé roky učila na 
ZDŠ v Štiavnických Baniach a už 
ako dôchodkyňa aj na cirkevnej 
škole v Banskej Štiavnici. Aktívne 
pracovala aj v spoločenských or-
ganizáciách: Zväze žien v Červe-
nom kríži, v Dobrovoľnej požiar-
nej ochrane, kde bola dlhé roky 
členkou výboru. V súčasnosti 
aktívne pracuje v Klube dôchod-
cov na Štefultove, kde vykonáva 
funkciu kronikárky. 

Pri príležitosti významného ju-
bilea jej členky a členovia Klubu 
dôchodcov prajú ešte veľa zdra-
via a životného optimizmu!

Štencl Milan, člen KD na Štefultove    

Máte už darček ku Dňu 
matiek?

Ak ste na otázku z nadpisu 
odpovedali „nie“, máme pre vás 
jeden tip. V sobotu 7. mája sa v 
Banskej Štiavnici uskutoční prvý 
ročník podujatia Flora Magica, 
ktoré bude prezentovať prácu 
troch špičkových aranžérov kve-
tín – fl oristov – zo Slovenska a 
Českej republiky. Počas dvoj-
hodinového programu vytvoria 
spolu až 30 rôznych variácií na 
tému Odchádza jar, prichádza 
leto. Lístok na toto podujatie, kto-
ré bude spojené aj s výstavou 30 
druhov rôznych ruží dovezených 
na akciu priamo z Holandska, 
iste poteší každú ženu. Pozor! Do 
6. mája je možné zakúpiť si lístky 
na akciu v Informačnom centre 
na Námestí sv. Trojice v zvý-
hodnenej predpredajovej cene. 
Neváhajte preto a potešte svojich 
blízkych lístkom na podujatie, 
ktoré v tomto roku začína svoju 
tradíciu aj v našom meste.

RM



8 28. apríla 2011

Liahne na vajíčka, tel.č.: 0914  
291 265

Autovýfuky, tlmiče, spojky,  
tel.č.: 0907 181 800

Ubytujem v 1-izbovom byte v  
centre mesta 2-3 osoby, študen-
tov príp. zamestnaných, tel.č.: 
0915 615 521

Kúpim starý drevený betlehem  
alebo fi gúrky, tel.č.: 0907 710 630

Odstúpim predajňu na sídlisku  
Drieňová, tel.č.: 0905 706 915

Predám TOYOTA YARIS 1,0   
TB 5 dverová, rok 2007, červe-
ná, 4x zimné pneumatiky -plech 
R14 + 4x letné - na diskoch R15, 
najazdené 70 000 km, cena  4300 
€, tel.č.: 0908 603 204

Predám obytný príves aj  
nákladný zo zdravotných dô-
vodov, cena dohodou, tel.č.: 
045/6929210, 0904 524 467

Máte záujem o záhradku na  
pestovanie zeleniny, volajte na 
tel.č.: 045/692 92 10, 0904 524 
467

Predám Škodu Felicia 1.3LXi,  
r. výr. 2001, najazdené 103 000 
km, zachovalá - spoľahlivá, cena 
1 480€ + dohoda, tel.č.: 0907 332 
499

KALEIDOSKOP

Služby

Inzercia

Kariéra

Na podnet Múzea vo Svätom 
Antone sa deti 1. a 3. ročníka 
miestnej Základnej školy za-
pojili v rámci Medzinárodného 
roka lesov 2011 do celosloven-
skej kampane realizovanej me-
dzi knižnicami, lesníkmi a žiak-
mi "LES UKRYTÝ V KNIHE". 

Úlohou knižníc v tomto pro-
jekte je v mesiacoch apríl až jún  
prostredníctvom kníh hľadať od-
povede na otázky, prečo a ako je les 
ukrytý v knihe, zároveň deti viesť 
- okrem potreby samotného čítania 
- aj k poznávaniu lesa, jeho význa-
me, ochrane prírody a životného 
prostredia v zmysle hesla Les pre 
ľudí - ľudia pre lesy.   

Netradične, 15. apríla, sa stretlo 
desať detí s p. učiteľkou Ľudkou 
Babjakovou v knižnici múzea. 

Nadviazali tak  na už tradičnú 
marcovú akciu "Po písmenkách", 
ktorú si zorganizovali po štvrtýkrát 
a zároveň  začali aktívne  pracovať 

na projekte. Pracovníčka múzea, 
ktorá sa stará o odbornú knižnicu 
múzea, p. Helena Račková a Ing. 
E. Petrikovič pripravili deťom za-
ujímavý program. Okrem obozná-
menia sa s knižnicou a cieľom pro-
jektu si deti so záujmom vypočuli 
prednášku o vtákoch, ktoré žijú na 
Slovensku, a zároveň si vypočuli aj 
zvuky - spevy tých vtákov, ktorých 
preparáty uvideli a dozvedeli sa 
viac o ich živote. Prezreli si atlasy 
vtákov, ktoré sa v knižnici múzea 

nachádzajú a potom si prečítali prí-
behy z kníh (ktoré určil organizátor 
projektu), aby mohli deti následne 
vypracovať pracovný list.  

Okrem úloh, ktoré zadáva pro-
jekt, sú rôzne možnosti, ako sa 
tohto - aj súťažného - projektu 
zhostiť. Pod vedením  lesníckych 
pedagógov, u nás je to Ing. Andrea 
Melcerová, zorganizujeme ešte via-
cero pekných stretnutí. 

Helena Račková

Po písmenkách 2011, alebo les ukrytý v knihe

„Medzinárodný rok lesov“

XIII. ročník celoslovenskej sú-
ťažnej prehliadky detskej a štu-
dentskej tvorby s ekologickou 
tematikou s medzinárodnou 
účasťou.

Slovenské banské múzeum – 
Galéria Jozefa Kollára Vás srdečne 
pozýva na výstavu My sa nevieme 
sťažovať nahlas..., ktorej sprístup-
nenie bolo dňa 19. apríla 2011 o 
11,00 hod. Výstavu slávnostne svo-
jimi príhovormi otvorili Ing.P.Zo-
rvan,PhD. zástupca riaditeľa SBM, 
kurátorka výstavy Mgr. M. Ková-
čová a za spoluorganizátora BBSK-
POS Žiar nad Hronom, pracovisko 
Banská Štiavnica Mgr.M.Petrová. Je 
to už v poradí  XIII. ročník súťaž-
nej prehliadky detskej a študentskej 
tvorby s ekologickou tematikou, a 
to pohľadom ich vnímania ochrany 
životného prostredia a všímania si 
svojho okolia – prírody, čo sa oko-
lo nich mení, čo treba chrániť. Vy-
hlásená bola téma „Medzinárodný 
rok lesov“. Hlavným organizáto-
rom je Slovenské banské múzeum 
– Galéria Jozefa Kollára v Banskej 
Štiavnici a spoluorganizátori BBSK 
- Pohronské osvetové stredisko v 
Žiari nad Hronom – pobočka Ban-

ská Štiavnica, Slovenská agentúra 
životného prostredia a Mesto Ban-
ská Štiavnica. Odbornou komisiou 
boli  ocenené jednotlivé dielka detí, 
žiakov a študentov. Súťaže sa zúčast-
nilo 494 autorov zo 43 škôl. Ceny sa 
udeľovali v piatich kategóriách: v I. 
kategórii je zastúpená tvorba ma-
terských škôl – cena Galérie Jozefa 
Kollára, v II. kategórii – I. stupeň 
základných škôl – cena Galérie 
Jozefa Kollára, III. kategória – II. 
stupeň základných škôl a špeciálne 
školy – cena BBSK-POS Žiar nad 
Hronom, pracovisko Banská Štiav-
nica, IV. kategória – základné ume-
lecké školy – cena Mesta Banská 
Štiavnica a V. kategória – stredné 
školy – cena SAŽP. Výber diel bol 
ťažký, a preto boli udelené aj ceny – 
čestné uznania, cena poroty a cena 
primátora Mesta Banská Štiavnica. 
Medzinárodná účasť bola zastúpe-
ná školami z Čiech, Maďarska a Ru-
munska. Výstava je inštalovaná vo 
výstavných priestoroch GJK na 1. 
poschodí a vo vstupnej hale GJK. V 
prvej výstavnej miestnosti sú pre-
zentované stredné školy a II. stupeň 
základných škôl a tiež medzinárod-
ná účasť. Druhá výstavná miestnosť 
tradične prezentuje tvorbu základ-
ných umeleckých škôl a v tretej 

výstavnej miestnosti sa prezentujú 
svojimi dielkami materské škôlky 
s I. stupeňom základných škôl. Vo 
vstupnej hale sú inštalované práce 
MŠ, I. a II. stupňa ZŠ. Žiaci ŠZŠ 
Banská Štiavnica oživili výstavu 
svojimi trojrozmernými dielkami, 
za čo im bolo udelené čestné uzna-
nie od poroty.

Zároveň sa chcem poďakovať za 
sponzorské sladké občerstvenie pre 
deti pani Ernekovej, Mgr.A.Ďuri-
covej za milé dielka detí, vyrobené v 
Škole v múzeu, ktoré boli súčasťou 
cien Galérie J. Kollára. Osobne by 
som sa chcela poďakovať tvorivému 
tímu kolegýň z dokumentačného 
oddelenia - konzervátorská dielňa 
p. I. Valachovej, Z. Feherpatakyo-
vej, A. Rumanovej, ktoré nainštalo-
vali celú tvorbu detí, žiakov a štu-
dentov do tej podoby, ktorú môžete 
vzhliadnuť pri návšteve výstavy.

Ideou výstavy je viesť deti a mlá-
dež k vnímaniu ekologických prob-
lémov okolo nás a vnímaniu ochra-
ny životného prostredia. 

Výstava potrvá do 19. júna 2011 
a týmto Vás ešte raz srdečne pozý-
vame na výstavu.

Mgr. Marta Kováčová

kurátorka výstavy

My sa nevieme sťažovať nahlas...

Stolárska fi rma prijme do za- 
mestnania vyučeného aj nevyu-
čeného zamestnanca so záujmom 
o prácu, nástup ihneď, tel.č.: 0918 
518 744

Firma Intemon s.r.o, prijme do  
zamestnania kostrarov, kontakt: 
0911 809 999

Pílenie  palivového dreva  na  
klátiky - cirkulárom, motorovou 
pílou, tel.č.: 0908 655 270

Hľadám prekladateľa, -ku, ne- 
meckého a anglického jazyka, 
tel.č.: 0914 138 988 

Šálik pre mamu (úryvok)
Nemajte mi to dnes prosím 
za zlé,
že týmto veršom vládne cit,
plamienok malý vždy sa zažne,
keď chcem o mame hovoriť.

Každý rok spriadam jednu 
báseň
a štrikujem z nich dlhý šál,
aby tú moju mamulienku
riadok po riadku zohrieval.

Katarína Kissová

Žiaci ZŠ spoznávali les v knihách
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Vážení lúštitelia! Výhru vo 
výške 3,50€ si výherca môže pre-
vziať v pokladni Klientskeho cen-
tra. Správne znenie krížovky z 
21.4.2011:„Keď Pán Boh zavrie 
jedny dvere, druhé otvorí.“ Výher-
com sa stáva Božena Petríková, 
Dolná 23, Banská Štiavnica

V tajničke sa ukrývajú porekadlá:

A., Skos časť trávy, pokvapkaj vo-
dou, druh strukoviny, kilopond, B., 
Začiatok tajničky č.1, solmizačná 
slabika, C., 100, zmluva, set, bub-
liny na pive, D.,  Požívaj tekutinu, 
začiatok tajničky č.2, E., Pracovala 
pluhom, krhly, Ernestína, hneď, F., 
Škodlivý šatový hmyz, časť atlasu, 
notes, stred slova Jožov, G., Elena, 
dáva do súladu, amatér, ruská rie-
ka, verejná bezpečnosť, H., Druhá 
slabika slova vaňa, 2. časť tajničky 

č. 2, polomer, I.,  Stupaje, hodnota 
tovaru, prší bez prízvuku, táto, J., 
Nie nám, ozn. lietadiel Antonov, 
lietadlo, organická zlúčenina, zá-
sek, K., Koniec tajničky č.1, 3. časť 
tajničky č.2.

1., V poriadku, 2. časť tajničky 
č.1, dusík, 2., Potomkovia, úloha 
herca, nie vidno, 3., Draslík, klo-
vala, áno česky, tiež, 4., Opica, 
role, tapkavé placky nár., 5., Dĺž-
ková stará miera, drobné rastlinky, 
iniciálky fínskeho spisovateľa, 6., 
Citoslovce vzdychnutia, druh pa-
pagája, nástroj na mlátenie obilia, 
7., Pery básn., znáša bolesť, zodie-
raj, zn. röntgenu, 8., Osobitná ško-
la, sype, časť tela, spojka, 9., Časti 
tela – svalstvo, stará žena, ozn. lie-
tadiel Španielska a Uruguaja, 10., 
Číra tekutina, patriaci Ele, zvyšky 
stromov, 11., Idka, časť chôdze, 

neroň bez prvej spoluhlásky, 12., 
Úder v boxe, stôl stolára, aj išla, 
13., Ampér, semeno nár., poobší-
vaj, Slovensko, 14., Koníky, už vie 

po česky, Teodor, 15., Miesto nár., 
koniec tajničky č.2.
Pomôcky: Aj, ab, siaha, sema, oj

Pripravuje: A. Rihová

Štvrtok 28.4.

AKO VIEŠ
Komédia, USA, 2010, 112 min.,MP 12, Vstupné: 2,20€

Lisa (Reese Witherspoon) je žena, ktorá zasvätila svoj život športu a 
venuje sa mu už od útleho detstva. Keď ju vylúčia z tímu, má pocit, 
že prišla o všetko, čo v živote mala. Márne sa snaží viesť normálny a 
všedný život, no nedokáže sa s tým vyrovnať. Jedného dňa sa zozná-
mi s Mattym (Owen Wilson), profesionálnym baseballovým nahráva-
čom, sebavedomým sukničkárom a narcisom.
George Madison (Paul Rudd) je obchodník, ktorého komplikovaný 
vzťah s otcom Charlesom (Jack Nicholson) sa skomplikuje ešte viac 
po tom, čo je George obvinený z fi nančného podvodu. Aj napriek 
tomu, že nič neurobil, hrozí mu väzenie. No zdá sa, že jeho poctivosť, 
integrita a neutíchajúci optimizmus môžu byť jedinou možnosťou, 
ako si George môže zachovať zdravý rozum.
Ešte predtým, než sa Lisa spoznala s Mattym, mala rande s Georgom v 
deň, ktorý bol zrejme najhorším dňom v ich živote: ona bola v ten deň 
vyhodená z tímu a on dostal predvolanie na súd. Keď už to vyzerá tak, 
že obaja sú na dne a nevedia čo ďalej so svojím životom, stane sa im 
niečo neuveriteľného...
Začiatok premietania: 18:30 hod.

Sobota 30.4. 

VARIETÉ
Muzikál, USA, 2010, 119 min., MP 15, Vstupné: 2,20€

Ali (Christina Aguilera), dievča z malého  mesta s veľkým hlasom, 
túžila nájsť miesto, kde si bude môcť splniť svoje sny, objavila svet 
varieté...
A tak sa rozhodne vydať sa naprieč neistej budúcnosti do veľkomes-
ta zábavného priemyslu, do Los Angeles. Ali narazí na The Burlesque 
Lounge, zaujímavý podnik, ktorý má momentálne problémy s malou 
návštevnosťou a ktorý je domovom netradičnej hudobnej revue. Po-
darí sa jej presvedčiť okúzľujúcu a priamu majiteľku podniku, hlavnú 
hviezdu a tiež hľadačku nových talentov Tess (Cher), aby ju zamest-
nala ako barmanku. Ali počas práce nemôže odtrhnúť oči a s úžasom 
sleduje všetky vystúpenia, a snaží sa nasať ich pozoruhodnú atmosfé-
ru, odvážne kostýmy a originálne choreografi e. Pritom vie, že javisko 
je jej súdené a verí, že na ňom raz bude stáť sama.
Začiatok premietania: 18:30 hod.

Kurz Kubánskej Salsy
Kde: Kultúrne centrum Kammerhofská 1, Banská Štiavnica

Opis: Srdečne Vás pozývame na kurzy kubánskej salsy v Banskej 

Štiavnici

Kedy: Štvrtok o 18,00 hod.

7.5. 2011 (sobota) 

Flora Magica: Kvetinová šou

Prvýkrát si v Banskej Štiavnici budete môcť vychutnať umenie 

skutočných majstrov kvetinovej výzdoby. Traja špičkoví fl oristi, 

ich kreácie a výstava 30 druhov ruží – aj to vás čaká pri príleži-

tosti Dňa matiek. Lístky už v predpredaji v Informačnom centre, 

Nám. sv. Trojice, 045 694 96 53.

Bližšie info: Odd. kultúry, cestovného ruchu a športu, 

tel.č.:045/679 0 362, e-mail: kultura2@banskastiavnica.sk. 

KINO AKADEMIK

KRÍŽOVKA - KRÍŽOVKA - KRÍŽOVKA - KRÍŽOVKA - KRÍŽOVKA 

Viac info: Mestský úrad, oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, info: tel.č.:045/6790362 kultura2@banskastiavnica.sk

Kino Akademik vás pozýva

KULTÚRNE CENTRUM VÁS POZÝVA
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2. Kolo BREZNO 26. 3. 2011 

Muži kat. ,, A“

Berlanský Matúš : r. 1997
400 m voľ. sp. - 4.51:80 1.
50 m voľ. sp. - 28:67 1.
100 m voľ. sp. - 1.01:77 1.
50 m znak - 33:36 1.
100 m znak - 1.11:13 1.

Orság Dalibor Daniel : r. 1998
50 m prsia - 37:48 2.
200 m prsia - 3.22:74 2.
100 m voľ.sp. - 1.13:77 4.
100 m prsia – 1.27:29 2.

Longauer Jakub : r. 1997
50 m motýľ - 31:83 1.
50 m voľ. sp. - 30:26 3.

100 m voľ.sp. - 1.10:06 3.
100 m motýľ - 1.16:22 1.
Muži kat. ,, B “

Ernek Šimon : r. 2000
50 m prsia - 45:39 2.
50 m motýľ - 43:61 4.
50 m voľ.sp. - 37:98 5.
100 m voľ. sp. - 1.25:36 3.
100 m prsia - 1.38:23 1. 

Muži kat. ,, X“

Berlanský Andrej : r. 2003
25 m voľ.sp. - 21:36 2.
25 m znak - 26:74 2.
25 m prsia - 28:30 2.

Muži kat. ,,J“

Konečný Marek : r. 1994

50 m prsia - 35:07 2.
100 m prsia -1.17:95 2.

Doletina Dárius : r. 1995 
50 m motýľ - 30:13 1.
50 m voľ. sp. - 27:70 2.
100 m voľ.sp. - 1.00:36 1.
100 m motýľ - 1.09:88 1.

Ženy kat. ,,J“

Tenkelová Denisa : r. 1995
50 m prsia - 35:70 1.
200 m prsia - 2.49:26 1.
50 m voľ. sp. - 28:03 1.
200 m poloha - 2.31:42 1.
100 m prsia - 1.19:19 1.

red

Základná škola J.Horáka zno-
vu nebude chýbať na Majstrov-
stvách Slovenska vo fl orbale

Po úspešnom postupe z okres-
nej a regionálnej súťaže sa v dňoch 
7.4., 11.4., a 12.4.2011 naša škola 
zúčastnila krajských kôl vo fl orba-
le v Banskej Bystrici.

Dňa 7.4. to bola kategória mlad-
ší žiaci, 11.4. kategória staršie žiač-
ky a 12.4. kategoria starší žiaci. 

Naša škola tj. ZŠ J. Horáka do-
siahla nasledovné výsledky :

– kategória mladší žiaci – 
1.miesto - postup na majstrovstvá 
Slovenska 18.a 19.4.2011 v Banskej 
Bystrici.

Turnaja sa zúčastnilo 5 druž-
stiev.

– kategória staršie žiačky – 
3.miesto , turnaja sa zúčastnilo 5 
družstiev 

– kategória starší žiaci – 3.miesto 
- turnaja sa zúčastnilo 5 družstiev.

Našim družstvám gratulujeme k 
umiestneniam a mladším žiakom 
držíme palce, aby nás úspešne 
nreprezentovali na Majstrovstvách 
Slovenska. 

V jednotlivých kategóriách našu 
školu reprezentovali nasledovní 
žiaci :
Kategória mladší žiaci Kategória 

staršie žiačky 

1. Ivan Pastier 1. Karolína Paštrne-
ková 

2. Martin Bartko 2. Kamila Husar-
číková

3. Patrik Zajac 3. Adriana Vereší-
ková 

4. Lukáš Baranayi 4. Natália Šom-
odíková

5. Matej Mózer 5. Nina Šebeňová 
6. Pavol Bačík 6. Barbora Kubiňá-

ková
7. Adrián Skarba 7. Timea Dunová
 8. Gabriela Bieliková
 

 Kategória starší žiaci

1. Peter Pauko
2. Petr Kubík 
3. Michal Školík 
4. Jakub Kanda
5. Ivan Pastier 
6. Patrik Zajac 
7. Dominik Ujhelyi 

Trénerom všetkých družstiev je 

Mgr. Ján Minka 

Majstrovstvá Slovenska vo fl orbale

Vladimír Gazda a Patrik Chovan 

st. v spolupráci s Centrom voľného 

času, Ul.L.Svobodu 40, B.Štiavnica

Č.tel. 0918241237, 0918988309
Tel. 6911626 Fax : 6911626
E-mail : fafrnkaren@centrum.sk

PROPOZÍCIE

Okresného kola „/ MALÝ FUT-
BAL / „ kat. : chlapci mladší žiaci  
základných škôl pre školský rok    
2010 / 2011
Všeobecné ustanovenia :

Usporiadateľ : Vladimír Gazda a 
Patrik Chovan v spolupráci s CVČ, 
B.Štiavnica

Dátum : 10 . 05. 2011./ utorok /
Prezentácia : 7.30 – 8,00 hod.

Miesto : ZŠ J.Kollára, B.Štiavnica
Technické ustanovenia :
Kategória : chlapci a dievčatá   nar. 

1.1.1998 a mladší
Účasť : Prihlásené družstvá – jedno 

za školu

Za súťažné družstvo zodpove-
dá prítomný pedagogický dozor, v 
prípade jeho neúčasti je družstvo 
vylúčené zo súťaže.
Pravidlá : Hrá sa podľa platných 

pravidiel pre malý futbal. Súťaže 

sa môžu zúčastniť max. 10 členné 

družstvá. Základná zostava 4+1. 

Systém súťaže bude oznámený 

pred začiatkom súťaže.

Podmienka : Súpiska potvrdená 

riaditeľom školy. Súťažné družstva 
je potrebné nahlásiť do 02.05.2011., 
J.Machilová, CVČ , č.t. 6911626

Úhrady : Cestovné sa neprepláca.

Rôzne : Žiadame družstvá, aby si 
priniesli vlastné lopty na rozcvičenie.

Pred vstupom do športovej haly  
sa účastníci riadia pokynmi uspo-
riadateľa. Za disciplínu sú zodpo-
vední vedúci družstiev. Organizá-
tor za odložené veci nezodpovedá. 
Je potrebné, aby každý súťažiaci 
mal so sebou preukaz poistenca! Za 
zdravotný stav účastníkov zodpo-
vedá vysielajúca škola. Organizátor 
nemá uzatvorené zdravotné poiste-
nie. Za CVČ : Mgr.J.Machilová

Malý futbal - propozície

7. roč. Banskobystrického plaveckého pohára

Štiavničania na národnom 
behu Devín – Bratislava

Druhú aprílovú nedeľu sa konal 
už 64. ročník Národného cestného 
behu z Devína do Bratislavy (11,6 
km). Na tomto krásnom podujatí 
padol aj účastnícky rekord, keď na 
štart sa postavilo 5 176 pretekárov. 
Medzi nimi aj 11 bežcov z B.Štiavn-
ice. A toto sú aktuálne výsledky ban-
skoštiavnických bežcov:

Muži do 39 rokov:

59. Šlúch Roman, B.Štiavnic-
a – 44.08, 210. Nemčok Tomáš, 
B.Štiavnica – 48.54, 360. Nemčok 
Radoslav, B.Štiavnica - 51,26, 1 
464. Poprac Peter, B.Štiavnica - 
01.01,55.

V tejto kategórii štartovalo 2 406 
pretekárov.

Muži 40 – 49 rokov:

13. Matis Daniel, B.Štiavnica – 
44.01, 38. Poprac Vladimír, B.Štia-
vnica – 48.25, 41. Kozák Peter, 
B.Štiavnica – 48.48, 225. Prefertus 
Róbert, Tanád Sport BŠ – 59.04, 
331. Cengel Juraj ml., Tanád Sport 
BŠ – 01.03,57

V tejto kategórii štartovalo 492 
pretekárov.

Muži 50-59 roční: 

4. Melicherčík Bohuslav BM At-
letik B.Štiavnica – 43.46

V tejto kategórii štartovalo 190 
pretekárov.  

Ženy 35 rokov a viac:

22. Višňovská Katarína, Tanád 
Sport BŠ – 59.05

V tejto kategórii štartovalo 229 
pretekárov.

Vidieť, že títo športovci robia 
dobré meno mestu, za čo im pat-
rí uznanie a obdiv. Blahoželáme k 
dosiahnutým výsledkom a repre-
zentáciu mesta.                           red

Celoštátne kolo ORJ
12.-13.apríla 2011 sa v Micha-

lovciach konalo celoštátne kolo 
Olympiády v ruskom jazyku, do 
ktorého si víťazstvom v krajskom 
kole zabezpečila účasť v kategórii  
B4 oktavánka Danka Chytilová , 
študentka Gymnázia A.Kmeťa. 
Napriek únavnej, osem hodín tr-
vajúcej ceste  na „ďaleký východ“ 
Danka zabojovala v písomnej 
časti. Na druhý deň bola úspeš-
ná i v ústnych odpovediach, s 
porotou viedla vyrovnaný dialóg 
a preukázala výborné znalosti v 
jazyku i v ruských reáliách. Pri-
niesla zlatú medailu a stala sa tak 
už trojnásobnou víťazkou v celo-
štátnom kole. Blahoželáme. 

Mgr. Darina Cesnaková
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IV. liga – JUH dospelí 18. kolo

Poltár - B.Štiavnica 0:0
Góly: 66’ Šima, 81’ Kminiak
Pažout - Halát, Dulaj, Hanzlík A., 

Čiliak, Šima, Necpal, Barák N., Kosec 
(83’Číž), Budinský D. (69’ Kozárik), 
Kminiak 

Na Veľkonočnú nedeľu odchá-
dzali diváci z poltárskeho štadióna 
spokojní, lebo videli futbal veľ-
mi dobrej úrovne, i keď zápas sa 
skončil bez gólov. Odviezli sme si 
z ihriska favorita bod po dobrom, 
disciplinovanom výkone a boli sme 
blízko zisku 3 bodov. Zápas sa začal 
útokom domácich, ktorí už v 1’ za-
hrávali rohový kop, po jeho zahraní 
strelu domáceho útočníka zo 16 m 
vytisol ponad brvno náš brankár. 
Domácu bránu ohrozil v 17’ z 30m 
Kminiak, keď jeho strelu, ktorá 
smerovala do brány, zablokoval Či-
liak. V 32’ Pažout znovu pekným 
zákrokom zachránil naše mužstvo, 
keď spod brvna vytisol strelu domá-
ceho hráča. Prudká strela Haláta z 
35 m narobila v 35’ starosti domá-
cemu brankárovi, loptu vyrazil pred 
seba, obrana domácich pred naším 
hráčom odkopla loptu na roh. Naj-
krajšia akcia nášho mužstva prišla v 
43’, keď po peknej akcii Budinského 
a Baráka strela posledne menova-
ného skončila na žrdi domácej brá-
ny. V dobrom výkone pokračovalo 
naše mužstvo i v II. polčase. O vý-
sledku zápasu sa mohlo rozhodnúť 
v posledných 10’. Necpal v 84’ vysu-
nul Kminiaka, jeho strela po úniku 
na domácu bránu skončila na žrdi. 
V 86’ po ostrelovaní domácej brá-
ny znovu Kminiak z hranice 16-ky 
trafi l brvno domácej brány. Výsle-
dok na svoju stranu mohli strhnúť 
domáci v 90’, no strelu útočníka z 
niekoľkých metrov zázračne chytil 
náš najlepší hráč Pažout. Zápas sa 
skončil spravodlivou deľbou bodov.
IV. liga dorast 18. kolo 

Sliač - B.Štiavnica 5:2 (3:1), góly: 14’ 
vlastný, 88’ Čík

Szabo – Schrom, Ferenčík, Déneši, La-
dický, Čík, Ďurovič (90’ Sovinec), Potan-
čok, Židík, Ducho, Meňuš (67’ Lichner).

V priemernom stretnutí naši 
chlapci nestačili na domácich, ktorí 
bez problémov zvíťazili.
II. trieda – JUH 12.kolo

B.Štiavnica „B“ – Horné Hámre 3:1 
(2:0), góly: 27’Kozárik, 36’ vlastný, 
90+2’ Beňadik

Kraják – Boroška (55’Binder), Ma-
liš, Kružlic, Žikla, Hanzlík P., Pajerský, 
Barák Ľ., Necpal (46’Číž), Majerský 
(46’Macko), Ferenčík M. (82’ Beňadik), 
Kozárik (76’Šima) 

Stretnutie prinieslo celkom sviž-
ný futbal. Hostia, ktorí okupujú 
2.priečku, prišli s predsavzatím bo-
dovať, čo sa im skoro podarilo už v 
3’, no svoje kvality ukázal Kraják. V 
9’ zahodil tutovku Kozárik, volejom 
rozvlnil sieť. V 31’ boli hostia blízko 
k vyrovnaniu, no Kraják bol proti. 
V 36’ centroval do veľkého vápna 
Barák Ľ. A hosťujúci obranca si dal 
nevídaného vlastenca, keď vymietol 
šibenicu. V 2. polčase obe mužstvá 
ubrali z plynu, no v 88’ hostia zní-
žili na 2:1 a všetko vrhli do útoku, 
ich snahu pribrzdil v nadstavenom 
čase Beňadik, keď upravil skóre na 
konečných 3:1. 
III. liga SŽ a MŽ 15.kolo 

SŽ – Horehron - B.Štiavnica 5:0 (1:0), 
MŽ – Horehron - B.Štiavnica 1:5 (0:3), 

góly: Prokaj 3, Horák, Židík
Kam na futbal?
IV. liga  dospelí 19.kolo 1.5. o 16,30 

hod. B.Štiavnica – Jupie B.B., Š. Bane - 
Poltár

IV. liga dorast 19.kolo 30.4. o 14 hod. 
B.Štiavnica - Jesenské 

III. liga SŽ a MŽ 17.kolo 30.4. o 10 – 
12 hod. B.Štiavnica – S. Ľupča

II. trieda dospelí 13.kolo B.Štiavnica 
„B“ – voľno 

FUDO

 
Ďalšie futbalové výsledky 
4. liga sk. JUH – 18. kolo

Divín - Š. Bane 1:0 (0:0)
Sekula – Sojka, Holmík, Osvald, Tur-

kota, Drexler (86’ Kmeť), Spišiak, M. 
Pavlík, V. Pavlík, Michalek, Holík (86’ 
Hrubčo)

V 1. polčase podali futbalisti spod 
Sitna solídny výkon, vypracovali si 
aj gólové šance, avšak postupne 
Michalek, V. Pavlík i Drexler ich 
nepremenili. Domácich „podržal“ 
aj rozhodca, keď 2 sporné zákro-
ky domácich obrancov v 16-ke na 
útočníkov hostí neodpískal. V 2. 
polčase mali znovu prvú šancu hos-
tia, ale Spišiak slabou strelou trafi l 
len brankára. Následne prišiel trest, 
keď v 63’ domáci svoju prvú väčšiu 
šancu využili na strelenie gólu. Po-

tom hostia viac otvorili hru, hrali 
vabank, vytvorili si tlak, no nič ne-
dotiahli do úspešného konca. Ne-
využili ani zahrávanie nepriameho 
kopu v 16-ke domáceho tímu v 93’, 
a tak cestovali domov bez bodového 
zisku.

J.Daubner

Ostatné výsledky: 

Žiar-Č. Balog 3:2, Hliník – V. Blh 10:0, 
D.Strehová – Brusno 3:5, Podlavice – 
Revúca 2:1, Kováčová – Málinec   

II. trieda, 12.kolo 

B.Belá - M. Lehota 2:0 (2:0)
Prokaj – Selyem, M. Javorský, A. Ja-

vorský, Hanzlík, Palášthy, Hankovič, 
Lukáč (66’ Murgaš), Durbák (86’ J. 
Javorský), Debnár (61’ Klein), Buzalka 
(89’ Líška), Rozhodca Priebera.

Domáci mali počas celého zápa-
su územnú prevahu, ktorú vyjadrili 
v 1.polovici 1. polčasu strelením 2 
gólov – v 7’ bol úspešný Debnár a v 
14’ Durbák. Hostia sa snažili skori-
govať výsledok, no nevyužili ani sa-
mostatný nájazd na brankára. Podľa 
priebehu zápasu to bolo zaslúžené 
víťazstvo Belianskeho mužstva.

R. Pavlík  

Prenčov – O.Grúň 2:1 (1:1)

Tomaška (3’ M. Beňovic) – A.Chov-
an (85’ S.Krajčovič), B. Beňovic, Bar-
tolovic, M.Výboch, Hronček, Vlček, 
M.Beňovic (3’ Ferenčík), M.Chovan, 
Báťo, Brnák. Rozhodca Žiakovič. 

Domáci sa ujali vedenia už v 6’ 
gólom B. Beňovica. Hostia odpove-
dali po ½ hod. vyrovnávajúcim gó-
lom a týmto výsledkom sa skončil 
1.polčas. V 60’ sa domáci opäť ujali 
vedenia gólom A. Chovana. Od tejto 
chvíle to bol zápas nepremenených 
šancí na obidvoch stranách, ktorý sa 
nakoniec skončil zaslúženým víťaz-
stvom domácich.

J.Dolinský

Ostatné výsledky: 

V.Lehota – S.Teplice 5:0
Tabuľka 2.triedy:
I. trieda dorast: B.Belá – Lovčica 1:2 

(1:0), gól: Sarvaš
I. trieda žiaci: Vyhne – B.Belá 0:14 

(0:7), góly: M. Kašiar 4, P. Kašiar 4, Ba-
birád 3, Sudán 2, Grajciar, Kružlic

V. Lehota –Š.Bane 3:0
Kto? S kým? Kedy?
II. trieda: 1.5. o 14,00 hod. Lovča – 

B.Belá
Žiaci I. trieda, 30.4. o 16 hod. Š. Bane 

– H.Hámre
Malý futbal žiaci, 30.4. o 10 hod. 

B.Belá - Repište   
ROMAN KURUC

ŠPORT

Opevnenie prehralo

V 10. kole 3. ligy v šachu sa našim 
zástupcom nepodarilo zabodovať, 
keď obaja prehrali. Nová Baňa ne-
stačila na Banskú Bystricu, ktorá 
bojuje o prvenstvo v súťaži a Ban-
ská Štiavnica prehrala s Podbrezo-
vou a prepadla sa na 10. miesto.

Veža CVČ Banská Bystrica B - Slo-

van Nová Baňa  5:3

Za Novú Baňu vyhrali Jareš a 
E. Budinský, remizovali Adamec 
a Búry
Opevnenie Banská Štiavnica - ŠO 

Podbrezová  2,5:5,5

Za Banskú Štiavnicu vyhra-
li Chlpík a Kuchyňa, remizoval 
Cibuľa
ŠK Orlová Pohorelá - ŠK Garde 

CVČ Detva 8:0

Magnezit Jelšava B - ŠK Vinica  

5,5:2,5

TJ Slávia TU Zvolen B - ŠK Podpo-

ľanie Hriňová  3,5:4,5

Balassgyarmati Kabel - ŠK Če-

bovce  0,5:7,5

S. Kuchyňa

1. Čierny Balog 18 13 1 4 52:23 40
2. FK Žiar nad Hronom 18 13 1 4 49:21 40
3. Hliník nad Hronom 18 11 2 5 53:31 35
4. Bystrica - Podlavice 18 10 3 5 45:20 33
5. Prameň Kováčová 18 10 2 6 47:30 32
6. SKLOTATRAN Poltár 18 9 3 6 31:24 30
7. Jednota Málinec 18 9 2 7 30:34 29
8. FK 34 Brusno 18 8 3 7 22:24 27
9. Banská Štiavnica 18 8 3 7 25:28 27
10. FC Slovan Divín 18 6 4 8 30:40 22
11. Štiavnické Bane 18 4 5 9 17:28 17
12. MFK Revúca 18 5 0 13 21:43 15
13. Veľký Blh 18 3 2 13 17:60 11
14. Dolná Strehová 18 1 1 16 14:47 4

Obec ILIJA zdraví 
všetkých tenistov!

Po roku sa nám opäť rozbeh-
la tenisová sezóna, a zároveň aj 
súťaž, ktorá nám vstupuje už do 
štvrtej sezóny. Som rád, že úroveň 
súťaže sa nám každým rokom kva-
litatívne zlepšovala, čo pripisujem 
výkonnostnému nárastu mnohých 
zúčastnených. Zároveň by som 
spomenul aj minuloročných víťa-
zov. Prvenstvo si vybojoval Mari-
án Koreň pred Jánom Belujským a 
Vladom Benčajom. Gratulujeme! 

Od 1.mája, keď je naplánovaný 
začiatok súťaže, by som rád pozval 
minuloročných účastníkov, záro-
veň privítal nové tváre alebo ta-
lenty, ktoré by poriadne zamiešali 
karty na našom kurte. 

Všetci, čo máte chuť súťažiť ale-
bo si len tak zahrať, ste srdečne ví-
taní na tenisovom kurte v Iliji pri 
Banskej Štiavnici. 

Kontaktujte ma na tel.čísle 
0905617066, alebo sa informujte 
na stránke tenisovej ligy, www.
tenis-bs.szm.sk. Ak máte záujem 
o tenisový víkend s ubytovaním, 
kliknite na www.bluerose.sk 

Ladislav Kazík

Spravodlivá deľba bodov vo veľmi dobrom zápase
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INZERCIA

Predaj palivového dre-
va metrovica - 27€/m³

Klátiky štiepané 
do krbu, sporáku 

(25,33,40cm) - 36€/m³

Dovoz zdarma už pri 
odbere/1m³

Ponúkam
• Prepravu dreva vo-
zidlom V3S vyklápač

•Kosenie záhrad, tráv-
natých plôch 

Kontakt: 0944 164 590

Rekonštrukcie bytov – 
byt. jadier, 

murárske práce, 
omietky – maľovanie, 

vodoinštalácia, po-
dlahy – montáž, 

tel.č.: 0940 802 977

GUAPA
Obchodík so zdravou výživou
•Bezlaktózové potraviny 

•Bezlepkové potraviny •Dia, 
Bio potraviny •Kvitnúce čaje 
•Doplnkový tovar •Netradičné 
darčeky Dolná ul. (nad Koope-
ratívou) Tel.č.: 0911 168 999

Prenajmem obchod-
né priestory 52m2  na 
ul. Remeselnícka č. 17 

(pod Poštou).
Voľné Ihneď. Mobil: 

0903 222 539

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

Dám do prenájmu obchod- 
né priestory na Križovatke 1 v B. 
Štiavnici na obchod a služby, tel.č.: 
0905 386 359

Prenajmem 2 – izbový byt v  
RD pod Starým mestom, nájom + 
energie 300€/mesačne, tel.č.: 0910 
564 638

Predám 3-izbový prerobený, za- 
riadený byt na Drieňovej (Energe-
tikov 8), tel.č.: 0911 973 200

Predám 3-izbový byt na Drie- 

ňovej (64m2) alebo vymením  za 
1 alebo 2- izbový + doplatok, cena 
dohodou, súrne, tel.č.: 0908 814 
885 

Ponúkame na predaj rodinný  
dom OKÁL v pôvodnom stave, v 
Banskej Štiavnici časť Pod Kalvá-
riou o rozlohe 117 m2. Cena pod-
ľa znaleckého posudku. Kontakt: 
0905 462 865, 0918 591 928.

Predám 3-izbový byt v OV v  
Banskej Štiavnici - sídlisko Drie-
ňová. Tel.č.: 0903 785 660

Predám chatu so záhradou v  
záhradkárskej oblasti, tel.č.: 0905 
226 264

Predám pozemok okr. B.Štia- 
vnica - Počúvadlo, 704 m2, cena: 

9.900 Eur. Tel.č.: 0911 119 209
Prenajmem 3-izbový byt v BŠ,  

sídl. Drieňová, kontakt: 0911 616 
301

Predám alebo dám do prenájmu  
garáž, tel.č.: 0911 012 213

Kúpim v BŠ a okolí pozemok ale  
starý domček, tel.č.: 0908 531 348

Súrne predám väčší rodinný  
dom z rodinných dôvodov v Ban-
skej Štiavnici časť Štefultov. Tel.č.: 
0904 811 666

Dám do prenájmu príp. predám  
3-izb. byt, čiastočne zariadený v 
Banskej Štiavnici - Drieňová. Tel.č.: 
0903 785 660 po 15 hodine.

Kúpim dom v BŠ do 35 000€,  
tel.č.: 0904 648 882

Reality


