
5. mája 2011 číslo 17 Ročník XXII.

T Ý Ž D E N N Í K 
MESTA 
BANSK Á 
ŠTIAVNICA

cena 0,30 € 

Nová rubrika
Dnes varí...

str. 8

 ZUŠ
Víťazný kolektív 
v oblasti kultúry

str. 5

MsÚ info...
Rozhovor s 
primátorkou

 str. 1 - 3

Inzercia

Pozvánka na verejné stret-
nutie obyvateľov mesta so 
zástupcami samosprávy

Primátorka mesta Mgr. Nadežda 
Babiaková pozýva na verejné stret-
nutie so zástupcami samosprávy 
obyvateľov sídliska Drieňová s 
cieľom oboznámenia sa s problé-
mami sídliska a hľadaním riešení 
pre skvalitnenie života na sídlisku 
Drieňová. Stretnutie sa uskutoční 
12.5.2011 (štvrtok) o 16,00 hod. v 
ZŠ Jozefa Kollára, L.Svobodu č.40.

Hlavnými témami verejného 

stretnutia s obyvateľmi budú:

• parkovanie a možnosti vytvá-
rania nových parkovacích miest,

• úprava chodníkov a starostli-
vosť o verejné priestranstvá

• vodenie psa na verejnom 
priestranstva a voľný pohyb psa,

• využívania športovísk deťmi 
a mládežou

•program voľnočasových ak-
tivít pre deti mládež organizo-
vaných, školskými zariadeniami, 
ICM.

Mgr. N. Babiaková, primátorka mesta

Vo štvrtok 28.4. 2011 sa v priesto-
roch Starého zámku v Banskej 
Štiavnici konalo slávnostné ukon-
čenie projektu Integrovaná ochrana 
európskeho kultúrneho dedičstva v 

správe Slovenského banského mú-
zea.

Projekt, ktorého realizácia začala 
v roku 2008, bol podporený z Nór-
skeho fi nančného mechanizmu, 

Finančného mechanizmu EHP a 
štátneho rozpočtu SR spolu vo výš-
ke viac ako 538 000 eur.

Slávnostného ukončenia projektu 
sa zúčastnila veľvyslankyňa Nórske-

ho kráľovstva na Slovensku Trine 
Skymoen, generálna riaditeľka sek-
cie geológie a prírodných zdrojov 
Ministerstva životného prostredia 
SR Vlasta Jánová,             3.str.

SBM ukončilo najvýznamnejší projekt svojej histórie

Dňa 27.4.2011 sa v našom mes-
te konalo výjazdové rokovanie 
BBSK v priestoroch Kultúrneho 
centra. Na rokovaní boli schválené 
poslancami, okrem iných aj body, 
týkajúce sa priamo oblasti školstva 
a optimalizácie škôl a školských 
zariadení. Primátorka nášho mes-
ta predkladala Analýzu sociálno-
ekonomickej situácie okresu Ban-
ská Štiavnica a návrhy na zlepšenie 
v sociálnej a hospodárskej oblasti v 
rámci BBSK. Preto sme požiadali 
p. primátorku, aby nám predsta-
vila materiál, ktorý poslanci nako-
niec na zastupiteľstve schválili. 

„Mesto Banská Štiavnica na vý-
jazdové rokovanie zastupiteľstva 
VÚC BBSK predkladalo analý-
zu sociálno-ekonomickej situácie 
okresu Banská Štiavnica. Tento 
materiál bol samostatným bodom v 
rámci programu. 3.str.

Bez spolupráce to nepôjde...
Rozhovor s primátorkou mesta Mgr. Nadeždou Babiakovou

Primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková vystúpila na zasadnutí BBSK 
so svojím prejavom  
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Z programu primátorky

Oznam

2.5.

Gremiálna porada zástupcov 
mestských spoločností a vedú-
cich oddelení MsÚ. 

Zasadnutie redakčnej rady 
VIO TV.

Účasť na zasadnutí správnej 
rady Súkromnej hotelovej akadé-
mie, n. o.

Pracovné stretnutie so zástup-
cami Hudobnej a umeleckej aka-
démie Jána Albrechta v Banskej 
Štiavnici. 
3.5.

Uskutočnilo sa pracovné stret-
nutie primátorky mesta s deka-
nom Ekonomickej fakulty UMB 
v  Banskej Bystrici Ing. Vladimí-
rom Hiadlovským, PhD.
4.5.

Pracovné rokovanie s riaditeľ-
mi ZŠ J. Horáka a ZŠ J. Kollára k 
zvýšeniu kvality podmienok pre 
výchovno–vyučovací proces.   
5.5.

Pracovné stretnutie so zástup-
cami Úradu splnomocnenca vlá-
dy SR pre rómske komunity . 
6.5.

Zasadnutie Valného zhromaž-
denia Asociácie horských sídiel 
Slovenska, ktorej je mesto Ban-
ská Štiavnica členom.  

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 reví-
zie el. zariadenia. Bez el. energie 
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 prerušená 
dodávka elektrickej energie z dô-
vodu revízie el. zariadenia. Bez el. 
energie bude v B.Štiavnici, Ul.Las-
komerského, Exnára, Clementisa, 
Obchodná, Budovateľská, Špitál-
ska a Horná Huta.

Od 26.05.2011, 08.00 do 
26.05.2011, 16.00 bude preruše-
ná dodávka elektrickej energie z 
dôvodu revízie el. zariadenia. Bez 
el. energie budú sociálne byty v B. 
Štiavnici časť Šobov.

Dipečing VN/NN Žiar nad Hronom

Stretnete sa s tromi profesio-
nálmi, ktorí vám v 100 minúto-
vej šou predvedú tri desiatky 
rozličných kreácií z kvetín. Vy-
chutnajte si umenie špičkových 
fl oristov naživo v priestoroch 
Kultúrneho centra na Kammer-
hofskej ulici 1 (bývalý KASS)!

Vystúpia a svoje umenie aranžovať 
kvetiny predvedú:

Ing.Marie Bittnerová (ČR)

Absolventka Záhradníckej fakul-
ty MZLU v Brne. V súčasnej dobre 
sa venuje predovšetkým interiérovej 
tvorbe, organizovaniu odborných 
seminárov a školení. Je zástupkyňou 
predsedu Českého svazu květinářů 
a fl oristů. Pravidelne sa zúčastňuje 
na fl oristických súťažiach a umiest-
ňuje sa na popredných miestach. Je 
súčasťou redakčnej rady profesijné-
ho časopisu Floristika.
Jan Komzák (ČR)

Účastník fl oristických akcií a sú-
ťaží, ako súťažiaci i ako porotca. Je 
spolupracovníkom televízií Nova a 
Prima. V súčasnosti je hlavným di-
zajnérom významného pražského 
kvetinárstva. Podieľa sa na tvorbe 
výzdob a dekorácií významných 
spoločenských udalostí.

Ing. Michal Haut (SVK)

Majiteľ kvetinárstva Orchidea v 
Bratislave. Absolvent Záhradníckej 
fakulty MZLU Brno. Dlhšiu dobu 
získaval fl oristické skúsenosti v 
Nemecku. Súťažiaci na Majstrov-
stvách Slovenska a ČR vo fl oristike, 
kde získal množstvo významných 
ocenení. Dnes pôsobí ako porotca. 
Okrem iného je pravidelne oslovo-
vaný ako tvorca dekorácií význam-
ných štátnych akcií – inaugurácia 
prezidenta, medzištátne návštevy, 
ples v opere a podobne.

Súčasťou podujatia bude aj vý-
stava 30 rôznych odrôd ruží, do-
vezených na podujatie priamo z 
Holandska.

Na podujatí si budete môcť za-
kúpiť niektoré z vytvorených kytíc, 
ako aj ruže, prezentované na vý-
stavke.

Lístok na podujatie je ideálnym 
darčekom ku Dňu matiek, ktorý si 
pripomenieme už o deň po konaní 
akcie - 8.5. V predpredaji si môžete 
kúpiť lístky v Informačnom centre 
(do 6.5.) na Námestí sv. Trojice, v 
deň akcie budú lístky k dispozícii 
priamo na mieste konania poduja-
tia. Srdečne vás pozývame!

RM

Kvetinová šou už v túto sobotu!

Pozvánky

Banská Štiavnica – moje rodisko 

4.3. Lenka Charváthová, 11.3. 
Kristián Gréč, 21.3. Nikolaj Didi 
22.3. Samuel Orolin 25.3. Hana 
Bardoňová, 29.3. Dominik Jokl, 
29.3. Nina Vicianová, 30.3. Maroš 
Lepáček, 3.4.Denis Lazový, 5.4. Ju-
raj Labuda, 14.4. Ján Brezo, 18.4. 
Laura Kandráčová, 22.4. Pavol La-
lík, 23.4. Tawanda Chiwaura.  

 
Na spoločnú cestu životom sa vy-

dali 

16.4.2011 Vladimír Dobšovič a 
Ľubica Hantáková. 

Odišli z našich radov 

3.3. František  Amzler vo veku 
82 rokov, 4.3. Mária Zorvanová vo 
veku 81 rokov, 3.3. Peter Krajčov 
vo veku 56 rokov, 10.3. Valéria 
Horáková vo veku 88 rokov, 16.3. 
Jozefína Grnáčová vo veku 89 ro-
kov, 24.3. Milan  Zimmermann vo 
veku 61 rokov, 24.3. Štefan Kollár 
vo veku 71 rokov, 25.3. JUDr. Jo-
zef Beneš vo veku 77 rokov, 27.3. 
Marian Melcer  vo veku 63 rokov, 
29.3. Vladimír Ertl vo veku 54 
rokov,  2.4. Vladimír Mlynárik 
vo veku 55 rokov, 2.4. Magdaléna 
Školiaková vo veku  85 rokov, 2.4. 
Ladislav Malčický vo veku 77 ro-
kov, 8.4. Anna Nemcová vo veku 
85 rokov,  11.4. Alžbeta Valkovičo-
vá vo veku 77 rokov,  19.4. Anna 
Šurková vo veku 84 rokov,  14.4. 
Ján Bartoš vo veku 76 rokov, 19.4. 
Mária Brodnianska vo veku 71 ro-
kov,  19.4. Pavel Izák vo veku 79 
rokov,  25.4. Jozef Koleda vo veku 
60 rokov. 

Jarmila Simonidesová 

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

ŠK Štefultov usporiada III. roč. 

„Štefultovskej 10-tky“, cestné-
ho behu obcou Štefultov, ktorý sa 
uskutoční v sobotu 21.mája o 11. 
hod. Prezentácia od 9. hod. Dom 
kultúry Štefultov. Prihlášky: Mi-
lan Potančok, Moyzesa 16, 969 
01 B.Štiavnica, tel.č.: 0905 883 
802, e-mail: mimi@menet.sk. 

Vladimír Gazda a Patrik 
Chovan st. v spolupráci s Cen-
trom voľného času usporiadajú 
Okresné kolo „Malého  futbalu“  
v kat.: chlapci mladší  žiaci  zá-
kladných škôl, ktoré sa uskutoční 
10.05.2011 (utorok) v ZŠ J. Kollá-
ra na sídl. Drieňová. Bližšie info 
na tel.č: 0918 241 237, 0918 988 
309, príp. CVČ 045/6911626.

Odpovedáme občanom...
Autobusová stanica

1. Zdravím, chcem len podo-
tknúť, že v každom kultúrnom slo-
venskom meste je autobusová sta-
nica situovaná mimo obytnej zóny, 
len v našom meste je to inak. Plánu-
je mesto presunúť niekde inde tuto 
stanicu a tým odbremeniť obyvate-
ľov Križovatky od hluku a bordelu 
a taktiež prechádzajúcich vodičov, 
nakoľko v čase medzi 13.30 hod. a 
14.30 h je prejazd tadiaľto niekedy 
nemožný. Ďakujem.

František

2. Dobrý deň, chcem sa opýtať, 
či sa neplánuje premiestniť hlavná 
autobusová stanica z Križovatky, 
nakoľko je to obytná zóna, niekam 
inde. Napríklad smerom na želez-
ničnú stanicu. Lebo v popoludňaj-
ších hodinách je situácia naozaj 
niekedy neúnosná aj pre šoférov, 
aj pre školákov a aj pre obyvateľov. 
Ďakujem. 

obyvateľka križovatky

Odpoveď:

Problém autobusovej stanice, ak 

ju môžeme nazvať takouto stani-
cou, je možne brať z viacerých uh-
lov pohľadu. Jedným z nich je sku-
točnosť, že vhodnejšie miesto zatiaľ 
nemáme a situované, čo do prístup-
nosti, je veľmi výhodne. Druhým 
problémom môže byť u obyvateľov 
samotná doprava autobusov a hlav-
ne v exponovanom čase od 13.00 
do 14.30 hod. Práve tento problém 
bol predmetom diskusie dňa 26.-
27.4.2011, keď zasadalo v našom 
meste zastupiteľstvo VÚC BBSK, 
ktoré odsúhlasuje cestovné poriad-
ky. My pevne veríme, že nájdeme 
zhodu v riešení, resp. posunutí ča-
sov niektorých spojov a odstránime 
takúto neúnosnú situáciu v cestnej 
premávke. Záverom je nutné po-
vedať, že samospráva mesta berie 
tieto podnety ako výzvu hľadať do 
budúcna riešenia pre vybudovanie 
autobusovej stanice na inom, vhod-
nejšom mieste k spokojnosti vás, 
obyvateľov nášho mesta.

JUDr. Dušan Lukačko

zástupca primátorky mesta
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Polícia informuje 

1.str. zástupcovia Úradu vlády 
SR a ďalší hostia. Počas záverečnej 
prezentácie bola slávnostne sprí-
stupnená nová expozícia Lapidá-
rium v priestoroch Starého zámku 
a verejnosti bola prezentovaná vý-
stava Objavená krása umenia pred-
stavujúca výsledky projektu.

Odborníci si zároveň mohli vy-
meniť skúsenosti na odbornom 
workshope.

Projekt Integrovaná ochrana 
európskeho kultúrneho dedičstva 
v správe Slovenského banského 
múzea sa zameriaval najmä na zá-
chranu a trvaloudržateľnú ochranu 
zbierkových predmetov v majetku 

múzea.
Zreštaurovaných bolo 46 ume-

lecko - historických predmetov, 
múzeum zároveň skvalitnilo vyba-
venie a podmienky vo svojich de-
pozitoch a expozíciách. Medzi naj-
zaujímavejšie skutočnosti zistené 
prostredníctvom projektu boli nové 
podnety smerujúce k pôvodu vzác-
nej neskorogotickej sochy sv. Bar-
bory, ktorá podľa viacerých indícií 
môže pochádzať z dielne význam-
ných poľských majstrov. Pre verej-
nosť bol istotne zaujímavý aj objav 
obrazu pod obrazom. Pod maľbou 
insitného maliara z 19. storočia sa 
totiž našla staršia maľba s rovna-

kým motívom (Narodenie Pána), 
avšak staršia o zhruba 200 rokov a 
zároveň umelecky niekoľkonásob-
ne hodnotnejšia.

Ojedinelý projekt bude v priesto-
roch Starého zámku prezentovaný 
až do októbra tohto roku prostred-
níctvom spomenutej výstavy. Pre 
budúce generácie projekt zanechal 
nielen skvalitnené expozície a de-
pozity, zreštaurované zbierkové 
predmety a vynovené nádvorie Sta-
rého zámku, ale aj pamätnú tabuľu 
pripomínajúcu návštevu nórskeho 
kráľovského páru v našom meste, 
čo bola najvyššia pocta práci počas 
neho vykonanej. rm

SBM ukončilo najvýznamnejší projekt svojej histórie

Neoprávnený odber elektrickej 

energie

Na základe vyšetrovania po-
verený policajt OO PZ Banská 
Štiavnica začal trestné stíhanie a 
vzniesol obvinenie páchateľovi Ľ. 
L. za trestný čin krádeže podľa § 
212/2e Trestného zákona. Obvi-
nený Ľ. L. od presne nezistenej 
doby roku 2010 do 09.00 hod. 
dňa 23. 03. 2011 neoprávnene 
odoberal elektrickú energiu v ro-
dinnom dome v Banskej Štiavni-
ci na odbernom mieste, tým spô-
sobom, že od rodinného domu 
zakopal do zeme kábel vedúci 
k elektrickej rozvodnej skrini 
nachádzajúcej sa na stĺpe pred 
rodinným domom, následne 
odstránil visiacu zámku na elek-
trickej rozvodnej skrini a vyko-
nal neoprávnený zásah, a to tak, 
že v elektrickej rozvodnej skrini 
spojil pripravený kábel. Obnovil 
elektrické vedenie do rodinného 
domu bez meracieho prístroja, 
čím spôsobil škodu SSE, a. s., Ži-
lina vo výške 1809,18,- €. Pácha-
teľovi hrozí trest odňatia slobody 
až do dvoch rokov. 
Prečin podvodu

Na základe vyšetrovania po-
verený policajt OO PZ Banská 
Štiavnica vzniesol obvinenie R. Š.  
za prečin Podvod podľa § 221/1 
Trestného zákona. Obvinený 
R. Š. prostredníctvom Š. P. ako 
zástupcu fi rmy J. Š. so sídlom v 
Brezne dňa 15. 05. 2008 uzatvo-
ril v Banskej Štiavnici zmluvu o 
dielo k plastovým oknám s M. L. 
bytom Banská Štiavnica, ktorá na 
mieste vyplatila zálohu vo výške 
165,97,- € a následne dňa 19. 05. 
2008 poškodená M. L.  poukáza-
la sumu 534,42,- € na účet fi rmy 
J. Š. Následne po uhradení sumy 
700,39,-€ do 15. 06. 2008 mali byť 
plastové okná dodané a namon-
tované, pričom do dnešnej doby 
neboli dodané a nebola vrátená 
ani záloha, čím obvinený R. Š. 
spôsobil škodu M. L. vo výške 
700,39,- €. Obvinenému R. Š. za 
prečin podvodu hrozí trest odňa-
tia slobody až na dva roky. 

pplk. Mgr. Vladimír Kratoš

Riaditeľ OOPZ, BŠ

1.str. Analýza mapuje súčasnú 
situáciu mesta a okresu. Je rozde-
lená do analytickej časti z hľadis-
ka počtu obyvateľov, počtu obcí, 
histórie, ŽP, urbanizmu, CHKO. 
Ďalej hovorí o ekonomickom a a 
sociálnom rozvoji. Charakterizuje 
ekonomickú situáciu voči štátne-
mu rozpočtu, aká je bilancia, koľko 
daní sa odvádza za okres Banská 
Štiavnica do štátneho rozpočtu, t.j. 
13 345 300 € za rok 2010. Hodnotí 
demografi cký vývoj v našom okre-
se. Správa vyhodnocuje aj zamest-
nanosť, nezamestnanosť je v súčas-
nosti 18,62%. Podpísala sa pod to 
aj ekonomická kríza, dopady cítiť 
dnes a predpokladá sa stabilizácia 
až v roku 2013. Správa hovorí aké 
inštitúcie sa v okrese nachádza-
jú, o tých podnikoch, ktoré odišli, 
potom o infraštruktúre, o mož-
nostiach okresu, ale aj o brzdia-
cich mechanizmoch, ktoré Banská 
Štiavnica má z hľadiska ŽP, nakoľko 
sa nachádza v chránenom území. 
Objekty sú zapísané na Zozname 
svetového kultúrneho a prírodné-
ho dedičstva UNESCO. Zároveň 
tento materiál hovorí o oblastiach 
stredného školstva, sociálnej oblas-
ti, doprave a cestnej infraštruktúre 
a cestovnom ruchu a regionálnom 
rozvoji. Urobila  sa zároveň aj ana-
lýza stredného školstva a školských 
zariadení v pôsobnosti BBSK a ná-
sledne inventarizácia ciest II. a III. 
triedy, aby sme mohli riešiť opravy 
a povrchové úpravy ciest. Zanaly-
zovali sme, koľko investícii bolo za 
obdobie rokov 2006-2010 dané do 

stredných škôl. Taktiež sme urobili 
analýzu silných a slabých stránok 
okresu Banská Štiavnica, kde vidí-
me faktory rozvoja. Navrhli sme 
podporiť rozvoj stredného škol-
stva hlavne zlepšením ubytovania, 
rekonštrukciou priestorov na Ul. 
Kolpašškej po bývalom SOUL a 
FEE TU Zvolen. Priestory si vy-
žadujú rozsiahlu opravu, žiadali 
sme, aby tento areál bol kompletne 
zrekonštruovaný. Čo sa týka zlúče-
nia škôl, tento problém musí riešiť 
VÚC z ekonomického hľadiska. 
Dôjde k zlúčeniu týchto 2 škôl a 
vznikne 1 spojená škola a to ako 
SOŠ Ľ. Greinera a SOŠOaS, čím sa 
zachová nielen identita, ale aj his-
tória každej tejto školy, ako aj štu-
dijné a učebné odbory. Ďalej sme 
riešili dopravu a cestnú infraštruk-
túru. So Slovenskou správou ciest 
riešime vypracovanie projektovej 
dokumentácie a jej fi nančné zabez-
pečenie a následnú realizáciu pre-
pojenia medzi Banskou Štiavnicou 
a Banskou Belou. BBSK nám môže 
pomôcť pri celoplošnej úprave 
ciest II. a III. triedy: trasa Hájik - 
Červená Studňa -  Hodruša Hámre 
a Hájik -  Červená Studňa - Vyhne 
s výjazdom na diaľnicu a tiež roz-
vojom cestovného ruchu. Ostatné 
cesty, čo sa týka povrchovej úpra-
vy, sme žiadali opraviť. Navrhovali 
sme, v prípade zlúčenia škôl, aby 
tu bol vybudovaný jednostranný 
chodník na ceste III. triedy na úse-
ku COMBIN - Školský areál na Ul. 
Kolpašskej. Ďalej v tomto materiáli 
sme riešili sociálne služby, nakoľko 

by na Povrazníku zostali priesto-
ry po SOŠOaS,  navrhujeme tieto 
priestory využiť pre zariadenia 
sociálnych služieb Domova Márie.  
Rozšírením služieb by sa vytvorili 
aj nové pracovné miesta.“ 
Kedy by sa mali tieto zmeny usku-

točniť? 

„Bol stanovený časový harmono-
gram riešenia týchto krokov. Prvým 
krokom by mala byť rekonštrukcia 
internátov, bude to však záležať od 
fi nančných prostriedkov. Naraz sa 
to realizovať ani nedá.“ 
V čom je možná ďalšia spolupráca 

s BBSK? 

„Dôležitá oblasť je oblasť cestov-
ného ruchu, kde sme žiadali o spo-
luprácu po vzniku medzi Krajskou 
organizáciou pre cestovný ruch a 
medzi našou oblastnou org., účasť 
na výstavách, propagáciu mesta 
na regionálnej a nadregionálnej 
úrovni a organizovanie kultúrnych 
podujatí. V roku 2012 by malo 
byť zorganizované v našom meste 
Župné leto. Zároveň sme požiadali 
VÚC, predsedu Ing. Maňku, ktorý  
môže byť nápomocný pri hľadaní 
investorov v oblasti rozvoja cestov-
ného ruchu, ale aj v iných oblas-
tiach čím by sa zvýšila zamestna-
nosť mesta. Vzájomná spolupráca 
je naštartovaná veľmi dobre a VÚC 
môže byť veľmi dobrým partnerom 
do budúcnosti.“ 

O ďalších krokoch samosprávy BBSK 
Vás budeme aj naďalej informovať.

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

Bez spolupráce to nepôjde...
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Stredná odborná škola les-
nícka v Banskej Štiavnici bola 
postavená v roku 1890 pre 
potreby lesníckeho vzdeláva-
nia. Vzhľad a stav historickej 
fasády bol vo veľmi zlom tech-
nickom stave. Rok 2010 bol pre 
školu úspešný. V marci 2010 
sa začala rekonštrukcia a mo-
dernizácia objektu historickej 
budovy SOŠL. Škola v gescii 
Banskobystrického samo-
správneho kraja získala sumu 
308 850,38 EUR. Získané fi -
nancie sú nenávratné fi nančné 
prostriedky zo štrukturálnych 
fondov Európskej únie – Re-
gionálneho rozvoja, ktorého 
riadiacim orgánom je v súčas-
nosti Ministerstvo pôdohos-
podárstva a rozvoja vidieka 
SR. Z celkovej sumy je fi nančná 
spoluúčasť BBSK v rámci tohto 
projektu 5%. 

Zrealizovaním projektu „Zlep-
šenie podmienok pre realizáciu 
vzdelávacieho procesu na SOŠL v 

B. Štiavnici prostredníctvom ob-
novy školy“ bude historická fasáda 
odborne zreštaurovaná, nakoľko 
budova školy je vyhlásenou kultúr-
nou pamiatkou. Chýbajúce archi-
tektonické články budú doplnené 
a poškodené štukové prvky obno-
vené. Zreštauruje sa aj kamenné 
vstupné stĺporadie a balkón. Vý-
menou starých okien a dverí za 
nové drevené historizujúce výplne 
sa zvýši energetická hospodárnosť 

objektu školy. 
V súčasnej dobe je takmer do-

končená výmena okenných a dver-
ných výplní, zreštaurované sú časti 
fasád, opravené komíny a klam-
piarske výrobky. Generálnym do-
dávateľom stavby je fi rma SimKor, 
s.r.o., Banská Štiavnica. Odborným 
garantom reštaurátorských prác je 
Ján Filo.

Mgr. Janetta Hudecová

externý manažér projektu

Rekonštrukcia lesníckej školy z fondov EURozmiestnenie VKK na 
jarné čistenie mesta

Technické služby, mestský podnik, 
oznamujú, že  sa  rozmiestňujú veľ-
kokapacitné kontajnery (ďalej VKK) 
na jarné čistenie mesta. 

VKK budú dňa 06.05.2011 prista-

vené nasledovne: 

1 VKK – Ul. Exnára
1 VKK – Ul. Energetikov
1 VKK – Ul. Svobodu (tržnica)
Do kontajnera patria odpady, 

ktoré nie je možné umiestniť do 
zbernej nádoby používanej na 
„klasický“ komunálny odpad – 
napr. kusy nábytku, staré matrace, 
odpadové stavebné materiály z 
drobných stavieb a iné. Tieto dru-
hy odpadov je možné priniesť na 
Zberový dvor Technických služieb, 
m.p. na Ulici E.M.Šoltésovej č.1.

 
Otváracie hodiny na Zberovom 

dvore sú nasledovné:

Po až pi – 6,00 hod do 18,00 hod.
sobota - 8,00 hod do 12,00 hod.

Heiler Peter

riaditeľ podniku

Vážení občania! 

Úvodom môjho príspevku ch-
cem opäť podotknúť, že mojím 
cieľom v súvislosti s rekon-
štrukciou kostolíka nebola 
snaha zisťovať, kto pochybil, 
kto nevykonal, čo mal, ale cie-
ľom bolo zabezpečiť jeho re-
konštrukciu. Úlohy súvisiace 
s rekonštrukciou, tak ako boli 
schválené Pamiatkovým úra-
dom, boli splnené. Ide o zaplá-
tanie dier od guliek z II. sv. voj-
ny na streche kostolíka, jeho 
natretie, oprava žľabov, zvodu 
zrážkovej vody, oprava dverí a 
údržba zvonu. 

Chcem podotknúť, že zaplátanie 
dier na streche kostolíka sa nám 
nepodarilo urobiť za dlhých 66 ro-
kov. Treba pripomenúť, že si nevá-
žime našu históriu, ani našu kultú-
ru. Vieme len kritizovať, nadávať, 
poukazovať na nedostatky, ale ruku 
k ničomu, čo by odstránilo nedo-
statky, už nepriložiť. Opravu stre-
chy a ostatné už uvedené práce sa 
nám podarilo zabezpečiť za necelé 
2 mesiace. Nie je to moja zásluha, 
je to zásluha všetkých občanov ži-

júcich najmä na Dolnej ul., ktorí 
prispeli fi nančnými prostriedka-
mi na jeho rekonštrukciu. Ako sa 
nám to ešte podarilo? Som oby-
čajným občanom tohto mesta tak, 
ako mnohí iní. Nemám žiadnu 
právomoc ani kompetenciu. Za 
tieto často skloňujúcimi slovami 
sa v mojom prípade skrývajú dve 
slová: „prosím a ďakujem“. K tomu 
sa ešte pripája úcta, tolerantnosť a 
komunikácia. Výsledok: „splnené 
predsavzatie!“ Na rekonštrukciu 
sa k dnešnému dňu t.j. k 1.5.2011, 
vyzbieralo 2 400 €. V tejto čiastke 
nie je zahrnutá zbierka z Farského 
kostola, nakoľko nebola Farským 
úradom poukázaná. Za túto zbier-
ku patrí poďakovanie všetkým ob-
čanom, najmä však dôchodkyniam 
z bývalého n.p. Pleta, ktoré z tých 
malých dôchodkov prispeli na re-
alizáciu opravy. Naše poďakova-
nie patrí ďalej pani primátorke za 
bezplatné poskytnutie montážnej 
plošiny, ďalej Ing. Radovi, ktorý 
zabezpečil opravu dverí prostred-
níctvom p. Blaškoviča, opravu 
zvona prostredníctvom p. Romana 
Rückschlosa, ďalej fi rme COM-
BIN – Ing. Vladimírovi Galovi, za 

fi nančnú pomoc na nákup mate-
riálu v hodnote 500 €, ďalej fi rme 
SIMKOR p. Milošovi Šimekovi za 
bezplatné postavenie a zapožičanie 
lešenia na dobu 2 týždňov, ktoré je 
potrebné pri omaľovaní kostolíka, 
na ktorý bol daný dodatočný sú-
hlas. Finančná zbierka je menovite 
evidovaná p. Martou Ivaničovou, 
taktiež faktúry za nákup materi-
álov a výkon pomocných prác. O 
ďalšom postupe Vás budeme včas 
informovať.

Ing. Dalma Štepáneková 

Pokračovanie rekonštrukcie kostolíka sv. AlžbetyKlinger

Vysoko v pazuche lesa
ako obrovská slza krajiny
teraz v ňom slnko skvie sa, 
on spomína na čas, na iný.

Keď dávno sýtený z dažďa a 
snehu, 
keď hĺbil kovové slnko zo
 zeme
jej vzácnu nehu,
no teraz onemel.

Za jeho vysokým štítom 
strmým
sa naše pohľady stretli,
už neplače, nehrmí
za tým, čo robil predtým.

Z očí do očí
pri jeho oku som na brehu 
bližšie,
on svieži do mňa vkročil,
keď som si ku nemu po 
nehu prišiel.

Ta slza do zeme má 
pokojnú hladinu
on v čase, ja od neho inde
hlboko nehou hladí dnu,
keď vo mne sa rozvlní Klinger.

Alex Kučera
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Zrekonštruovaná budova SOŠ lesníckej
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Pozvánka

Niet vari spoločensko-kultúrne-
ho podujatia, ktoré by nespes-
trili svojím vystúpením žiaci  a 
pedagógovia  Základnej ume-
leckej školy. Preto sa právom 
stali víťazmi výberu najúspeš-
nejšieho kolektívu v oblasti 
kultúry v r. 2010. Srdečne bla-
hoželáme. Okrem toho ZUŠ pra-
videlne predstavuje verejnosti 
svoju činnosť na samostatných 
koncertoch a predstaveniach. 
Požiadali sme zastupujúcu ria-
diteľku tejto školy p. Irenu Cho-
vanovú o niekoľko slov.

1. Ako ste prijali správu o posled-

nom ocenení?

Správu o ocenení  sme prijali 
s vďačnosťou voči všetkým, ktorí  
svojím hlasovaním prejavili pod-
poru Základnej umeleckej škole,  s 
radosťou, lebo je to svojím spôso-
bom morálne ohodnotenie práce 
všetkých pedagogických i  nepe-
dagogických pracovníkov, a tiež s 
bázňou, lebo toto ocenenie patrí in 
memoriam nášmu pánu riaditeľovi 
Pavlovi Macákovi, pod ktorého ve-
dením sme počas uplynulého roka 
pracovali.
2. Predstavte, prosím, bližšie ZUŠ v 

B. Štiavnici.

Základná umelecká škola v Ban-
skej Štiavnici je školou, ktorá si vy-
budovala nezastupiteľné miesto v 
živote mesta i regiónu. Každoročne 
vyprevádza do života absolventov v 
troch učebných odboroch: hudob-
nom, dramatickom a výtvarnom, 
z ktorých mnohí sú už úspešnými 
študentmi umeleckých škôl či kon-
zervatórií, dnes už aj vysokých škôl 
(napr. Akadémie umení).ZUŠ sa po 
mnohé popoludnia stáva druhým 
domovom asi 320 deťom z mesta, 
či blízkeho okolia, podieľa sa teda 
v nemalej miere na zmysluplnom 
využití voľného času detí a mlá-
deže. Pod vedením asi dvadsiatich 
pedagógov získavajú žiaci umelecké 
vzdelanie a priebežne  svojimi vý-
konmi a umeleckými vystúpeniami 
reprezentujú školu i naše mesto na 
najrôznejších kultúrno-spoločen-
ských podujatiach. ZUŠ sa na ve-
rejnosti prezentuje viacerými verej-
nými  koncertmi, príležitostnými  a 
výchovnými  koncertmi  a triedny-
mi besiedkami.  Okrem centrálnej 
budovy, kde prebieha väčšina vyu-

čovacieho procesu, má ZUŠ i dve 
pobočky v Banskej Belej a od sep-
tembra minulého roka aj pobočku 
v Štiavnických Baniach. Vo výtvar-
nom odbore zastupuje p. učiteľku 
Mirku Knezovičovú  počas mater-
skej dovolenky pani uč. Alexandra 
Hrivňáková a p.uč. Zuzku Hilber-
tovú zas p.učiteľka Zuzana Bobová. 
Literárno-dramatický odbor vedú 
dve panie učiteľky Ľudka  Klimko-
vá a Katka Burdová. V hudobnom 
odbore je to naozaj bohaté. Už dlhé 
roky  pracujú pre ZUŠ takí páni uči-
telia ako Rút Knapeková-klavír, Ľu-
bomír Počai - klavír, Zdenka Kore-
ňová - hudobná náuka a keyboard, 
Michal Pigoš - gitara, Ivka Cimová 
- akordeón, či Pali Kružlic - gitara. 
Niekoľko rokov pôsobí  na škole p. 
uč. Tuhárska – klavír, organ, hud. 
náuka, p. uč. Krnáčik -husle, Irena 
Chovanová – spev, ktorá striedala 
p. uč. Petru Weissovú. Pred dvoma 
rokmi posilnila vyučovanie spevu 
p. uč. Dáška Šmikniarová, Zuzku 
Ladziansku-Kovárovú zastupuje 
počas materskej dovolenky p. uči-
teľ  Milan Oravec – fl auta, klari-
net. Externe fl autu, trubku a lesný 
roh vyučuje p. uč. Aleš Turčan a vo 
vyučovaní gitary pomáhajú aj naši 
bývalí žiaci -  konzervatoristi Jozef 
Sivák, Karolína Rumanová a Slavo 
Michna. Veľkou  pomocou nám 
bol v tomto roku aj  Martin Jáno-
šík – náš dvorný dirigent a nádejný 
hudobný skladateľ,  ktorý  dokázal 
zapáliť srdcia mladých pre hru v or-
chestri a tým obohacuje významné 
koncerty našej školy.
3. Ako sa umiestnili v poslednom 

čase Vaši žiaci na súťažiach?

Za všetky menšie i väčšie úspe-
chy  spomeniem 1. miesto v celo-
slovenskom kole súťaže HVIEZ-

DOSLAVOV KUBÍN, na ktorom sa 
umiestnila žiačka Kataríny Burdo-
vej Dominika Petrikovičová. Žiak 
pani učiteľky Zdenky Koreňovej 
Kristián Kováč sa umiestnil na me-
dzinárodnej súťaži v hre na keybo-
ard v bronzovom pásme. Žiaci p. 
uč. Sašky Hrivňákovej sa zapojili 
do súťaže „My sa nevieme sťažo-
vať nahlas“, kde prvé miesto získa-
la Sofi a Angušová, druhé miesto 
Miško Vančo a na treťom mieste 
sa umiestnila Dominika Krivdová.  
Pani učiteľka Zuzka Bobová pripra-
vila vo výtvarnej pobočke v Štiav-
nických Baniach šesťročného Riška 
Hesouna, ktorý sa v tej istej súťaži v 
kategórii  materské školy umiestnil 
na prvom mieste. Pedagogická rada 
udelila pochvalu Michaele Montil-
la za prínos a reprezentáciu školy v 
hre na organe.
4. Vaše najbližšie plány?

V utorok  10. mája  o 15.30 po-
zývame všetkých priateľov školy na 
KONCERT KU DŇU MATIEK. V 
priebehu mája budú prebiehať te-
oretické i nástrojové absolventské 
skúšky. Začiatkom júna pozveme 
do našich priestorov materské ško-
ly a žiakov základných škôl na pre-
zentačné výchovné koncerty. ZUŠ 
má nezastupiteľnú úlohu na rozvoji 
umeleckého cítenia detí a mládeže, 
v poskytovaní možnosti umelecky 
vyjadriť svoj vnútorný svet. V  dobe 
konzumu a internetu pomáha roz-
víjať  fantáziu a cit, učí deti, čo je 
krásno. Ďakujem všetkým, ktorí 
pomáhajú v našich žiakoch zve-
ľaďovať ich talent, pestovať v nich 
prirodzené sebavedomie, a tým im 
dávajú  možnosť  rásť osobnostne i 
ľudsky. 

Za rozhovor ďakuje a veľa ďalších 

úspechov praje Nora Bujnová. 

Predstavujeme ZUŠ
Najúspešnejší kolektív v oblasti kultúry v roku 2010

Anketa

Malá bleskovka o tom, čo Vás v po-
slednom čase potešilo

,,Potešil ma veľký záujem tu-
ristov o sprevádzanie po našom 
meste počas veľkonočných sviat-
kov.“

N.B.

,,Jednoznačne to bol diabolsky 
dobrý koncert Cigánskych diab-
lov.“

K.Š.

,,S manželom sme si spravili 
radosť a nakúpili pestré sadeničky 
kvetov. V miestnom záhradkár-
stve a na trhu bol skvelý výber, ko-
nečne niečo iné, než redkvičky.“

E.V.

,,Konečne vyšlo slnko a je prí-
jemne teplo.“

M.K.

,,Potešila ma  výstavka obráz-
kov detí z MŠ na Drieňovej, ktorú 
navštevujú aj moje dve vnučky.“

V.K.

,,Mám veľkú radosť zo stretnutí 
s priateľmi a výbornou príležitos-
ťou sú  kultúrne podujatia, ktoré 
sa  tu vďaka mnohým nadšencom 
organizujú a ktoré nám závidia 
aj návštevníci z väčších miest. V 
tomto smere som na Štiavnicu 
hrdý. “

J.K.

,,Čím je krajšie počasie, tým 
menej toho majú na sebe prísluš-
níčky krajšej polovičky ľudstva a 
taký pohľad  ma vie vždy potešiť.“

J.P.

,,Mňa potešil nový čínsky ob-
chod v meste.“

A.Č.

,,Utkvela mi v pamäti  nedávna 
štebotavá ,,invázia“ škôlkárov v 
Botanike. Ozdobení papierový-
mi parôžkami oslavovali spolu s 
lesákmi Deň Zeme. Roztomilé 
podujatie.“

I.D.

Pýtala sa a za odpovede ďakuje 

Janka Bernáthová

Otvorenie sezóny

Ranč Nádej vo Svätom Antone 
Vás srdečne pozýva na Otvore-
nie sezóny, ktorá sa uskutoční 
v sobotu 7.5.2011 o 13. hod. na 
Ranči Nádej vo Svätom Antone. 
Program: priateľské westernové 
preteky a kultúrno-spoločenské 
podujatia. Ste srdečne vítaní! 

Bližšie info: www.rancnadej.sk, 
tel.č.: 0911 806 499.

F
o

to
: L

. L
u

ži
n

a
 

Vystúpenie speváckeho zboru pod vedením Irenky Chovanovej
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Narodil sa v rodine železničia-
ra. Ľudovú školu vychodil vo 
svojom rodisku a po nej ukon-
čení študoval na Gymnáziu B.S. 
Timravy v Lučenci. Ako chlapec 
sa zúčastnil odboja v SNP, za čo 
mu bolo udelené vyznamenanie 
partizánskej skupiny Juraja Já-
nošíka. Po vojne išiel študovať 
na Lekársku fakultu do Bratisla-
vy. V rokoch 1947 – 1949 prišiel 
prvýkrát do Banskej Štiavnice, 
kde sa zúčastnil budovania Tra-
te mládeže. Ako študent mede-
cíny si zarábal ako ľudový roz-
právač Jano Korim z Kalinova. 
Postupne sa v tejto oblasti vy-
pracoval na známu osobnosť a 
často vystupoval v Slovenskom 
rozhlase a neskôr i v Slovenskej 
televízii. 

Po ukončení vysokoškolského 
štúdia začal pracovať ako internista 
v KÚNZ Banská Bystrica. V roku 
1959 sa stal vedúcim zdravotné-
ho odboru na ONV v Žiari nad 
Hronom. A neskôr bol riaditeľom 
OÚNZ v Rimavskej Sobote.

V roku 1975 sa spolu s manžel-
kou Máriou a rodinou presťahoval 
sa do Banskej Štiavnice, kde praco-
val ako vedúci polikliniky, neskôr 
ako obvodný lekár a závodný lekár 
Závodov SNP. Manželka Mária 
pracovala v našom meste vo funk-
cii  vedúcej odboru vnútra MNV a s 
manželom Jánom vychovali  synov 
Jána, Borisa a dcérku Ivetu.      V 
roku 1980 MUDr. Ján Korim sa stal 
členom Dobrovoľného hasičského 
zboru v Banskej Štiavnici. V roku 
1987 sa pričinil o položenie základ-
ného kameňa Nemocnice s polikli-

nikou v Banskej Štiavnici. 16-17. 
júna 1989 bola oslava k 40. výročiu 
stavby – Trate Mládeže –Banská 
Štiavnica – Hronská Dúbrava. Do 
Hronskej Dúbravy bol pozvaný 
MUDr. Ján Korim ako hosť - bu-
dovateľ, ktorý ako študent na trati 
pracoval. Stavba TM trvala 2 roky, 
a budovalo ju 47.000 brigádnikov 
s medzinárodnou účasťou piatich 
štátov s priemerom veku 19. rokov. 

Veľa rokov bol rozhodcom v 
súťažiach zdravotných družín. Po 
odchode na dôchodok pracoval 
ešte ako dorastový lekár pre región 
Banská Štiavnica.

MUDr. Ján Korim bol v Banskej 
Štiavnici známou osobnosťou – vy-
nikajúcim rozprávačom vtipov a 
veselých príbehov zo života. Mal 
rád ľudí a ľudia mali radi jeho. Rád 
pomáhal lekárskymi i ľudskými ra-

dami a svojou veselou povahou šíril 
dobrú náladu všade, kde sa pohy-
boval. Pochovaný je na cintoríne v 
Štefultove.

Pripravené do knihy „Banskoštiav-
nické zdravotníctvo“.

Vladimír Poprac, predseda DHZ,

Žil medzi nami - MUDr. Ján Korim 
(*16. 5.1931 Kalinovo - + 16. 1. 2000 BŠ)
Lekár, ľudový rozprávač, člen Dobrovoľného hasičského zboru v B. Štiavnici

Pamätáte si to, alebo ste sa 
stali klasickými konzumentmi 
všetkých kalendárnych sviat-
kov bez ohľadu na to, čo si v pa-
mätný deň pripomíname? Ja si 
pamätám sviatok práce v rovno-
šate pioniera, zväzáka .Priznám 
sa, nikdy som tento sviatok ne-
mal rád, pretože vždy som mu-
sel stáť na námestí v dlhom rade 
a pomaličky sa posúvať v dave 
na určenej trase popri hlavnej 
tribúne, kde som musel vykri-
kovať dosť nahlas heslá – ,,So 
Sovietskym zväzom na večné 
časy, Nech žije KSČ“ a mnoho 
ďalších riečovaniek tej doby. 

Iní sa dívali na nás z ulíc, alebo se-
deli pri stánkoch s pivom a párkami 
a ja som mal vždy tú smolu, že som 
musel stáť v prvom rade a reprezen-
tovať školu, zväzácku organizáciu. A 
dnes? Čuduj sa svete, chýba mi to. 
Ale nie tie masívne alegorické sprie-
vody, transparenty, alebo výkriky 
budovateľských hesiel. Chýba mi 
tá atmosféra. Niektorí pochodovali 
v sprievode za "trest", iní zas s po-

tešením. Ale najkrajšie na tom bolo 
práve to pivo, párky, moja mladosť, 
zväzáčky a dlhé prvomájové oslavy 
dlho do noci, ktoré nám tolerovali 
aj príslušníci ZNB. Vie niekto, že 
1.5.2011 je sviatok práce? A prečo je 
hlavne sviatkom?  Za socializmu sa 
to oslavovalo. Nepracovalo sa, pilo 
a zabávalo sa (teda okrem roľníkov, 
pokiaľ v ten deň nepršalo a ľudí v 
nepretržitých prevádzkach). Všade 
navôkol sa organizovali kultúrne 
podujatia, vystúpenia súborov zo 
spriaznených socialistických štátov. 
No dnes mám rovnaký pocit ako v 
iný všedný deň, len s tým rozdielom, 
že nie je treba ísť do roboty (teda po-
niektorí). Všetci sedia doma a sle-
dujú spleť farebných pohybujúcich 
sa obrázkov vo svojom televíznom 
prijímači v HD rozlíšení a neustále 
prepínajú kanál za kanálom, lebo sa 
nudia a z ničoho si nevedia vybrať. 
Tí smelší pracujú na svojej záhradke 
a poniektorí spomínajú. Spomínate 
aj vy? Pamätáte sa na tie staré časy? 
No povedzte, nemalo to predsa 
len niečo do seba? Toľko národa v 
uliciach? Mladí, starí, straníci i an-

tistraníci, zväzáci, zväzáčky, pionie-
ri i pionierky, brigády socialistickej 
práce, učitelia, baníci, tabačiari , ple-
tiarky, pekári i športovci. To všetko  
bolo v uliciach. A dnes? Mladí sedia 
na facebooku a starí v papučiach na 
gauči. Nuž pekná perspektíva tohto 
postkomunistického národa. Len 
dúfam, že nás z tých kresiel, gau-
čov a sedačiek zodvihnú aspoň naši 
hokejisti na MS 2011. Pretože mám 
taký pocit, že duch májových osláv, 
májových lások a májových párkov 
či piva už nik nikdy nevzkriesi, ale-
bo že by raz predsa?

A aký bol prvý maj tento rok u 

nás ? Aj upršaný,  aj smutný z ve-
černého hokeja. Ale hlavne veselý a 
plný zábav . Aj kvôli vám, ktorým sa 
nechcelo sedieť doma a neodradilo 
vás počasie a prišli ste do Kysihýb-
la už  tradične na  prvomájové po-
poludnie, patrí veľká vďaka. Vďaka 
patrí aj pani primátorke s pánom 
viceprimátorom za stisnutie ruky, 
úsmev, povzbudivé slová a  priateľ-
ské gestá. 

Vďaka aj sponzorom bez ktorých 
by toto milé zábavné popoludnie 
nebolo a taktiež účinkujúcim a ne-
poslednom rade aj organizátorom.

Marian Čierny

Prvomájové oslavy kedysi a dnes 

Stavanie mája v Kysihýbli 
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Oznam

SOŠOaS, B. Štiavnica ponúka na 
prenájom nebytové priestory školy. 
Bližšie info na www.sosbs.sk alebo 
na úradnej tabuli SOŠOaS B. Štiav-
nica.

Oznámenie

POZOR: Zmena miesta konania 

Detských rybárskych pretekov !!!

Miestna organizácia Slovenské-
ho rybárskeho zväzu v Banskej 
Štiavnici oznamuje zmenu miesta 
konania Detských rybárskych pre-
tekov, ktoré sa uskutočnia v nedeľu 
8. mája 2011. Namiesto pôvodné-
ho Belianskeho jazera sa preteky 
uskutočnia na Malom Studenskom 
(Kolpašskom) jazere. Informácie 
sú k dispozícii v predajni Nábytok 
Banská Štiavnica, alebo na webovej 
stránke MO SRZ - www.tajchy.sk

Mesto Banská Štiavnica a MO 
SRZ Banská Štiavnica rovnako 
pozýva všetkých rybárov a priaz-
nivcov rybolovu ako aj chutných 
rybích špecialít na rybárske preteky 
dospelých o Pohár primátorky Ban-
skej Štiavnice, ktoré sa uskutočnia 
7. mája na jazere Počúvadlo.

RNDr. Karol Weis

podpredseda MO SRZ Banská Štiavnica

Zájazd

Klub dôchodcov v Štefultove 
oznamuje záujemcom, že dňa 25. 
mája 2011, t.j. v stredu, uskutoční 
zájazd do Žiliny. Odchod autobu-
su o 7,15 hod. od Horného mlyna, 
odchod z Križovatky o 7,30 hod., 
poplatok 5 €, návrat cca 18. hod. v 
dopoludňajších hodinách návšte-
va výstavy drotárskeho umenia a 
prehliadka historickej časti mesta, 
odpoludnia do 16. hod. individuál-
ny program. Prihlásiť sa môžete u 
p. Kmetíkovej,, u p. Andrášekovej 
alebo KD 2 na Štefultov v pondelok 
a štvrtok od 13 – 16 hod. Za Vašu 
účasť vopred Ďakujeme.

Bytová správa, s.r.o., Banská 
Štiavnica, prevádzka Mestské kú-
pele – plaváreň, dá do prenájmu 
priestory fi tnes centra. Bližšie info: 
p. Slezáková, tel.č.: 0903 696 183

Oznam pre občanov

Slovenský Červený kríž, územný 
spolok v Banskej Štiavnici ozna-
muje občanom mesta, že je presťa-
hovaný na novej adrese: Bratská 9, 
Banská Štiavnica (Drieňová – Ma-
terská škola).

Katarína Senciová, riaditeľka ÚzS SČK

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 Matej 
v BŠ. Príďte si pozrieť program, ktorý 
pre Vás s láskou pripravili Vaše deti 
a vnúčatá. Bohatý kultúrny program, 
tombola a malé občerstvenie. Na 
príjemné posedenie s Vami sa tešia 
organizátori.  SSŽ Živena

Životné jubileum

Požehnaných 60 rokov života sa 
28. apríla 2011, dožil Mons. Th Lic. 
Imrich Šišulák, v súčasnosti správ-
ca farnosti v Malženiciach. V kňaz-
skej službe v Banskej Štiavnici prežil 
takmer 22 rokov. Za toto obdobie 
pokrstil a k Pánu Ježišovi priviedol 
stovky detí, do spoločného života vy-
prevadil desiatky manželských párov 
a jeho slová povzbudenia odzneli pri 
mnohých posledných rozlúčkach. 
Ďakujeme Nebeskému Otcovi za 
vzácneho kňaza, za dielo, ktoré tu 
zanechal. S láskou, vďakou a úctou 
mu k jubileu blahoželáme a do ďal-
ších rokov vyprosujeme veľa Božích 
milostí, dobrého zdravia, ochranu 
Panny Márie a krstného patróna sv. 
Imricha. Pán Boh zaplať.

Vďační Štiavničania

Poďakovanie

Ďakujem osudu za účasť na živo-
te s ľuďmi, ktorých smiem pokladať 
za svojich priateľov a ktorí nezištne 
pomohli zrodu a dôstojnému uvíta-
niu mojej knihy do života. Ďakujem 
pánom M. Abrahámovi, R. Novot-
nému, Ing. E. Sombathymu a P. Krej-
čímu za sponzorskú pomoc, PhDr. 
E. Bujnovej, CSc., za cenné rady a 
odbornú jazykovú úpravu, Mgr. M. 

Petrovej a členom A-utorského klu-
bu, všetkým ochotným spoluorga-
nizátorom, skvelým účinkujúcim a 
vzácnym hosťom. Srdečne ďakujem 
všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali 
na vytvorení neopakovateľnej atmo-
sféry tohto slávnostného večera.

Ing. František Majerský

Spomienka
Uplynulo už 5 

boľavých rokov 
odkedy, čo nás 
Smrť- tá naj-
krutejšia podoba 
Života – neľútostne obrala o 
nášho milovaného syna Iva-
na Volfi naua.

Ďakujeme všetkým, ktorí 
na neho nezabúdajú a spolu 
s nami mu venujú tichú spo-
mienku.

OZNAMY

Oznamy Veľká noc ktorá ostane 
nezabudnuteľná

V pondelok ráno, hodinu po 
polnoci, sme ako každý slušný, 
prácou a každodennými povin-
nosťami unavený človek, tvrdo 
spali. V tom čase nám  “ akýsi 
umelec “ úmyselne alebo neúmy-
selne podpálil dreváreň v blízkosti  
domu. Niekoľko metrové plamene 
si všimla pani pri SAD, ktorá zalar-
movala prvého šoféra, ktorý pri-
volal hasičov. Vďaka týmto ľudom 
zostal dom bez ujmy a „schytala“ 
to dreváreň s blízkym okolím.

Keď so svojím synom kráčame 
mestom, započujeme sirénu blí-
žiaceho sa hasičského auta, vždy 
spozornieme a zastaneme. Ja ako 
dospelák s rešpektom, dieťa s is-
krami v očiach a úsmevom sleduje 
ako popri nás preletia. Vždy mi 
naskočí husia koža.

Keď vám hasiči búchajú ráno 
o tretej na dvere a Vy stojíte na 
prahu svojho domu v pyžame, s 
nechápavým, ešte neprebudeným 
pohľadom sledujete, ako hasiči 
dohášajú už len ruiny Vášho ma-
jetku, nie je to len husia koža. Ne-
opísateľný pocit.

Naša veľká vďaka patrí ľudom 
ktorí nám svojou pozornosťou za-
chránili domov. Ďakujeme našim 
banskoštiavnickým hasičom, ktorí 
nám chránili domov, pokiaľ sme 
sladko spali. V neposlednom rade 
ďakujeme aj susedom, ktorí nám 
pomohli zlikvidovať pozostatky 
zhoreniska.  

S vďakou Daubnerovci 
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Dedičná štôlňa Schmidtern-
rinn spolu s Roza štôlňou bola 
súčasťou Schmidternrinnštôl-
ňianského závodu, ktorý patril 
medzi najstaršie závody ban-
skej činnosti na území Banskej 
Štiavnici.

Ústie štôlne sa nachádzalo v zá-
hrade pána Mariána Čierneho na 
Hornej Resle na parcele č. 2741 v 
nadmorskej výške 673 m. Od ústia 
štôlne v 170 m bola prekrižovaná 
Bieber žila, ktorá bola rozfáraná 
severovýchodne 110 m a  juho-
západne  370 m. V ďalších 378m 
prekopu bola prekrižovaná Terézia 
žila, ktorá, takisto ako Bieber žila, 
bola následne rozfáraná smerom 
severovýchodným 160 m a juhozá-
padným 240 m. Táto žila bola veľmi 
mohutná s bohatou rudnou výpl-
ňou dobývania až k povrchu.

Aj táto štôlňa sa spája podobne 
ako Bieber dedičná štôlňa s prie-
kopníckou činnosťou, využívaním 
vodnej energie na pohon čerpacie-
ho stojného zariadenia. Od roku 
1627 a ďalších sto rokov sa čerpa-
la banská voda zo Schmidternrinn 

štôlne , v ktorej v rokoch  1626-27 
zukmantelský strojník Peter Legler 
postavil čerpacie  strojné zariade-
nie s tzv. kyvadlovým   a pákovým  
prevodom.  Voda bola privádzaná 
dreveným potrubím až k pohonu 
vodného kolesa, ktoré malo prie-
mer cca 12m. Náhonný jarok obtá-
čal kopec Paradajské  z východnej 
strany v úrovni okolo 675 m. n m.

V starých správach z obdobia z 
polovice 17. storočia sa uvádza, že 
na stavbe Leglerovho čerpacieho 
zariadenia sa pilne pracuje, ale boli 
aj takí neprajníci, ktorí vodovodné 
potrubie zámerne rozsekali a do-
lámali. V kostole bolo preto vyhlá-
sené, že koho prichytia pri tomto 
čine, bude prísne potrestaný. Po 
tomto upozornení už nebolo po-
trubie poškodzované. Voda bola z 
tajchu Veľká vodárenská do starého 
mesta privádzaná dreveným potru-
bím medzi domami a cez záhrady 
až do štôlne Schmidternrinn. K 
čerpaniu vody bolo potrebné väčšie  
množstvo pumpárov.

V správe zo 4. apríla 1628 sa uvá-
dza, že Leglerov čerpací stroj je už v 
prevádzke a vodu už v šachtici vy-

čerpali po šiesty „šprucel“ najspod-
nejšieho rebríka, ale čerpaciemu 
stroju ešte pomáha 18 koní.

Dňa 22. januára 1633 o pol šiestej 
ráno sa pretrhla hrádza „mestského 
jazera pod Starým hradom“ (Veľká 
vodárenská) a veľké množstvo vody  
zaplavilo mesto. Tri domy úplne 
zničilo, veľa domov a pivníc bolo 
zanesených bahnom. V prívale veľ-
kej vody 5 ľudí zahynulo. Násled-
kom toho nešťastia  prestala prúdiť 
voda do Schmidternrinn štôlne a 
odtiaľ na vodné koleso postavené v 
bani. Asi na 2 roky, pokiaľ sa hrádza 
neopravila, ostali najhlbšie praco-
viská, kde bola veľmi bohatá ruda, 
zaplavené vodou a odstavené.

Potom však ešte ďalších 100 ro-
kov sa vodné koleso krútilo síce 
pomaly, ale bola to lacná pracovná 
sila a dobre vypomáhala banskému 
závodu na Schmidternrinn štôlni. 
V roku 1858 bola na tomto závode 
pre stále rastúci defi cit prevádzka 
odstavená. Ešte dobre, že na dome 
pri zavalenom ústí štôlne  je inšta-
lovaná tabuľa Banskoštiavnického 
Náca! Aspoň to? 

Ján Novotný

Schmidternrinn dedičná štôlňa

Možno mi dáte za pravdu, že 
dobré topánky sú niekedy 
viac, než výhra v lotérii. Nech  
už sú vychádzkové, tanečné, 
alebo športové, značkové, či 
z výpredaja, predsa len v nich 
prejdeme kus života, a preto 
je celkom pochopiteľné, že sa s 
nimi ťažko lúčime.

Aj ja som nedávno obiehala ob-
chody v nádeji, že dostanem kúpiť 
presne také isté, ako tie, čo ma 
práve opúšťajú. Ponuka bola ne-
smierne bohatá, personál ochot-
ný, ceny lákavé, ale priznám sa, 
že po všetkých skúškach som bola 
najšťastnejšia, keď mi nohy opäť 
vkĺzli do tých mojich, hoc už ne-
vábne vyzerajúcich, črievičiek. V 
tom som si spomenula, že v našom 
meste kedysi fungovala veľmi sluš-
ná opravovňa obuvi. A na moju 
veľkú radosť i počudovanie som 
zistila, že ešte stále funguje. Jej pre-
vádzkovateľom je pán Miloš Tóth. 
Dielňu založila v roku 1992 jeho 

mama pani Mária Tóthová, ktorá 
ho k tomuto remeslu priviedla.

Dozvedela som sa, že práce má 
stále dosť a okrem iného sa venuje 
aj opravám kožených výrobkov a 
galantérie. Ochotne vypočul moju 
požiadavku a už na druhý deň som 
si smela prísť pre topánky, ktoré 
opäť vyzerali ako nové. A suma za 
túto službu? Tá hádam ani nestojí 
za zmienku.

Moja radosť a vďaka boli nevý-

slovné. No asi najviac ma potešilo 
to, že aj v časoch tvrdej komer-
cie, rozrastajúcich sa moderných 
obchodných reťazcov, čínskych 
obchodov i predajní svetovo uzná-
vaných značiek, sa v malej dielnič-
ke uprostred nášho mesta nájde 
človek, ktorý je schopný a ochotný 
prinavrátiť ,,druhý dych“ veciam, s 
ktorými sa nám ešte jednoducho 
nechce rozlúčiť.

Janka Bernáthová

Keď nám sedia ako uliateDo vašej pozornosti

Na podnet našich čitateľov otvára-
me staronovú rubriku receptov, kto-
rú v minulosti pripravoval náš, žiaľ, 
už nebohý, redakčný kolega Karol 
Melcer. Nájdete ju pod názvom Dnes 
varí.. Rubriku otvárame receptom 
prvej dámy - mesta p. primátorky. 
Oslovili sme aj kuchárov (kuchárky) 
a majiteľov štiavnických reštaurácií. 
Vážení čitatelia, môžete prispievať 
vašimi osvedčenými receptami aj 
vy. Na záver vyžrebujeme jedného z 
vás a odmeníme.  

Dnes varí...

Mgr. Nadežda Babiaková

Karfi olový hrniec s mäsovými 

guľkami

Suroviny:

1 karfi ol, 300g mletého mäsa
1 žĺtok, 150 g uvarenej ryže
1 lyžica strúhanky, zeleninový
 vývar
nasekaná petržlenová vňať, 
olej
1 lyžica hladkej múky
2 lyžičky mletej sladkej červe
nej papriky
1,5 dl smotany na varenie
1 dl kyslej smotany, vegeta
mleté čierne korenie, soľ

Postup:

Mleté hydinové mäso zmieša-
me v miske so žĺtkom, s uvarenou 
ryžou a so strúhankou. Ochutíme 
soľou, mletým čiernym korením, 
vegetou a premiešame. Z masy 
vyformujeme menšie guľky a 
prudko ich opečieme na oleji. Z 
oleja, mletej sladkej červenej pap-
riky a hladkej múky pripravíme 
zápražku a rozriedime ju zeleni-
novým vývarom. Uvedieme do 
varu, potom teplotu znížime, do 
hrnca vložíme karfi ol rozobratý 
na ružičky, opečené mäsové guľky 
a uvaríme na miernom ohni. Do 
uvarenej masy vlejeme smotanu 
na varenie rozmiešanú s kyslou 
smotanou, nasekanú petržlenovú 
vňať, dochutíme a prevaríme.

Dobrú chuť!

Dnes varí...
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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 
28.4.2011:„Keď piješ vodu spomeň 
si na jej prameň.“ „Bohatý lako-
mec je chudobnejší ako žobrák.“ 
Výhercom sa stáva Ivica Morav-
číková, Mária šachta 3, Banská 
Štiavnica

V tajničke sa ukrýva porekadlá:

A., Okresný priemyselný pod-
nik, nenúkala, toto, spoluhlásky 
slova buk, B., 3. časť tajničky č.1, 
veľa ľudí, C., Sťa, pila, farba na va-
jíčka, kúpe zriedkavo, kryha, D., 
Topánka česky, oblok, aviváž, tro-
fej indiánov, E., Stred slova cavyky, 
bór, orol po nemecky, meno psa, 
kamarát Loleka, F., 4. časť tajničky 
č.1, 2.časť tajničky č.1, raší, pojem 
duše u Egypťanov, G., Všetok po 
angl., jaskynný útvar, Adka, nie 
dolu, zn. spiniek, H., Pond, zvýše-
ný tón A, asanačný podnik, kole-
so, sánky, I., Výzva, zázrak, lomy 
naopak, zem uprostred vody, J., 
Predložka, začiatok tajničky č.2, 
osobné zámeno, K., Anno Domi-
ni, žltokvetá rastlina, druh opice, 

zadováži za peniaze, 
lovkyňa perál, olympij-
ské hry, L., Nič, doke-
dy, časový úsek, Andy 
s dĺžňom, M., Mastná 
zemina, veľké zuby, čaj 
exp., druh zeleniny, bo-
nus v banke, ozn. lieta-
diel Th aj-wanu, N., Me-
ter, koniec tajničky č.2, 
ozn. áut Španielska, 

1., Bodavý hmyz, šéf 
na salaši, 5. časť taj-
ničky č.1, 2., Hádzala 
pikou, zavial, draslík, 
3., Ohrady, snoril, aký 
basn., 4., Orgán čuchu, 
spisy česky, pompa, 
ozn. áut Liptovský Mi-
kuláš, 5., Samohlásky 
slova neudalo, obýva, 
dvojka, kaď, 6., Pálka 
bez dĺžňa, poslanie, číselná hra pl., 
7., Otravné látky, radca Mohame-
da, Slov. akadémia vied, býv. pred-
staviteľ KSČ, 8., Predpona nový, 
silné vetry, želať, 9., Svitanie, bel-
gický spevák, ozn. áut Kambodža, 
Rakúsko, Švajčiarsko, Španielsko, 
10., Robila kvok, druh cviku, zn. 

röntgen a pond, 11., Samohlásky 
slova Dano, pohrebná hostina, 
roh, podoprel,  12., Iniciálky Ja-
náčka, Ústredná rada odborov, po-
lámaný les, elektricky nabitý atóm, 
samohláska v slove kúp, 13., Spia 
naopak, strapatý exp., tká, zakladaj 
oheň, 14., Býva v noci, kočiare, zn. 

zubnej pasty, ruténium, 15., Zbaví 
kalu, vyžarovanie človeka, haluška 
česky, 16., Zdravotná pomôcka, 
na chodenie, biograf, 4. pád slova 
vodka, 17., Začiatok tajničky č.1. 

Pomôcky: Avis, kin, buro, ión, piko-
vala, kotúl, aar, all, Jakeš, kache

Pripravuje: A. Rihová

Štvrtok 5.5.

127 HODÍN
Dobrodružný / Dráma / Thriller , USA / Velká Británia, 2010, 94 min 

MP 15,Vstupné: 2,20 €

Koncom apríla 2003 sa dvadsaťsedemročný Aron Ralston (James 
Franco) vydal do utažského kaňonu Blue John zliezať steny a od-
dýchnuť si tak od mestského života. Nikomu o svojich horolezeckých 
plánoch nepovedal. Keď mu uvoľnený obrovský balvan prišpendlil 
predlaktia ku skalnej stene, nikto nevedel, kde ho hľadať. Ralston so 
sebou mal len svoju výbavu, vodu, trochu jedla a lacný multifunkčný, 
ale predovšetkým tupý nôž. Najskôr skúšal pomocou horolezeckého 
vybavenia kameň rozbiť alebo nadvihnúť, ale bez úspechu. Tretí deň 
mu došlo jedlo a voda. Bez šance na záchranu nahral na videokameru 
odkaz rodine, na stenu kaňonu vyryl svoje meno, dátum narodenia, 
dátum predpokladanej smrti a potom sa pokúsil o posledný zúfalý 
čin. Snímka je natočený podľa skutočnej udalosti.
Začiatok premietania : 18:30 hod.

Sobota 7.5. 

POZNÁŠ MUŽA SVOJICH SNOV
Komédia, USA/Španielsko, 2010, 98 min.MP 12, Vstupné: 2€

Romantická komédia, vypovedajúca o manželstve, rozvodoch a ne-
vere. S „allenovským“ humorom ilustruje, ako ľahko nás môžu naše 
sny a ilúzie dostať do pozície nepoučiteľných bláznov. Vášne, túžby, 
sny, nepokoj i stres vykoľaja v živote nejeden manželský pár. Tak sa 
to stalo aj v prípade Alfi eho (Anthony Hopkins) a Heleny (Gemma Jo-
nes), ale aj ich dcéry Sally (Naomi Watts) s manželom Royom (Josh 
Brolin). Po tom, čo Alfi e opustí Helenu, aby dohnal svoju mladosť vo 
vzťahu s energickou a emancipovanou dievčinou menom Charmaine 
(Lucy Punch), sa Helena odvráti od racionálneho prístupu k životu a 
začne žiť podľa bláznivých rád kartárky. Sally sa zamiluje do fešného 
majiteľa galérie Grega (Antonio Banderas) a jej manžel Roy, nervózne 
čakajúci na reakciu na svoj prvý román, sa zblázni do tajomnej ženy 
Die (Freida Pinto), ktorú pozoruje z okna svojho bytu…Réžia: Woody 
Allen
Začiatok premietania : 18:30 hod.

7.5. 2011 (sobota od 18:00)

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.

ENVIROFILM 2011
XVII. roč. medzinárodného festivalu fi lmov o životnom prostredí 

17. - 21. máj 2011 B. Štiavnica, info: www.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
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Nebolo celkom obyčajné popo-
ludnie vo štvrtok, 28.4.2011, 
hoci celkom obyčajný názov 
nesie kniha, ktorá týmto dňom 
vstúpila do nášho povedomia 
z pera banskoštiavnického au-
tora Ing. Františka Majerské-
ho-„Obyčajný život, obyčajné 
šťastie, obyčajný smútok“- kni-
ha, ktorú písal život sám svoji-
mi mečmi a ružami a ktorá sa 
zrodila zo spomienok autora, 
hľadajúceho stratený čas v hĺb-
kach vlastného vedomia.

Autorský večer spojený s pre-
zentáciou knihy Ing. Františka 
Majerského pripravili: POS ZH, 
Pracovisko B. Štiavnica, Mesto 
Banská Štiavnica, Mestská knižni-
ca v B. Štiavnici a (A)utorský klub 
v B. Štiavnici pri príležitosti auto-
rovho životného jubilea.

Príjemné prostredie Školské-
ho internátu pri OSŠ obchodu a 
služieb, ktorý ochotne poskytla p. 
riaditeľka PhDr. Viera Gregáňová, 
naplnené množstvom ľudí, hudob-
ných nástrojov i účinkujúcich, na-
vodilo tú správnu atmosféru oča-
kávania a hľadanie času sa mohlo 
začať. Úvodným slovom podujatie 
otvorila Mgr. Mária Petrová, ktorá 
predstavila Františka Majerského 
nielen ako spisovateľa, ale v nepo-
slednom rade aj ako textára a hu-
dobníka, čo vzápätí autor všetkým 
bezpochybne dokázal. V bohatom 

programe, moderovanom dvo-
jicou František Majerský- Janka 
Bernáthová, sa postupne vynárali 
spomienky v podobách povie-
dok, básní, piesní i hovoreného 
slova. Hneď prvou básňou nás do 
čara spomienok- „vody živej“- vl-
niacich sa v tónoch známej auto-
rovej piesne Mestečko voviedol 
samotný autor básňou Staré víno. 
Časy bankárskej praxe autora nám 
sprítomnila úsmevná poviedka v 
podaní Bibiany Stankovej „Alen-
ka“, ktorá je jednou z 10 poviedok, 
uverejnených v knihe. Pieseň „Tak 
končí deň“ v podaní žiačok ZUŠ 
Peťky Hyblerovej a Lucky Švecovej 
potom vystriedali milé i poučné, 
veršované a spievané rozprávky v 
podaní Lucky- Svet naruby a Roz-
právka o malom kráľovstve a prin-
ceznej Dominike, no a z krásneho 
sveta detstva a rozprávky sme sa o 
chvíľu mohli preniesť do vrchov, 
dolín a nížin, ktoré autora obdari-
li aj inšpiráciou pre tvorbu piesní 
na ľudovú nôtu. Do sŕdc nám ich 
vniesli a žilky rozihrali svojím šar-
mom a živým spevom folkloristi 
Dezider Bačík a Ing. Daniela Soko-
lovičová. Úsmevy opäť vystriedalo 
dojatie z príbehu, vyrozprávanom 
v knihe, ktorý sa autorovi prihodil 
dvakrát v rozmedzí päťdesiatich 
rokov v rôznych kútoch sveta. Na-
zval ho Slepý harmonikár. Za zvu-
kov harmoniky zaznela následne 
rovnomenná pieseň v podaní au-

tora...a prišiel čas opäť rozveseliť 
srdcia. Skvele sa to podarilo Janke 
Bernáthovej básňou F. Majerského 
„Technická pripomienka ku správe 
o stvorení sveta, alebo stvorenie 
ženy“ a Peťke Hyblerovej piesňou v 
štýle Bogie- wogie z dielne autora. 
Ešte raz a naposledy dal František 
Majerský umelecký priestor svo-
jim priateľom- hudobníkom: Ing. 
Marcelovi Palovičovi, Mgr. Duša-
novi Kabinovi, Jindrovi Vídenské-
mu, Deziderovi Bačíkovi a Jánovi 
Dorkínimu, ktorí striedavo celý 
program sprevádzali na hudob-
ných nástrojoch. Na koniec púte 
si autor nechal spomienky na mla-
dosť, prežitú na Strednej priemy-
selnej škole baníckej, na spolužia-
kov i profesorov, ktorým venoval 
pieseň Mestečko. Tentokrát zazne-
la v podaní Peťky Hyblerovej.

No a piesenka nás zo spletitých 
ciest a dlhej púte po tajomných 
zákutiach autorových spomienok 
opäť citlivo priviedla domov, aby 
sme mohli do života uvítať knižný 
debut Ing. Františka Majerského 
„OBYČAJNÝ ŽIVOT, OBYČAJNÉ 
ŠŤASTIE, OBYČAJNÝ SMÚTOK“. 
Slávnostného aktu sa ujali vzác-
ni hostia: primátorka mesta Mgr. 
Nadežda Babiaková, spisovateľka, 
poetka a editorka PhDr. Slavomí-
ra Očenášová- Štrbová, CSc., um. 
historik PhDr. Bohumír Bachratý, 
CSc. a um. fotograf a autorov pria-
teľ z detstva  Vladimír Bárta, ktorí 

knihe vyznaní a úprimných výpo-
vedí zaželali šťastnú púť a autorovi 
veľa zdravia, šťastia a nachádzania 
strateného času v nových básňach, 
piesňach a  príbehoch. Za asis-
tencie Mgr. Márie Petrovej, ktorá 
peknými myšlienkami z výrokov 
slávnych autorský večer ukončila, 
vypravili hostia knižočku do sveta 
vôňou lupeňov ruže, ktorá je spo-
lu s mečom symbolom autorových 
výpovedí, ako píše: „Muž má do-
zrieť v čase, aby mal dostatočne 
pevnú ruku pre meč, ale aj dosta-
točne jemnú, aby mohol odtrhnúť 
a darovať kvet.“ Ďakujeme za ružu, 
ktorú ste nám dnes darovali, pán 
Majerský, príjemne voňala, ako aj 
všetkým, ktorí jej pomohli vykvit-
núť, a k Vášmu životnému jubileu 
prajeme veľa zdravia, šťastia, lásky, 
porozumenia, pokoja a všetkého, 
čo si človek v čase môže priať. Aj 
keď sa stratený čas nevráti, nech 
ten, čo príde, je pre Vás náručou 
krásnych, voňavých ruží, a najrad-
šej bez mečov. kk/

Hľadanie strateného času v hlbinách duše F. Majerského

V dňoch 20.- 21. apríla 2011 sa 
uskutočnila návšteva zástup-
cov SPŠ Samuela Mikovíniho 
v Banskej Štiavnici v českom 
meste Litomyšl. Práve na tom-
to historickom mieste, a v mi-
nulosti rovnako ako Banská  
Štiavnica veľmi významnom, 
sa nachádza Fakulta restauro-
vání Pardubickej univerzity. 

Súčasťou tejto fakulty sú viaceré 
katedry ako Katedra reštaurovania 
papiera, knižnej väzby a dokumen-
tov a Katedra reštaurovania ume-
leckých diel na papieri. Keďže sa na 
SPŠ Samuela Mikovíniho existuje 
príbuzný študijný odbor zameraný 
na reštaurovanie kníh a papiera, 
riaditeľ školy Ing. Ján Totkovič a 
vedúci odboru Mgr. Radovan Bla-

ho navštívili spomínanú fakultu, z 
cieľom rozšíriť už existujúcu spolu-
prácu. Pretože v posledných rokov 
sa už zrealizovalo niekoľko spoloč-
ných projektov jednak v podobe 
výmeny informácíí, materiálov a 
kontaktov a jednak v realizácií men-
ších workshopov zaoberajúcich sa 
reštaurovaním historických väzieb 
alebo rôznych zdobiacich techník. 
Táto spolupráca nevznikla náho-
dou, pretože niekoľko  štiavnických 
absolventov tejto strednej školy vy-
študovalo alebo študuje práve na 
tejto fakulte. V prvom rade treba 
vyzdvihnúť, že vedúcim Katedry 
reštaurovania papiera, knižnej väz-
by a dokumentov je náš absolvent a 
zároveň rodák z neďalekého Beluja 
BcA. Radomír Slovik, ktorý je pova-
žovaný za erudovaného a všeobecne 

uznávaného odborníka. Rovnako 
tam študuje hneď niekoľko našich 
absolventov, ktorí sú považovaní 
za jedných z najlepších vo svojich 
ročníkoch. Celý program začal pra-
covným stretnutím so  BcA. Kari-
nou Sojkovou a BcA. Radomírom 
Slovikom ohľadom pripravovaného 
workshopu o reštaurovaní histo-
rického knižného kovania, ktorý 
sa uskutoční v Banskej Štiavnici na 
jeseň tohto roku a bude určený pre 
odbornú verejnosť a študentov ško-
ly. Program pokračoval prehliadkou 
mesta a jeho historického námes-
tia, ktoré je jedným z najdlhších v 
strednej Európe. V sprievode BcA. 
Radomíra Slovika a jeho študentov 
nasledovala prehliadka samotnej 
školy a jej jednotlivých pracovísk. 
Škola a donedávna aj internát pre 

študentov sídlia v priestoroch býva-
lého františkánskeho kláštora, čo v 
kombinácii so študijnými  odbormi 
reštaurovania vytvára nezabudnu-
teľnú atmosféru. Na záver návštevy 
prijal zástupcov z Banskej Štiavnice 
aj dekan Fakulty restaurování  Ing. 
Karol Bayer, ktorý je mimochodom 
taktiež rodák zo Slovenska. Okrem 
niekoľkých zaujímavých pomôcok 
a materiálov, ktoré budú použité 
na skvalitnenie výučby, si Štiav-
ničania odniesli aj skvelý pocit, že 
naši absolventi sa „nestratili“ a že 
rovnako nezabudli na svoju „Alma 
Mater“, ktorá im dala kvalitné zá-
klady v danom odbore. Veríme, že 
nadštandardné vzťahy a spolupráca 
zotrvá, alebo sa prípadne ešte viac 
rozvinie.

Mgr. Radovan Blaho

Medzinárodná spolupráca reštaurátorských škôl
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IV. liga – JUH dospelí 19. kolo

B.Štiavnica – Jupie Podlavice 0:0
Pažout - Halát, Dulaj, Hanzlík A., 

Čiliak, Šima, Barák N., Kosec (73’ Pa-
jerský), Lupták, Budinský D. (57’ Číž), 
Kminiak 

Za dažďa a na ťažkom teréne sa 
hral v 1. polčase celkom svižný fut-
bal. V 2.polčase kvalita klesla, no 
viac z hry mali hostia. Aj v tomto 
stretnutí ukázal brankárske kva-
lity Pažout. Do 1. šance sa dostal 
v 28’ Barák, no jeho prudkú kríž-
nu strelu z pravej strany brankár 
s námahou vyrazil na roh. Hostia 
pohrozili v 52’, no strelu útočníka 
vyškriabal spod brvna Pažout. O 
10’ neskôr predviedol nevídanú 
bravúru náš gólman po hlavičke z 
11 m, keď sa vymrštil ako gepard 
a zabránil istému gólu. Do vedenia 
sme mohli ísť v 67’, no náš najlepší 
strelec Kminiak zahodil obrovskú 
šancu. Nakoniec si mohli odniesť 
všetky 3 body hostia, keď v 89’ za-
ložili rýchlu priamočiaru akciu, no 
v bráne stál neprekonateľný Pažout, 
a tak po poslednom hvizde rozhod-
cu skončilo stretnutie spravodlivou 
remízou, čo sa dalo vyčítať aj z tvárí 
hráčov oboch mužstiev.
Náš dorast doma bojoval naplno

IV. liga dorast 19. kolo 

B.Štiavnica – Jesenské  5:2 (3:1), 
góly: Meňuš 3, Potančok, vlastný

Szabó – Schrom, Bartík (78’ Ducho), 
Ladický, Denéši, Budinský D. (56’ Ďu-
rovič), Potančok, Ferenčík, Židík, Čík, 
Meňuš (69’ Šemoda).

V priemernom zápase začali naši 
hráči vynikajúco a už v 25 sek. po 
prihrávke Ferenčíka otvoril skóre 
zápasu Meňuš. Hostia kopali v 15’ 
rohový kop, po ktorom vyrovnali 

stav zápasu. Naši strhli výsledok na 
svoju stranu od 37-39’, keď po pek-
ných akciách Budinského si najprv 
dali hostia vlastný gól a znovu Me-
ňuš stanovil skóre polčasu. Vyšiel 
nám i úvod do 2. pol. zápasu, keď 
v 47’ znovu po akcii Budinského 
strelil svoj 3.gól v zápase Meňuš. 
Hostia znížili v 67’ z penalty po 
faule nášho obrancu v pokutovom 
území. Patančok v 86’ strelou uza-
tvoril skóre zápasu.  
III. liga SŽ a MŽ 16.kolo 

B.Štiavnica – S. Ľupča 0:0, 
B.Štiavnica – S. Ľupča 1:0 (0:0), gól: 

Binder Š.

Kam na futbal?

IV. liga dospelí 20.kolo 8.5. o 16,30 
hod. Brusno - B.Štiavnica, Jupie 
Podlavice - Š. Bane

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

III. liga SŽ a MŽ 18.kolo7.5. o 10 – 12 
hod. H. Nemce - B.Štiavnica

II. trieda dospelí 14.kolo 7.5. B.Štia-
vnica „B“ – M. Lehota 

FUDO

 Ďalšie futbalové výsledky 

Víťazstvo Baní po 6.kolách  

4. liga sk. JUH – 18. kolo

Š. Bane – Poltár 3:1 (0:0)

Sekula – M. Pavlík, V. Pavlík (77’ 
Košárník), Holmík, Osvald, Sojka, 
Spišiak (60’ Holík), Turkota, Drexler, 
Michalek, Ondrík (85’ Heiler)

Začiatok zápasu bol vyrovnaný, 
no postupne domáci prebrali inicia-
tívu, vytvorili si i gólové šance (naj-
väčšie Ondík a Pavlík), no v kon-
covke neboli úspešní. V 2.polčase 
domáci prepli na vyššie obrátky, 
výsledkom čoho bol v 57’ úvodný 
gól Drexlera. V 61’ zvýšil Holmík 
na 2:0a 3. gól pridal v 74’ Michalek. 
Potom domáci poľavili, čo hostia v 
81’ využili na skorigovanie stavu na 
3:1. V závere domáci s prehľadom 
ustrážili svoje 1. tohtoročné víťaz-
stvo v majstrovskom zápase.

J.Daubner

V okresnom derby padlo 10 gólov   

II. trieda, 13.kolo 

B.Belá - Prenčov 7:3 (7:1)

B.Belá: Prokaj – Selyem, Kupček (70’ 
Lalík), Hanzlík, Palášthy, Hankovič, 
Lukáč (56’ Ivanič), Buzalka Ivanič, 
Durbák (70’ Lupták), Debnár (33’ Kle-
in).

Prenčov: M. Beňovic – Riznár, Vý-

boch, Brnák, Tomaška, Bartolovic, 

A.Chovan, M. Chovan, B.Beňovič, 

Hronček, Krajčovič 

V okresnom derby sa ujali ve-
denia hostia, no potom nasledoval 
strelecký koncert Belanov, ktorí do 
polčasu hosťom nasúkali 7 gólov. 
Takýto rozdiel po prestávke zrejme 
uspokojil domácich, ktorí už ne-
skórovali, naopak dovolili hosťom 
2 gólmi zmierniť vysokú prehru. 

Góly: Lukáč 3. Durbák 2, Ivanič, 
Buzalka – M.Chovan 2, A.Chovan                         
R. Pavlík  

Tabuľka 2.triedy:

I. trieda dorast: Lovča - B.Belá 1:4 

(1:1), gól: Kašiar, Sarvaš, Lasab, 

Vančo

I. trieda žiaci: B.Belá – Repište 4:0, 

Š.Bane - Repište 15:1

Kto? S kým? Kedy?

II. trieda: 8.5. o 16,30 hod.: Prenčov 

– S. Teplice, H. Beňadik – B.Belá

Perlička kola
Futbalistom Š.Baní sa konečne 

podarilo zvíťaziť v majstrovskom 
zápase. Prerušili tak sériu 6 zápasov 
bez víťazstva (naposledy porazili 
doma v 11. kole poslednú D.Stre-
hovú 17.10.2010). Mužstvo bojuje 
s neschopnosťou premieňať gólové 
šance, v spomínaných 6 zápasoch 
zaznamenali len 4 góly. Vyzerá 
to tak, že ich kanonierom zvlhol 
„pušný prach“ alebo by potrebovali 
vymeniť strelecké kopačky. Ponú-
ka sa však ešte 1 možnosť: šetria 
sa na derby zápas s B.Štiavnicou 
29.5.2011?!   

ROMAN KURUC

ŠPORT

Inzercia

1. V. Lehota 11 10 1 0 47:4 31
2. H. Hámre 11 6 3 1 18:9 21
3. B.Štiavnica B 11 6 2 3 24:18 20
4. B.Belá 10 5 2 3 19:11 17
5. Prenčov 11 5 0 6 20:37 15
6. O. Grúň 11 4 2 5 23:26 14
7. H.Beňadik 10 3 1 6 12:20 10
8. M.Lehota 10 2 1 7 11:23 7
9. S.Teplice 11 1 0 10 18:44 3

1. FK Žiar nad Hronom 19 14 1 4 54:21 43
2. Čierny Balog 19 14 1 4 53:23 43
3. Hliník nad Hronom 19 11 2 6 53:34 35
4. Bystrica - Podlavice 19 10 4 5 45:20 34
5. Prameň Kováčová 19 10 2 7 47:31 32
6. Jednota Málinec 19 10 2 7 33:34 32
7. SKLOTATRAN Poltár 19 9 3 7 32:27 30
8. FK 34 Brusno 19 9 3 7 27:24 30
9. Banská Štiavnica 19 8 4 7 25:28 28
10. FC Slovan Divín 19 7 4 8 33:42 25
11. Štiavnické Bane 19 5 5 9 20:29 20
12. MFK Revúca 19 5 0 14 21:48 15
13. Veľký Blh 19 3 2 14 19:63 11
14. Dolná Strehová 19 1 1 17 14:52 4

XVI. ročník ceny 
Popradu v plávaní

V dňoch 9. – 10. 4. 2011 sa v 
Poprade konal 16. ročník medzi-
národných plaveckých pretekov 
v plávaní. Na plaveckých prete-
koch štartovalo 325 pretekárov, 
234 klubov zo Slovenska, Česka, 
Maďarska, Poľska, Chorvátska a 
Ukrajiny. Medzi nimi nechýbali ani 
plavci Plaveckého klubu Banská 
Štiavnica.  

Prinášame výsledky : 

Kategória 15. roční a starší :

Tenkelová Denisa :
100 m motýlik : 1:06.58 1.
200 m poloha : 2.31.93 1.
100 m znak : 1:09.57 1.
50 m znak : 32.06 1.
50 m motýlik : 30.76 3.

Maruniaková Monika : 
400 m voľ. sp. : 5:07.12 3.
200 m prsia : 2:58.98 5.
50 m voľ. sp. : 31.33 10.
50 m znak : 32.48 5.

Adamský Marián : 
50 m voľ. sp. : 25.94 6.
50 m motýľ : 27. 52 5.

Hriňák Dávid :  
50 m voľ. sp. : 27.34 15.
50 m motýľ : 27.55 6.

Konečný Marek : 
100 m prsia : 1:19.73 9.
200 prsia : 2:56.75 7.
50 m prsia : 34.93 10.

Doletina Dárius: 
100 m motýľ : 1:15.79 13.
100 m voľ. sp. : 1:03.11 21.
50 m voľ. sp. : 28:40 26.
50 m motýľ : 31.83 21. 

Kategória 14 - roční a mladší : 

Berlanský Matúš : 
100 m prsia : 1:20.63 2.
200 m prsia : 2:54.97 2.
100 m znak : 1:14.81 6.
50 m prsia : 37.63 4.

Longauer Jakub : 
100 m motýľ : 1:17.59 6.
100 m voľ. sp.: 1:10.24 18.
50 m voľ. sp.:  31.16 18.
50 m motýľ : 33.29 7. 

red.

Dobré stretnutie – bezgólová remíza

Dám do prenájmu obchodné  
priestory na Križovatke 1 v B. Štiav-
nici 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 (Energeti-
kov 8), tel.č.: 0911 973 200

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

Hľadám pre klienta 2-izbový byt  
na Drieňovej v OV, kontakt: 0905 

148 574, beata.ottova@realitor.sk 
Predám 2-izbový byt v OV, tel.č.:  

0903 566 913
Predám 2-izb. byt v OV v B.Štia- 

vnici, Ul. Dolná, 3. posch. Byt je čias-
točne prerobený, zateplený, tichý a 
slnečný. Cena dohodou. Tel.č.: 0904 
255 355.

Reality

Súrne predám 3-izbový byt na  
Drieňovej, cena: 29 000 €, tel.č.: 
0904 648 882

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

Súrne predám väčší rodin- 
ný dom z rodinných dôvodov v 
Banskej Štiavnici časť Štefultov. 
Tel.č.: 0904 811 666

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

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

Inzercia

Predám stavebný pozemok v B.  
Štiavnici. Parcela je situovaná v novej 
lukratívnej vilovej štvrti pri sídlisku 
Drieňová, tel.č.: 0905 418 616

Predám 3-izbový byt v OV na  
Drieňovej (Pátrovská ul.), po rekon-
štrukcii, cena dohodou, tel.č.: 0903 
264 142

Jarná ponuka moriek, Širokoprsé,  
7 týždňové, nesexované, šľachtené 
plemeno BIG 6. Zaručujeme 100% 
zdravotný stav. Termín predaja 14. 
a 28. mája 2011 v Sebechleboch, 
Hontianskych Nemciach, Svätom 
Antone. Miesto predaja je možné 
dohodnúť aj v iných obciach na zá-

klade záujmu odberateľov. Cena za 
kus 8,50 €. Objednávky na telefón-
nom čísle 0908 966 518  

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

Ubytujem v 1-izbovom byte v cen- 
tre mesta 2-3 osoby, študentov príp. 
zamestnaných, tel.č.: 0915 615 521

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 

Predám obytný príves aj náklad- 
ný zo zdravotných dôvodov, cena 
dohodou, tel.č.: 045/6929210, 0904 
524 467


