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Keď v posledný aprílový 
štvrtok zazneli v podvečer 
melodické tóny ľudoviek spod 
Sitna a Poľany pred sídlom 
Veľvyslanectva SR v Spojenom 
kráľovstve Veľkej Británie 
a Írska, v rozvoniavajúcich 
záhradách Kensington Palace 
Gardens vari aj drozdy stíchli. 

Vyslanci z nášho mesta, ktorí 
tvorili bezmála 20-člennú delegáciu 
vrátane primátora Pavla Balžanku, 
v rámci projektu Banská Štiavnica 
– mesto, ktoré zaujme, si hudbou 
folkloristov zo Sitňanu začali pod-
maňovať hostí večera – účastníkov 
prezentácie toho najlepšieho, čo sa 

Banskou Štiavnicou vinie dodnes 
od 14. storočia.

Veľvyslanec SR v Londýne Juraj 
Zervan nie náhodou vo svojom prí-
hovore pripomenul hosťom – diplo-
matom, zástupcom mesta Londýn, 
britským predstaviteľom z podni-
kateľských kruhov a v neposlednom 
rade aj našim rodákom – Slovákom 
žijúcim a pôsobiacim v Londýne, že 
ho obzvlášť teší, keď v nekonvenčnej 
forme prezentácie jedného z našich 
najpríťažlivejších miest i regiónu sa 
tejto cti dostalo práve multikultúr-
nej Banskej Štiavnici, mestu, ktoré 
Európu i svet obohatilo výnimoč-
nými počinmi v oblasti baníctva, 
školstva,  4. str
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Verejné osvetlenie na Drieňovej
Drieňová získa moderný systém verejného osvetlenia, fi nancovaný bude z eurofondov

Takmer 30 rokov starý, poru-
chový, na prevádzku a údržbu 
nákladný systém verejného 
osvetlenia na sídlisku Drieňová 
bude komplexne rekonštruova-
ný vďaka úspešnému projektu 
fi nancovanému z eurofondov. 

Zoznam úspešných “eurofondo-
vých” projektov získaných mestom 
Banská Štiavnica sa opäť rozšíril. 
Mesto získalo nenávratné fi nančné 
prostriedky v sume takmer 

250 000 eur na komplexnú mo-
dernizáciu časti systému verejného 
osvetlenia. 

Verejné osvetlenie na sídlisku 
Drieňová má takmer 30 rokov a je 
na hranici životnosti. Pomerne čas-
té sú požiare stĺpov VO, systém je 
náročný na prevádzku i na údržbu, 
kvôli nízkej energetickej účinnosti 
svietidiel je v nočných hodinách 
osvetlenie vypínané.  4.str.

Londýnske dotyky v tónoch spod Sitna
Banská Štiavnica úspešne prezentovala genius loci, tradície, kumšt i možnosti spolupráce v Londýne

Primátor Banskej mesta Pavol Balžanka (zľava) v spoločnosti starostu lon-
dýnskej časti Chelsey (tretí sprava), veľvyslanca SR v Spojenom kráľovstve 
Veľkej Británie a Írska Juraja Zervana (druhý sprava) a Veľvyslanca Veľkej 
Británie v SR J.E. Michaela Johna Wyna Robertsa (celkom vpravo).
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Mestská polícia 
informujeZ diára primátora

Pozvánka

Občania sa pýtajú, 

poslanci odpovedajú
Tento rok bude aj komunálnym 
volebným rokom. Zaujímalo nás, 
ako hodnotia svoju prácu poslan-
ci, ktorým sme pred štyrmi rokmi 
dali našu dôveru a zvolili ich do 
Mestského zastupiteľstva. Preto 
sme ich požiadali o odpovede na 
tieto otázky:
RNDr. Pavel Bačík:

1. Ktoré body Vášho volebného 

programu sa Vám podarilo presa-

diť v MsZ?

„Do mestského zastupiteľstva som 
kandidoval ako nezávislý poslanec. 
Nebol som teda súčasťou žiadneho 
volebného programu politickej stra-
ny, alebo zoskupenia. Počas voleb-
ného obdobia som sa chcel venovať 
rozvoju cestovného ruchu a školstvu. 
Vplyvom okolností (aktivity bývalé-
ho predsedu BBSK  Murgaša a spol.) 
som  musel zmeniť profesionálnu 
orientáciu a začal som sa ako posla-
nec, ale aj profesionálne, venovať te-
pelnému hospodárstvu mesta a by-
tovým problémom občanov mesta.

Prispel som k tomu, že bývalý are-
ál SOU- lesníckeho nebol nevýhod-
ne predaný a stále ho možno využiť 
pre potreby inštitúcií, vysokých škôl, 
ktoré tu môžu nájsť dôstojné sídlo. 
Vyzerá to tak , že Banskobystrický 
samosprávny kraj prehodnocuje svoj 
prístup k problémom Štiavnice. V 
blízkej budúcnosti dôjde k podstat-
ným zmenám a môj návrh by sa mal 
v pôvodnej podobe realizovať. V sú-

vislosti s pripravovanými zmenami 
sa naskytá  možnosť efektívne vyrie-
šiť otázku bytov v Banskej Štiavnici. 
Mrzí ma však  zdevastovaný interiér 
moderného areálu, ktorého oprava 
bude hradená z vreciek daňových 
poplatníkov a nie z vreciek zodpo-
vedných. 

Myslím si, že počas štyroch rokov 
som bol nápomocný pri presadzo-
vaní rozumných myšlienok, ktoré 
mali snahu  zlepšiť život občanov a 
návštevníkov nášho mesta a taktiež 
som sa postavil proti návrhom, ktoré 
neboli pre občanov prínosom. 

Poslancom som druhé volebné ob-
dobie a z mojich skúseností viem, že 
väčšina občanov veľmi dobre vie, čo 
jednotliví poslanci MsZ robia v pro-
spech občanov mesta a regiónu.“
2. Čo ešte chcete do komunálnych 

volieb urobiť pre občanov nášho 

mesta?

V rámci mojich možností sa bu-
dem venovať zlepšovaniu kvality ži-
vota občanov  na sídlisku Drieňová.

Rád by som ešte dotiahol projekt 
„Šobovské komíny“ do úspešné-
ho konca, a prispel tak k zlepšeniu 
dojmov návštevníkov pri vstupe do 
nášho mesta, ale i k zlepšeniu život-
ného prostredia lokality Šobov.“ 
3. Budete kandidovať za poslanca 

aj do budúceho MsZ?

„Áno, budem sa uchádzať o dôve-
ru a hlasy spoluobčanov.“

Red

Oznamujeme vám, že od 
10.05.2010, 08.00 do 10.05.2010, 
16.00 bude prerušená dodávka 
elektrickej energie z dôvodu revízie 
el. zariadenia. Bez el. energie budú 
v B. Štiavnici časť Belianske jazero a 
Jergištôlňa, vo Vyhniach časť Banky 
a Rozgrund.

Oznamujeme vám, že od 
11.05.2010, 09.00 do 11.05.2010, 
13.00 bude prerušená dodávka 
elektrickej energie z dôvodu revízie 
el. zariadenia. Bez el. energie bude 
v B. Štiavnici Trojičné námestie 
č.1-5, Dolná ružová č.1-12, Rad-
ničné námestie č.11-19,A.Kmeťa 
č. 2,4,6,8,10,12, objekt Mestského 
úradu a Mestského domu.

Oznamujeme vám, že od 

12.05.2010, 08.00 do 12.05.2010, 
16.00 bude prerušená dodávka 
elektrickej energie pre vaše ČOM 
9685295 z dôvodu revízie el. za-
riadenia. Bez el. energie bude v B. 
Štiavnici Ul. Trate mládeže, na Ul. 
Križovatkovej dom č.11 a na ul. An-
drea Trúchleho Sitnianskeho domy 
č.2 až č.5. Ul. Kolpašská domy č.9, 
č.10 (MEBR) a č.5355 (KOLOR), 
Ul.Eleny Matóthy-Šoltésovej domy 
č.2 až č.7,Ul. Novomeského, Ul. 
Okrúhla, Ul. Drevené domy č.2, 6 
a 7. Ul. SNP domy č.16 (ČS VION-
LG), č.23 až č.39, č.5283, č.7548, Ul.

Železničiarska, Ul. Staničná, na 
Ul. Juraja Fándlyho domy č.1 až 
č.7.

Dipečing VN/NN Žiar nad Hronom

Oznam o prerušení dodávky elektrickej energie

Bolo...

3. 5.

Zasadnutie Rady ZHMO SR,  
(viac info v ŠN na str. 3)
4. 5.

Uskutočnilo sa pracovné stret-
nutie so zástupcami Ústavu turiz-
mu a Ministerstva hospodárstva 
SR. 

Pracovné stretnutie k projektu 
KAS-u a tvorbe Kultúrno Kon-
gresového centra.
5. 5.

Stretnutie predstaviteľov Kal-
várskeho fondu a Krajského pa-
miatkového úradu v súvislosti s 
prebiehajúcimi prácami na Ban-
skoštiavnickej kalvárii.

Účasť na projekcii v rámci 
workshopu Medzicentrum. 
6. 4.

Pracovné stretnutie k plánova-
nej návšteve partnerského mesta 
Hűnenberg.

Bude...

7. 5.

Pracovné stretnutie s p. Hor-
stom Münchom, starostom ne-
meckého mesta Staufenberg.

Spomienkové oslavy pri príleži-
tosti 65. výročia ukončenia 2. sv. 
vojny a víťazstva nad fašizmom. 
Po skončení osláv položenie kytíc 
pri pamätníku SNP na Radnič-
nom námestí.

Pracovné stretnutie k prebieha-
júcej realizácii projektu Rekulti-
vácia skládky.

Účasť na krste knižnej publiká-
cie „Zlatá kniha Hontu“. 
8. 5. 

Rybárske preteky dospelých na 
Počúvadlianskom jazere. 
9. 5.

Detské rybárske preteky na Be-
lianskom jazere.
 10. - 13. 5. 

Primátor mesta spolu s dele-
gáciou v zložení: riaditeľ SBM 
PhDr. J. Labuda, CSc., riaditeľ ZŠ 
J. Horáka Mgr. J. Maruniak, riadi-
teľka ZSŠOS PhDr. V. Gregáňová, 
dekan Mgr. M. Pikala, evanjelic-
ká farárka Mgr. L. Kusendová a 
projektový manažér M. Kapusta, 
sa zúčastní na pracovnej návšteve 
partnerského mesta Hűnenberg 
(Švajčiarsko). Stretnutia sa usku-
točnia z iniciatívy a na pozvanie 
švajčiarskej strany, ktorá navrhla 
rokovania o spolupráci v oblasti 
školstva, odpadového hospodár-
stva, turizmu, kultúry, mládeže a 
cirkví.               Andrea Benediktyová 

Dňa 18.4.2010  o 11.30 hod. 
bolo na útvar MsPo oznámené, že 
v budove  bývalej Plety na Križo-
vatke  sa nachádzajú neznáme oso-
by . Hliadka MsPo po príchode na 
miesto zistila, že ide o Š.S. a J.J. oba-
ja z Banskej Štiavnice, ktorí  tam 
pravdepodobne prebývajú.  Obaja 
menovaní boli z budovy vykázaní.

Dňa 26.4.2010 na základe žia-
dosti OO PZ v Banskej Štiavnici, 
MsPo v súčinnosti s Hasičským 
záchranným zborom a inými zá-
chrannými zložkami vykonala pát-
ranie po nezvestnom M.G. z Ban-
skej Štiavnice.

Dňa 30.4.2010 o 24.00 hod. bola 
hliadka MsPo privolaná na Ul.  Dr. 
J. Straku, kde dochádzalo k rušeniu 
nočného pokoja.  Hliadka MsPo po 
príchode na miesto zistila, že  v piv-
ničných priestoroch sa nachádzajú 
J.B z Banskej Štiavnice a M.M. zo 
Štiavnických Baní, ktorí svojím 
hlučným správaním rušili nočný 
pokoj. Priestupok bol riešený v 
zmysle zákona SNR č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch v znení neskor-
ších predpisov.

Dňa 2.5.2010 o 13.15 hod. bolo 
na útvar  MsPo oznámené, že na 
sídlisku Drieňová na zemi leží 
bezvládny neznámy muž. Hliadka 
MsPo po príchode na miesto zisti-
la, že ide o I.L. z Banskej Štiavnice, 
ktorý pod vplyvom alkoholických 
nápojov vzbudzoval verejné po-
horšenie. Priestupok bol riešený 
v zmysle zákona SNR č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch v znení neskor-
ších predpisov v blokovom konaní.   

JUDr. Dušan Lukačko

náčelník MsPo

Týždenné pôsobenie umel-
cov v mestskom prostredí Ban-
skej Štiavnice vyvrcholí v piatok 
7.mája, keď sa od 17:00 uskutoční 
na železničnej stanici v Banskej 
Štiavnici vernisáž výstavy Medzi-
centrum. Okrem exponátov nain-
štalovaných v priestoroch stanice 
môžu Štiavničania zaregistrovať 
expanziu umenia do verejného 
prostredia. Určite neprehliadnu 
svetelnú inštaláciu na fasáde rad-
nice, vo výkladoch na trotuári, 
na malom kruhovom objazde na 
Križovatke a ďalšie.

Vernisáž doplní koncert expe-
rimentálnej skupiny Ľúbozvučné 
konvalinky. Všetci ste vítaní!

Zuzana Bodnárová, OZ Štokovec
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Polícia informuje 

V pondelok 26.4.2010 sa usku-
točnil už 3. kontrolný deň stavby 
rekultivácie skládky Principlac. 
Okrem tradičného zastúpenia – 
investor (Tech. služby), staveb-
ný dozor a dodávateľ stavby, sa 
ho zúčastnil aj primátor Banskej 
Štiavnice Mgr. Balžanka a taktiež 
zástupcovia kontrolného orgánu 
Ministerstva životného prostredia 
(poskytovateľa fi nančnej pomoci) 
- REPIS Banská Štiavnica, RNDr. 
Skaviniak a p. Chladná.

Teleso skládky postupne dostáva 
tvar podľa projektovej dokumen-

tácie. Po konečnej úprave príde 
na rad zameranie telesa a potom 
sa začnú budovať jednotlivé krycie 
vrstvy.

O priebehu stavby vás budeme 
postupne informovať.

Miloš Veverka

 Technické služby, m. p. BS

Na rekultiváciu skládky sa prišiel pozrieť aj primátor

Krádež

Neznámy páchateľ od dopo-
siaľ nezistenej doby roku 2010 
do dňa 17. 4. 2010 sa vlámal do 
priestorov skladu  foriem v ob-
jekte  DINAS v Banskej Belej, od-
kiaľ odcudzil  rôzne kovové raz-
nice - vrchné a spodné, kovové 
vymedzovacie  vložky a držiaky 
na lis doposiaľ presne  nezistené-
ho množstva, čím spôsobil škodu 
spoločnosti PROCESSING, s.r.o, 
so sídlom Nad Plážou, Banská 
Bystrica vo výške cca 60.000.- €. 
Uvedeným konaním sa dopus-
til trestného činu podľa § 212 
ods. 1, 2 písm. a, ods. 4 písm. a 
Tr. Zákona, za čo mu hrozí trest 
odňatia slobody viac ako 3 roky. 
Akékoľvek poznatky sú vítané na 
známom čísle 158, anonymitu 
policajný zbor zaručuje. 

Krádež dreva

Dňa 27. 04. 2010 bolo začaté 
trestné stíhanie a súčasne vne-
sené obvinenie osobe L.P. by-
tom Beluj, podľa § 212 ods. 2 
písm. d Tr. zákona, nakoľko dňa 
24.04.2010 v ranných hodinách  
vykonal neoprávnený výrub stro-
mov v katastrálnom území  obce 
Beluj v lokalite zvanej Matušov-
ská, a to v celkovom množstve 6 
metrov kubických drevnej hmo-
ty, čím spôsobil predbežnú ško-
du vo výške 296,- € odštepnému 
závodu Krupina so sídlom na Ul. 
Saská Krupina. Za uvedený sku-
tok mu hrozí trest odňatia slobo-
dy do 3 rokov.

plk. JUDr. Gejza Volf

Riaditeľ OPP OR PZ ZH

sa dostanú práce žiakov  ZŠ 
J.Kollára  a ZŠ J.Horáka – víťazov 
súťaže ORIGAMI, ktorých dňa 
27.mája 2010 prijali na japonskom 
veľvyslanectve v Bratislave.

Za výbornú reprezentáciu mesta 
našim šikovným žiakom a ich pe-
dagógom srdečne ďakujeme.

Osobitné poďakovanie patrí ve-
deniu mesta za fi nančnú podporu 
a p.Ľ.Matkovičovi za pomoc pri 
zabezpečení cesty do Bratislavy.

VÍŤAZI SÚŤAŽÍ PROJEKTU ORIGA-

MI-ORIZURU 2010 V PRIESTORCH 

JAPONSKÉHO VEĽVYSLANECTVA V 

BRATISLAVE DŇA 27.4.2010

Júlia FAJČÍKOVÁ (Žiar nad Hronom), 

Paula HAJDONIOVÁ (Žarnovica), 

Vladimíra ÚŠKRTOVÁ (Žarnovica), 

Dominika PETRÍKOVÁ (B. Štiavni-

ca), Tomáš BARTOLOVIČ (B. Štiavni-

ca), K. MATKOVIČOVÁ (B. Štiavnica), 

Zuzana MAKOVNÍKOVÁ (Kremni-

ca), Karin BRHLÍKOVÁ (Kremnica), 

Lukáš RADIČ (Kremnica), Daniela 

JUHÁSOVÁ (Nová Baňa)

Viera Ebert, školský úrad  

Až do ďalekého Japonska

ZŠ J. Kollára na sídlisku Drieňová 

vám oznamuje, že je k dispozícii 

športový areál pri škole: volejba-

lové ihrisko, futbalové miniihris-

ko, tenisový kurt, basketbalové 

ihrisko.

Prevádzkový čas:

pondelok – piatok 15.00h – 
22.00h

Dni pracovného voľna 10.00h 
– 22.00h

Prázdniny 10.00h – 22.00h
 

Tešíme sa na vašu účasť, objed-

návky na č. t. 0918 255 415

Oznam

V pondelok 3. mája 2010 sa vo 
Zvolene konalo zasadnutie Rady 
Združenia historických miest 
a obcí SR (ZHMaO). Jedným z 
kľúčových bodov programu bola 
príprava podujatia Dní európ-
skeho kultúrneho dedičstva 2010. 
Toto celoeurópske podujatie sa  
tradične koná v mesiaci septem-
bri v takmer 50 krajinách. V roku 
1993 sa k účastníckym štátom pri-
pojila aj Slovenská republika.  V 
roku 2010 je prvýkrát národným 
koordinátorom tohto významného 
podujatia Združenie historických 
miest a obcí SR. V rámci Dní eu-
rópskeho kultúrneho dedičstva 
sú organizované prehliadky his-
torických objektov, voľné vstupy 
do múzeí a galérií, kultúrne a 

sprievodné podujatia s cieľom zvý-
šiť záujem verejnosti o kultúrne 
dedičstvo a zlepšiť jeho ochranu. 
Tohtoročné Dni EKD sú tematicky 
zamerané na technické a industri-
álne pamiatky.  Otváracie poduja-
tia sa uskutočnia v dňoch 8. – 12. 
septembra v Banskej Štiavnici.  Na 
záver zasadnutia Rady ZHMaO 
bola odovzdávaná cena Via Patria 
za rok 2009. Cena bola udelená 
najúspešnejším riešiteľom v 1. roč-
níku celoslovenskej súťaže zame-
ranej na rozvoj poznávacích trás 
a sprievodcovských materiálov 
miest a obcí. Víťazným mestom sa 
stalo mesto Zvolen, ktorému cenu 
odovzdal predseda združenia a 
primátor Banskej Štiavnice Pavol 
Balžanka. Zúčastnení zástupcovia 

samospráv historických miest a 
obcí spoločne vyjadrili presvedče-
nie, že udeľovanie ceny Via Patria  
prispeje k skvalitňovaniu sprie-
vodcovských materiálov a k rozvo-
ju cestovného ruchu v historických 
lokalitách. Pre informáciu našim 
čitateľom, mesto Banská Štiavnica 
bolo odbornou porotou vyhodno-
tené ako druhé najlepšie. 

(Red)

Cena za ochranu kultúrneho dedičstva
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Relax na dovolenke
CESTOVNÁ AGENTÚRA, 

Informačné centrum 
mesta BŠ, 

tikbs@banskastiavnica.sk
045/694 9653 

Grécko, Kos, Marmari : Pyli 
Bay***

Termín: 7. – 17. 6 2010

Odlet: Bratislava

Cena: 465.52,- €

Hotelový rezort rodinného typu 
na ostrove s bohatou históriou 
a piesočnatými plážami. Hotel je 
situovaný v kvetinovej záhrade, 
neďaleko pláže. 

Poloha: stredisko Marmari, sever-
ná časť ostrova, 14 km od hlavné-
ho mesta a letiska. Do centra stre-
diska a hlavného mesta premáva 
autobus.

Vybavenie: internet • reštaurácia 
• bazény • ihrisko • ležadlá a sl-
nečníky pri bazéne • herňa • mini 
golf • biliard • posilňovňa • tenis 
• volejbal • basketbal • živá hudba 

Ubytovanie: 2 lôžkové izby s 
prístelkami • izby s výhľadom na 
more • kúpeľňa, WC • klimatizácia 
• chladnička • TV • telefón • rádio 
• balkón

Stravovanie: All inclusive bufeto-
vým spôsobom • raňajky • obedy • 
večere • popoludňajšie občerstve-
nie • snack bar 

Pláž: piesočnatá pláž  „Marmari 
beach“ 300 m od hotela. Oblasť 
vhodná aj pre milovníkov vodných 
športov ako windsurfi ng a iné.

1.str.  Mesto vďaka fi nanciám 
z eurofondov vymení všetkých 112 
svetelných bodov, pozostávajúcich 
z vysokých stĺpov s výložníkmi, ako 
aj nízkych stĺpov osadených sadový-
mi lampami. Pôvodné nízkoúčinné 
svietidlá nahradia špičkové, úspor-
né svietidlá najnovšej generácie na 
báze LED. Vymenené budú zároveň 
stĺpy verejného osvetlenia za níz-
koúdržbové pozinkované, za nové 
budú tiež vymenené rozvádzače 
elektrickej energie. Úspora prevádz-
kových nákladov bude značná – 
nové svietidlá sú totiž výrazne účin-
nejšie, je preto možné dosiahnuť až 
70% úsporu elektrickej energie. 

Moderný systém verejného 
osvetlenia výrazne zvýši bezpečnosť 
na sídlisku Drieňová. Súčasťou mo-
dernizovaného verejného osvetlenia 
je systém regulácie osvetlenia, kto-
rý funguje samostatne pre každý 
svetelný bod. Znamená to teda, že 
na diaľku bude možné regulovať 
intenzitu osvetlenia každého jed-
ného svietidla, v prípade nehody či 
mimoriadnej udalosti bude možné 
“rozsvietiť” svietidlá na diaľku pod-
ľa potreby. 

Vďaka energetickej úspornosti 
nových svietidiel a nového regu-
lačného systému VO bude možné 
svietiť aj v čase keď býval pôvodný 

systém osvetlenia vypnutý. Moder-
nizované verejné osvetlenie môže 
fungovať v automatickom režime 
pri zníženej intenzite osvetlenia po-
čas celej noci. 

Začiatok prác je plánovaný na 
mesiac august 2010, pričom už na 
jeseň tohto roku by mala byť Drie-
ňová svetlejším bodom na mape 
Štiavnice. Realizáciou tohto pro-
jektu však modernizácia verejného 
osvetlenia nekončí – mesto plánuje 
postupne realizovať komplexnú re-
konštrukciu ďalších vetiev verejné-
ho osvetlenia. 

Marek Kapusta

projektový manažér mesta BŠ

Verejné osvetlenie na Drieňovej

1.str. kultúry a vzdelanosti, 
umenia. Slovenská ambasáda a at-
mosféra, aká v nej panovala počas 
recepcie s príťažlivým kultúrnym 
programom a vernisážou dvoch 
výstav, sa významne podpísala na 
nálade, vojna v spoločenskej sále. 

Šarm večeru, ktorý otvoril Me-
siac B. Štiavnice v Londýne a na 
ktorom sa podieľali aj Slovenský 
kruh vo Veľkej Británii (SKVB) a 
Český a slovenský národný dom v 
Londýne, dodala aj moderátorská 
dvojica Janka Hospodárová a Peter 
Justin Topoľský. V dialógu navodi-
li cez prizmu historických faktov, 
príbehov spod Sitna i láskyplný-
mi veršami Sládkovičovej Maríny 
chytľavú dramaturgickú niť veče-
ra, ktorý, ako sa vyslovil primátor 
Banskej Štiavnice Pavol Balžanka, 
môže perspektívne žať ovocie v 
podobe spoločných projektov a 
investícií londýnskych či ďalších 
nadnárodných podnikateľských 
subjektov a nadácií nastavených 
okrem iného na záchranu histo-
rických pamiatok mesta a rozvoj 

cestovného ruchu. Táto téma re-
zonovala najmä počas prezentácie 
nadácie Kalvársky fond v zastúpe-
ní jeho predsedu Martina Macha-
ríka. O koncepcii záchrany ďalších 
vzácnych pamiatok oboznámili 
hostí večera aj architektka a od-
borníčka na historické pamiatky 
Katarína Vošková a odborníčka na 
históriu židovskej kultúry v meste 
Beáta Nemcová.

V skvelej nálade prítomní tlies-
kali fujarovým výkonom Sitňanu. 
Kým sa rozprúdili neformálne de-
baty, ocenili hostia protagonistov 
dvoch  vernisáží. V Londýne otvo-
ril svoju pozoruhodnú výstavu 23 
diel štiavnický rodák Arpád Pál. 
Spontánny potlesk zožal nielen za 
nekonvenčnú tvorbu, ktorá dýcha z 
jeho diel z dreva, olejomaľby a dra-
hokamov vrátane zlata či striebra 
zákutiami i historickou suges-
ciou B. Štiavnice a jej jedinečných 
prírodných darov, ale aj za slová 
svojho vzťahu k rodnému mestu: 
„Moja tvorba vypovedá nielen o 
mne – o mojich citoch, náladách, 

fantáziách. V dielach je ešte čosi 
viac – posolstvo a duch mesta, z 
ktorého sme prišli do Londýna vy-
rozprávať príbeh našej hrdosti na 
jeden z najkrajších kútov sveta!“ 
Akoby v súzvuku kontrastov de-
saťročí konvenovala s veľkorysou 
Pálovou výstavou aj fotografi cká 
spomienka na slávneho štiavnic-
kého rodáka Deža Hoff manna, 
dokumentaristu a fotografa. Jeho 
fotografi e, ktoré prezentoval Ma-
rián Pauer, významný slovenský 
kurátor fotovýstav a autor publi-
kácie Dežo Hoff mann – fotograf 
Beatles, veľkú časť publika vrátili 
do rokov mladosti: do času, keď 
sa pred polstoročím sformovala 
legendárna štvorka z Liverpoolu 
a práve banskoštiavnický rodák 
Dežo Hoff mann, ktorého renovu-
júci sa rodný dom sa týči nad Tro-
jičným námestím, sa stal dvorným 
fotografom najlegendárnejšej ka-
pely planéty.

Ľudo Pomichal

publicista, Londýn - Bratislava

Londýnske dotyky v tónoch spod Sitna

1., 12. mája sa uskutoční auto-
busový zájazd do divadla J. G. Ta-
jovského Zvolen na predstavenie 
Poplach v hoteli  Westminster 2 
(komédia), poplatok 4 €. Odchod z 
Križovatky o 8,30 hod. 

2., 18. mája sa uskutoční autobu-
sový zájazd do Podhájskej, 1-dňový 
rekondičný pobyt. Cena 5 €/osobu. 

Odchod z Križovatky o 7,15 hod. z 
Podhájskej o 17. hod.

3., 11. júna sa zídeme na jarnej 
prechádzke prírodou na trase Kysi-
hýbel – Halča. Účastnícky poplatok 
2 €.

4., Na konci júna pripravujeme 
III. ročník Športového dňa na fut-
balovom štadióne, presný dátum 

oznámime. 
5. Pripravujeme 7-dňový rekon-

dičný pobyt v kúpeľoch Turčianske 
Teplice a ďalšie akcie, s ktorými 
vás dostatočne včas oboznámime. 
Prihlasovanie a platby v kancelárii 
zväzu u . Márie Bačíkovej, tel.č.: 692 
08 75.

Ivan Madara, predseda OC SZTP BŠ

Aktivity SZTP v roku 2010
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Varenie s hotelkou

Prvý máj je medzinárodným 
sviatkom pracujúcich. Uzne-
senie o oslavách prijal usta-
novujúci kongres II. interna-
cionály roku 1889 v Paríži na 
pamäť všeobecného štrajku a 
masových demonštrácii chi-
cagských robotníkov, ktoré sa 
konali roku 1886 za osemhodi-
nový pracovný čas. 

Toľko stručne, čo vlastne prvý 

máj je. Už niekoľko rokov si stra-
na Smer – SD v našom meste pri-
pomína tento sviatok zábavným 
popoludním v Kysihýbli . Nebolo 
tomu inak ani ten to rok. Oslavy 
sviatku práce sa začali stavaním 
mája, ktorého sa zúčastnil pod-
predseda Národnej rady SR JUDr. 
Miroslav Číž, predseda okresnej 
organizácie strany Smer-SD Ing. 
Marian Zimmermann a prednost-
ka Mestského úradu v Banskej 

Štiavnici Mgr. Nadežda Babjaková. 
Toto prekrásne slnečné popolud-
nie by možno nebolo také milé, 
keby nebolo obetavých organizá-
torov a štedrých sponzorov, preto 
im touto cestou čo najsrdečnejšie 
ďakujem a v neposlednom rade aj 
všetkým návštevníkom, ktorí sa 
postarali o skvelú atmosféru. Ešte 
raz srdečná vďaka a už teraz sa 
všetci tešíme na 1. máj 2011.

Marian Čierny

1. máj - Sviatok práce

Na Štefultove sa staval máj
Už sa stáva tradíciou, že sa po 

druhý rok zišli v piatok 30. apríla 
2010 občania Štefultova, aby spo-
ločne privítali príchod jari. Akcia 
sa konala pod záštitou ŠKŠ, ale 
zároveň by som sa chcela poďa-
kovať aj chlapcom z DHZ, ktorí 
sa podujali a niesli máj celou de-
dinou. Sprevádzali ich dievčatká a 
chlapci v krojoch, ktorí niesli stu-
hami vyzdobený veniec, čerešňové 
halúzky a zároveň tancovali za má-
jom za sprievodu harmonikárov 
Slava Paloviča a Andreja Hudeca, 
za čo sa im tiež chcem touto ces-
tou poďakovať. Celou dedinou sa 
niesol spev a smiech. Potom pri 
kultúrnom dome sme vztýčili máj 
a oslava pokračovala opekačkou 

pri ohníku, dobrom vínku a vese-
lom speve. Chcem poďakovať tou-
to cestou všetkým, ktorí pomohli 
zorganizovať túto akciu. ŠKŠ sa na 
vás teší aj na budúci rok a zároveň 

si vás dovoľuje pozvať na májovú 
vatru, ktorá sa uskutoční 8. mája 
2010 o 19. hodine na ihrisku pri 
kultúrnom dome.

Milota Tokárová ŠKŠ

Ovsené koláčiky 

Prísady (40 ks) :
150 g zmäknutého tuku
1/2 hrnčeka kryš. cukru
1 vanilkový cukor
2 vajcia
1 lyžička sódy bikarbóny
1 lyžička škorice
štipka soli
0,5 hrnčeka hrubej múky
2-3 hrnčeky ovsených vločiek
1 hrnček hrozienok
Postup:
V mise rozšľaháme tuk s kryš-

tálovým a vanilkovým cukrom. 
Postupne pridávame vajcia, sódu 
bikarbónu, soľ, škoricu a múku. 
Prisypeme vločky a hrozienka, 
ktoré sme namočili  do vlažnej 
vody. Vypracované cesto ne-
cháme 10minút odstáť. Z cesta 
odoberáme lyžičkou malé kôp-
ky a ukladáme na plech, ktorý 
je vystlaný papierom na pečenie. 
Pečieme v rúre vyhriatej na 180-
200 stupňov, cca 15 minút.

Lujza Javorková

Súťaž v separovanom zbere 
na materských a základných 
školách Súťaž „Zbieraj body 
za odpady“ je v plnom prúde. 
Žiaci materských a základných 
škôl v meste Banská Štiavnica 
získavajú body za vyseparo-
vané suroviny podľa nasle-
dovného kľúča – pre 1 bod je 
potrebné nazbierať: 

• 2 kg papiera (noviny, kancelár-
sky papier a pod.), alebo

• 1 kg kartónu, alebo
• 0,5 kg nápojových kartónov 

(tetrapakov), alebo
• 0,1 kg hliníkových fólií, alebo
• 0,1 kg hliníkových plechoviek.
Znamená to, že za 1 kg novín 

dostane trieda len 0,5 bodu, za 1 

kg hliníkových plechoviek až 10 
bodov. Zatiaľ však žiaci nosia naj-
mä novinový papier.

Vyseparované a čisté suroviny 
možno priniesť priamo na zberný 
dvor – Ul. E.M. Šoltésovej 1 (pri 
železničnej stanici), alebo do školy, 
odkiaľ to prevezmeme, odvážime 
a zaevidujeme. Aby to však bolo 
možné, musí byť odpad riadne 
označený (škola, trieda) a papier 
zviazaný v balíkoch, suroviny vo 
vreciach, aby sa to pri zvoze škôl 
nepomiešalo. 
Momentálne (k 30.4.2010) je pora-

die výherných tried nasledovné:

1. ZŠ J. Horáka, 2.C, 311,0 b
2. ZŠ J. Horáka 6.C 272,8 b
3. MŠ Križovatka A 233,3 b
4. MŠ Štefultov 115,8 b

5. MŠ Nezábudka  51,5 b
6. ZŠ J. Kollára 4.B 48,5 b
7. ZŠ J. Horáka 5.B 43,5 b
8. ZŠ J. Horáka, 1.B, 41,2 b
9. ZŠ J. Horáka, 1.A, 40.3 b
10. ZŠ J. Kollára, 8.A, 32,3 b

Všetko však môže byť inak, sú-
ťaž je ešte len v polovici. Ukonče-
nie je 31.5. 2010, vyhlásenie víťa-
zov a pridelenie cien 1.6.2010.

Podrobnosti o súťaži sa dozvie-
te na mestskej stránke www.ban-
skastiavnica.sk v časti Odpady. Tu 
zverejňujeme aj aktuálne poradie 
tried.

Miloš Veverka

Technické služby, m. p. BS

Žiaci zbierajú body za odpady
Súťaž v prednese ruskej poézie 

a prózy 
V ZŠ s MŠ – M. Hella v Štiav-

nických Baniach sa od septembra 
2009 vyučuje ruský jazyk. Žiaci 
šiesteho ročníka sú usilovní, a ich 
šikovnosť sa odráža aj na výsled-
koch. V marci sa žiak šiesteho 
ročníka   Maroš Pomothy zúčast-
nil krajského kola v ruskom ja-
zyku, kde získal III. miesto. Jeho 
usilovnosť sa odzrkadlila aj   v sú-
ťaži: „4. ročníku celoslovenského 
kola - v prednese ruskej poézie“ , 
ktoré sa uskutočnilo v Košiciach. 
Všetci sa tešíme z jeho výsledkov 
a do budúcna mu želáme veľa 
úspechov v súťažiach. 

ZŠ a MŠ M. Hella Št. Bane

Súťaž v prednese ruskej 

poézie a prózy 
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Tak ako k všednému dňu patia 
tie sviatočné, životy nás a 
našich žiakov striedajú chvíle 
všedné s tými viac či menej 
úspešnými. Ťažko defi novať 
úspech. Pre malého prváčika, 
nesmelého a nezvyknutého 
vystupovať, je veľkým úspe-
chom aj to, keď po prvýkrát 
vystúpi pred veľkým publikom 
a sám zaspieva, zarecituje, či na 
hudobnom nástroji zahrá prvé 
jednoduché skladbičky. Obdo-
bie medzi Vianocami a Veľkou 
nocou  prebiehali na ZUŠ v 
znamení triednych besiedok, 
recitačných a výtvarných súťaží  
a  prípravy na prijímačky na 
rôzne typy umeleckých škôl.

Koncom marca sa konala tried-
na besiedka žiakov pani učiteľky 
Ireny Chovanovej, na ktorej zazne-
li sólové i zborové piesne. Žiaci a 
žiačky  si počas niekoľkých týždňov 
nacvičovali piesne, ktoré potom 
predviedli svojim rodičom, sta-
rým rodičom a priateľom. Zazneli 
ľudové piesne v podaní Dianky 
Dankovej, Márie Kissovej či Kris-
tínky Bačíkovej, svadobná pieseň 
„Zaspala nevěsta“, ktorú precítene 
zaspieval David Nemčok,  populár-
ne skladby z pera Jána Lehotského 
„Veľký sen mora“ (Paťka Bačíková) 
či „Úsmev“ (Alžbetka Labudová) až 
po mimoriadne náročné muziká-
lové árie  „On my own“ z muzikálu 
Bedári (spievala Lucka Švecová) či 
slávne „Memory“  z muzikálu Cats 
(precítene interpretovala Kristín-
ka Korbeľová.). Sólové vystúpenia 
detí prepletali duetá, z ktorých 
spomeniem milú a vtipnú „Kánu 
Galilejskú“ Petry Hyblerovej a Saš-
ky Rihovej, či rozprávkové dueto 
súrodencov Mateja a Noriky Gre-
gussovcov „S pekla štestí“, ako aj 
viachlasné skladby Boleráz, Hallo 
Django, či černošský spirituál Im 
gonna sing, ktorým členovia zboru 
zakončili svoje vystúpenie.

Vzápätí pozvali rodičov na tried-
nu besiedku i huslisti pod vedením 
pána učiteľa Mariana Krnáčika, kla-
viristi pani učietľky Katky Tuhár-
skej, speváci z triedy pani učiteľky 
Dášky Šmikniarovej ako aj jedna 
fl autistka vedená p. učiteľkou Mo-
nikou Špakovou.

Pre mnohé žiačky to bola skutoč-
ná premiéra, ale svoj strach doká-
zali potlačiť a ich snaženia a pekné 

výkony ocenili rodičia úprimným 
potleskom. 

Marec bol aj mesiacom talento-
vých skúšok, alebo ak chcete prijí-
mačiek na konzervatóriá. 

Na Slovensku existuje mnoho 
konzervatórií, štátnych či súkrom-
ných, ktoré ponúkajú široké spek-
trum študijného zamerania. Až tri 
žiačky spevu sa rozhodli tento rok 
skúsiť šťastie a uchádzali sa o mož-
nosť ďalej zveľaďovať svoj talent 
na konzervatóriu. Odbor spev na 
súkromnom konzervatóriu PINK 
HARMONY vo Zvolene si vybrala 
Paťka Debnárová. Po teoretických 
skúškach a sluchovej anaylýze pre-
svedčila komisiu o svojich kvalitách  
interpretáciou ľudovej piesne „Či to 
zvoňi zvoňa“ a populárnej piesne 
„Lásko voníš deštem“. Bez veľkého 
premýšľania je Paťka prijatá. Pre za-
ujímavosť spomeniem, že prváčkou 
na tomto konzervatóriu v odbore 
spev je i naša bývalá žiačka Viktória 
Gallusová, ktorá robí veľké pokroky 
a radosť svojim terajším pedagó-
gom.

Kristínka Korbeľová si vybrala 
súkromné konzervatórium ALKA-
NA v Bratislave, kde sa pripravova-
la pod vedením pani učiteľky Ľudky 
Klimkovej na hudobno-dramatický 
odbor.

Po zvládnutých etudách, recitá-
cii a prednese a preukázaní pohy-
bového nadania zaspievala ľudovú 
pieseň „Do dvorečka do dvora“ a 
skladbu Jara Filipa „Do batôžka“. 
Výsledok snaženia - Kristínku pri-
jali.

Snáď najsilnejšiu konkurenciu na 
talentových skúškach mala Danka 
Takáčová, ktorá si vybrala štátne 
konzervatórium v Bratislave, odbor 
hudobno-dramatický. Necelá stov-
ka uchádzačov sa v dvojkolových 
prijímačkách skutočne zapotila. 
Náročný bol najmä prvý deň talen-
toviek.

V dopoludňajších hodinách pre-
biehali testy hudobnej teórie, dejín 
hudby a celkového prehľadu o ume-
leckom dianí. Za prípravu žiačok  
patrí na tomto mieste  vďaka aj pani 
učiteľke Mgr.Zdenke Koreňovej. Po 
krátkej obednej prestávke nastal 
únavný maratón čakania na skúšky 
praktické. Komisiu viedol sám pán 
riaditeľ konzervatória Mgr. Art. Pe-
ter Cerman.  On a jeho kolegovia 
si každého uchádzača preskúšali z 
takých oblastí  umeleckého preja-

vu, ako sú správna artikulácia, čistá 
slovenčina, javisková reč, recitácia 
textu spamäti v rôznych náladách 
a situáciách, spev,dvojručná hra 
na klavíri (pripravovala p. uč. Rút 
Kapeková), či herecké etudy. Vo 
večerných hodinách prišiel na rad 
tanec, kde Danka prejavila svoj 
temperament a zmysel pre rytmus. 
V tanci naozaj vynikala vďaka svoj-
mu  dlhoročnému pôsobeniu  v 
Texaskách a láske k tancu, krorú 
do nej vštepovala Zlatka Beršíko-
vá. Unavená sa vracala do Banskej 
Štiavnice, aby čakala na verdikt ko-
misie, či postúpi do druhého kola. 
Po 4 dňoch sa znova vracia na pôdu 
konzervatória, aby už v užšom vý-
bere zabojovala o svoj sen. S rados-
ťou sme čítali výsledky rozhodnutia 
komisie na ich internetovej stránke, 
na základe ktorých Danka uspela a 
je prijatá na konzervatórium. 

Veľa úspechov tohto roku pri-
niesli Základnej umeleckej škole 
aj poslucháčky LDO pod vedením 
Kataríny Burdovej. Miroslava Ma-
chilová, Dominika Petrikovičová a 
Janka Szendreiová sa opäť presadi-
li v umeleckom prednese poézie a 
prózy a budú reprezentovať Banskú 
Štiavnicu i v nasledujúcich mesia-
coch. Spomeňme Mirku Machilo-
vú, ktorá získala Cenu primátora 
mesta s postupom na Krajskú pre-
hliadku v prednese poézie a pró-
zy Sládkovičova Radvaň, ktorá sa 
uskutoční 3.mája v Banskej Bystrici. 
1. miesto v prednese prózy Zechen-
terova Kremnica tiež s postupom 
na Sládkovičovu Radvaň získala so 
svojím prednesom Dominika Petri-
kovičová. Janka Szendreiová obhá-
jila druhé miesto v prednese poézie 
Sládkovičova Štiavnica.

V oblasti divadelnej Tímea Hu-
decová a Janka Szendreiová obe 
ako súčasť tímu (spolu s Jankou 
Vicianovou a Ninou Chajmovskou, 
bývalé žiačky LDO) získali na IM-

PRO-SHOW v Žiari nad Hronom– 
súťaž  v divadelnej improvizácii - 
raz druhé a raz prvé miesto.

Najväčším tohtoročným úspe-
chom Janky Szendreiovej bolo 
úspešné absolvovanie prijímacích 
pohovorov na Katedru herectva na 
Fakulte dramatických umení Aka-
démie umení v Banskej Bystrici. Po 
zvládnutí prvého kola talentových 
skúšok a po splnení ďalších po-
žiadaviekna prijatie sa s najvyšším 
počtom získaných bodov zaradila 
do skupiny tých, ktorí sa rozhodli 
venovať herectvu na profesionálnej 
úrovni.

Z ďalších úspechov LDO, pod ve-
dením Ľudmily Klimkovej, musíme 
spomenúť úspechy žiakov na súťa-
žiach prednese poézie a prózy. Na 
prehliadke Sládkovičova Štiavnica 
sa umiestnili nasledujúci žiaci: Do-
minika Rendlová, 2.miesto, Martin 
Herian, 2.miesto, Kristína Korbe-
ľová, 3.miesto a Petra Hyblerová, 
2.miesto, Lucia Polcová, 3.miesto.

Súbor Drienky (Karin Stolárová, 
Kristína Korbeľová,  Hana a Natá-
lia Cvečkové, Michaela Kružlicová, 
Lucia Polcová) získal s poetickým 
predstavením Mnohé lásky Jacque-
sa Préverta 1.miesto s postupom na 
Sladkovičovu Radvaň.

V divadelnej kategórii Rozpráv-
kové javisko získali žiaci 4.ročníka 
I.stupňa (Jonáš Paučula, Pavel Ba-
čík, Dominika Rendlová, Natália 
Santorisová, Barbora Ivaničová) 
prvé miesto na regionálnej súťaži s 
postupom na okresné kolo v Žiari 
nad Hronom.

Ďakujem  i v mene vedenia školy 
rodičom, ktorí do nás vložili svoju 
dôveru a podporovali svoje deti v 
ich umeleckom raste.

Všetkým srdečne blahoželáme a 
prajeme veľa radosti, vytrvalosti pri 
ďalšom zveľaďovaní ich talentu.

Mgr. Irena Chovanová

Úspechy nadaných detí ZUŠ
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Oznamy
KDH - zodpovedne solidárni, dô-

sledne spravodliví, triezvo národní.

Stretnutie s P. Hrušovským, J. 
Žitňanskou, P. Muránskym.

OC KDH v Banskej Štiavnici po-
zýva členov KDH, sympatizantov, 
občanov mesta a okolia, študentov 
na diskusné stretnutie s poslan-
com NR SR Pavlom Hrušovským, 
podpredsedníčkou KDH Janou 
Žitňanskou, Petrom Muránskym 
a kandidátmi na poslancov NR SR 
z nášho regiónu na diskusné stret-
nutie do kina Akademik, v stredu, 
12.5.2010 o 16.30 hod. Organizá-
tori.
BufetNa plavárni je otvorený bufet, 
Ut - Ne od 14,00 – 20,30 hod. Teší-
me sa na vašu návštevu.

Oznamujem cteným zákazníkom 
pánskeho kaderníctva, že otváracie 
hodiny od 1.5.2010 budú nasledov-
né: Po, St, Pi – 8,00 – 16,00 hod., Ut, 
Št -  13,00 – 18,00 hod., So – 8,00 
–12,00. Páleník

Reštaurácia „U Böhma“ ozna-
muje, že má novú internetovú 
stránku www.ubohma.sk. Nájdete 
si tam jedálny lístok aj denné menu. 
V prípade záujmu denné menu vám 
privezieme PO-PI od 11,00 – 12,00 
hod. Bližšie info: 0903 536 782. 
Spomienkové oslavy

Mesto Banská Štiavnica, POS – 
pracovisko Banská Štiavnica, ZO 
SZPB, SMER SD, ĽS HZDS, KDH, 
Spolok slovenských žien Živena, 
KD v B. Štiavnici a Štefultov vás 
pozývajú na Spomienkové oslavy a 
slávnostnú akadémiu pri príležitos-
ti 65. výročia ukončenia 2. sv. vojny 
a víťazstva nad fašizmom dňa 7. 5. 
2010 o 10,30 hod. v kine Akademik. 
Po skončení osláv položenie kytíc 
pri pamätníku SNP na Radničnom 

námestí. Organizátori. 
Rybárske preteky

Dovoľujeme si ctenú verejnosť 
pozvať na tradičné rybárske prete-
ky dospelých „O pohár primátora 
B. Štiavnice“, ktoré sa konajú dňa 
8. 5. 2010 na jazere Počúvadlo od 
07,00 do 12,00. Na občerstvenie 
ponúkame napr. pečeného pstruha 
alebo haláslé. Tradične zaujímavá 
tombola samozrejme bude!

Všetkých mladých rybárov sr-
dečne pozývame na detské rybárske 
preteky „O Pohár primátora B.Štia-
vnice“, konajúce sa dňa 9. 5. 2010 na 
Belianskom tajchu v čase od 08,00 
do 12,00.Vedomosti a zručnosti je 
treba si zobrať zo sebou!

Výbor MO SRZ Banská Štiavnica

Divadelné predstavenie

Okresné predstavenstvo ĽS-
HZDS v Banskej Štiavnici si Vás 
dovoľuje pozvať na divadelné pred-
stavenie Divadla J.G. Tajovského zo 
Zvolena, ktoré sa Vám predstaví s 
hrou Šofér slečny Daisy. Predsta-
venie sa uskutoční pri príležitosti 
Dňa matiek v Kultúrnom dome v 
Prenčove dňa 9. 5. 2010 o 15.30 ho-
dine. Všetci ste srdečne vítaní.

OP ĽS-HZDS

Deň Matiek

Živena – spolok slovenských žien 
v Banskej Štiavnici a Mestský úrad 
v Banskej Štiavnici Vás srdečne po-
zývajú na „Deň Matiek“, ktorý sa 
uskutoční v pondelok 10. 5. 2010 
o 16 hod. v Hoteli Grand Matej v 
Banskej Štiavnici. Príďte si pozrieť 
program, ktorý pre Vás s láskou pri-
pravili Vaše deti a vnúčatká. Bohatý 
kultúrny program, tombola a malé 
občerstvenie. Na príjemné posede-
nie s vami sa tešia organizátori.

Rodinný večer Debnárovcov

BBSK - Pohronské osvetové 
stredisko Žiar nad Hronom – pra-
covisko Banská Štiavnica, Mesto 
Banská Štiavnica a členovia rodiny 
Debnárovcov srdečne pozývajú vás 
a vašich priateľov na Rodinný večer 
Debnárovcov a ich hostí. Predstavia 
sa vám tri generácie úspešných in-
terpretov hudby a spevu.

Streda, 19.5.2010 o 16,30 hod., 
Kaplnka Budovy Kammerhof, Ban-
ská Štiavnica. Na vašu účasť sa tešia 
účinkujúci a organizátori. Podujatie 
sa koná od záštitou primátora mesta 
a s fi nančnou podporou Mesta Ban-
ská Štiavnica. Bližšie info: na tel.č.: 
045/692 13 87, mobil: 0915 819 989, 
e-mail: petrova@osvetaziar.sk.
Oznam 

Okresné predstavenstvo ĽS-
HZDS v Banskej Štiavnici oznamu-
je všetkým svojim členom, sympa-
tizantom i ostatným občanom, že 
okresná kancelária  ĽS-HZDS je pre 
vás k dispozícii vždy v pondelok a 
piatok v čase od 14.00 do 16.00 hod. 
Tešíme sa na Vašu návštevu.

OP ĽS-HZDS

Poďakovanie 

Touto cestou by sme sa chceli 
poďakovať všetkým, ktorí nám dňa 
1. 5. 2010 pomáhali hľadať nášho 
manžela a otca Miroslava Godu, 
konkrétne A. Benediktyovej, L. 
Chmelíčkovi, V. Michalskej, D. 
Prieberovej, J. Pačesovi, susedom L. 
Balážovi, J. Likerovi a spol.,  ďalej I. 
Koreňovi, P. Ondriskovi, Mgr. Kra-
tošovi a dvom príslušníkom OO PZ 
Banská Štiavnica, ktorí boli v službe. 
V neposlednom rade aj R. Sásikovi  
a M. Nečasovi. Vďaka za organizač-
nú pomoc patrí Mestskej polícii a p. 
D. Lukačkovi. Rod. Godová.

Základná organizácia Slovenské-
ho zväzu protifašistických bojovní-
kov úprimne ďakuje za uzavretie 
dohody medzi: ZO SZPB v Banskej 
Štiavnica v zastúpení Anton Gre-
guss, predseda ZO SZPB a MUDr. 
Filip Danniger, predseda soc. zdrav. 
komisie ZO SZPB Banská Štiavnica 
a Nemocnice s polikliniky, n. o,  v 
zastúpení Ing. Rastislav Kubáň, ria-
diteľ NaP, n.o., MUDr. Ivan Vojtáš, 
námestník LDÚ pri NaP, n. o.,  v 
Banskej Štiavnici. Poskytovatelia 
zdravotnej starostlivosti v okrese 
Banská Štiavnica. Lekári všeobecní 
pre dospelých -  MUDr. Janka Ada-
movičová, MUDr. Daniela Bur-
dová, MUDr. Oľga Ferjančíková, 
MUDr. Hana Gubricová, MUDr. 
Eva Luptáková, MUDr. Dana Kin-
dernajová. Odborní lekári -MUDr. 
Marcela Máčajová, otorinolaryngo-
lóg, MUDr. Eva Petrášková, neuro-
lóg, MUDr. Magdaléna Vojtášová, 
očná lekárka, MUDr. Renáta Kore-
ňová, gastroenterológ, MUDr. Ma-
kovínyová, diabetológ. Stomatoló-
govia - MUDr. Emília Džugasová, 
MUDr. Alžbeta Jančiová, MUDr. 
Valéria Mozolová, MUDr. Rudolf 
Kramer, MUDr. Ervín Gűrtler, 
Pracovníci zubnej techniky -  Iveta 
Filusová, Eva Gűrtlerová,  Roman 
Dobrovič.

Predmetom tejto dohody je po-
skytovanie zvýšenej zdravotnej sta-
rostlivosti: 1. priamym účastníkom 
národného boja za oslobodenie a 
proti fašizmu v rokoch 1939- 1945, 
držiteľom Osvedčenia podľa záko-
na 255/46 členom SZPB. 2. man-
želkám po držiteľoch Osvedčenia 
podľa zákona č, 255/46, ktoré sú 
členkami SZPB. Zoznam osôb 
tvorí prílohu tejto zmluvy. Roz-
sah poskytovanej starostlivosti.: 1 
.poskytovanie zdravotnej starost-
livosti uhrádzanej na základe ve-
rejného zdravotného poistenia. 2. 
Zdravotná starostlivosť týkajúca 
sa výkonov, ktoré nie sú hradené 
zo zdravotného poistenia. Lekáreň 
LIPA poskytne výraznú zľavu pri 
zakúpení z celého sortimentu pre-
dávaných prípravkov.

Uzavretím tejto dohody prejavi-
li zdravotníci nášho mesta úctu za 
všetku obetavosť, odvahu a hrdin-
stvo, ľuďom, ktorí sa aktívne zapo-
jili do nášho národného zápasu za 
slobodu.

Anton Greguss, predseda ZO SZPB

MUDr. F. Danniger, predseda zdrav. 

soc, komisie ZO SZPB

Poďakovanie Banskoštiav-

nickým lekárom

Touto cestou výbor Dobrovoľ-
ného hasičského zboru  v Banskej 
Štiavnici srdečne ďakuje našim Pla-
meniakom Menovite sú to: Dávid 
Vareca, Tomáš Vareca, Ivan Halát, 
Pavol Mokoš, Mária Chovancová, 
Tomáš Malatinec, Patrik Vareca, 
Radka Kalabová,  Viktor Malati-
nec a vedúcej pani Júlii Popracovej 
a tiež  Valike Zábudlej, za úspešnú 
prezentáciu nášho Dobrovoľného 
hasičského zboru pri celo okresnej 
akcii 1.mája 2010,  ktorá sa konala 
v areáli  Kysihýbla. Poďakovanie 
patrí aj našim vodičom hasičské-

ho motorového vozidla Zdenovi 
Soldánovi , Martinovi Jakubíkovi.  
Martinovi Komorníkovi a Petrovi 
Popracovi, za  technickú pomoc 
pre zdarný priebeh osláv 1. mája.

4.máj sviatok sv. Floriána patró-
na hasičov

Srdečne pozdravujeme všetkých 
hasičov nášho okresu Banská 
Štiavnica k nášmu sviatku a praje-
me veľa zdravia a úspechov v našej 
hasičskej práci. OV DPO Banská 
Štiavnica.

4. mája 1919 zomrel gen. Milan 
Rastislav Štefánik

Narodil sa 21. júla 1880 v Ko-
šariskách v okrese Myjava. Stál 
pri zrode a bol spoluzakladateľ 1. 
Československej republiky. Bol 
tiež členom Národnej rady v Paríži 
a prvý česko – slovenský minister 
národnej obrany. Zomrel 4. mája 
1919 pri leteckom nešťastí v Ivanke 
pri Dunaji.

Bola to osobnosť, bez ktorej by 
nebolo ani československého štátu 
a nebolo by ani iných zmien. 

Vladimír Poprac

Hasičské a spomienkové spravodajstvo
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Reality

Inzercia

10. – 15. mája 

2010 – Medzinárodný rok biodi-

verzity

Program Banská Štiavnica

Utorok 11.mája

Kino Akademik

• Prehliadka súťažných fi lmov 
9:00 – 12:30

• Prehliadka nesúťažných fi lmov 
13:00 – 15:00

•Vek hlupákov - jeden z celo-
svetovo najočakávanejších doku-
mentárnych fi lmov o klimatických 
zmenách 18:30 

Správa CHKO Štiavnické vrchy
• Biodiverzita CHKO Štiavnické 

vrchy - prezentácia 8:00 -12:00
Botanická záhrada, Kollárova 

záhrada

• Prehliadka s výkladom a vy-
stúpením sokoliarov 8:30

SBM, Berggericht, Námestie Sv. 
Trojice

•Chránené minerály Banskej 
Štiavnice a okolia 9:30 luminis-
cenčné vlastnosti minerálov,  pre-
zentácia, pracovné listy

• Tvorivé dielne remeselno - vý-
tvarné využitie kameňa 10:00

SBM, Berggericht, štôlňa Michal, 
Námestie Sv. Trojice

• Praveké jaskynné maľovanie 
14:00 – 16:00

Streda 12.mája

Kino Akademik

• Premietanie súťažných fi lmov 
9:00 – 12:30

• Premietanie nesúťažných fi l-
mov 13:00 – 15:00. 

•Prírodné a ľudské katastrofy 
– prezentácia fotografi í Andreja 
Bána 17:00 – 19:00

Botanická záhrada, Kollárova 
záhrada

• Prehliadka s výkladom a vy-
stúpením sokoliarov 8:30

SBM, Berggericht, Námestie Sv. 
Trojice

• Chránené minerály Banskej 
Štiavnice a okolia 9:30 luminis-
cenčné vlastnosti minerálov,  pre-
zentácia, pracovné listy 

•Tvorivé dielne remeselno - vý-
tvarné využitie kameňa 10:00

Štvrtok 13.mája

Kino Akademik

• Premietanie súťažných fi lmov 
9:00 – 11:00

• Premietanie nesúťažných fi l-
mov 13:00 – 15:00

Botanická záhrada, Kollárova 
záhrada

• Prehliadka s výkladom a vy-
stúpením sokoliarov 8:30

SBM, Galéria J. Kollára
• Rôznorodosť prírody v Kollá-

rových dielach pracovné listy pre 
žiakov, prezentácia, výtvarná diel-
ňa 9:30 

Piatok 14.mája

Kino Akademik

• „Špinko a Špinka v lese“ 9:00 
environmentálne divadielko žia-
kov ZŠ  Prenčov

• Premietanie súťažných fi lmov 
10:00 – 12:00

SBM, Galéria J. Kollára
• Rôznorodosť prírody v Kollá-

rových dielach, pracovné listy pre 
žiakov, prezentácia, výtvarná diel-
ňa 9:30 

Sobota 15.mája

Arborétum – Kysihýbel

V rámci cyklu – Príbehy starej 
Štiavnice, dendrologická prezentá-
cia priamo v Arboréte 10:00

Výstavy a sprievodné podujatia

SBM, Galéria J.Kollára, Námestie 
Sv. Trojice 

My sa nevieme sťažovať nahlas 
– súťažná výstava detských prác s 
environmentálnou tematikou

Premietanie videofi lmov s tema-
tikou krajiny, kultúrneho dedičstva 
a umenia

Roznorodosť prírody v Kolláro-
vých dielach

SBM, Berggericht, štôlňa Michal, 
Námestie Sv. Trojice

Praveké jaskynné maľby
Chránené minerály Banskej 

Štiavnice a okolia

Správa CHKO Štiavnické vrchy
Národné parky Slovenska
Biodiverzita CHKO Štiavnické 

vrchy

Kino Akademik

Haiti - výstava

Súťaž v zbere druhotných suro-
vín pre ZŠ okresu Banská Štiavnica 
1. apríl – 31. máj

ENVIROFILM 2010
16. medzinárodný festival fi lmov o životnom prostredí 

Prenajmeme skladové/ob- 
chodné priestory, 70m2 v cene 
4,50€/m2 + energie, tel.č.: 0905 
581 866

V budove Ortler na Ul. Dolná  
6/A, dám do prenájmu kance-
lárske priestory. Sú vhodné pre 
kaderníctvo a kozmetiku, tel.č.: 
0903 148 876

Predám alebo dám do prenáj- 
mu 2-izbový byt, cena dohodou, 
tel.č.: 0944 151 512 

Predám kompletne prerobený  
2-izbový byt, Križovatka 19, cena 
30 500 €, cena dohodou, tel.č.: 
0911 595 949

Kúpim chatu na brehu jazera  
v okolí Banskej Štiavnice, tel.č.: 
0918 442 254, 0907 773 222

Predám alebo dám do prenáj- 
mu zabehnuté kaderníctvo, tel.č.: 
0915 804 558

Predám 3-izbový byt na síd- 
lisku Drieňová, ul. L. Svobodu, 
cena 34 000 Eur. Info: 0911 181 

092 
Prenajmem kancelárske - vý- 

robné priestory o rozlohe približ-
ne 80 m2. Nájom dohodou, tel.č.: 
0903 812 111

Dám do prenájmu reštauráciu  
– pizzériu, tel.č.: 0904 364 616

Prenajmem alebo predám 2-iz- 
bový zariadený byt, tel.č.: 0910 
361 575

Masáže v plavárni, tel.č.: 0910  
361 575

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

Ponúkam dopravu autom Tat- 
ra 815 na prepravu dreva, štrkov 
pieskov a iných sypkých materiá-
lov, kontakt: 0918 548 814

Vykonávam výkopové a búra- 
cie práce bágrom DH 112, tel.č.: 
0903 624 886, 0908 531 348

Hľadáme pre svojich klientov  
domy, chalupy, chaty, pozemky, 
info: 0902 882 707

Služby

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

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

Kúpim staré knihy, tel.č.: 0918  
344 558

Kúpim staré autá, autobatérie,  
tel.č.: 0908 531 348

Predám karisieť 4, 20 x 20,  
roxor 8, 10 a 12, tel.č.: 0908 531 
348



96. mája 2010 KINO AKADEMIK

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

Uznanie patrí všetkým alebo Každá veľká práca je tímová
Nebudem klamať, potešili ma v 
poslednom čísle ŠN slová uzna-
nia pani Gabriely Lačnej, ktorá 
občas až z Levíc príde na naše 
podujatia. Vždy sa mi aj osobne 
poďakuje za pozvanie a pekný 
zážitok na našich akciách. Ale 
už sa mi raketovou rýchlosťou 
doniesli aj, ako to nazvať – re-
čičky, klebety či šuškandy-   ako 
reakcia niektorých (či niekoho?) 
na tento článoček, že to vyzerá, 
akoby všetko robila len Petrová 
sama a iní nič... Moja odpoveď 
znie: Petrová nič, teda žiadnu 
akciu, podujatie, nerobí sama! 

Na dobre mienenú pochvalu pani 
G. Lačnej som chcela krátko zare-
agovať so zdôraznením, že každé 
jedno podujatie je výsledkom spo-
lupráce, ale pod vplyvom oných re-
čičiek či klebiet (v naivnej nádeji, že 
snáď prestanú) bude moja odpoveď 
trochu dlhšia.

Citujem z príspevku pani Lačnej 
v ŠN: „...uvedomujem si, že každá 
veľká práca je tímová...“ Presne tak! 
Ja sama, bez pomoci spoluorgani-
zátorov, účinkujúcich, často spon-
zorov a ďalších dobrých ľudí ochot-
ných pomôcť,  by som nedokázala 
pripraviť podujatia na takej vysokej 

úrovni. Tak to bolo aj v prípadoch, 
ktoré pani G. Lačná spomína, a to:

V celodennom podujatí Samuel 
Mikovíni – slovenský Leonardo da 
Vinci najviac pomohol Evanjelický 
cirkevný zbor a.v. v Banskej Štiavni-
ci - pani farárka Lenka Kusendová, 
p. Helena Šušková a pani Ľudmila 
Blašková, ktorá prišla s nápadom 
pripomenúť si okrúhle výročia 
Mikovíniho literárno-hudobným 
pásmom, ďalej to boli Mesto Ban-
ská Štiavnica a ústretovosť pána 
primátora mesta, Štátny ústredný 
banský archív na čele s p. riaditeľ-
kou H. Kašiarovou, Banskoštiav-
nicko-hodrušský banícky spolok na 
čele s pánom Milanom  Durbákom, 
SPŠ S. Mikovíniho s p. zástupkyňou 
riaditeľa B. Kyselovou a SBM s p. M. 
Sombathyovou. Samozrejme, po-
mohli aj ďalší, napríklad sponzorsky 
pán Ľ. Barák, I. Cengel, Ľ. Blašková,  
spevokol Štiavničan, fotograf Ľ. Lu-
žina a štiavnickí interpreti umelec-
kého slova a hudby, veľmi často žiaci 
a učitelia ZUŠ, ktorí nielen na tomto 
podujatí, ale vždy vystupujú bez ná-
roku na honorár. 

A čo sa týka druhého podujatia, 
ktoré spomenula pani Lačná v ŠN, 
teda Náckovej Štiavnice, tam mal 
„dirigentskú paličku v ruke“ Ing. 

M. Durbák a Banskoštiavnicko-
hodrušský banícky spolok, POS 
bolo  spoluusporiadateľom spolu s 
ďalšími (Mesto B. Štiavnica, Mesto 
Zvolen, Klub historickej techniky 
pri rušňovom depe Zvolen, Žive-
na...ai). 

Všetkých – spoluorganizátorov, 
účinkujúcich, sponzorov,  pomoc-
níkov a priaznivcov našich podujatí 
– tu nemôžem vymenovať, ale viem 
o nich, s úctou a vďakou sledujem 
ich prácu a ešte raz opakujem, bez 
nich by som nedokázala pripraviť 
toľko pekných akcií.  Držím im pal-
ce a úprimne a nezištne  sa im sna-
žím pomáhať, ako viem. Príjmem 
ich rady, nápady, pri dobre miene-
nej kritike sa neurazím a nezačnem 
útočiť.

To, že na POS prichádza stále 
viac ľudí s prosbou i návrhom na 
spoluprácu, ma veľmi teší a je dôka-
zom toho, že osveta si už v meste i 
v regióne vybudovala (v podstate z 
ničoho) za 12 rokov pevné miesto. 
K podujatiam, ktoré sa stali už 
tradičnými, pribúdajú stále nové. 
Keďže na pracovisku POS môže byť 
v Štiavnici zamestnaný len jeden 
človek, verím, že aj po mojom od-
chode do dôchodku (čo už nie je ani 
tak ďaleko) bude môj nasledovník v 

týchto podujatiach pokračovať. Ale 
aj dovtedy budem stále opakovať:   
Nikdy som si nenárokovala uznanie 
len pre seba, nikdy som nehovorila, 
že som niečo vymyslela, zorganizo-
vala, zaistila, pripravila len ja sama. 
Áno, mám často dobré nápady, veľa 
a rada pracujem, k podujatiam či 
literárnym pásmam študujem po 
nociach materiály, zodpovedne sa 
na akcie pripravím a ďakujem „mo-
jim sudičkám“ za dar vážiť si ľudí a 
dobre s nimi vychádzať. Zrejme si 
to všetko ľudia uvedomujú, veď ináč 
by som nebola za posledné roky nie-
koľkokrát nominovaná verejnosťou 
na osobnosť kultúry v BŠ, dvakrát aj 
s prvým miestom. Ďakujem.

A  ak sa mi občas aj  „donesú 
nejaké šuškandy“,  ktoré šíri nejaký 
neprajník, beriem to s nadhľadom, 
veď taký človek tu ešte nebol, kto-
rý by vyhovel všetkým a hovorí sa, 
že určití ľudia ti všetko odpustia, 
len úspech nie. A nie každý dokáže 
prekročiť svoj tieň. Môj úspech – to  
je spoločný  úspech všetkých dob-
rých ľudí, s ktorými a pre ktorých, 
vrátane skvelého štiavnického pub-
lika, robím to, čo robím. Im patrí 
poďakovanie a uznanie.

Mária Petrová

VEK HLUPÁKOV
V rámci Envirofi lmu pozývame širokú verejnosť na úvodné premietanie 11.5.2010 v kine Akademik o 18:30 hod.
Jeden z celosvetovo najočakávanejších dokumentárnych fi lmov o klimatických zmenách.
Práve výrok „Nie sme hlúpi“ je sloganom kampane k fi lmovému trháku, ktorý sa stal najpremietanejším fi lmom vo Veľkej Británii, kde predstihol 
aj fi lmy ako Milionár z chatrče. Film bol už okrem Veľkej Británie odpremietaný v parlamentoch EÚ, Veľkej Británie, Walesu, Švédska a Holandska  
– podobne ako v OSN, Svetovej banke, americkej EPA a v Európskej Komisii.

Sobota 8.5. 

PEVNÉ PUTO
Dráma, USA/ V. Británia/Nový Zéland, 2009, 121 min, Vstupné 2,30 eur, začiatok premietania: 18:30hod.
Rozprávačom je mŕtve dievča Susie Salmonová, ktorú zavraždil psychopatický sused, keď 6. decembra 1973 išla domov zo školy. Susie divákom 
rozpráva o tom, ako vyrastala a žila krátko predtým, než sa to stalo, opíše vraždu, a necháva nás nahliadnuť tiež na miesto, kde sa jej duša nachádza 
po smrti – a práve z toho urobil autor zaujímavý uhol pohľadu. Rovnako ako Susie, aj divák sa môže pozerať na to, ako sa jej pozostalí vyrovnávajú 
s jej  zmiznutím, a ako pokračuje život jej vraha.
Začiatok premietania: 18:30hod.

Štvrtok 13.5.

LOV NA EXMALNŽELKU 
Komédia, USA, 2010, 106 min., MP 12, Vstupné 2,20 eura, Začiatok premietania: 18:30hod
Na Milo Boyda (Gerard Butler), smoliarskeho lovca ľudí, sa usmeje šťastie, keď dostane za úlohu vystopovať a odovzdať spravodlivosti svoju bývalú 
manželku, reportérku Nicole Hurleyovú (Jennifer Aniston). Domnieva sa, že ho čaká ľahká odmena, ale keď mu Nicole zmizne, aby sledovala stopu 
vražedného spiknutia, uvedomuje si, že nič, čo sa týka jeho a Nicole, nie je jednoduché. Obaja bývalí partneri neustále stupňujú fi nty, ktorými sa 
snažia jeden druhému prejsť cez rozum – do chvíle, kým zistia, že im obom ide o život. Možno sa domnievali, že splniť manželský sľub lásky, ver-
nosti a vzájomného rešpektu bolo nad ich sily. Ale ak chcú prežiť, budú musieť spoločne prekonať omnoho väčšie nástrahy.
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Prvý ročník osláv Medziná-
rodného dňa detí v regióne 
Sitno, sa bude konať 5.6.2010 
vo Svätom Antone. Hlavným 
organizátorom tohto podutia 
je Združenie región Sitno.

K tomuto podujatiu boli vyhlá-
sené tri súťaže.
I. Návrh kresby na plagát pre deti 

od 3 do 10 rokov.

Do tejto súťaže sa zapojili : ZŠ 
s MŠ Svätý Anton, MŠ Ul.1.mája 
. B.Štiavnica , ZUŠ Banská Štiav-
nica. Porota v zložení : Dominik 
Luprich, Bc. Michaela Getlerová a 
Mgr.Miroslava Kamenská vyhod-
notila práce detí takto:

1. miesto - Anička Chovanová 
MŠ ,ul.1.mája č.4 B.Štiavnica

2. miesto - Sabína Arvayová     
ZŠ s MŠ Svätý Anton - Dávid Tur-
ták NMŠ Ul.1.mája č.4 B.Štiavnica 
- Katarína Juricová ZUŠ Banská 
Štiavnica - Anička Chovanová MŠ 
Ul.1.mája č.4 B.Štiavnica

Všetky ocenené práce budú po-
užité na plagáte pre toto podujatie.

Vernisáž výstavy bude  14.5.2010 
o 16,00 hod v ZUŠ Banská Štiav-
nica. Na vernisáži budú víťazom 
odovzdané ceny a všetkým deťom 
, ktoré sa súťaže zúčastnili, budú 
odovzdané vstupenky na toto pod-
ujatie. Výstava potrvá do 5.6.2010.

II. Prezentácie krajín EÚ , ktorých 

autorov sa budú hrať rozprávky.

Prihlášky do súťaže poslali len 
dve ZŠ – Banská Belá a Svätý An-
ton.
Krajiny sme rozdelili takto :

Veľká Británia – ZŠ s MŠ Banská 
Belá

Dánsko -  ZŠ  s MŠ Banská Belá
Česká repulika - ZŠ s MŠ Svätý 

Anton
Maďarsko - ZŠ s MŠ Svätý An-

ton 

III. Prezentácie špecialít jednotli-

vých krajín sa zúčiastnia študenti:

Veľká Británia  - Súkromná ho-
telová škola Banská Štiavnica

Dánsko - Súkromná hotelová 
škola Banská Štiavnica

Česká republika - SOŠ OaS Ban-
ská Štiavnica

Maďarsko - SOŠ a OaS Banská 
Štiavnica

Súťaž pre čitateľov Štiavnických 

novín –´Poznaj svoj región 
Úloha : Doplňte do textu vybodko-

vané miesta:

Svätý Anton
/ stručne o histórii obce/
Prvá písomná zmienka o dedine 

Sv. Anton pochádza z roku ...........
Názov stredovekej osady, dediny  

vychádza zo staršieho pôvodného 
kostola, ktorý bol zasvätený Sv. 

Antonovi - Pustovníkovi .
Sv. Anton v roku 1266 patril 

príslušníkom rodiny Hon t- Pozna-
novcov, ovládajúcich najčastejšie 
hradné panstvo Litava/ Čabraď 
/.Ako súčasť jeho majetku sa Sv. 
Anton nachádzal v r.1342 spolu so 
Žibritovom, Prenčovom a inými 
dnes už zaniknutými osadami. Po 
prvý raz sa v tomto roku objavuje 
zmienka o o vyberaní mýta vo Sv. 
Antone. Mýtna stanica  / teraz bu-
dova ................./  tvorila dôležitú 
časť príjmov panstva.

Dedinu viedol richtár s prísaž-
nými, najpravdepodobnejšie to 
boli volené funkcie. V roku 1455 
bol richtárom Ján Longus. V tom 
čase sa v dedine nachádzalo 28 
usadlostí. Okrem mýtnej stanice sa 
v dedine nachádzali dva ...........  a 
dve hutnícke zariadenia. 

Pred polovicou 16.stor. došlo 
k rozdeleniu panstva Čabraď a k 
vzniku hradného panstva Sitno. V 
roku 1540 sa Sv. Anton zazname-
náva ako súčasť hradného panstva 
Sitno.

Po smrti ostrihomského arci-
biskupa T. Bakóca uhorský kráľ 
Ľudovít II. v r. 1517 rozhodol o 
získaní panstva rodinou Erdody-
ovcov. Po nich panstvo prevzal ich 
príbuzný Peter Pálfi  a po ňom na-
stúpil jeho zať ,jeden z veliteľov a 
organizátorov obrany stredovekej 

banskej oblasti proti Turkom Ján 
Kružič. Jedným z oporných bodov 
obranného systému popri hrade 
Sitno bol Svätý Anton ako predsu-
nutá obranná súčasť proti útokom 
na Banskú Štiavnicu.

Nová kapitola dejín Sv. Antona 
sa začína písať v polovici 17.stor., 
keď hradné panstvá Čebraď a Sit-
no dostal Peter ............ od panov-
níka Ferdinanda II. za zásluhy v 
boji proti Turkom. 

Nástupom Koháryovcov sa pri-
stúpilo k rozdeleniu panstva Čab-
raď, vyčlenením jeho majetkov 
hradného panstva Sitno, ktorého 
sídlom sa stal Svätý Anton. Týmto 
jeho význam vzrástol , čo sa preja-
vovalo v označovaní ako mestečko.

/ Úryvok zo Zborníka Múzea vo 
Svätom Antone Ročník XVI 2004, au-
tor Mikuláš Čelko /

Vystrihnuté a doplnené články po-

slajte na adresu :

Redakcia Štiavnických novín, 
Sládkovičova 1, 969 01 Banská 
Štiavnica, kde si výherca bude 
môcť prevziať cenu 1 vstupenku 
na podujatie Z rozprávky do roz-
právky po EÚ, ktoré sa uskutoční 
vo Svätom Antone 5.6.2010.

Meno výhercu uverejníme v ďal-
šom čísle Štiavnických novín.

Anna Kuzmová

Z rozprávky do rozprávky po Európskej únii

Voda je pre deti jedno z naj-
obľúbenejších prostredí. Čím 
je dieťa mladšie, tým sa mu vo 
vode viac páči. Nie nadarmo sa 
hovorí, že kto sa naučí plávať, 
získa novú gramotnosť.  Plávať 
by sme mali naučiť deti čo naj-
skôr, veď i pre plávanie platí 
: „Čo sa v mladosti zamešká, 
neskôr sa získa len za cenu 
zvýšeného úsilia.“

Preto sme sa aj my, najstarší 
Ekodubáci, odhodlali pootvoriť 
dvere štiavnickej plavárne.

Plní strachu, očakávania a ne-
istoty  sme si v prvé dni obliekali 
plavky, ale pohľad na vodu a lás-
kavý prístup uja trénera rýchlo 
tieto obavy vymazali. Každý náš 
„plavecký“ deň sa začal rozcvičkou 

a potom bol popreplietaný množ-
stvom hier, v ktorých sme sa oboz-
namovali s vodou, naučili sa správ-
ne dýchať ,orientovať sa pod ňou a 
za pomoci plaveckej dosky sme sa 
pokúšali o samostatné plávanie. 
Svoju odvahu sme dokazovali pri 
skokoch do vody i pri vyhľadávaní 
predmetov na dne.

Ani sme sa nenazdali a prišiel 
posledný deň našej predplaveckej 
prípravy. Netrpezlivo sme oča-
kávali príchod Vodníčky Čľupky, 
ktorá sa cez vodné správy dopoču-
la o našej šikovnosti.

Každý z nás vstúpil do jej vod-
ného kráľovstva a ukázal, čo sa 
naučil. Za odvahu a statočnosť 
nám odovzdala mokré vysvedče-
nia a pokrstila kvapkami vody. Ujo 
tréner nás prijal do cechu malých 

plavcov a pridal slová pochvaly.
Tešili sme sa na každý deň strá-

vený v plavárni a naše veľké ĎA-
KUJEME patrí: V. Nemčokovi 
- nášmu trénerovi, Mgr. I. Chova-
novej – vodníčke Čľupke, RNDr. P. 
Bačíkovi za sprostredkovanie pla-
várne,  p. Lečiškovi –za bezpečnú 

prepravu, milým tetám v plavárni 
a rodičom za dôveru a sladké od-
meny.

Vieme, že to boli len naše prvé 
plavecké krôčiky, ale v budúcnosti 
sa nám isto bude kráčať už ľahšie.

Deti z III. a IV. triedy  

materskej školy 1.mája č.4

„Vodníčatá“ z Materskej školy 1.mája č.4 
F

o
to
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IV. liga – muži 19.kolo:

B. Štiavnica - Poltár  0:0 

Hanzlík P. – Kuruc, Čiliak (73’ 
Budinský V.), Mayer, Budinský 
D., Drexler, Necpal, Kminiak, Ba-
rák N., (65’ Lupták) Dulaj A. (82’ 
Č.K.), Dulaj M.   

Stretnutie prinieslo svižný fut-
bal hlavne v 1. polčase, v 2. sa viac 
taktizovalo a čakalo na chybu sú-
pera. V 17’ sa do gólovky dostal po 
peknej akcii Dulaj M., no z hranice 
16-tky strelil tesne vedľa. V 29’ za-
hrával priamy kop z 20 m Dulaj A., 
no jeho prudkú strelu vedľa múru 
brankár hostí s námahou vyškria-
bal na roh. V 42’ mohli ísť do vede-
nia hostia, keď po priamom kope 
sa lopta dostala do našej päťky, 
no útočník zaváhal. 2. polčas bol 
slabší, keď obe mužstvá mysleli na 
to, aby neinkasovali a spoliehali 
sa viac na súperovu chybu. Hostia 
pohrozili v 67’ po rýchlej kontre, 
keď strela tesne minula našu brá-

nu. V 82’ sme spravili v strede 
obrany obrovskú chybu, po ktorej 
musel Dulaj A. zatiahnuť záchran-
nú brzdu, keď sa útočník sám rútil 
na našu bránu, za čo videl červenú 
kartu. Po tomto momente hostia 
chceli získať všetky 3 body, no už 
im nezostal čas, a tak sa zrodila 
spravodlivá remíza.
II. trieda: Prekvapujúce víťazstvo

B. Štiavnica „B“ – Župkov 1:2 (0:0)
Góly: Dulaj M., Ferenčík
Naši béčkari vysoko taktickou 

hrou zaslúžene získali 3 cenné 
body.
IV. liga dorast 19.kolo: Nečakané 

zaváhanie

B. Štiavnica  - Poltár  1:1 (1:0), 
gól: 6’ Hudák D. 11 m kop

Kuka – Barák (56’ Potančok), 
Pastier, Hudák M. (46’ Č.K.), Soj-
ka, Cibuľa Marek (63’ Schrom), 
Hudák D., Ferienčík, Drexler (69’ 
Ladický), Budinský V., Židík

Stretnutie prinieslo futbal bez 

šťavy. Aj keď sme hrali s posledným 
mužstvom, naši dorastenci nedo-
kázali udržať jednogólové vedenie. 
Už v 6’ sme išli do vedenia, keď 11 
m kop s istotou premenil Hudák 
D. V 13’ mohli vyrovnať hostia, 
no trafi li len spojnicu našej brány. 
Hostia vyrovnali v 54’ po priamom 
kope zo 16-tky po zle postavenom 
múre. V 64’ sme mohli ísť do ve-
denia, po rohovom kope sa k lopte 
dostal Budinský V., no prestrelil 
prázdnu bránu. Nakoniec sme 
mohli aj prehrať. V 85’ hosťujúci 
útočník išiel sám na brankára, kto-
rého kľučkou oklamal, no trafi l len 
tyč opustenej brány, a tak si muž-
stvá podelili. 

II. liga SŽ – B. Štiavnica – Badín 
2:0 (1:0), góly: Halaj 2

MŽ – B. Štiavnica – Badín 2:5 
(1:3), góly: Prokaj, Binder

Kam na futbal?
IV. liga 20. kolo 9.5. o 16,30 hod. 

Žiar /Hr. - B. Štiavnica 
IV. liga 20. kolo 9.5. o 16,30 hod. 

Št. Bane - Divín 
II. trieda 12. kolo dohrávka 8.5. 

o 16,30 hod. B. Štiavnica „B“ – M. 
Lehota 

IV. liga dorast 20. kolo 8.5. o 14. 
hod. Tornaľa - B. Štiavnica

II. liga SŽ a MŽ dohrávka 20. 
kolo 8.5. o 10 – 12.hod. Revúca - B. 
Štiavnica                                  FUDO

ŠPORT

1.  CSM Tisovec  19  14  3  2  48:19  45
2. Baník Kalinovo 19 11 4 4 38:21 37
3. FK 34 Brusno 19 10 5 4 50:24 35
4. Bystrica - Podlavice 19 10 3 6 42:26 33
5. Štiavnické Bane 19 9 6 4 37:26 33
6. Poltár 19 9 5 5 41:24 32
7. Žiar nad Hronom 19 8 5 6 31:32 29
8. MFK Revúca 19 7 2 10 32:30 23
9. Banská Štiavnica 19 5 8 6 25:29 23

10. Hliník nad Hronom 19 7 0 12 33:48 21
11. FC 98 Hajnačka 19 4 5 10 29:50 17
12. FC Slovan Divín 19 5 1 13 26:53 16
13. Veľký Blh 19 4 3 12 14:38 15
14. Strehová 19 4 2 13 19:45 14

1.  Strojár Krupina  18  14  2  2  39:13  44
2. SPARTAK Hriňová 18 11 7 0 49:17 40
3. Veľký Krtíš 18 11 2 5 53:25 35
4. FK Šalková 18 8 7 3 43:18 31
5. FK Mesta Tornaľa 18 8 3 7 30:34 27
6. Slovan Tomášovce 18 9 0 9 42:47 27
7. FK Jesenské 18 7 4 7 48:43 25
8. Hodruša-Hámre 18 7 2 9 46:52 23
9. Banská Štiavnica 18 7 1 10 36:43 22

10. ŠK Selce 17 6 1 10 43:54 19
11. Slovan Kúpele Sliač 17 5 3 9 39:63 18
12. Rimavská Sobota 18 4 4 10 34:50 16
13. Hliník nad Hronom 18 5 0 13 27:43 15
14. Poltár 18 5 0 13 32:59 15

Kvalitné derby Štiavničanov

V dňoch 17.-18.4.2010 sa 
v Poprade konal 15. ročník 
ceny Popradu v plávaní. Na 
plaveckých pretekoch štar-
tovalo 340 pretekárov  z 36 
klubov zo Slovenska, Česka, 
Chorvátska, Maďarska, Poľska, 
Ukrajiny. Medzi nimi nechýbali 
ani plavci Plaveckého klubu 
Banská Štiavnica. Prinášame 
výsledky: 

KATEGÓRIA 15 ROČNÍ A STARŠÍ :

Tenkelová Denisa
50 znak - 31.69             1.
100 znak - 1:0838         1.
50 motýľ - 30.34           2.
100 motýľ - 1:0763       2.
200 poloha - 2:33.21     3.
Konečný Marek 
50 prsia - 37.02             20.
100 prsia - 1:23.69        22.
200 prsia - 3:02.46        13.

Hriňák Dávid

50 voľ. sp. - 28.12           25.
100 voľ. sp. - 1:02.54      29.
200 voľ. sp. - 2:21.24      14.
50 znak - 34.31               16.
50 motýľ - 29.54             19.
100 motýľ - 1:10.05        22.
200 poloha - 2:38.12       16.

Doletina Dárius
50 voľ. sp. - 28.37         28.
100 voľ. sp. - 1:02.89    30.
200 voľ. sp. - 2:25.30    17.
50 motýľ-  31.87            29.
100 motýľ- 1:13.87        28.

Adamský Marián
50 voľ. sp. - 27.25           19.
100 voľ. sp. - 59.68         15.
200 voľ. sp. - 2:14.76        7.
200 poloha - 2:28.50         9.
50 znak - 32.05                11.
50 motýľ - 28.86              16.
100 motýľ - 1:06.13         13.

ROČNÍK 96 A MLADŠÍ : 

Maruniaková Monika 
50 voľ. sp. - 31.67            6.
50 znak - 35.94                4.
100 znak - 1:16.34           3.
100 prsia - 1:26.66           9.
50 motýľ  - 35.27             6.
200 znak - 2:46.39           7.

Orság Dalibor – Daniel
50 voľ. sp. - 34.22         35.
50 prsia - 43:78             13.
100 prsia - 1:39.96        19.

red

XV. ročník ceny Popradu v plávaní 

/Zväz športovej kynológie /
FCI-IPO 3/

Usporiadateľ: Kynologický 
klub Banská Belá miesto konania 
štadión ŠK Lesy

/pri bývalom závode Dinas/
Piatok 7. 5. 2010 

14 00 – 1900 hod. tréning
17 00 – 19 00 hod. prezentácia 

a veterinárna prehliadka 
19 00 hod. skúšobný pes
19 hod. nástup na slávnostné 

zahájenie
19 30 hod. slávnostné zaháje-

nie Majstrovstiev Slovenska ZŠK 
SR

19 30 hod. losovanie štartov-
ných čísel

20 00 hod. doprovod účastní-
kov k ubytovaniu, internát SOŠ 
obchodu a služieb

20 00 hod. porada vedúcich 
disciplín a rozhodcov
Sobota 8. 5. 2010

7 00 – 16 00 hod. posudzova-
nie jednotlivých disciplín

19 00 hod. spoločná večera 
(SOS Obchodu a služieb B. Štiav-
nica)

20 00 – 02 00 hod. spoločenský 
večer (SOS Obchodu a služieb B. 
Štiavnica)
Nedeľa 9. 5. 2010

7 00 – 14 00 hod. posudzova-
nie jednotlivých disciplín

14 00 hod. posudzovanie hára-
vých súk

16 30 hod. vyhlásenie výsled-
kov Majstrovstiev Slovenska ZŠK 
SR

Sponzori preteku: Belcando, 
Mastery, Z Polytanu, Obecný 
úrad Banská Belá, Poľovníctvo 
Diana, Chovateľské potreby Azor, 
Pivovar Steiger, Agrospol Ban-
ská Belá, Lesy s.r.o. Banská Belá, 
Kvetinárstvo Orchidea, fi rma BFJ 
pán Frohm, fi rma Mi Ba

Program preteku MS SR – ZŠK

Inzercia

Dovolenka v Taliansku v ter- 
míne 20. – 29.8.2010, mestečko 
Caorle, hotel Minerva za 299€. 
V cene doprava, ubytovanie, pol-
penzia, info: Mgr. D. Cesnaková, 
tel.č.: 0911 729 082  

Predám Fiat Cinquecento, r.  
výr. 1996, 79 000 km, SVK, letné, 
zimné pneumatiky, 900 €, tel.č.: 
0903 516 415

Predám elektrický sporák s ke- 
ramickou doskou, je úplne nový, 
zabalený, cena dohodou, tel.č.: 
0908 823 120
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