
Futbalisti konečne vyhrali
Futbalisti FK Sitno Banská Štiavnica po dlhej 
dobe zakúsili chuť víťazstva nad PS Hliník nad 
Hronom. str.11

Flóra Magica už túto sobotu!
Urobte radosť a potešte všetky mamičky k 
ich sviatku a vydražte im krásnu kyticu od 
najznámejších floristov. str.5

3. mája 2012 číslo 17 ročník XXiii cena 0,30 €

InzercIa dočítate sa 

Na 25. apríla 2012 primá-
torka mesta Mgr. Madežda 
Babiaková zvolala rokovanie 
mestského zastupiteľstva. 
Neprítomní (ospr.): Ing. Juraj 
Čabák, Ľubomír Barák

MsZ schválilo: 
Žiadosť Ministerstvu školstva,  -

vedy, výskumu a športu o vyra-
denie zo siete škôl a školských 
zariadení školskú jedáleň na Ná-
mestí padlých hrdinov a jej ná-
sledné zrušenie
Prevod nehnuteľnosti (pozem- -
ku) do vlastníctva Branislava 
Kandu (Svätý Anton)
Prevod nehnuteľnosti (pozem- -

ku) do vlastníctva Ing. Ivana Do-
boša (Zvolen)
Výmenu pozemkov medzi Ju- -
rajom Necpálom a Mestom B. 
Štiavnica
Zámer na odpredaj majetku  -
mesta na sídlisku Drieňová ob-
chodno-verejnou súťažou a vy-
menovalo komisiu... •3.str. 

Z aprílového rokovania 
mestského zastupiteľstva

Na Náckovej 
Štiavnici bolo 
veselo
V piatok 27. apríla v podve-
černých hodinách sa v rešta-
urácii Penziónu Kachelman 
zišli záujemcovia o 8. ročník 
populárneho podujatia 
Náckova Štiavnica. 

Otvoril ho Ing. Milan Durbák 
privítaním hostí – Ing. Miroslava 
Gazdíka z Handlovej, prezidenta 
Konfederácie odborových zväzov 
Slovenskej republiky, Ing. Petra 
Sásinca zo Starých Hôr, vicepri-
mátora JUDr. Dušana Lukačku, 
Ing. Ladislava Lacka, prvého pred-
sedu Hlavného banského úradu, a 
všetkých prítomných. Toto podu-
jatie bolo venované tohtoročnému 
jubilantovi – prof. RNDr. Jozefovi 
Šteffekovi, CSc. Jeho život a prácu 
priblížil Ing. Milan Durbák. Oslá-
venec je členom Banskoštiavnic-
ko-hodrušského baníckeho spolku 
od r. 1998, je známy ako neúnav-
ný cestovateľ, ktorý navštívili 103 
krajín všetkých kontinentov, vy-
dal knižočku baníckych príbehov 
Pán Boh zaplat aj za taký lôn a v sú-
časnosti pôsobí na Technickej uni-
verzite vo Zvolene. 

Hlavnú prednášku Trans-
formácia skutočných príbe-
hov baníkov na Náckove špásy a 
huncútstva predniesol známy "nác-
kológ" Ing. Richard Kaňa. •10.str.

1.máj v znamení dobrej zábavy. foto marian čierny

Dôstojné oslavy Sviatku práce
Po dlhých rokoch povinného 
nástupu do prvomájového 
sprievodu a mávania 
„papalášom“ na tribúnach sa 
oslavy Sviatku práce zmenili. 
Niektorí spomínajú s nostal-
giou na tieto časy, iní sú radi, 
že tento deň môžu stráviť 
podľa vlastného uváženia 
– prácou v záhradke, okolo 
domu, výletom do rozkvit-
nutej prírody, návštevou 
rodiny a priateľov, prípadne 
účasťou na spoločných zhro-
maždeniach. 

Smer – SD a Mesto Banská Štiav-
nica pripravili – ako každoroč-
ne – pre svojich občanov bohatý 
program.  •3.str. 

Pravidlá umiestňovania 
reklám
Zmeny v režime na osádzanie a 
umiestňovanie reklamných ta-
búľ na stĺpy verejného osvetlenia 
v Banskej Štiavnici. •4.str.

Budeme mať novú atrakciu
Manželia Jos a Riet Spanbroekovci 

z Holandska pripravujú novú atrak-
ciu Banskej Štiavnice pod názvom 
Permonia. •6.str.

2 ceny pre OZ Kruh
Občianske združenie Kruh získa-
lo dve ceny Nadácie Orange za dl-
hodobý prínos v regionálnom a ko-
munitnom rozvoji. •7.str.

t ý ž d e n n í k 
mesta 
bansk á 
štiavnica



2 číslo 17 • 3. máj 2012
sn@banskastiavnica.sk

Programové vyhlásenie vlády 
SR, ktoré vláda schválila dňa 
27. apríla 2012, obsahuje aj 
zásadnú reformu miestnej 
štátnej správy. V tejto súvis-
losti prinášame vyjadrenie 
toho najkompetentnejšieho – 
predsedu vlády SR a čestného 
občana nášho mesta Roberta 
Fica:

„Sme pripravení k 1.januáru 
2013 definitívne zrušiť špecializo-
vanú krajskú štátnu správu a rok 
2012 a 2013 využiť na to, aby sme 
Slovenskej republike ponúkli refor-
mu, ktorá bude spočívať v tom, že 
zintegrujeme miestnu štátnu sprá-
vu s tým, že bude jedno miesto, kde 
človek nájde všetko, čo potrebuje. 
Súčasne to chceme spojiť s mimo-

riadne efektívnou informatizáciou 
miestnej štátnej správy, aby ľudia 
mohli získať všetky informácie v 
rámci jedného kontaktného bodu.“

Ján Novák

novInky

mestská polícia
informuje

z programu
primátorky

Priestupok proti verejnému 
poriadku
Dňa 11. apríla 2012 bolo písom-
ne oznámené na Mestskej polí-
cii, že v Banskej Štiavnici na Ulici 
Jána Palárika dochádza k znečis-
ťovaniu ovzdušia, prachom, dy-
mom, škodlivými plynmi a obťa-
žovaniu obyvateľov nadmerným 
hlukom. Príslušníci Mestskej po-
lície vykonali objasňovanie vo 
veci priestupku proti verejnému 
poriadku. 
Ako páchateľ bol zistený V.S., 
ktorý bol za svoje konanie po-
stihnutý v zmysle priestupkové-
ho zákona. 

Priestupok proti občianskemu 
spolunažívaniu
Dňa 16. apríla 2012 o 21:45 hod. 
telefonicky oznámila M.K., že v 
mieste trvalého pobytu v Ban-
skej Štiavnici Šobov 9 ju fyzicky 
napadol V.K., následkom čoho jej 
spôsobil mnohopočetné podliati-
ny v okolí tváre a rúk. Poškodená 
M.K. bola poučená o jej zákon-
ných právach a vec bola zadoku-
mentovaná príslušníkmi Mest-
skej polície. 

Odchyt psa 
Dňa 22. apríla 2012 o 13:40 hod. 
hliadka Mestskej polície zisti-
la, že v Banskej Štiavnici na Uli-
ci Novozámocká sa pohybuje 
pes, ktorý ohrozuje život a zdra-
vie osôb. Hliadka Mestskej polí-
cie vykonala odchyt psa a násled-
ne ho umiestnila do karanténnej 
stanice. Po majiteľovi psa, kto-
rý svojím konaním naplnil skut-
kovú podstatu priestupku pro-
ti verejnému poriadku podľa § 
48 zákona SNR č. 372/1990 Zb., 
Mestská polícia vykonáva pát-
ranie.
Vladimír Kratoš, náčelník MsPo

Detská pohotovosť
Chcem sa spýtať, prečo v okres-

nom meste v Banskej Štiavnici ne-
funguje pohotovostná služba le-
kárskej pomoci pre deti a mládež. 
Stalo sa nám už viackrát, že nám 
deti ochoreli cez víkend, alebo cez 
sviatky a v našom meste nám ich 
odmietli ošetriť. Odporučili nás 
priamo na pohotovosť vo Zvolene 
a nedávno sa nám stalo, že nás po-
slali priamo do BB. Podobnú skúse-
nosť má veľa našich známych, a pre-
to ma zaujíma, ktorá múdra hlava o 
tom rozhodla, že u nás to fungovať 
nebude, aj keď asi dopredu poznám 
odpoveď, že na to nie sú peniaze 
atď.... Treba len čakať, že aj ľuďom, 
ktorí o tom rozhodujú, ochorejú ich 
vlastné deti. Potom sa zobudia? Ďa-
kujem za odpoveď. občan 

Odpoveď: Zabezpečenie lekár-
skej služby prvej pomoci (ďalej len 
LSPP) patrí do kompetencie Ban-
skobystrického samosprávneho 
kraja, odboru zdravotníctva. LSPP 
prevádzkuje na základe povolenia 
prevádzkovateľ, ktorý o vydanie 

povolenia požiada. LSPP pre deti a 
dorast môžu vykonávať len detskí a 
dorastoví lekári, nemôžu ju vykoná-
vať praktickí lekári pre dospelých. 
Pretože v regióne je nedostatok det-
ských a dorastových lekárov a o pre-
vádzkovanie LSPP pre deti a dorast 
výlučne pre spádovú oblasť Banskej 
Štiavnice nikto nemá záujem, rie-
šil BBSK zabezpečenie tejto služby 
v súlade s platnou legislatívou, pre 
širší región. 

LSPP pre deti a dorast  
prevádzkuje: 
MUDr. Martin Olej, s.r.o., M. R. 
Štefánika, Krupina 
Miesto výkonu: Kuzmányho 
nábrežie 28, Zvolen (PLK), tel.: 
045/5201802 
Spádové územie: okresy Zvolen, 
Detva, Krupina, Banská Štiavnica
Prevádzkový čas: pracovné dni 
15:30 - 07:00; sobota, nedeľa, dni 
pracovného voľna nepretržite 7:00 
- 7:00. V pracovných dňoch je lekár-
ska služba zabezpečená aj v čase od 
13:00 do 15:30. Oľga Nigríniová,

odd. právne a správy majetku

Odpovedáme 
občanom...

Pred reformou 
miestnej štátnej 
správy

Poznáte 
Štiavnicu a jej 
okolie?

Správna odpoveď z minulého 
týždňa mala byť Banský Studenec. 
Zo správnych odpovedí sme vy-
žrebovali výhercu Mgr. Daniela 
Michalská, L.Svobodu 17, Ban-
ská Štiavnica.

Všetkým doterajším výhercom 
blahoželáme. AB Press

30. apríla
Pracovné rokovanie k zápisu  �
hnuteľného kultúrneho dedič-
stva do zoznamu UNESCO.
Uskutočnilo sa zasadnutie Val- �
ného zhromaždenia spoločnos-
ti Mestské lesy Banská Štiavni-
ca, s.r.o.
Individuálne pracovné stretnu- �
tia, práca v meste. 

1. mája
Účasť na Prvomájovom kultúr- �
no-spoločenskom podujatí. 

2. mája
Pracovné rokovanie k proble- �
matike majetkovo - právneho 
usporiadania Regionálnej ne-
mocnice, n.o.
Pracovná porada vedenia Mes- �
ta.

3. mája
Pracovné rokovanie so  �
zástupcami SAV ohľadom 
možností spolupráce a 
vytvorenia pracoviska v 
Banskej Štiavnici. 

4. mája
Pracovné stretnutie s riadite- �
ľom Nemocnice a polikliniky, 
n.o., Bratislava Mgr. Petrom 
Gnidom ohľadom majetkovo - 
právneho usporiadania Regio-
nálnej nemocnice, n.o.
Účasť na spomienkovom akte  �
pri príležitosti 67. výročia ví-
ťazstva nad fašizmom.
Slávnostné prijatie zaslúžilých  �
členov DPZ v obradnej sieni.

5. mája
Slávnostné prijatie - pomatu- �
ritné stretnutie po 40. rokoch 
SPŠ chemická. 

Andrea Benediktyová 

Podnikatelia 
pozor!

Reklamné tabule, ktoré budú 
vyvesené na stĺpoch verejného 
osvetlenia a nebudú mať uzatvo-
renú platnú zmluvu za prenájom 
s Technickými službami, m.p., do 
30. augusta 2012, budú zdemon-
tované a umiestnené v sklade 
Technických služieb, m.p. 

Gejza Volf
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polícia
informuje

•1.str. ... na otváranie obálok v 
zložení: Predseda – JUDr. Dušan 
Lukačko, členovia: Ing. Miriam 
Blaškovičová, Ing. Juraj Čabák, 
Mgr. Karol Palášthy, zapisova-
teľka Renáta Baráková 

MsZ poverilo: 
vykonávaním obradu uzavretia  -
manželstva a použitia štátneho 

znaku dňa 21.7. 2012 o 17.hod. 
v objekte na Námestí sv. Trojice 
14 (Joergesov dom) B. Štiavnica 
poslanca MsZ Petra Ivašku

MsZ vzalo na vedomie:
Informatívnu správu o organizač- -
nej štruktúre Mestského úradu
Informatívnu správu o investič- -
ných akciách financovaných z 

rozpočtu mesta v r.2012
Informatívnu správu o dislokácii  -
pracovísk T.S., m.p., po úspešnej 
realizácii koncepcie separované-
ho zberu v banskoštiavnickom 
regióne.

Po interpeláciách a otázkach po-
slancov primátorka mesta zasadnu-
tie ukončila. redakcia ŠN

Z aprílového rokovania 
mestského zastupiteľstva

Krádež
Dňa 29. apríla 2012 začal pove-
rený príslušník OO PZ Banská 
Štiavnica trestné stíhanie vo veci 
trestného činu krádež, spáchané-
ho vlámaním, ktorého sa dopus-
til doposiaľ nezistený páchateľ, 
ktorý sa vlámal do garáže chaty v 
katastri obce Banská Belá, odkiaľ 
odcudzil el. predlžovací kábel, po-
norné čerpadlo, sekerku, čím po-
škodenej L.V. spôsobil škodu od-
cudzením a poškodením vo výške 
500,- eur.

Požívanie alkoholických 
nápojov
Dňa 26. apríla 2012 bola prísluš-
níkmi PZ vykonaná preventívno-
bezpečnostná akcia zameraná na 
kontrolu podávania alkoholických 
nápojov osobám mladším ako 
18 rokov v reštauračných zaria-
deniach v Banskej Štiavnici, kde 
počas akcie boli zistené dva prie-
stupky podľa § 30 Zák. č. 372/90 
Zb., kde u mladistvých P.M. a D.P. 
bolo zistené požitie alkoholických 
nápojov a tri priestupky proti ve-
rejnému poriadku podľa § 48 cit. 
zákona. Zistené priestupky budú 
po vykonanom objasňovaní po-
stúpené na prerokovanie na prí-
slušný správny orgán.

Dopravná nehoda
Dňa 29. apríla 2012 došlo na Ul. 
SNP v Banskej Štiavnici k doprav-
nej nehode, kde vodič P.L. z dô-
vodu únavy zaspal a zišiel mimo 
cesty, kde narazil do lampy pou-
ličného osvetlenia, čím spôsobil 
škodu vo výške 750,- eur. Dycho-
vou skúškou požitie alkoholic-
kých nápojov nebolo zistené, k 
zraneniu osôb nedošlo. 
Vladimír Fábry, riaditeľ OOPZ BŠ

•1.str. Zmenilo sa iba miesto stret-
nutia – tradičný Kysihýbel vystrie-
dal športový areál Súkromnej ho-
telovej akadémie na Drieňovej. Na 
"prvomájovú nôtu" zahrala dychová 
hudba Sitňanka. Osvedčený dlho-
ročný šarmantný moderátor Ivan 
Beňo privítal hostí: podpredsed-
níčku NR SR JUDr. Janu Laššáko-
vú, primátorku mesta Mgr. Nadež-
du Babiakovú a predsedu Okresnej 
rady SMER – SD Ing. Mariana Zim-
mermanna. Zhromaždenie po-
zdravila a vyzdvihla význam Sviat-
ku práce (len keby jej bolo dosť pre 

všetkých, čo pracovať chcú) pani La-
ššáková. Vzápätí sa „roztočil“ bo-
hatý kultúrno – športový program. 
Prispeli doň Spevácka skupina z Ba-
ďana, Detský tanečný súbor zo ZŠ 
J. Horáka, folková skupina Impre-
sia na čele so Zdenkou Koreňovou, 
kapela Mi Tri so starými hitmi, hu-
dobná skupina Tri prasiatka, fujaro-
vé duo Dominik Kútnik a Ľubomír 
Spišiak, talentovaná speváčka Dia-
na Krnová, hudobníci Kristián Ko-
váč, Jakub Kanda a Andrej Osvald. 
Zaujali mladí hasiči Plameniaci, 
ktorí predviedli svoju zohratosť, ši-

kovnosť a dobrú fyzickú kondíciu. 
Po skončení programu moderá-

tor vyhlásil tombolu . Na koho sa 
usmialo šťastie, ten si domov odnie-
sol peknú cenu. Osláv sa zúčastnilo 
okolo 500 záujemcov, ktorí prežili 
príjemné a zaujímavé popoludnie. 
Podujatiu prialo aj počasie. Bol krás-
ny slnečný, priam letný deň.

Nora Bujnová

Okresná rada SMER – SD ďaku-
je všetkým účastníkom osláv a najmä 
štedrým sponzorom, ktorí prispeli hod-
notnými cenami (vyše 50) do tomboly.

Dôstojné oslavy Sviatku práce

V dňoch 26. a 27. apríla 2012 
sme navštívili partnerskú 
školu v Moravskej Třebovej. 

Dôvod bol jasný. Ako každý rok, 
tak aj v tomto školskom roku, si 
niekto z našich žiakov odniesol 
atraktívne ceny udelené porotou 
medzinárodnej výtvarnej súťaže 
Pod modrou oblohou. Tento škol-
ský rok cena putovala do rúk našej 
ôsmačky Andrey Nemcovej za jej 
výtvarné spracovanie tohtoročnej 
súťažnej témy – Vesmír. 

Súťaže sa zúčastnilo 190 škôl s 
viac než 2000 výtvarnými prácami. 
Ceny výhercom odovzdal náš prvý 
kozmonaut a v súčasnosti euro-
poslanec Vladimír Remek. 

Lucia Polkorábová

Návšteva Moravskej 
Třebovej – vyhodnotenie 
súťaže Pod modrou oblohou

Žiaci ZŠ J. Horáka na medzinárodnej súťaži Pod Modrou oblohou v Morav-
skej Třebovej. foto miroslava dobrovičová

Čriepky
„Keď je práca potešením, 
vtedy je aj život šťastím.“
„Práca šľachtí človeka.“ red. ŠN

Myšlienka dňa
Nikto nemá právo len tak niekoho 
urážať, ponižovať či dávať mu naja-
vo to, aký je. Pretože každý jeden z 
nás má právo na život ako aj nato 
kým chce byť.  Michal Boháč
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Deň matiek - AKCIA!
Roletic studio, Robotnícka 1849

Vstup zdarma v dňoch  
8.,9., 10., 11.5.2012

Akcia sa vzťahuje aj na ženy, 
ktoré už majú zakúpené 

permanentky.
Mobil: 0903 391 944

www.rolleticstudio.eu

aktualIty

Cenník a režim na osádzanie 
a umiestňovanie reklamných 
tabúľ na stĺpy verejného 
osvetlenia v ochrannom 
pásme pamiatkovej rezervácie 
v meste Banská Štiavnica.

Predmet úpravy
Predmetom úpravy je ochrana 

pamiatkového fondu – pamiatkovej 
rezervácie (ďalej len PR) a v meste 
Banská Štiavnica pri umiestňovaní 
a osádzaní reklamných tabúľ tak, 
aby bol rešpektovaný architektonic-
ký výraz a historické tvaroslovie fa-
sád objektov. Reklama nesmie na-
rúšať architektonickú kompozíciu 
hlavnej fasády a jej dôležité detai-
ly, napr. vstupné kamenné portály, 
rímsy, pilastre a balkónové zábrad-
lia. V ochrannom pásme PR nesmie 
reklamná tabuľa svojím umiestne-
ním, veľkosťou a množstvom na-
rúšať priehľady a panoramatické 
pohľady na mesto, jej dominantnú 
architektúru a krajinu. Vzhľadom 
na význam lokality svetového de-
dičstva sa neodporúča umiestňo-
vanie veľkoplošných reklamných 
plôch (bilbordy) podľa štúdie Kraj-
ského pamiatkového úradu (ďalej 
KPÚ) v Banskej Bystrici pod č.p.: 
BB-12-337-2/1016/NIZ zo dňa 
21.02.2012.

Na základe uvedených odporúča-

ní KPÚ pri umiestňovaní a osádzaní 
reklamných tabúľ v PR a v ochran-
nom pásme PR mesto Banská Štiav-
nica vydáva nasledovný cenník za 
prenájom reklamných tabúľ umiest-
nených na stĺpoch verejného osvet-
lenia (ďalej len VO):

Ročný prenájom za reklamnú 1. 
tabuľu, umiestnenú na stĺpe VO:

a/ reklamná tabuľa do 1 m² je 
50,00 € , 0,14 €/1 deň

b/ reklamná tabuľa od 1 m² do 
1,5 m² 100,00 €, 0,27 €/1 deň

c/ reklamné tabule väčšie ako 
1,5 m² 200,00 €, 0,55 €/1 deň

Ceny za umiestnenie reklam-2. 
ných tabúľ sú vrátane ich umiest-
nenia na stĺp VO. Odporúčané 
rozmery sú: 20 x 50 cm, 50 x 50 
cm, 100 x 50 cm, 100 x 75 cm.
Dočasné umiestnenie reklam-3. 

nej tabule, pútača je: 1/365 tina, 
resp. 1/366 tina roka z celkovej 
sumy podľa bodu 1 písm. a, b, c 
tohto cenníka.

Režim vydania povolenia
Žiadateľ (nájomca) na osadenie, 

resp.umiestnenie reklamných tabúl 
v meste Banská Štiavnica na stĺp VO 
musí v zmysle §30 od.3 Zákona NR 
SR č.49/2002 Z.z. O ochrane pamiat-
kového fondu v znení neskorších 
predpisov požiadať pred podaním 
žiadosti na Technické služby, m.p.:

KPÚ so sídlom v Banskej Štiav-1. 
nici o vydanie rozhodnutia alebo 
záväzného stanoviska s uvede-
ním presného miesta umiestne-
nia reklamnej tabule na stĺpe VO.
Okresný dopravný inšpektorát 2. 

v Žiari nad Hronom o vydanie 
súhlasného stanoviska.
Krajský úrad pre cestnú do-3. 

pravu a pozemné komunikácie 
(týka sa cesty I.triedy).
Obvodný úrad pre cestnú do-4. 

pravu a pozemné komunikácie 
(týka sa ciest II. a III. triedy)
Žiadateľ na MsÚ, Radničné ná-5. 

mestie 1, 969 24 Banská Štiavni-
ca, oddelenie výstavby, RR, ÚP a 
ŽP (týka sa miestnych komuni-
kácií) predloží vizualizáciu a roz-
mery reklamnej tabule, prípadne 
počet kusov na jednom stĺpe VO.
Na základe splnenia podmie-6. 

nok, uvedených v bode I. bod 1, 
písm. a, b alebo c a bodu II., uza-
tvorí prenajímateľ s nájomcom 
zmluvu o prenájme a následne 
po uhradení ceny za prenájom 
prenajímateľ umiestni nájomco-
vi reklamnú tabuľu na stĺp VO. 
Žiadateľ po splnení podmienok 7. 

v bode II. predloží kompletnú žia-
dosť na TS, m.p., Banská Štiavni-
ca s cieľom spracovania Zmluvy o 
prenájme stĺpa VO na umiestne-
nie reklamy. Gejza Volf

Umiestňovanie reklám

Banská Štiavnica moje rodisko 
27.2. Lilien Maďarová, 27.2. Mi-
chaela Mária Paláštyová, 5.3. Pau-
lína Koreňová, 6.3. Alexandra Ká-
čerová, 8.3. Sabína Malatincová, 
9.3. Janka Maruniaková, 18.3. 
Samuel Singhoffer, 21.3. Lucia 
Vazanová, 27.3.Kristián Ujček, 
1.4. Timea Moravíková, 2.4. Sa-
muel Šlenker, 11.4. Hugo Vigaš. 

Na spoločnú cestu  
životom sa vydali
31.3. Filip Mullner a Miroslava 
Balázsová, 21.4. Ján Chovanec a 
Dana Beňová. 
21.4. Ing. Peter Janči a Ing. Ga-
briela Chaternuchová.

Navždy nás opustili
21.2. Ján Daubner vo veku 78 ro-
kov, 28.2. Františka Neuschlo-
vá vo veku 94 rokov, 1.3. Miro-
slav Pisarčík vo veku 50 rokov, 
3.3. Ján Maruniak vo veku 69 
rokov, 6.3. Ladislav Ladziansky 
66 rokov, 11.3. Mária Brnáko-
vá vo veku 61 rokov, 22.3. Má-
ria Krkošková vo veku 79 rokov, 
22.3. František Prefertus vo veku 
65 rokov, 25.3. Marta Nováková 
vo veku 76 rokov, 26.3. Cibrino-
vá Emília vo veku 86 rokov, 30.3. 
Štefan Šindler vo veku 71 rokov, 
2.4. Magdaléna Matkovičová vo 
veku 68 rokov, 17.4. Jozef Pukan-
čík vo veku 81 rokov, 19.4. Du-
šan Kováč vo veku 55 rokov, 21.4. 
Anna Gregussová vo veku 91 ro-
kov, 25.4. Gejza Kováč vo veku 
73 rokov. 

Jarmila Simonidesová

spoločenská
kronika

InzercIa

V piatok 27. apríla sa v jedálni 
Spojenej školy na Povrazníku 
konala výročná členská 
schôdza ZO Slovenského 
zväzu telesne postihnutých v 
Banskej Štiavnici.

Po úvodnej básni Márie Petro-
vej v podaní p. Boženy Havranovej 
moderátor Ivan Beňo privítal hos-
tí – p. Gutena, predsedu Krajskej 
rady a podpredsedu Republikovej 
rady, Mgr. Matejíčkovú, sociálneho 
poradcu pre Banskobystrický kraj, 
primátorku mesta Mgr. Nadeždu 
Babiakovú a všetkých prítomných, 
ktorí si uctili minútou ticha zosnu-
lých členov. Schôdzu prišli pozdraviť 
detičky z Materskej škôlky 1.mája 
peknými básničkami, pesničkami, 
Náckovými vtipmi a tancom. 

Po voľbe návrhovej a volebnej 
komisie Správu o činnosti organi-
zácie za rok 2011 predniesla pred-

sedníčka ZO Anna Peťková. Aktivi-
ty ZO SZTP sú bohaté a rôznorodé: 
od návštevy kultúrnych podujatí, 
vlastivedných prechádzok po okolí, 
výletov do kúpeľných stredísk, re-
kondičného pobytu v Turčianskych 
Tepliciach, organizácie Športového  
dňa až po návštevy imobilných ob-
čanov. 

P. Ivan Madara prečítal Pozdrav-
ný list od predsedníčky Ústred-
nej rady SZTP Ing. Moniky Vrábe-
lovej. 6. júla t.r.sa bude po štyroch 
rokoch konať Zjazd tejto organi-
zácie. Účastníci jednohlasne zvo-
lili naň svojho zástupcu – p. Ivana 
Madaru. 

Na výročnej schôdzi sa odovzda-
li ďakovné listy – JUDr. Jozefo-
vi Benešovi, in memoriam, Ivano-
vi Beňovi a Zdenke Turánekovej. 
Správu o hospodárení prednies-
la Božena Havranová. Účastníci 
zvolili výbor, ktorý bude pracovať 

v predchádzajúcom zložení. Pred-
sedníčka ZO Anna Peľková pred-
niesla návrh Plánu práce na rok 
2012. Sú v ňom všetky podujatia, 
ktoré sa osvedčili v minulých ro-
koch. Budú sa propagovať v Štiav-
nických novinách. V závere sa po-
ďakovala všetkým sponzorom, 
ktorí podporujú činnosť štiavnic-
kej organizácie. Mestský úrad fi-
nancuje autobusovú dopravu do 
Podhájskej, mnohé firmy a jednot-
livci prispeli do bohatej tomboly a 
občerstvenia. Schôdzu spríjemni-
li pohodovými melódiami členovia 
hudobnej skupiny p. Paloviča. A tí 
šťastnejší si odniesli pekné ceny z 
tomboly. Prispeli do nej početné 
štiavnické firmy i jednotlivci, čím 
výhercov potešili.

Toto podujatie bolo aj príležitos-
ťou na družné debaty, čo ocenili naj-
mä osamelo žijúci občania.

Nora Bujnová

Výročná členská schôdza SZTP 
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Zber 
elektroodpadu 
v Banskej Belej

Výsledok zberu. foto zoltán mayer

Žiaci Základnej školy Banská 
Belá si v apríli, pri príležitosti Dňa 
Zeme, dali neľahkú úlohu. Popri 
každoročnom zbere papiera na-
zbierali 9 631 kg, vyzvali obyva-
teľov obce, aby doniesli ku škole 
staré elektrospotrebiče, ktoré im 
v bytoch prekážajú a už neplnia 
svoj účel. Takto sa zapojili do akti-
vít projektu s názvom Recyklohry, 
viac na www.recyklohry.sk. Ten, 
kto by navštívil našu obec a školu, 
našiel by tu žiakmi vyrobené pla-
gáty, informačnú nástenku a elek-
troodpad pri škole pripravený na 
odvoz, a aj v zbernej nádobe, ktorú 
si žiaci vyrobili sami. Nazbieralo sa 
1 100kg elektroodpadu.

V piatok 17. apríla 2012 sa dru-
hýkrát v našej obci zbieral elek-
troodpad a baterky. Žiaci, zberná 
hliadka, tento raz chodili od domu 
k domu a zbierali pri dverách do-
mov, bytov vyložený elektroodpad. 
Takto zozbierali aj to málo, čo ešte 
zostalo v domácnostiach – mobily, 
žehličky, kulmy, hriankovače, kan-
vice, použité baterky a iné. 

Mali sme dobrý pocit z toho, 
že výzvu žiakov podporili skoro 
všetci obyvatelia našej obce. Vy-
zbierali sa ďalšie kilogramy. Po-
tešilo nás, keď sme našli čo i len 
jednu malú baterku, a tým sme 
pomohli našej prírode. 

ZŠ Banská Belá

Už v túto sobotu 5. mája sa o 
18:00 uskutoční druhý ročník 
kvetinovej šou Flora Magica. 
Úspešné podujatie, ktoré sa 
vlani zaradilo medzi najlepšie 
podujatia mesta, sa právom 
dočkalo pokračovania. Svoje 
umenie predvedú špičkoví 
aranžéri kvetín zo Českej 
republiky a Slovenska.

Marie Bittnerová (ČR) sa v sú-
časnej dobre venuje predovšetkým 
interiérovej tvorbe, usporiadava-
niu odborných seminárov a škole-
ní. Pravidelne sa zúčastňuje na flo-
ristických súťažiach a umiestňuje sa 
na popredných miestach. Je súčas-
ťou redakčnej rady profesíjneho ča-
sopisu Floristika. 

Lucie Kulmanová (ČR) sa úspeš-
ne prezentuje na floristických súťa-
žiach (na Majstrovstvách ČR obsa-
dila 2. miesto). Pôsobí aj ako lektor 
a účinkuje v mnohých kvetinových 
šou, občas v televízii a je spoluau-
torkou učebnice floristiky. 

Tamás Vígh (SR) je mladý začí-
najúci florista a dizajnér s viacerými 
úspechmi. Najvýznamnejšie z nich 
sú víťazstvá na vlaňajšom ročníku 
Victoria regia a na Majstrovstvách 
SR vo floristike. Napriek mladému 
veku už dnes patrí medzi špičku vo 

svojom odbore.
Okrem ukážok umenia pri tvor-

be kytíc si návštevníci budú môcť 
vypočuť veselé rozprávanie súvisia-
ce s témou podujatia a prácou floris-
tov, ako aj rôzne rady a tipy na za-
chádzanie s kvetinami. Príťažlivá 
bude aj prehliadka viac ako 35 dru-
hov gerbier, ktoré si bude možné na 
podujatí zakúpiť. Chýbať nebude 
módna prehliadka na tému kvetín 
v réžii SPŠ S. Mikovíniho. Určite si 
nenechajte ujsť príležitosť vychut-
nať si toto podujatie, lístok naň je 
zároveň skvelým tipom na darček 
pre matky k ich sviatku.

Flora Magica sa uskutoční 5. mája 
od 18:00 v Kultúrnom centre, Kam-
merhofská 1. Lístky je možné zakú-
piť v Informačnom centre, Námestí 
sv. Trojice, v prípade väčších skupín 
ponúkame zaujímavé zľavy. 

Partnermi podujatia sú:
Tlačová agentúra Slovenskej re-

publiky, MY - regionálne noviny, 
Podujatie.sk, KamDoMesta.sk, Ho-
tel Grand – Matej, Slovenská auto-
busová doprava Zvolen, a.s., Stred-
ná priemyselná škola Samuela 
Mikovíniho a Město Moravská Tře-
bová. Rastislav Marko

Nezabudnuteľný darček

Študenti SPŠ S. Mikovíniho 
v Banskej Štiavnici odboru 
geodézia a kartografia 
obsadili v medzinárodnej 
konkurencii 3. miesto. V 
dňoch 20. - 22. apríla 2012 
organizovala SPŠ Oskara 
Winklera v Lučenci už 7. ročník 
geodetického pentatlonu, 
ktorého sa zúčastnila kvalitná 
medzinárodná konkurencia - 6 
slovenských, 5 českých a 4 
maďarské stredné školy, ktoré 
sa zaoberajú vyučovaním 
geodézie a kartografie. 

Školy vytvorili 31 trojčlenných 
družstiev, ktoré absolvovali 22 km 
trať, na nej plnili päť rôznorodých 
odborných úloh. Obvyklá dĺžka tra-
te býva v rozmedzí 15 – 25 km. K 
stanovištiam sa študenti dostali po-
mocou GPS a určených súradníc. 
Hodnotila sa presnosť a čas, ku kto-
rému sa pripočítali trestné minúty, 

ak sa študenti dopustili nepresnos-
tí. Aké úlohy čakali na študentov ?

stanovište: Určenie výmery plo-1. 
chy (domu a schodišťa)

stanovište: Horizontácia a cen-2. 
trácia geodetického prístroja to-
tálnej stanice na čas a presnosť
stanovište: Trigonometrické ur-3. 

čenie výšky objektu
stanovište: Nivelácia –určenie 4. 

prevýšenia niveláciou
stanovište : Teoretické otázky5. 

Naša škola vyslala do súťaže 2 
družstvá, 3. miesto v presnosti a cel-
kové 6. miesto vybojovali tretiaci v 
zložení: Adam Urbánek, Majka Maj-
dová a Jozef Brodziansky. 6. prieč-
ka v presnosti a celkovo 20. miesto 
si počkalo na družstvo Štefana Ku-
bíka, Lenky Hlaváčovej a Petra Var-
gu. Študentom ďakujeme nielen za 
reprezentáciu SPŠ Samuela Miko-
víniho, ale aj mesta Banská Štiav-
nica. Pedagogický dozor a zároveň 
úlohu rozhodcov plnili pedagógovia: 
Ing. Dalibor Kostra a Mgr. Martin 
Prokein.  Dalibor Kostra

Tím Strednej priemyselnej školy 
Samuela Mikovíniho v Banskej 
Štiavnici. foto beata chrienová

Krása v podobe kvetov. foto ján petrík, ml.

7. geodetický pentatlon

Oprava
V ŠN č.16/2012 bolo v článku 

Ekodeň v Banskej Štiavnici na str. 
5 pod fotkou uvedené Ing.T.Tibor. 
Správne má byť Ing. T.Tuhársky. 
Za vzniknutú chybu sa ospravedl-
ňujeme. redakcia ŠN
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V druhej polovici apríla ste 
mohli v Banskej Štiavnici 
stretnúť dvojicu nenápadných 
Holanďanov. Táto dvojica 
- manželia Jos a RietSpanbro-
ekovci - navštívili naše mesto 
nielen ako turisti, ale zároveň 
aj ako ľudia, ktorí sa podieľajú 
na príprave novej atrakcie 
Banskej Štiavnice s názvom 
Permonia. Jej brány sa otvoria 
v júli, a preto sme si nenechali 
ujsť možnosť porozprávať so 
zaujímavými ľuďmi.

ŠN: Prezraďte nám niečo o sebe.
JosSpanbroek (JS): Narodil som sa 
v roku 1937 v meste Bemmel, neskôr 
som študoval sochárstvo a po škole 
som sa vydal vlastnou cestou.

Vyučoval som umeleckú výcho-
vu na základnej škole, zhotovoval 
pohyblivé sochy na školské dvory a 
mal som aj vlastné bábkové divadlo. 
V roku 1976 som spoločne so svojou 
manželkou vytvoril Spelerij, miesto 
pre deti a ich rodičov, kde sa mohli 
hrať v jedinečnom prostredí, využí-
vaním vlastnej fantázie a kreativi-
ty. V roku 1983 sme sa presťahovali 
na väčšie miesto a začali s projektom 
Uitvinderj. Deti sa tu mohli obozná-
miť nielen s mojimi technickými vy-
nálezmi, ale aj priamo robiť na rôz-
nych strojoch. Môžu si vyskúšať 
prácu na lupienkovej píle, s vŕtačkou 
či rezačkou a každý nad 10 rokov sa 
môže aspoň na chvíľu stať skutoč-
ným zváračom.

Čím je projekt Uitviderij  
zvláštny?
JS: Uitvinderij je miestom, kde sa 
môžu deti oboznámiť s technikou a vi-
dieť ako sa veci vyrábajú. Vzhľadom 
na to, že väčšina priemyselných a re-
meselných aktivít sa dnes odohráva za 
zatvorenými dverami a nikto nevidí čo 
sa tam deje, je dôležité, že deti získa-
jú vedomosti priamo z procesu výroby 
vlastnoručným zhotovovaním jedno-
duchých vecí.

Čo vás privádza do Banskej 
Štiavnice?
JS: Prišiel som sem na pozvanie spo-
ločnosti Cultour, s.r.o. Spoločne hľa-
dáme spôsoby ako oživiť budovu bý-
valej cirkevnej školy v centre mesta 
a ako ju premeniť na atraktívnu bu-
dovu tak pre turistov, ako aj pre sa-
motných obyvateľov Banskej Štiav-
nice. Ja a moja manželka, vnímame 

z našich skúseností Banskú Štiavnicu 
ako veľmi príjemné mesto plné pria-
teľských a ochotných ľudí. Myslíme 
si, že má veľký potenciál pre cestov-
ný ruch a radi prispejeme k naštar-
tovaniu tohto projektu v prvých me-
siacoch.

Ako sme sa dozvedeli ďalej, Jos-
Spandboek pripravuje v rámci Per-
monie časť s názvom Vynálezovňa. 
Aj v Banskej Štiavnici si tak budú 
môcť deti vyskúšať výrobu origi-
nálnych vecí, s použitím náradia a 
zariadení určených pre deti, na zá-
klade osvedčených postupov z Ho-
landska. O projekte Permonia bu-
dete iste ešte počuť. Potešujúcou 
skutočnosťou je, že v centre oži-
je ďalšia budova a ostáva dúfať, že 
bude využívaná nielen turistami, 
ale aj obyvateľmi Banskej Štiavnice 
a okolia. redakcia ŠN

Budeme mať ďalšiu atrakciu

Manželia Jos a Riet Spanbroekovci. foto michal pálka

Klavírna súťaž 
v Novej Bani
V Základnej umeleckej škole 
v Novej Bani nás ovanula 
srdečná atmosféra. Všetko 
bolo pripravené a orga-
nizačne zabezpečené pre 
uskutočnenie prvého ročníka 
regionálnej klavírnej súťaže. 
V priestrannej koncertnej 
sále s kapacitou okolo 80 
miest na sedenie sa na pódiu 
skvelo nové koncertné 
krídlo. 

Je 25. apríl 2012. Prichádzame 
aj z Banskej Štiavnice s talentova-
ným žiakom 2. ročníka našej Zá-
kladnej umeleckej školy v Banskej 
Štiavnici Jakubkom Štirblom. Na 
prípravu sme mali necelé 2 mesia-
ce, ale veril som, že Jakub sa doká-
že rýchlo učiť, je spoľahlivý a má 
cit pre hudbu. Takých žiakov je to-
tiž ako šafránu. Preto som sa roz-
hodol, že skúsime. Na programe 
sme mali:Allegretto od J.K Vaňha-
la, Valčík od ruského skladateľa S. 
Majkapara, Skladbu "Medvedík" 
od T. Freša a v zálohe ešte Fugettu 
od C.Pavľučenka Na žiaka druhé-
ho ročníka náročný program, ale 
pre súťaž primeraný. Zaradený 
bol v druhej kategórii podľa veku 
do 10 rokov. Tentokrát bola účasť 
vysoká, aj úroveň v niektorých 
prípadoch až ďaleko nadpriemer-
ná. Vzhľadom na uvedené pod-
mienky môžem povedať, že náš 
borec zvládol svoje úlohy a zís-
kaním diplomu a umiestením v 
striebornom pásme dôstojne re-
prezentoval našu školu, a tým aj 
mesto. Zároveň prvýkrát videl a 
počul výkony iných súťažiacich od 
najmladších až po gymnazistov. 
Bola to cenná skúsenosť pre nás 
všetkých. Za vedenie ZUŠ ďaku-
jem aj Jakubkovej mamičke, pani 
Štirblovej, za odvoz a podporu. 

Ľubomír Počai

Každoročne si 22. apríla 
pripomíname Deň Zeme. Tento 
sviatok je venovaný nielen 
jarným oslavám, ale slúži aj 
na to, aby sme si pripomenuli 
miesto kde žijeme, ako žijeme, 
a ako sa o našu planétu 
staráme. 

Každoročne sa po celom sve-
te organizujú mnohé akcie ku Dňu 
Zeme, a ani naša škola nechce zao-
stávať. Prihlásili sme sa do dní Zele-
ných škôl, ktoré deň Zeme prežívajú 
aktívne, nielen obrázkom na násten-
ke. A ako sme teda oslavovali? Veľmi 
príjemne, a predovšetkým ekologic-
ky. V tento deň sme vôbec nepouži-
li počítače. Už od rána sme pokračo-
vali v celotýždňovom zbere papiera. 
Papier nosili do školy nielen žiaci, 

ale aj ich rodičia, súrodenci, či ľudia 
z okolia. Keď zazvonilo na prvú ho-
dinu, v niektorých triedach sa začalo 
krájať, strúhať, chystať. Tradične, aj 
tento rok, si každá trieda pripravila 
svoj vlastný stôl s výbornými zdra-
vými jedlami, ktoré deti (tie mlad-
šie za pomoci rodičov) pripravili. 
V hesle "Vieme, čo jeme" sa ukrý-
valo posolstvo tohtoročných zdra-
vých jedál. Rôzne šaláty, čaje, mie-
šané nápoje, nátierky, sladké racio 
koláčiky, cereálne muffiny, kuskus, 
rôzne jednohubky a veľa ovocia. Na 
tom všetkom sme si pochutnali. Na-
sledovala Burza nepotrebných vecí. 
Občas totiž nepotrebné veci netreba 
vyhadzovať, niekomu sa môžu veľ-
mi zísť. Deti nielen predávali svoje 
drobnosti za symbolickú cenu, ale 
hlavne vymieňali a dokonca aj da-

rovali iným spolužiakom. Po štvrtej 
vyučovacej hodine sa štvrtáci vybra-
li do kultúrneho centra, kde v rám-
ci projektu "Buď EKO, buď EÚ" boli 
pre nich pripravené zaujímavé akti-
vity. Žiačky z kolégia Zelenej školy 
si pripravili na námestí infostánok 
spolu s informačnými materiálmi 
a eko hračkami, ktoré vyrobili naši 
žiaci v rámci spomínaného projek-
tu. V rámci tohto podujatia mala 
príhovor aj pani primátorka. Ľudia, 
čo prešli okolo, sa mohli v našom 
stánku zastaviť a informovať, čo je 
Zelená Škola, aká je jej filozofia a čo 
na škole robíme. Deň Zeme by mal 
viesť ľudí k zamysleniu. Ako by sme 
zo Zeme mohli urobiť bezpečnej-
šie, zdravšie a príjemnejšie miesto? 
Deň Zeme by mohol byť častejšie, čo 
myslíte? Tatiana Adamská

Deň Zeme na Základnej škole J.Kollára

Dňa 2.mája 
2012 uply-
nul 1.rok, čo 
nás navždy 
o p u s t i l a 
naša mam-
ka, manžel-
ka a starká Emília Čunderlí-
ková. Tí, ktorí ste ju poznali, 
venujte jej tichú spomien-
ku. Spomínajú manžel, syn a 
dcéra s rodinou.

spomIenka
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oznamy, pozvánky
spomienky

oznamy

Oznam
Denné centrum 2 – Klub dôchod-
cov v Štefultove si dovoľuje Vás 
pozvať na zájazd do Komárna - 
námestie Európy a potom do Veľ-
kého Medera – termálne kúpalis-
ko. Poplatok na zájazd je 8,- eur, 
vstupné na kúpalisko si hradí 
každý osobitne. Termín zájazdu 
9.máj 2012 (streda). Odchod au-
tobusu od Horného mlyna o 6:00, 
z Križovatky o 6:15, predpokla-
daný návrat o 18:00. Prihlásiť sa 
môžete u p. Andrášekovej, č.tel.: 
045/692 15 98, príp. u našich čle-
nov v Dennom centre – Po – Št od 
13:00 – 16:00. Tešíme sa na vašu 
účasť! Výbor Denného centra

Jarná prechádzka
Výbor SZŤP v Banskej Štiavnici 
oznamuje svojim členom a priaz-
nivcom, že dňa 15.mája 2012 sa 
uskutoční jarná prechádzka prí-
rodou na trase Počúvadlianske ja-
zero – Holík a okolie. Sprevádzať 
bude spolu so sprievodným slo-
vom osvedčený a populárny Jozef 
Osvald. Po prechádzke vás bude 
čakať dobrý guláš s občerstvením 
u p. Petra Erneka. Odchod auto-
busu z Križovatky o 8:10. 

Ivan Madara 

Poďakovanie 
Ďakujeme MUDr. Streškovi a 
MUDr. Sedlárovej, ako aj sestrič-
kám a ostatnému personálu z In-
terného odd. nemocnice v Ban-
skej Štiavnici za starostlivosť a 
opateru v posledných dňoch ži-
vota nášho drahého zosnulého p. 
Gejzu Kováča. Smútiaca rodina 

Ďaku jeme 
v š e t k ý m 
p r í b u z -
ným, priate-
ľom a zná-
mym, ktorí 
sa prišli dňa 
28.4.2012 prišli rozlúčiť s na-
ším milovaným zosnulým 
Gejzom Kováčom. Chceme 
touto cestou poďakovať za 
dôstojnú rozlúčku p. primátor-
ke N.Babiakovej, J. Simonide-
sovej, p. Radjanskemu ml., p. 
Madarovi a Rákayovi. Ďaku-
jeme za slová útechy, prejavy 
sústrasti a množstvo kvetino-
vých darov. Smútiaca rodina

Dve ceny Nadácie Orange  
pre banskoštiavnický Kruh
Občianske združenie Kruh 
získalo od Nadácie Orange v 
jednom roku hneď dve ceny. 
Jedna cena sa viaže k projektu 
s názvom "Vodárenské 
tajchy – zóna oddychu", za 
ktorý združenie získalo cenu 
"Projekt roka 2011". Zároveň 
bolo združenie nominované 
na Cenu Nadácie Orange 2011 
za dlhodobý prínos v regio-
nálnom a komunitnom rozvoji. 

Na slávnostnom odovzdávaní 
cien, ktoré sa konalo 18. apríla v 
Bratislave, združenie obsadilo v mi-
moriadne silnej konkurencii úžasné 
2. miesto. Pri tejto príležitosti som 
požiadala o krátky rozhovor RNDr. 
Juraja Paučulu, jedného zo zaklada-
júcich členov a výkonného riaditeľa 
Kruhu.

Môžete nám na úvod v krátkosti 
predstaviť OZ Kruh?

Kruh je organizácia zameraná 
na prácu s deťmi, mládežou, rodi-
nou a komunitou. Vznikol v r.1998 
ako následnícka organizácia klubu 
Stromu života v Banskej Štiavni-
ci. Pôsobí najmä v oblasti ochrany 
kultúrnych a prírodných hodnôt a 
zlepšovania prostredia, ako aj roz-
voja osobnosti a vzdelávania.

Prečo práve kruh?
Je pre nás symbolom spoločné-

ho zdieľania a rovnocennosti. Aj pri 
našich stretnutiach obyčajne sedá-
vame v kruhu a práve v ňom sa ro-
dia nápady pre našu činnosť. Ale 
musím podotknúť, že sme kruh 
otvorený, otvorený novým ľuďom 
i novým myšlienkam. Zhodou okol-
ností aj umelecké stvárnenie ocene-
nia, ktoré sme od Nadácie Orange 
získali, je v tvare kruhu.

Môžete našim čitateľom priblí-
žiť ocenený prínos?

Venujeme sa širokému záberu 
projektov. Projekty zamerané na 
priame zlepšovania prostredia pri-
niesli všeobecne známe výsledky. 
Napriklad humanizácia pôrodníc-
keho oddelenia NsP v B. Štiavnici, 
ktorú iniciovala a projekt "Program 
pre nový život" koordinovala Mgr. 
Silvia Herianová v spolupráci s pri-
márom MUDr. Špílom. Tento pro-
jekt je aj výborným príkladom 

rozvoja darcovstva. Na zlepšenie 
technického vybavenia sme na na-
šom účte vyzbierali od sponzorov 
a individuálnych darcov vyše 1,18 
mil. Sk. Potešilo nás, že v interne-
tovom hlasovaní mamičiek sa naj-
lepšou pôrodnicou na Slovensku v 
roku 2011 stala práve štiavnická. 

Druhým projektom, ktorý inicio-
vala Silvia Herianová v spolupráci s 
MUDr. Kubinskou a Ing. arch. Ive-
tou Chovanovou, bolo zútulnenie ča-
kární detských ambulancií NsP v B. 
Štiavnici. Z fádneho priestoru sa vďa-
ka dobrovoľníkom a sponzorom stal 
priestor farebný, priateľský deťom. 

Tretím projektom bola výstav-
ba detského ihriska na Dolnej uli-
ci v B.Štiavnici. Projekt iniciovali a 
viedli Ing. arch. Adriana Zorvanová 
a MUDr. Danka Žemberová. Za pod-
pory sponzorov a za pomoci rodičov 
a obyvateľov bolo vybudované krás-
ne detské ihrisko, ktoré slúži dodnes. 

Čo je nesmierne dôležité k týmto 
projektom pripomenúť, všetky boli 
realizované dobrovoľníckou formou. 
Iniciátorky projektov vložili do pro-
jektov obrovské množstvo energie, 
voľného času a získali pre realizá-
ciu desiatky ďalších dobrovoľníkov. 

Kruh sa od počiatku venuje pro-
jektom v oblasti vzdelávania. Mno-
ho rodičov a detí sa zúčastnilo na-
šich projektov, zameraných na 
zlepšenie komunikačných zručnos-
tí, rodičovských kompetencií, roz-
voj tvorivosti a aktívne trávenie voľ-
ného času. Koordinátorkou týchto 
projektov je psychologička Mgr. Ta-
tiana Poláková. 

Kruh je zriaďovateľom súkrom-
nej materskej školy Nezábudka. 
Teší ma, že o škôlku je veľký záujem 
a že sa tu vytvorila pekná komunita 
rodín s deťmi. Som rád, že v škôlke 
pracuje skvelý tím a roky je prostre-
die škôlky miestom, kde sa chodím 

nabiť pozitívnou energiou. 
Ďalšou oblasťou našej činnosti je 

ochrana kultúrnych a prírodných 
hodnôt. Vydali sme doposiaľ päť 
knižiek autoriek Ing. arch. Andrey 
Nižňanskej a Ing. arch. Ivety Chova-
novej. Publikácie, zamerané na pri-
blíženie strácajúcich sa hodnôt ban-
skoštiavnických starých domov, si 
našli svojich čitateľov po celom Slo-
vensku. Kniha Štiavnické interié-
ry získala prestížne ocenenie ,,Naj-
krajšia kniha Slovenska 2010“. 

Z kategórie „priamej“ ochrany 
kultúrnych hodnôt je v úvode spo-
mínaný ocenený projekt. Týmto 
projektom sme nadviazali na akti-
vity z minulosti. Bolo pre mňa prí-
jemným prekvapením, koľko dob-
rovoľníkov sa nás zišlo na úprave 
okolia Vodárenských tajchov. Pro-
jekt mal okrem hmatateľného vý-
stupu aj ďalší dôležitý prínos. Na 
brigádach sme sa zúčastňovali so 
svojimi deťmi, ktoré nám pri práci 
pomáhali. To posilňuje moju nádej, 
že môžeme smerovať k lepšej ob-
čianskej spoločnosti. 

Aké sú plány OZ Kruh 
do budúcnosti?

Plánov je veľa. ale musím priznať, 
že mám aj rešpekt pred tým, čo prí-
de, lebo si uvedomujem množstvo 
úskalí a tém, ktoré treba zvládnuť. V 
spolupráci so Slovenským banským 
múzeom a Mestom Banská Štiavnica 
by sme chceli prispieť k obnove Sta-
rého mesta, odprezentovať doteraj-
ší archeologický výskum a sprístup-
niť pôvodné historické osídlenie., 
samozrejme v súlade so stanovis-
kom Krajského pamiatkového úradu 
a za účasti archeológov, architektov, 
kunsthistorikov. Ďalšou našou am-
bíciou je revitalizácia lokality Červe-
ná studňa, prípadne ďalších tajchov 
v okolí mesta, a to citlivo v súlade a 
harmónii s prírodou a v spolupráci s 
vodohospodármi, ochranármi a ďal-
šími. V najbližšom období sa pustí-
me aj do úprav okolia prameňa sv. 
Jána Nepomuckého. Však keď tu ch-
ceme žiť, tak sa treba pokúsiť urobiť 
svet okolo nás lepším. 

K významným oceneniam sr-
dečne gratulujeme a prajeme ešte 
veľa úžasných nápadov a úspešne 
zrealizovaných projektov!

Janka Bernáthová
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Júlia Popracová, 
kaderníčka salónu Júlia

Krumplové pagáčiky
(podľa certifikátu svatky Darinky 
Šagátovej z Diviak)

Potrebujeme: 1kg hladkej múky, 
2 celé vajcia, 40 dkg varené ze-
miaky v šupke, 2dcl oleja, 4 čajo-
vé lyžičky soli, ½ litra mlieka a 2 
kocky droždia a sezam. 
Postup: Do 1kg hladkej múky 
dáme 2 lyžičky soli,2dcl oleja, 2 
vajcia a urobený kvások. Cesto 
dobre vypracujeme a necháme 1 
hodinu kysnúť. Po vykysnutí ho 
rozvaľkáme na centimetrovú výš-
ku. Na rozvaľkané cesto nastrú-
hame celú Ceru a zemiaky, cesto 
poprekladáme z každej strany a 
necháme 20minút kysnúť. Roz-
vaľkanie a prekladanie cesta s 
kysnutím po 20 minút zopakuje-
me ešte 2 krát.
Cesto rozkrojíme na dve polovi-
ce a jednu polovicu cesta rozvaľ-
káme na výšku 1,5 cm a pohárom 
alebo formičkou vykrajujeme ces-
to. Surové pagáčiky potrieme žĺt-
kom a posypeme sezamom. Pe-
čieme približne 20 minút pri 180 
stupňoch.  Dobrú chuť!

Slovenský zväz protifašistických 
bojovníkov Základná organizácia 
Banská Štiavnica vás pri príležitosti 
výročia ukončenia 2. svetovej vojny 
pozýva 4. mája 2012 na spomien-
kový akt, spojený s položením kytíc 

pri príležitosti 67. výročia víťazstva 
nad fašizmom, ktorý naša ZO SZPB 
usporiada spolu s mestom Banská 
Štiavnica.

Program sa začína o 14:00 pri 
pamätníku Oslobodenia (nad Poš-

tou): Štátna hymna, báseň, polože-
nie kytíc, príhovor zástupcu mesta 
Banská Štiavnica, príhovor predse-
du ZO SZPB, hymnická pieseň.
Tešíme sa na vašu účasť!

Anton Greguss, Jaroslav Dudík

67. výročie víťazstva nad fašizmom

Dobrovoľný hasičský zbor, MHZ 
a Mesto Banská Štiavnica vás pozý-
va na Deň otvorených dverí 4. mája 
2012 od 9:00 pred Hasičskou zbroj-
nicou DHZ mesta Banská Štiavnica, 
Ul. Sládkovičova 15.

Program: 
Od 9:00 - 12:00 pre Materské a  -
Základné školy
Uvítanie  -

Prehliadka hasičskej zbrojni- -
ce a oboznámenie sa s históriou 
DHZ mesta Banská Štiavnica 
Ukážky zásahovej požiarnej tech- -
niky MHZ Banská Štiavnica 
Ukážky činnosti DHZ mesta  -
Banská Štiavnica (možnosť stať 
sa na chvíľu hasičom)
13:00 - 15:00 pre návštevníkov.  -
15:00 Členská schôdza a spolo- -
čenské posedenie pri príležitosti 

sviatku hasičov sv. Floriána.
Hasičská kapustnica.  -
Súťaž o najlepšieho hasiča  -
Príďte sa pozrieť, zapojte sa do 

súťaží a vyhrajte zaujímavé ceny. 
A čo ešte bude? No predsa sladká 
odmena pre detičky. Príďte hasiť, 
príďte zachrániť, príďte sa zabaviť, 
alebo si skrátka urobiť len príjemný 
deň. Tešíme sa na vás. 

Dobrovoľní hasiči 

Deň otvorených dverí

Radšej raz vidieť ako stokrát 
počuť... asi taký leitmotív by mo-
hol sprevádzať našu púť za ume-
ním, architektúrou a krásami Ta-
lianska. Prvá upršaná poznávacia 
destinácia-Benátky robí česť svoj-
mu menu. Voda, voda, všade samá 
voda. Ale my sa nenecháme odra-
diť. Nanajvýš dokúpime pršiplášte, 
či gumáky a môžeme spoznať čaro 
Venezie. Aspoň Chrám sv. Marka, 
námestie, gondoly, galériu s Tizia-
nom a Tintorettom, úzke uličky, a 
to všetko v Babylone národov sve-
ta... Čo možno uvidieť v priebehu 
piatich dní, keď celý svoj učiteľský 
život túžite zacítiť vône a atmosféru 
renesančnej Florencie? Máte naštu-
dované, vygooglované vedomosti, 
a predsa vás hlavné mesto Toskán-
ska zaskočí a okamžite vás vtiahne 
do fascinujúceho sveta chrámov, 
múzeí, palácov. V tej chvíli ľutuje-
te, že disponujete zlomkom času v 
renesančnom výkvete Európy. San 
Lorenzo so Sagrestiou Nuova, kto-
rú navrhol Michelangelo ako mau-
zóleum pre rodinu Medici, vo vás 
vyvolá pocity eufórie, zrazu stojíte 
blízko mramorových sôch génia. O 
chvíľu sa presúvame do Biblioteky 
Laurenziana, ktorej vstupnú halu 

načrtol Michelangelo a so zataje-
ným dychom vchádzame do 46 m 
dlhej knižnice-študovne. Kolego-
via z umeleckých odborov fotia o 
dušu, práve sme svedkami unikát-
nej výstavy kníh . Vedeli ste, že cen-
né knihy boli k stolom pripevnené 
reťazami, a tak chránené pred od-
cudzením? (Kto by už dnes kradol 
klasikov?). O chvíľu kráčame ča-
rovnými uličkami smerom k Dómu 
Santa Maria del Fiore, 4. najväčšie-
mu chrámu Európy. Kupola impo-
zantných rozmerov (výška 100 m a 
šírka 46 m) sa týči nad mestom a je 
jeho dominantou. Samotný dóm je 
prehnane dekoratívny a svoj súčas-
ný vzhľad získaval od 15. -19.stor. 
Neďaleké baptistérium so štyrmi 
mohutnými bránami zaujme bie-
lo-zelenou mramorovou výzdobou. 
Nasleduje Palazzo Veccio so sochou 
Michelangelovho Dávida (originál 
je v Accademii). Pred Galériou Uf-
fizi stojí dlhočizný rad, predstavu-
jem si 1,5 milióna návštevníkov 
slávnej svetovej galérie. Tešíme sa 
na originály - Botticelli, Leonar-
do da Vinci, Michelangelo- stojíte 
pred nimi a ste ohromení, očarení 
a vďační . Hľadáte A. Dúrrera, Ra-
faela, Tiziana a začína sa vám má-

liť. Málo času, množstvo ľudí, pri-
veľa dojmov... Kolega Ing.arch.P. 
Fabian nás upozornil, že florent-
ské umelecké bohatstvo môže vy-
volať tzv. Stendhalov syndróm... 
Lúčime sa s Florenciou a čaká nás 
Pisa a Verona. Šikmú vežu fotíme 
zo všetkým možných uhlov, čelí-
me náporu senegalských obchod-
níčkov, nakúpime pár suvenírov a 
uháňame do Verony. Shakespeare 
sa postaral nesmrteľnou tragédiou 
Romeo a Júlia o nepretržitý prílev 
turistov. Každý chce stáť pod bal-
kónom a mnohí ani netušia, že tu 
tvoril autor Božskej komédie, Dan-
te Alighieri. Popri Lago di Garda sa 
presúvame k Dolomitom, hoci pre-
vaľujúca sa hmla bráni výhľadom, 
niektorí sme ich úchvatnú zimnú 
scenériu zažili na vlastnej koži. Čo 
dodať na záver? Vari slová vďaky 
tým, ktorí nešetrili sprievodným 
slovom: p. M. Lešičkovi, Ing.arch 
P. Fabianovi, Ing. J.Totkovičovi a 
všetkým kolegom za skvelú atmo-
sféru v autobuse, ktorý bol síce lu-
xusom...FC Barcelona (ale skús-
te cestovať týmto autobusom, keď 
pár dní predtým domáci prehra-
li...). Takže viva Italia!

Beata Chrienová

Bella Florencia, Venezia,  
Pisa, Verona... Italia...

Zamestnanci SPŠ S. Mikovíniho na poznávacom zájazde v Taliansku

Pozvánka na 
Deň matiek
Živena – spolok slovenských 
žien v Banskej Štiavnici a 
Mesto Banská Štiavnica 
vás srdečne pozýva na Deň 
matiek, ktorý sa uskutoční 
v pondelok 14. mája 2012 o 
16,00 v Kultúrnom centre v 
Banskej Štiavnici. 

Príďte si pozrieť program, kto-
rý pre vás s láskou pripravili Vaše 
deti a vnúčatá. Bohatý kultúrny 
program, tombola a malé občer-
stvenie. Na príjemné posedenie s 
vami sa tešia organizátori. 

Sladká alebo slaná pozornosť z 
vašej kuchyne je vítaná. 

Organizátori
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Vážení lúštitelia!
Výhru vo výške 3,50 € si výherca 

môže prevziať v pokladni Klientske-
ho centra. Správne znenie krížovky 
z č.15/2012: „Človek dokáže skryť 
pred svetom všetko až na dve veci, 
že je opitý a že je zaľúbený“. Výher-
com sa stáva Jarmila Ivaničová, 
Hurbanova 16, Banská Štiavni-
ca. Srdečne blahoželáme!

V tajničke sa ukrýva výrok Picassa: 
A., Súčasť aromatických olejov, 

opuchlina česky, druh plesňového 
syra, vedro pri studni, B., Začiatok 
tajničky, C., Abakus, Thajsko za-
starane, osi, chuchvalec, D., Kovo-
vé, mlieko anglicky, Jolana, bál, E., 
Krídlo odborne, vlastnila, územie 
na Morave, druh kávy, F., Popevok, 
časť Bratislavy, Lenka, druh látky, 
ruská rieka, G., Ampér, prikrývka, 

platidlo, naklíčený jačmeň, 
dezinfekčný prostriedok, H., 
Rím, Veronika, pozeraj stra-
šiak detsky, I., Pokračova-
nie tajničky, pond, J., Krátky 
kabát, časť chôdze, zberanie, 
výroba obuvi, 

1., Podmienková spojka, 
hovorila A, obyvateľ Ruska, 
2., Neexistovala, v byte u 
seba, 3., Strach, 1.čs.kozmo-
naut, 4., Časť drevnej hmoty, 
podnik na predaj vína v Pane-
láku, 5., Hmyz podobný vče-
le, mačiatko, nikto, 6., Toto, 
moc, pokoj, 7., Poumývala, 
vodná rastlina, 8., Hlas žaby, 
farba na vlasy, koncovka zdrob-
nenín, 9., Nie po maďarsky, žen. 
meno 21.8., hradná turecká zbroj 
skr., 10., Gén, meno Chaplino-
vej manželky, stred slova zoslabia, 

11., Nástroje na veslovanie, nadá-
va, 12., Vták, spriadaj ľan, Ír bez 
dĺžňa, 13., Zrak, predložka, hlupák 
česky, 14., V poriadku, búchaj na 
dvere, éra, 15., Povzdych, hora, ne-

prijať – odmietnuť, 16., Počet ro-
kov, koniec tajničky, pascal.
Pomôcky: Blb, Siam, Kovo, Milk, 
Bobo, Anol.

Anna Rihová

kultúra
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Viac info: Mestský úrad, oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, 045/679 0 362, e-mail: kultura@banskastiavnica.sk

Kultúrne centrum vás pozýva
Flora Magica 2012: Farebné kúzlenie
5. máj 2012, od 18:00, Kultúrne centrum, vstupné: v predpredaji: 8,50 €, na mieste: 10 €
Po veľkom úspechu v roku 2011 prichádzajú do Banskej Štiavnice znovu špičkoví majstri v práci s kveti-
nami! Vychutnajte si výnimočné dve hodiny ukážok tvorby kytíc, vydražte si niektoré z nich alebo sa po-
tešte krásou množstva vystavených gerbier! Ideálny darček ku Dňu matiek, či romantickému víkendu vo 
dvojici!
Svoje umenie predvedú: 
Marie Bittnerová (ČR) sa v súčasnej dobre venuje predovšetkým interiérovej tvorbe, organizovaniu od-
borných seminárov a školení. Je zástupkyňou predsedu Českého svazu květinářů a floristů. Pravidelne 
sa zúčastňuje na floristických súťažiach a umiestňuje sa na popredných miestach. Je súčasťou redakčnej 
rady profesijného časopisu Floristika.
Lucie Kulmanová (ČR) sa úspešne prezentuje na floristických súťažiach (na Majstrovstvách ČR obsadi-
la 2. miesto). Pôsobí aj ako lektor a účinkuje v mnohých kvetinových šou, občasne v televízii a je spoluau-
torkou učebnice floristiky.
Tamás Vígh (SR) je mladý začínajúci florista a dizajnér s viacerými úspechmi. Najvýznamnejšie z nich 
sú víťazstvá na vlaňajšom ročníku Victoria regia a na Majstrovstvách SR vo floristike. Napriek mladému 
veku už dnes patrí medzi špičku vo svojom odbore.
Sprievodná výstava: Krása gerbier (dovezené priamo z Holandska)
O prekvapenia nebude núdza! Vstupné pre členky Živeny 5,- €

Filmový klub OKO: Banksy
Piatok 11.5., 19:00, 2,- €, USA / V. Británia, 2010, far., 86 min, MP 15
Legendárny britský streetartista a graffiti writer Banksy, ktorý zatiaľ neodhalil svoju identitu, a to ani 
napriek nominácii na Oscara, prináša do kín provokatívny mystifikačný dokument o street artovej scé-
ne. Excentrický francúzsky majiteľ obchodu Tonny Guetta má stovky hodín záznamov graffiti akcií, no 
márne pátra po tajomnom Banksym. Rozhodne sa podľa jeho vzoru stať sám kultovým umelcom. Pod 
pseudonymem Mister Brainwash (MBW) začne chrliť jeden artfeakt za druhým... 
Zábavný a vzrušujúci dokument o kulte pouličného umenia tento fenomén zároveň odhaľuje, no aj 
relativizuje a ironicky zhadzuje sebastrednosť niektorých umelcov. Banksy potvrdil, že rovnako ako 
vo svojom pouličnom umení vlastne spochybňuje aj túto scénu a tvrdí, že sa stala snobskou záleži-
tosťou.

Divadelná komédia: Mandarínková izba
2. jún 2012, od 19:30, Kultúrne centrum Banská Štiavnica
Skvelá divadelná komédia, v ktorej vystúpia M. Kramár, Z. Tlučková, B. Ondrejková a P. Topoľský. Réžia: 
Ľubomír Vajdička
Vstupné: predpredaj: Informačné centrum, Nám sv. Trojice, 045 694 96 53 - prvých 100 ks lístkov je 
možné zakúpiť v skvelej cene 10 €, ďalšie v predpredaj za 11 €. V Deň podujatia - 12 €.
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Tradičnou prvou časťou 8. 
ročníka Náckovej Štiavnice, 
uskutočneného dňa 27. apríla 
2012, bola jazda mimoriadneho 
historického motorového 
vlaku, štiavnickej Anče zo 
Zvolena do Banskej Štiavnice 
a späť. 

Krátko pred pol treťou hodinou 
odpoludnia pravidelným spojom 
odcestoval zo štiavnickej železničnej 
stanice do Hronskej Dúbravy štiav-
nický Nácko so svojou suitou, v kto-
rej nechýbali ani štiavnickí permoní-
ci z Materskej škôlky na Ulici 1. mája, 
členovia baníckeho spolku a hostia 
podujatia. Cestovalo sa pravdaže aj 
so súdkom piva Steiger, ktorého ob-
sah prispel k pohode cestujúcich, 
permoníkom postačila aj kofola. V 
Hronskej Dúbrave už na Nácka ča-
kala štiavnická Anča v podobe mo-
torového vlaku M 131 1053, jeho 
vypravenie zabezpečil Klub historic-
kej techniky pri Rušňovom depe vo 
Zvolene s finančnou podporou Mes-
ta Banskej Štiavnice a Železníc Slo-

venskej republiky. Po obligatórnom 
fotografovaní sa "Anča" tradičným 
hrmotom pohla smerom do Ban-
skej Štiavnice, po zastávkach v Ko-
zelníku a v Banskej Belej vláčik vbe-
hol do štiavnického tunela, tma vo 
vagónoch bola najväčším zážitkom 
hlavne pre deti. Cestujúcich obšťast-
ňoval Nácko, ktorého interpretoval 
Ján Furinda, írečitými vtipmi a po 
príchode do Banskej Štiavnice na-

sledovalo záverečné fotografovanie 
pred "Ančou". Po ňom už nasledoval 
pochod do reštaurácie Kachelman, 
kde sa uskutočnil o 17:00 hod. hlav-
ný program. 

Malá zastávka bola už tradične 
pred domom Ing. Ladislava Som-
bathyho, najstaršieho člena baníc-
keho spolku, ktorý Nácka so suitou 
pozdravil a aj náležite pohostil.

Milan Durbák

kultúra

•1.str. Pripomenul publiku dote-
raz vydané publikácie o Náckovi a 
prečítal úryvky z pripravovanej kni-
hy Už na baňu klopajú. 

Toto podujatie je aj súťažou o naj-
lepší vtip, anekdotu, Náckov príbeh. 
Hneď na úvod zaujala škôlkarka 
Sára Havranová, ktorá všetkých po-
bavila pekne a detsky bezprostred-
ne prednesenými vtipmi o Náckovi. 
Porota za víťaza určila Milana Šes-
táka. Obecenstvo bavil moderátor 

Ján Furinda, ktorý neúnavne načie-
ral do svojej bohatej studnice Nác-
kových príbehov.

V závere dve trojčlenné družstva, 
zložené zo zástupcov Baníckeho 
spolku, Živeny a jedného dobrovoľ-
níka z radov divákov, si zmerali sily 
v znalostiach štiavnického nárečia. 
Boj bol veľmi tesný, o 1 bod zvíťa-
zilo družstvo pod vedením Antona 
Gregussa.

Takmer dvojhodinovú zábavu 

zorganizovali a ceny do súťaží ve-
novali Banskoštiavnicko-hodruš-
ský banícky spolok, Živena - spolok 
slovenských žien, Pohronské osve-
tové stredisko – Pracovisko Banská 
Štiavnica a Mesto Banská Štiavni-
ca.

Podujatia podobného druhu vý-
razne prispievajú k udržiavaniu ba-
níckych tradícií a sú aj príjemným 
spoločensko-kultúrnym stretnu-
tím.  Nora Bujnová

Na Náckovej Štiavnici...

Pred Ančou - štiavnickým motoráčikom. foto lubo lužina

SPŠ Samuela Mikovíniho v 
Banskej Štiavnici organizovala 
ďalší ročník súťaže Svet okolo 
nás pre žiakov základných 
škôl. 

V tomto ročníku bola súťaž roz-
delená na dve časti – fotografickú a 
literárnu a obe boli zamerané na ži-
votné prostredie. Celkovo sa do nej 
prihlásilo 108 žiakov z 32 ZŠ z ce-
lého Slovenska, ktorí prostredníc-
tvom internetu zaslali svoje diela. 
Posúdila ich odborná porota a aj ve-

rejnosť prostredníctvom hlasovania 
cez internet. Pán Peter Ernek veno-
val 6 žiakom pobyt s plnou penziou 
v jeho rekreačnom zariadení Penzi-
ón pod Sitnom na Počúvadle, ktoré-
mu vyjadrujeme za to veľké poďako-
vanie. Pobyt sa uskutočnil v termíne 
25. - 27. apríla 2012 a zúčastnili sa 
ho Alexandra Orálková (ZŠ s MŠ 
Dubnica nad Váhom), Martina Bis-
tová (ZŠ s MŠ Š. Moysesa, Žiar nad 
Hronom), Adriana Rusnáková a Pet-
ra Štitnická (ZŠ I. B. Zocha, Revúca), 
Natália Dvorská a Martina Lúžna 

(ZŠ s MŠ Hontianske Moravce).
V tomto čase boli v Penzióne pod 

Sitnom ubytovaní aj žiaci študijné-
ho odboru životné prostredie z SPŠ 
Samuela Mikovíniho, ktorí počas 
troch dní vykonávali terénne cviče-
nia z odborných predmetov. Všetci 
žiaci spolu s vyučujúcimi boli veľ-
mi spokojní s ubytovaním, bohatou 
stravou a tiež prístupom ochotných 
zamestnancov tohto penziónu. Pre-
to sa im chcem v mene všetkých zú-
častnených aj touto cestou poďako-
vať. Miroslav Jausch

8. ročník Náckovej Štiavnice 

Súťaž: Svet okolo nás

Katolícke 
gymnázium 
na Apple 
konferencii 
v Budapešti
Dňa 5. apríla sa štyria zástup-
covia Katolíckeho gymnázia 
sv. Františka Assiského 
zúčastnili Apple konferencie 
v Budapešti. Účastníkmi 
konferencie boli zástup-
covia škôl zo Slovenska, 
Maďarska a okolitých krajín. 
Konferencia bola zameraná 
na predstavenie produktov 
firmy Apple, konkrétne 
iPad-ov a ich využitie vo 
vyučovacom procese. 

Prednášajúci boli učitelia (z Ír-
ska a z Austrálie) a odborný za-
mestnanci spoločnosti Apple. 
Každý účastník dostal svoj vlast-
ný iPad a mohol si priamo odskú-
šať všetky prezentované aplikácie. 
Predstavená bola aj komunikácia 
medzi iPad-om a Apple TV, ktorá 
umožňuje prepojenie a zobrazo-
vanie obsahu zariadenia priamo 
na TV alebo projektore. Súčas-
ťou bol aj workshop, prezentova-
nie vyučovacej hodiny, kde my ako 
žiaci sme mohli poslať prednáša-
júcemu, ako učiteľovi, svoje vlast-
né cvičenie priamo na jeho zaria-
denie. Nechýbala ukážka aplikácií, 
ktoré umožňujú tvorbu interak-
tívnych kníh buď z internetových 
podkladov alebo pripravených 
vlastných materiálov, tvorba tes-
tov a tvorba vyučovacích lek-
cií, ktoré sa opätovne môžu za-
slať žiackym zariadeniam. Prečo 
by mali žiaci nosiť do školy veľké 
tašky s knihami, keď všetko môžu 
mať v relatívne malom zariadení 
vrátane pomôcok, ako sú naprík-
lad mapy alebo 3D kostra?

Všeobecne platí názor, že tab-
lety alebo iPad-y sú len hračky pre 
"veľké" deti. Ale závisí to od toho, 
z akého uhla sa na to pozeráme. 
Ak pod tým vidíme len sociálne 
siete a hry, tak áno, sú to hračky. 
Ale ak pod tým vidíme tie správne 
aplikácie a trochu iné využitie, do-
stávame silný nástroj, ktorý prav-
depodobne bude určovať smer, 
akým sa má uberať vyučovanie na 
všetkých typoch škôl od materskej 
školy po vysokú školu. A presne 
ten iný pohľad bol tam predstave-
ný. A podarilo sa to dokonale. 

Katolícka spojená škola
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V sobotu 26. mája 2012 sa 
v obci Štefultov uskutoční 
už 4. ročník Štefultovskej 
desiatky. 

Prezentácia na cestný bežecký 
pretek sa začína o 9:00 pri Dome 
kultúry, štartovné je 2 €. Prihláš-
ky posielajte na Tomáš Potančok, 
Moyzesa 16, 969 01 Banská Štiav-
nica, tel.: 0905 883 802, e-mail: 
mimi@mcnet.sk.

 
Program:
09:00 - Otvorenie kancelárie prete-
kov
11:00 - Štart predškolský vek
11:15 - Štart mladšie žiactvo

12:00 - Štart staršie žiactvo
13:00 - Štart dorastenci, dorasten-

ky, muži A, B, C, D, ženy E, F
Organizátori

šport

Množstvo nepremenených 
šancí na oboch stranách.
IV. liga - juh 19.kolo dospelí
FK Sitno Banská Štiavnica - FK 
PS Hliník nad Hronom 2:0 (2:0)
Pažout, Necpal, Hanzlík A., Dulaj, 
Hanzlík P., Andraščík (58.’ Ferenčik 
st.), Halát, Barák N. (82.’ Hrabko), 
Urgela, Kminiak, Šíma (68.’ Pastier).

Za krásneho, skoro letného po-
časia sa hral obojstranne útočný 
futbal s množstvom šancí na oboch 
stranách .Do vedenia sme sa dosta-
li v 12.min. gólom Kminiaka, kto-
rý zo 16 metrov spoza hráča stre-
lou po zemi k tyči otvoril skóre. V 
22. min. Urgela prešiel od polovice 
ihriska pekným sólom pomedzi sú-
perovými hráčmi a prudkou strelou 
nedal šancu hosťujúcemu branká-
rovi a zvýšil na konečný výsledok. 
Hostia neprišli brániť, ale snažili 
sa o rýchle protiútoky, do ktorých 
sa dostávali po zbytočných stra-
tách lôpt našich hráčov v strede ih-
riska. Z jedného takéhoto prečísle-
nia nám v 34 min. nastrelili tyč a 
37.min hosťujúci hráč vo vyloženej 
šanci minul našu bránu.

Na začiatku druhého polčasu sa 
dostal do sľubnej šance Kminiak, 
no z 5 metrov nedokázal skóro-
vať. Brankár Pažout sa vyznamenal 
v 61. minúte, keď zneškodnil vý-
bornú šancu hostí. O niekoľko mi-
nút Šima po centri minul hlavou 
bránku hostí. V 70. minúte zahrá-
val Kminiak priamy kop, jeho prud-

ká strela však skončila na tyči, lopta 
sa znovu k nemu dostala, no bran-
kár hostí jeho strelu bravúrne zneš-
kodnil. Potom mali šancu hostia, 
no znovu nedali, do konca zápasu 
sa už nič nezmenilo a tri body zo-
stali doma.

Ostatné výsledky
Poltár - Štiavnické Bane 3:1 (2:1)

Tabuľka po 19. kole
1 FK 34 Brusno 19 17 2 0 64:9 53
2 Sitno Banská Štiavnica 19 12 3 4 38:21 39
3 MFK Revúca 19 10 3 6 32:19 33
4 ŠK Čierny Balog 19 9 5 5 37:26 32
5 ŠK Badín 19 10 2 7 34:30 32
6 Baník Štiavnické Bane 19 8 7 4 29:28 31
7 Jednota Málinec 19 9 2 8 27:38 29
8 JUPIE BB - Podlavice 19 8 2 9 35:33 26
9 FK Jesenské 19 7 4 8 25:28 25

10 FC Slovan Divín 19 6 4 9 36:37 22
11 SKLOTATRAN Poltár 19 6 2 11 23:22 20
12 Prameň Kováčová 19 5 4 10 23:38 19
13 FTC Fiľakovo 19 3 2 14 16:40 11
14 PS Hliník nad Hronom 19 1 2 16 19:69 5

IV. liga - juh 19.kolo dorast
FK Sitno Banská Štiavnica - FK 
PS Hliník Nad Hronom 3:2 (1:1)
góly: Pastier 2, Čík
Židík, Malatinec, Čik, Ladický, Potan-
čok, Neuschl, Déneši, Pastier, Petro, 
Ďurovič, Zupka.

V priemernom zápase naši doras-
tenci dvakrát prehrávali ,no napo-
kon sa im podarilo otočiť výsledok a 
získali potrebné tri body v boji o zá-
chranu v súťaži.

III.liga 13.kolo starší žiaci 
Sitno Banská Štiavnica - Brusno 
4:0 (3:0) góly: Šemoda 3, Greguš 

III.liga 13.kolo mladší žiaci
Sitno Banská Štiavnica - Brusno 
3:3 (1:0) góly: Horák 2, Binder

Diváci videli v oboch zápasoch 
žiackych mužstiev dobrú hru z 
oboch strán.

II.trieda 13.kolo dospelí
Šašovské Podhradie - FK Sitno 
Banská Štiavnica "B" 3:2 (1:1)
Kraják, Binder, Žikla, Čik, Židík, Bo-
roška (76.’ Sľuka), Majerský, Kmeť, 
Pajerský, Baranec, Kružlic, Potančok

Naši hráči už na začiatku zápasu 
mohli rozhodnúť o výsledku, keď 
mali množstvo šancí, no nepreme-
nili ich, čo sa im vypomstilo a odišli 
domov bez bodu.

Ostatné výsledky
Prenčov - Horné Hámre 0:7 (0:5)

Kam na futbal
IV.liga dospelí 6.5., 16:30
Baník Štiavnické Bane - Sitno Ban-
ská Štiavnica 
IV.liga dorast 5.5., 15:00
OŠK Hodruša - Sitno Banská Štiav-
nica 
III.liga 13.kolo starší a mladší 
žiaci 5.5., 10:00 a 12:00
OTJ Hontianske Nemce - Sitno 
Banská Štiavnica
II.trieda dospelí 5.5., 16:30
Sitno Banská Štiavnica "B"- Banská 
Belá (6.5. o 16:30)
Malá Lehota - Prenčov 

Ivan Javorský, Ivan Beňo

Po troch prehrách v rade sme 
konečne bodovali naplno

XVii. ročník 
ceny Popradu 
v plávaní
V dňoch 14. – 15. 4. 2012 sa v 
Poprade konal 17. ročník medzi-
národných plaveckých pretekov 
v plávaní. Na plaveckých prete-
koch s mimoriadne veľkou účas-
ťou štartovalo 528 pretekárov zo 
49 klubov zo Slovenska, Česka, 
Maďarska, Poľska, Ukrajiny a Iz-
raela. Medzi nimi nechýbali ani 
plavci z Plaveckého klubu Banská 
Štiavnica.

Ženy 15 ročné a staršie
Tenkelová Denisa: 50 m znak - 
31.89 - 2., 100 m znak - 1:08.86 - 
2., 50 m motýľ - 31.45 - 3., 100 m 
motýľ - 1:08.04 - 2.
Maruniaková Monika: 50 m pr-
sia - 38.96 - 9., 50 m motýľ - 32.11 
- 7., 100 m motýľ - 1:10.57 - 4., 
200 m poloha - 2:40.77 - 9.

Ženy 13 – 14 ročné 
Beracková Michaela: 50 m voľ. 
sp. - 32.26 - 28., 100 m voľ. sp. - 
1:13.15 - 35., 50 m motýľ - 36.39 - 
16., 100 m motýľ - 1:23.15 - 13.

Ženy 11 – 12 ročné 
Potančoková Timea: 100 m pr-
sia - 1:45.49 - 32.

Ženy 9 – 10 ročné 
Lepáčeková Paulína: 50 m prsia 
- 58.64 - 18., 100 m prsia - 2:01.93 
- 13.

Muži 15 roční a starší 
Adamský Marián: 50 m voľ. sp. - 
26.25 - 15., 100 m prsia - 1:15.09 
- 15., 50 m motýľ - 27.96 - 5., 100 
m motýľ - 1:02.95 - 8.
Longauer Jakub: 50 m voľ. sp. - 
30.29 - 60., 50 m motýľ - 32.72 - 
39., 100 m motýľ - 1:19.00 - 35.

Muži 13 – 14 roční 
Ernek Matej: 50 m voľ. sp - 30.03 
- 11., 100 m voľ. sp. - 1:06.07 - 16., 
100 m znak - 1:17.48 - 12., 50 m 
motýľ - 32.77 - 9., 100 m motýľ - 
1:14.62 - 11.
Orság Dalibor Daniel: 50 m 
prsia - 37.58 - 6., 100 m prsia - 
1:23.07 - 8., 200 m prsia - 3:02.30 
- 26.

Muži 11 – 12 roční 
Ernek Šimon: 50 m prsia - 45.94 
- 7., 100 m prsia - 1:34.76 - 6., 200 
m prsia - 3:27.76 - 46.
Plavecký klub Banská Štiavnica

Štefultovská desiatka r. 2011. foto peter sliacky

Štefultovská desiatka
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reality

služby

práca

inzercia

InzercIa

Mám skončenú SOA s maturitou,  �
1-ročnú prax na ekonomickom úseku, 
VP skup. B. Hľadám si zamestnanie 
zodpovedajúce môjmu vzdelaniu, 0918 
595 635, hrnciarova.m@gmail.com

Predám pozemok na Štefultove,  �
tel.č.: 0903 121 901

Predám pozemok pod Banskou Be- �
lou, 5 976 m², cena: 6 000,- eur, tel.č.: 
0944 164 590

Predám pozemok v BŠ, časť Šte- �
fultov 3 750 m² na slnečnom mies-
te, prístupová cesta priamo k pozem-
ku, inžinierske siete 50 m od pozemku, 
viac informácií na telefónnom čísle:  
0908 531 348

Kúpim na Jergištôlni pozemok, ale- �
bo starú ruinu, viac informácií na tele-
fónnom čísle: 0908 531 348

Predám 2-izbový byt prerobený pod  �
Kalváriou, viac informácií na telefón-
nom čísle: 0949 116 132

Prenajmem 2 – izbový čiastočne za- �
riadený byt na sídlisku Drieňová, tel.č.: 
0905 706 915

Dám do prenájmu 3 – izbový byt na  �
Drieňovej, cena 300 € vrátane energií, 
tel.č.: 0907 809 659

Predám RD na Križovatke, tel.č.  �
0907 684 491 

Predám 2-izbový byt na Drieňovej,  �
cena dohodou, viac informácií na tele-
fónnom čísle: 0911 244 984

Prenajmem 2-izbový byt v centre  �
mesta, 0910 269 505, 0949 116 142

Predám starší RD s veľkou záhradou,  �
na slnečnom peknom mieste v obci De-
kýš za 31 500,- €. Dohoda možná. Kon-
takt 0918 993 477.

Ponúkam na prenájom skladové  �
priestory na Ul.Brezová 2. Sklady majú 
rozlohu 100 a 200 m². Cena dohodou, 
viac informácií na telefónnom čísle: 
0910 744 144, 0905 744 144

Lokše na objednávku. Nad 10 ks  �
0,30€/ks. Tel.: 0907 817 186

Ponúkam stavebné práce - obklady,  �
dlažby, omietky, stierky, pokládky plá-
vajúcich podláh, murovanie komínov, 
tel.č.: 0907 859 838

Poskytujem spracovanie jednoduché- �
ho a podvojného účtovníctva, persona-
listiky a miezd, tel.č.: 0908 918 706 

Dovoz dreva – suché štiepané, met- �
rovica, palety, brikety, stavebniny, štr-
ky, piesky, brizolit a iné, 0903 121 901

Kúpim starý drevený betlehem,  �
tel.č.: 0907 710 630

Predám novú digitálnu liaheň na hy- �
dinu, cena 129€, tel.č.: 0907 181 800

Spojky, výfuky, rozvody, ramená a  �
čapy a iné autodiely, 0907 181 800

Pílenie palivového dreva na klátiky.  �
Tel.č.: 0918 858 600

Predám palivové drevo, 0944164590 �
Predám W GOLF II. 1,6 D, 5 dvero- �

vý, dobrý T.S., tmavá červená metalí-
za. Garážovaný, ťažné zariadenie L+Z 
gumy na diskoch. Cena 800 € + doho-
da, tel.č.: 0904 961 227

Predám prívesný vozík d.1,80 m.,  �
š.1,10 m., 13 kolesá. S.T.K. 5.9.2013. 
Cena 200 €, tel.č.: 0904 961 227

Predám nabíjačku domácej výroby s  �
plynulou reguláciou prúdu a napätím 
6-12 V, najlepšie osobný odber, tel.č.: 
0902 114 052

Predám dámske svadobné šaty rôz- �
nych strihov a veľkostí, detské šaty na 
sv. prijímanie, rôzne doplnky, ozdo-
by na autá a iné, tel.č.: 045/691 28 94, 
0905 944 087

Predám kočík 3-kombináciu, ružo- �
vej farby, pekný, zachovalý po jednom 
dieťati. Cena 99,90€ - dohoda možná. 
Kontakt: 0918-993477.

najlepšie ceny v meste

CITYCITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

H-strechy - Ján Hikl: tesár - stolár
Tesárske, pokrývacie práce, 

rekonštrukcie, montáž strešných 
okien, sadrokartónov, plávajúcich 

podláh, stolárske práce

Sv. Anton 218,  
0918 167 561, 045/693 12 09 

e-mail: jan.hikl@mcnet.sk

DONER KEBAB Banská 
Štiavnica vám ponúka je-
dlá s kuracím, morčacím 
kebab mäsom s prílohami 

k vám domov. 
Sme aj na facebooku. 

Tel.č.: 0904 334 548 


