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Druhá májová nedeľa je veno-
vaná v mnohých krajinách mat-
kám. Tento staronový sviatok 
sa každoročne oslavuje aj v 
našom meste.

Živena, spolok slovenských žien, 
spolu s Mestským úradom pozva-
li v pondelok 10. mája do hotela 
Grand-Matej banskoštiavnické 
matky a staré matky. Krátko pred 
16. hodinou sa priestranná kavia-
reň zaplnila do posledného miesta.

Krátky príhovor predniesol vice-
primátor Ing. Juraj Čabák. Spome-
nul viacero podôb lásky, z ktorých 
láska materinská   nikdy nezovšed-
nie. V slávnostnom prípitku zaželal 

mamičkám veľa pozornosti, lásky a 
vďačnosti od najbližších.

A potom sa predstavili tí naj-
menší – deti z MŠ vo Svätom An-
tone peknými pesničkami i básnič-
kami. Publikum nadchli najmenšie 
Texasky – „roztlieskávačky.“  Sú to 
naozaj pohybovo nadané deti, kto-
ré výborne cítili hudbu a rýchlym 
rytmickým tancom si vyslúžili po-
tlesk na otvorenej scéne. 

S dojatím prítomní sledovali vy-
stúpenie klientov Červeného kríža. 
Aj tieto, väčšinou dospievajúce deti, 
napriek mentálnemu a rečovému 
hendikepu, sa básňami a piesňami 
pridali ku gratulantom.
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Poďakovanie ku Dňu matiek
Drahé mamky, staré a prastaré mamky patrí vám úcta a uznanie...

Vzájomná návšteva partnerských miest udržuje vzťahy aj medzi školami

Nadviazanie družby so ZŠ v M. Třebovej
V dňoch 28.apríla až 1.mája 
2010  sa žiaci našej školy spolu 
s pánom riaditeľom a dvoma 
pedagogickými zamestnan-
cami zúčastnili návštevy dru-
žobnej školy ZŠ J. Palackého 
v Moravskej Třebovej. Počas 
nášho pobytu si naši chlapci a 
dievčatá zmerali sily s českými 
rovesníkmi vo fl orbale a zú-
častnili sa pretekov v plávaní.

 Žiaci ZŠ J. Horáka sa nedali za-
hanbiť a boli výborní. Zúčastnili 
sme sa vyučovacieho procesu na 
I. stupni, kde žiaci nádherne reci-
tovali slovenské básničky, spievali 
slovenské pesničky a nádherne 
nám celá trieda zahrala na fl au-

tách. Starší žiaci nás ohúrili per-
fektne pripravenými fyzikálnymi 
pokusmi.

Celý čas sa o nás vzorne starali 
nielen českí kolegovia, ale aj žiaci, 
ktorí trávili s našimi deťmi 24 ho-
dín a nadviazali vzájomné kama-
rátstva. Dopriali nám aj množstvo 
zábavy, či už denne sa vyšantiť v 
bazéne alebo zahrať si spoločne 
bowling. Oboznámili sme sa s his-
tóriou Moravskej Třebovej, prezre-
li sme si historické pamiatky, zá-
mok, mučiareň a absolvovali sme 
výlet Mladějovskou úzkokoľajnou 
železnicou po okolí. Páčil sa nám 
aj výstup na rozhľadňu Pastýřka, 
z ktorej bol nádherný výhľad na 
celý Pardubický kraj. V tento deň 

vo večerných hodinách, na spo-
ločnom stretnutí s pedagogickým 
zborom, podpísali slávnostne ria-
ditelia partnerských škôl medzi-
národnú dohodu o spolupráci a 
partnerstve. 

V piatok sme boli na slávnost-
nom vyhodnotení V. ročníka me-
dzinárodnej súťaže „Pod modrou 
oblohou“. Je to súťaž výtvarníkov 
cez kresbu na počítači. Tohtoročná 
téma bola „Naša modrá planéta“. 
Za účasti hajtmana kraja, minister-
ky školstva a zástupcov sponzor-
ských fi riem (Microsoft , ORCZ, a 
pod.) riaditeľov a pedagógov škôl 
z Českej republiky, zo Slovenska, 
Poľska a Ruska boli ocenení a vy-
hodnotení... 4.str.

V hoteli Grand –  Matej sa konalo podujatie ku Dňu Matiek



2 13. mája 2010NOVINKY Z ÚRADU

Mestská polícia 
informujeZ diára primátora

Oznam

Bolo...

8. 5. 

Rybárske preteky dospelých na 
Počúvadlianskom jazere. 
9. 5.

Detské rybárske preteky na 
Belianskom jazere.

10. - 12. 5. 

Primátor mesta spolu s dele-
gáciou v zložení: riaditeľ SBM 
PhDr. J. Labuda, CSc., riaditeľ ZŠ 
J. Horáka Mgr. J. Maruniak, ria-
diteľka ZSŠOS PhDr. V. Gregáňo-
vá, dekan Mgr. M. Pikala, evanje-
lická farárka Mgr. L. Kusendová, 
projektový manažér M. Kapusta 
a pracovníčka Odd. kultúry , CR 
a športu Ing. Ivana Nikolajová sa 
zúčastnili na pracovnej návšteve 
partnerského mesta Hűnenberg 
(Švajčiarsko). Stretnutia sa usku-
točnili z iniciatívy a na pozvanie 
švajčiarskej strany, ktorá navrhla 
rokovania o spolupráci v oblasti 
školstva, odpadového hospodár-
stva, turizmu, kultúry, mládeže a 
cirkví.    
13. 5.

V Banskej Štiavnici sa usku-
točnilo pracovné stretnutie pri-
mátora mesta s členmi nórskej 
delegácie na čele s veľvyslanky-
ňou J. E. Trine Skymoen, ďalej 
so zástupcami Diplomatického 
protokolu Kancelárie prezidenta 
SR a Diplomatického protokolu 
Ministerstva zahraničných vecí 
SR ohľadom pripravovanej náv-
števy delegácie z Nórska.  

Bude...

14. 5.

Účasť na workshope organizá-
cie Človek v ohrození v spoluprá-
ci s Višegrádskym fondom, ktorý 
je zameraný na sociálne odkáza-
né komunity. 
18. 5.

Zasadnutie Mestskej rady.

19.- 20. 5.

Uskutoční sa rokovanie XX. 
Snemu združenia miest a obcí 
Slovenska.

20.5.  

Zasadnutie Komisie na ko-
ordináciu úloh ochrany lokalít 
svetového kultúrneho dedičstva, 
ktorú zastrešuje Ministerstvo 
kultúry SR. 

Andrea Benediktyová 

Dňa 5.5.2010 bola hliadka 
MsPo privolaná na Ul. Vodáren-
ská v Banskej Štiavnici, kde  sa 
voľne  pohyboval pes, ktorý ohro-
zoval okoloidúcich ľudí. Hliadka 
MsPo po príchode na miesto zis-
tila majiteľa psa. Priestupok bol 
riešený v zmysle zákona SNR č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch  v 
znení neskorších predpisov  v 
blokovom konaní.

Dňa 5.5.2010 bolo na útvar 
MsPo oznámené, že na Ul. 
S.H.Vajanského  v Banskej Štiav-
nici dochádza k susedskej hádke.   
Hliadka MsPo po príchode na 
miesto zistila, že  Ľ.S. z Banskej 
Štiavnice vulgárne napáda  svoju 
susedu J.K. z Banskej Štiavnice. 
Priestupok proti občianske-
mu spolunažívaniu je v riešení 
MsPo.

Dňa 9.5.2010 bolo na útvar 
MsPo oznámené, že neznáma 
osoba vysypala nad Komorov-
ským jazerom  staré pneumatiky. 
Hliadka MsPo po príchode na 
miesto zistila, že pneumatiky na 
uvedené miesto vysypal P.K. z 
Banskej Štiavnice, ktorý ich chcel 
použiť na pálenie májovej vatry. 
Pneumatiky boli z uvedeného 
miesta odstránené a priestupok 
bol riešený v zmysle zákona SNR 
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch  v 
znení neskorších predpisov.  

Dňa 9.5.2010 MsPo zabezpe-
čovala počas konania Rybárskych 
pretekov na Počúvadlianskom 
jazere bezpečnosť a plynulosť 
cestnej premávky a verejný po-
riadok.

JUDr. Dušan Lukačko

náčelník MsPo

• Autobus na Mládežníckej ulici !!!

Myslia si kompetentné osoby, že 
v čase presmerovania dopravy cez 
Mládežnícku ulicu je nutné stretá-
vať sa najmenej 4 krát denne (2X 
tam a späť) s autobusom na dosť 
úzkej komunikácii so zákazom 
vjazdu nákladných automobilov 
čiže aj autobusov, pričom vezie len 
pár študentov na lesnícky internát? 
Nevedia prejsť 100m ako ostatní 
žiaci a študenti iných škôl? 
Odpoveď:

Je pravdou, že sa zvýšila premáv-
ka na Ulici Mládežníckej z dôvodu 
rekonštrukcie ulice Kammerhof-
skej, čo neznamená, že budeme 
vylučovať premávku niektorých 
kategórií vozidiel, v tomto prípade 
autobusov. Žiadna dopravná znač-
ka totiž nezakazuje prejazd cez 
ulicu Mládežnícku napríklad auto-
busom, preto si osobne myslím, že 
pri prejazde touto ulicou je dôleži-
té, aby boli vodiči vozidiel, prechá-
dzajúcich po tejto úzkej miestnej 
komunikácii, voči sebe maximálne 
ohľaduplní a tolerantní. Na adresu 
študentov poviem len toľko, že aj 
ja ak by som mal mať zodpoved-
nosť za niekoľko študentov, asi by 
som tiež volil cestu menšieho zla 
a priviezol by som študentov na to 
miesto, odkiaľ som si ich prevzal. 
Chránil by som bezpečnosť ich, aj 
svoju. 

Náčelník MsPo JUDr. Dušan Lukačko

• Skládka - Hájik

Dokedy sa budú musieť návštev-
níci smerujúci na Kalváriu pozerať 
na hory asfaltu? 

Odpoveď: 

Na ulici Hájik je uložený materi-
ál na vyrovnanie a úpravu povrchu 
plochy za autobusovou zastávkou, 
ktorá bude následne slúžiť ako 
odstavná plocha pre autobusy a 
záchytné parkovisko pre osobné 
automobily, aby sa odľahčila pre-
mávka na ulici Hájik. 

Prosím o trpezlivosť. 
Ing. Juraj Čabák, zástupca primátora

• Parkovisko pred "Žemberákom"

Dobrý deň, chcela by som sa 
spýtať, či je to parkovisko určené 
pre klientov úradov alebo zamest-
nancov, nakoľko tam každý deň 
cez týždeň počas pracovnej doby 
parkuje auto BS 743AH. Nemohli 
by zamestnanci úradov parkovať 
napr. pri Starom zámku? 
Odpoveď:

Parkovisko pred „Žemberákom“ 
nie je určené pre klientov úradov, 
ktoré sídlia na Námestí sv. Troji-
ce, ale je vyhradené pre potreby 
týchto úradov. Či na vyhradenom 
mieste stojí vozidlo jeho zamest-
nanca, ktorý používa pri výkone 
svojej práce súkromné vozidlo, 
alebo služobné motorové vozidlo 
neskúmame. Stačí, že je označené 
potvrdením o príslušnosti k da-
nej inštitúcii. Otázkou parkovania 
vozidiel zamestnancov úradov na 
parkovisku pri Starom zámku sa 
zatiaľ dopravná komisia nezaobe-
rala, avšak berieme tento podnet 
na vedomie a posúdime v komisii 
takúto možnosť parkovania vozi-
diel. 

Náčelník MsPo JUDr. Dušan Lukačko

Vyberáme z čiernej skrinky

Oznam o prerušení dodávky 

elektrickej energie

Oznamujeme vám že dňa 18.5. 
a 19.5.2010, v čase od 8.00 - 12.00 
hod. bude prerušená dodávka el. 
energie z dôvodu výrubu stromov 
v blízkosti NN vedenia. Bez el. 
energie bude v Podsitnianskej ul. 
Suchý tajch a Obrancov mieru.

V čase od 12.00 - 14.00 hod. 
bude prerušená dodávka el. ener-
gie na Ul. Mládežnícka a Lesníc-
ka.

V čase od 14.00 - 16.00 hod. 
bude prerušená dodávka elektric-
kej energie v časti Pod Červenou 
studňou.

Dipečing VN/NN Z/Hronom
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Skrášlenie mesta výsadbou zelene 
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Polícia informuje 

Michael Meyer je expert pre 
turizmus a biodiverzitu Sveto-
vej organizácie pre turizmus 
(UNWTO). Mestu sa podarilo 
cez Ministerstvo hospodárstva 
vyžiadať ho od jeho zamest-
návateľskej organizácie, aby 
pomohol rozvoju turizmu v 
Štiavnici. Všetky náklady na 
jeho pobyt hradí UNWTO.

Pán Meyer pracoval 11 rokov v 
organizácii Ekologický turizmus 
v Európe (ETE) so zameraním 
na plánovanie a manažment udr-
žateľného turizmu v chránených 
oblastiach Strednej a Východnej 
Európy. Predtým pracoval v hote-
loch, reštauráciách a cestovkách. 
Od roku 2006 pracuje pre UNW-
TO ako konzultant pre turizmus a 
biodiverzitu. Jeho úlohou v Štiavni-
ci je asistencia a koučing v procese 
budovania udržateľného turizmu v 
meste a jeho okolí. 

Udržateľný turizmus je dnes veľ-
ká téma v turizme. Pričinil sa o to 
osud takých destinácií, kde turiz-
mus „prevalcoval“ pôvodný život 
lokality. Či už podľahli ohrozené 
druhy zvierat,  alebo celé mestá. 
Všeobecne známym príkladom je 
Praha, kde domácich z centra tu-

risti už úplne vytlačili, ale boj za 
udržateľný rozvoj Vysokých Tatier 
je práve teraz horúcou témou aj u 
nás.

Témou rozvoja turizmu a ochra-
ny dedičstva predkov sa dnes v 
Banskej Štiavnici zaoberajú tri 
projekty a tri tímy. Jedným projek-
tom je Manažment plán UNESCO, 
ktorého cieľom je vymyslieť spôsob 
ako zabezpečiť ochranu pamiatok 
v dnešnom zložitom prostredí, kde 
mesto nemá potrebné právne ná-
stroje, aby zabránilo postupnému 
rozpadávaniu chránených objektov 
v súkromnom aj verejnom vlast-
níctve, ale často ani dostatok pe-
ňazí na to, aby sa dobre postaralo 
o objekty, ktoré sú v správe mesta. 
Podobne druhý projekt sa zaoberá 
manažmentom historických centier 
miest. Tretí projekt hovorí o zalo-
žení organizácie pre rozvoj turizmu 
v Štiavnických vrchoch. Všetky tri 
tímy od začiatku práce spolu úzko 
spolupracujú. Témy projektov sa 
navzájom doplňujú a prelínajú na-
toľko, že dobrá koordinácia je ne-
vyhnutná. Preto vzniká spoločný 
manažment, spoločná „strecha“ 
projektov s názvom Pro-Štiavnica. 
Spoločným cieľom je práve udrža-
teľný rozvoj, kde „rozvoj“ znamená 

turizmus a „udržateľný“ ochrana 
pamiatok a prírody. Pán Michael 
Meyer je nielenže svetovým odbor-
níkom na danú tému, ale aj dobre 
pozná a má rád Štiavnicu. V rokoch 
2000 až 2005 tu pracoval na straté-
gii rozvoja turizmu, ktorá je i dnes 
z 80% aktuálna. V tých rokoch robil 
na projekte, ktorý realizovala spo-
ločnosť Ecological Tourism in Eu-
rope, fi nancovaný bol nemeckým 
Ministerstvom životného prostre-
dia  (Federal German Ministry for 
the Environment). Opäť prichádza 
do Banskej Štiavnice v okamžiku, 
keď jeho skúsenosti sú pre nás po-
trebné ako soľ. Bolo to cítiť aj z živej 
a plodnej diskusie k pešej zóne v 
meste, ktorá sa konala 25. apríla v 
Art Café.

Prvým cieľom jeho zatiaľ na rok 
plánovanej spolupráce s mestom je 
ustanovenie Banskej Štiavnice ako 
udržateľnej turistickej destinácie 
(v najbližších 10-tich rokoch), a 
vybudovania spoločnej platformy 
pre plánovanie, manažment, koor-
dináciu a komunikáciu v turizme 
v krátkodobom termíne jedného 
roku. Prajeme jemu, aj všetkým 
Štiavničanom, nech sa nám spolu 
dobre darí.

Igor Kuhn, OKCRaŠ

Posila pre turizmus v Štiavnici
Nebezpečné vyhrážanie.

Dňa 04.05.2010 bolo začaté 
trestné stíhanie a súčasne vnesené 
obvinenie osobe E. S. bytom Ban-
ská Belá, podľa § 360 ods.1, ods. 
2 písm. a Tr. zákona, nakoľko dňa 
04.05.2010 v čase o 18:00 hod  v 
byte na adrese trvalého bydliska 
po predchádzajúcom slovnom 
nedorozumení zobral zo špajzy 
sekeru a vyhrážal sa ňou zabitím  
svojmu otcovi V. S., bytom Banská 
Belá, pričom sa ňou na neho za-
hnal, avšak V.S. mu sekeru vyrazil 
z ruky , následne na to si obvine-
ný E.S  zobral z kuchynskej linky 
nôž a tým sa opätovne vyhrážal  
svojmu otcovi, že ho zabije. Ten 
mu nôž z ruky zobral a ušiel von z 
bytu a následne privolal policajnú 
hliadku. Za uvedený skutok mu 
hrozí trest odňatia slobody do 3 
rokov.

Odcudzenie platovej karty

Doposiaľ neznámy pácha-
teľ v presne nezistenej dobe  od 
28.04.2010 do 03.05.2010 z po-
ličky v kancelárii na turistickej 
ubytovni v Banskej Štiavnici, Ul. 
Kolpašská odcudzil poškodené-
mu R.R, bytom Žarnovica, Ul. 
Kľakovská platobnú kartu VÚB 
banky a vykonal s ňou dňa 03. 
05. 2010 neoprávnené výbery vo 
výškach 50,- €, 40,- €,50,- €, 70,- € 
z bankomatov Slovenskej spori-
teľni v Žarnovici a následne dňa 
04.05.2010 vykonal neoprávnený 
výber vo výškach 20,- €, 100,- € 
taktiež z bankomatu Slovenskej 
sporiteľne v Žarnovici  a dňa 
05.05.2010 bankomatovou kartou 
uhradil sumu vo výške 2,95 ,- € 
za pohonné hmoty na niektorej  z 
čerpacích staníc v Žarnovici, čím 
majiteľovi R.R, spôsobil škodu vo 
výške 33,95,-€. 

plk. JUDr. Gejza Volf

Riaditeľ  OPP OR PZ ZH

Dňa 10.marca 2010 prebehlo 
externé testovanie deviatakov 
základných škôl z matema-
tiky a vyučovacieho jazyka, 
výsledky ktorého už väčšina 
stredných škôl akceptuje pri 
prijímacích pohovoroch. V 

rámci Slovenska test riešilo 
47 500 žiakov s priemernou 
úspešnosťou: 

Matematika: 60,11 %
Slovenský jazyk: 67,62 %
Úlohy boli zamerané na overenie 

vedomostí a zistenie úrovne ma-
tematickej, čitateľskej a jazykovej 
gramotnosti žiakov a ich priprave-

nosť na riešenie reálnych životných 
problémov.

Viera Ebert, školský úrad

MONITOR 2010 ŠKOLA Počet žiakov-riešiteľov SJL Matematika 

ZŠ J.Horáka 41 68,3 65,5

ZŠ J.Kollára 39 54,5 35,9

SKŠ sv.F.Assiského 14 50,4 33,2

ZŠ Sv.Anton 10 76,0 50,5

ZŠ B.Belá 10 61,5 50,5

ZŠ Št.Bane 10 45,0 36,0

Regionálna veterinárna a 
potravinová správa Žiar nad 
Hronom upozorňuje chova-
teľov zvierat na zmenu pri 
výkone štátnych veterinárnych 
činností (napr. tuberkulinácia 
hovädzieho dobytka a ošípa-
ných,  odber vzorky predĺženej 
miechy pri domácej zabíjačke 
HD).

Tieto činnosti v regióne Banskej 

Štiavnice vykonávajú  MVDr. Mi-
roslav Kováč 

a MVDr. Jozef Dvorský tak, ako 
to bolo uvedené v predchádzajú-
com ozname. 

Výkon súkromných veteri-
nárnych  činností (sú to  všetky 
úkony týkajúce sa hobby zvierat a 
liečba chorôb potravinových zvie-
rat) ostáva bez zmien . V regióne 
mesta Banská Štiavnica súkromné 
veterinárne činnosti  naďalej vyko-

návajú:
MVDr. Džugas Ján,  Škultétyho 

2, Banská Štiavnica
MVDr. Ďurkan Stanislav,  Drie-

ňová 1/A, Banská Štiavnica
MVDr. Miroslav Kováč, L. Svo-

bodu 24, Banská Štiavnica
V prípade nejasností o poskyto-

vaní služieb vo veterinárnej oblasti 
kontaktujte Regionálnu veterinár-
nu a potravinovú správu Žiar nad 
Hronom. MVDr. Pallerová Terézia

Poskytovanie veterinárnych služieb 



4 13. mája 2010AKTUALITY

Relax na dovolenke
CESTOVNÁ AGENTÚRA, 

Informačné centrum 
mesta BŠ, 

tikbs@banskastiavnica.sk
045/694 9653 

Grécko, Kos, Marmari : Pyli 
Bay***

Termín: 7. – 17. 6 2010

Odlet: Bratislava

Cena: 465.52,- €

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

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

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

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

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

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

1.str. Roztomilí boli škôlkari 
z MŠ na Drieňovej a MŠ na Ul. 1. 
mája. Nadchol najmä vtipný tanec 
s valaškami. Obdivuhodne s nimi 
narábali nielen chlapci, ale aj diev-
čatká. Náročnú choreografi u s prv-
kami odzemku zvládli na výbornú. 
Páčil sa aj harmonikár p. Kminiak 
spolu s dcérkou Danielkou, z kto-
rej vyrastá veľká speváčka. Na zá-
ver ukázali svoje umenie dievčatá z 

folklórneho súboru Úsmev z Hod-
ruše - Hámrov. 

Program so šarmom uvádzala 
Mgr. Renáta Taligová.

 Podaktoré účastníčky podujatia 
si okrem kvietka a textilného sr-
diečka odniesli aj darček z tradič-
nej tomboly. 

Organizátori ďakujú sponzo-
rom, ktorí prispeli na toto poduja-

tie. Sú to: primátor mesta Mgr. Pa-
vol Balžanka, Svetro- p. Blašková, 
Potraviny – p. Erneková, Kníhvia-
začstvo – p. Pastorková, COOP 
Jednota, Ransan, p. Rákayová,  
pizzéria Nad Kozákom – p. Čierny, 
Ing. J.Karabelly, p. Rűckschlossová, 
p. Voštiar, p. Barák, p. Chalásová a 
p. Šakový. 

Jolana Šamová

Poďakovanie ku Dňu matiek

1.str. najlepší výtvarníci, 
ktorí si odniesli úžasné ceny – fo-
toaparáty, notebooky, tlačiarne, 
mp3 a mnoho ďalších hodnot-
ných cien. Samozrejme najkraj-
ší bol pocit a hrdosť, že z vyše 
troch tisíc prác bola ocenená aj 

naša žiačka Martina Brosková. 
Naša návšteva končila slávnost-
ným prijatím starostom mesta a 
jeho zástupcom na radnici v Mo-
ravskej Třebovej. Za nádherné 
zážitky, starostlivosť a program 
zostane len obrovské „ďakujeme“ 

a tešíme sa na opätovnú návštevu 
v našej ZŠ Jozefa Horáka, ktorá je 
plánovaná podľa podpísanej do-
hody medzi školami na mesiac 
september 2011.

Mgr. Soňa Bolhová

Nadviazanie družby so ZŠ v M. Třebovej

Na májovú sobotu 15.5.2010 
v rámci festivalu Envirofi lm  
sme pre vás pripravili ďalšie 
pokračovanie Príbehov starej 
Štiavnice, tematické sprevá-
dzanie v málo známom objek-
te, Arborétum Kysihýbel. 

Arborétum Kysihýbel  je den-
drologickým objektom európskeho 
významu. Vzniklo pre potreby Ba-
níckej a lesníckej akadémie v Ban-
skej Štiavnici. Založil ho priamo na 

prelome 19. a 20. storočia asistent 
akadémie J. Tuzoň. Viac ako 280 
druhov drevín hlavne zo Severnej 
Ameriky vysadili na ploche 7,75 ha. 
Aké boli jeho osudy, zaujímavosti, 
jeho využitie v minulosti i súčas-
nosti, sa dozviete v sobotu. 

Pozývame vás na prehliadku 
uzatvoreného areálu a preto aj málo 
prístupného verejnosti. Sprevádzať 
nás bude fundovaný odborník, p. 
Rusko z Národného lesníckeho 
centra vo Zvolene. Urobte si s nami 

výlet do minulosti v prekrásnej prí-
rode, ktorý si môžete spojiť s prí-
jemnou prechádzkou cestou späť. 
Prehliadka začína o 10:00 hod. a 
stretneme sa pred vstupom do ob-
jektu. Pripravili sme pre vás aj bez-
platný zvoz autobusom do areálu 
arboréta.

Zvoz (označenie autobusu Ar-
borétum Kysihýbel): Mesto 9:30, 
Pod Kalváriou 9:35, Drieňová 9:40, 
Križovatka 9:45 (zvoz iba na trase 
tam). Mgr. Drahomíra Prieberová

Príbehy starej Štiavnice, Arborétum Kysihýbel
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Mesto Banská Štiavnica, POS- 
pracovisko Banská Štiavnica, 
ZO SZPB, SMER SD, ĽS HZDS, 
KDH, Živena-spolok sloven-
ských žien, KD v Banskej 
Štiavnici a KD v Štefultove, 
usporiadali 7. mája 2010 v kine 
Akademik spomienkové oslavy 
a slávnostnú akadémiu pri prí-
ležitosti 65. výročia ukončenia 
2. svetovej vojny a víťazstva 
nad fašizmom.

Začiatok doposiaľ najkrvavejšej 
tragédie ľudstva nastal 1.septem-
bra 1939, keď vojská Wermachtu 
prekročili hranice Poľska. 22.júna 
1941, napriek paktu o neútočení, 
vstúpilo  zákerné hitlerovské Ne-
mecko aj na územie Ruska. Roz-
pútal sa najrozsiahlejší ozbrojený 
konfl ikt svetových dejín, v ktorom 
prišli o život desiatky miliónov 
civilistov, milióny príslušníkov 
ozbrojených síl, boli zničené celé 
mestá, krajiny, ba aj  kontinenty 
a spôsobené nevyčísliteľné škody 
na majetku a kultúrnom dedič-
stve ľudstva. Vojna skončila 8.mája 
1945 kapituláciou Nemecka. Ale aj 
tí, ktorí ju prežili, boli jej hrôzami 
a útrapami už navždy poznačení 
telesne i duševne. Nikdy nesmieme 
zabudnúť a tým dopustiť, aby sa kr-
vavé dejiny opakovali. Nesmieme 
zabudnúť na bezbranné obete, na 
neznámych  hrdinov, lebo v tejto 
vojne nebolo bezmenných. Boli to 
ľudia, ktorí mali svoje meno, svo-
ju tvár, svoje túžby, nádeje, a pre-
to aj bolesť najbezvýznamnejšieho 
z nich nebola menšia ako bolesť 
toho, ktorého meno vojde do dejín. 
Ako testament sa nám pre budúc-
nosť uchovali mnohé umelecké 
diela plné hrôzy a beznádeje, ktoré 

neraz vznikali priamo na bojiskách 
pred tvárou smrti. A práve z  nich 
čerpali tvorcovia spomienkového 
podujatia.

Po zaznení hymny Slovenskej re-
publiky sa účastníkom osláv priho-
voril viceprimátor  Banskej Štiavni-
ce Ing. Juraj Čabák 
Z prejavu viceprimátora Ing. Jura-

ja Čabáka vyberáme:

8. máj je deň, v ktorý si pripo-
míname 65 rokov od skončenia II. 
svetovej vojny v Európe – najväč-
šieho ozbrojeného konfl iktu, aký 
kedy ľudstvo zažilo.

Jeho veľkosť nie je merateľná iba 
počtom vojakov, ktorí sa na ňom 
zúčastnili, alebo počtom zapoje-
ných krajín, ale aj obludnosťou 
ideológie, ktorá  odsúdeniahod-
ným spôsobom určovala, kto má 
patriť do nižšej kategórie a kto 
vôbec nemá právo na existenciu, 
na život. Smrť miliónov vojakov, 
nevinných občanov, pokusy na 
ľuďoch, zničené a vydrancované 
mestá, dediny, priemyselné cen-
trá, zničené kultúrne pamiatky – 
to sú jej dôsledky.

Je zarážajúce, že toto všetko sa 
odohralo v 20. storočí, v období, 
ktoré pre ľudstvo znamená ob-
rovský pokrok vo vzdelanosti, vo 
vede a technike, ale aj v nástupe 
demokracie.

Udalosti II. svetovej vojny ne-
obišli ani Slovensko. Môžeme byť 
hrdí, že naši ľudia sa nezmierili s 
fašizmom a boli ochotní za svoju 
vlasť a jej slobodu nasadzovať ži-
voty. Naše poďakovanie patrí tým 
žijúcim pamätníkom, ktorí majú 
vlastnú, osobnú skúsenosť s pro-
tifašistickým odbojom. Vážime si 
ich odvahu a statočnosť. Uznanie 
patrí nielen oslobodzovacej Čer-

venej armáde, rumunským, poľ-
ským a francúzskym vojakom, ale 
aj účastníkom západného odboja. 

Následky vojny a rozdelenie 
sfér vplyvu medzi víťazné moc-
nosti sme museli prekonávať ešte 
veľmi dlho. Slovensko sa na cestu 
skutočnej demokracie a slobody 
dostalo  až po roku 1989. Priradili 
sme sa k tým krajinám, pre ktoré 
sú hodnoty demokracie prvoradé.

Lekcia II. svetovej vojny je ne-
oddeliteľnou súčasťou našich de-
jín. Jej zničujúce dôsledky boli 
rozhodujúce pre vznik európskej 
integrácie a spolupráce. Naciona-
lizmus, šovinizmus a presvedčenie 
o kultúrnej nadradenosti nemajú 
v súčasnej Európe miesto. Jednota 
v národnej a kultúrnej rozmani-
tosti je hodnotou, na ktorej možno 
v budúcnosti stavať.

Potom boli udelené ocenenia, 
pamätné medaily ÚV KSS v Brati-
slave k 65. výročiu SNP a ukončenia 
2. sv. vojny pánom Antonovi Václa-
vekovi, MUDr. Filipovi Danninge-
rovi, JUDr. Jozefovi Benešovi.

Počas slávnostnej akadémie 
odzneli úryvky svetovej literatú-
ry a poézie s vojnovou tematikou. 
Účinkovali Mária Petrová, Mária 
Bucholcerová, Nora Bujnová, Janka 
Bernáthová a Ivan Donič, známe 
vojnové piesne v slovenskom, rus-
kom a anglickom jazyku zaspievali 
študentky Gymnázia A. Kmeťa v B. 
Štiavnici a Detský spevácky zbor 
pri ZUŠ v B. Štiavnici pod vedením 
p.uč. Irenky Chovanovej. V závere 
spomienkovej oslavy sa jej účast-
níci odobrali k pamätníku SNP na 
Radničnom námestí, aby symbolic-
ky položením kvetov prejavili úctu 
všetkým obetiam fašizmu.

Red

Spomienkové oslavy s odkazom pre budúcnosť

Vatra na Štefultove

Minulý rok sme vás viackrát 
oboznamovali s aktivitami Ban-
skoštiavnického skrášlovacieho 
spolku. Získali sme fi nancie z Na-
dácie Ekopolis a grantového sys-
tému mesta. V priestoroch ulice 
Dolná ružová sa mnohí z nás ve-
novali  projektovej príprave úprav 
ulice a uskutočňovaniu našich 
spoločných predstáv -  sadeniu 
rastlín, oprave múrikov a scho-
dísk, dopĺňaniu zábradlí, kvetiná-
čov a lavičiek. Stále sa stretávame 
na brigádach a v súčasnosti po-
maly  dokončujeme našu predsta-
vu o  ulici plnej kvetov, ústretovej 
pre Štiavničanov a hostí.. Na bri-
gádach veľa diskutujeme a stále 
viac sa ako susedia spoznávame. 
Považujeme  to za pridanú hod-
notu nášho snaženia.

Je príjemné zdieľať čas v spo-
ločenstve aktívnych ľudí, ktorí 
slobodne napĺňajú svoj sen o 
čistých a priateľských verejných 
priestranstvách. 

Je pre nás  však veľmi smutné 
zažívať situácie, keď niekto nedáv-
no  drzo ukradol jednu z nových 
atypických lavičiek, ktorá bola 
pred domom č.2. Takisto sme sa 
stretli s nepochopiteľným posto-
jom jedného z našich dodávate-
ľov, ktorý nie je ochotný vyrovnať 
si už niekoľko mesiacov svoje fi -
nančné záväzky voči spolku.

Ako to žijeme.. ?. Na jednej 
strane   partia ľudí vo voľnom čase 
a zadarmo skrášľuje priestory pre 
verejnosť, na druhej strane korist-
nícke a nezodpovedné správanie. 
Je ťažké brániť sa zlu v situácii, keď 
celospoločenská atmosféra nahrá-
va zlodejom a podvodníkom  . 
Aká norma správania prevládne 
vo vzťahoch medzi nami ale závisí 
jedine od nás. 

Banskoštiavnický  skrášlovací 
spolok privíta spoluprácu obča-
nov, ktorá bude viesť k odhaleniu 
páchateľov krádeže lavičky . Vy-
zývame nášho neposlušného do-
dávateľa, aby nám vrátil peniaze , 
ktoré  nevyhnutne potrebujeme k 
úspešnému dokončeniu projektu 
na Ulici Dolná ružová.   

Ľuba Paučulová

Ako to žijeme ...?

V sobotu 8.5.2010 už od rána 
členovia ŠKŠ stavali tradič-
nú, nádhernú, vysokú vatru, 
ktorá mala byť pýchou večera. 
Počasie bolo však neúprosné 
a chcelo nám všetkým preka-
ziť túto vopred pripravovanú 
akciu, na ktorú sme sa veľmi 
tešili, najmä deti. Keď poprša-
lo, všetci sme sa rýchlo poscho-
vávali pod altánky, ktoré sme 
si pre istotu pripravili a čakali 

sme, kým sa počasie umúdri. 

Dočkali sme sa o 19.15 hod pri-
mátor nášho mesta, Mgr. Pavol 
Balžanka, ktorého sme srdečne 
pozvali, slávnostne zapálil vatru 
a oslava sa mohla začať. Atmosfé-
ra bola výborná, aj napriek zlému 
počasiu sa tejto akcie obyvatelia 
Štefultova a mesta nedali odradiť a 
prišli s nami stráviť tento nezabud-
nuteľný večer, za čo sa im chcem v 

mene ŠKŠ veľmi pekne poďakovať. 
Taktiež chcem poďakovať všetkým 
členom Športového klubu Šteful-
tov, ktorí pomohli zorganizovať 
túto skvelú akciu, p. Miroslavovi 
Laukovi, p. Mičurovi, p. Kališekovi 
a p. Milošovi Ďuricovi za krásny 
ohňostroj, ktorý nám spestril tento 
nezabudnuteľný večer.    

Milota Tokárová ŠKŠ
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Tvorivý týždeň zažili v Banskej 
Štiavnici vybraní študen-
ti z dvoch akreditovaných 
vysokých škôl – Vysokej školy 
výtvarných umení v Bratislave 
a Akadémie umení v Banskej 
Bystrici, ktorí do Štiavnice pri-
šli na pozvanie o.z. Štokovec. 
Štokovec pripravuje projekt 
otvorenej kultúrnej platformy 
BANSKÁ ŠTIAVNICA – BAN-
SKÁ ST A NICA v priestoroch 
železničnej stanice, ktorý má 
aktivovať príbuzné slobodné 
prejavy, koncentrovať umelec-
kú energiu, odborne ju zastre-
šiť, a pritiahnuť do mesta život 
aj mimo letnej sezóny.

 Okrem uzavretej časti workshopu 
boli pre štiavnickú verejnosť pripra-
vené sprievodné aktivity, na ktorých 
sa bolo možné o koncepte projektu 
a motivácii tvorby mladých autorov 
dozvedieť viac. Séria večerov veno-
vaných videoartu, prezentácia port-
fólií študentov, ktoré navštívili najmä 
študenti banskoštiavnických škôl, 
alebo prednášky o verejnom priesto-
re a umení v ňom, ktorú predniesla 
kurátorka Považskej galérie umení 
Mira Sikorová – Putišová a kontro-
verzná prednáška fi lozofa a koncep-
tualistu Fedora Blaščáka o umení 
každodennosti mali za cieľ priblížiť 
súčasné stratégie umenia študentom 
i laickým divákom. Texty prednášok, 
tiež kurátorov, spolu s kompletnou 
dokumentáciou výsledkov worksho-
pu budú súčasťou katalógu, ktorý 
pripravujú hlavní iniciátori projektu 
Medzicentrum Jana Kapelová, Ma-
túš Pšenko, Nina Šošková a Ján Via-
zanička. 

Pre čitateľov Štiavnických novín 
vyberáme z 18tich site- specifi c in-
tervencií trojicu projektov, ktoré 
sa dotýkajú verejných priestorov v 
meste. 

Juraj Gábor, Vysoká škola výtvar-

ných umení, Bratislava

„Kontrolný deň“ (cyklus fotografi í Po-
hľad na Kalváriu), citylighty na autobu-
sových zastávkach, Križovatka

Juraj Gábor nebol v Štiavnici po 
prvýkrát. Už na jesennom worksho-
pe Ateliéru priestorových komuni-
kácií VŠVU na železničnej stanici 
predstavil sériu grafi ckých listov 
inšpirovaných fenoménom Trate 
mládeže. Tentokrát nasimuloval a 
prostredníctvom média fotografi e 
zaznamenal možnú situáciu odohrá-
vajúcu sa v blízkosti banskoštiavnic-
kej Kalvárie. Na pohľadovo cennom 
pozadí so siluetou horného kostola 
Kalvárie zostavil Gábor formáciu 
postáv. Skupinka ľudí v stavebných 
uniformách, s geodetickými po-
môckami vymeriava možné staveb-
né parcely na mieste, ktoré by malo 
byť defi nitívne od týchto aktivít 
uchránené. Vyvesením fotografi í na 
frekventované miesta v blízkosti au-
tobusového nástupišťa na Križovatke 
testuje citlivosť ľudí na možnú situá-
ciu v súvislosti s tlakom investorov a 
developerov. 

Nina Šošková, Akadémia umení 

Fakulta výtvarných umení, Banskej 

Bystrici

„Život v …“, (inštalácia, ul. A. Kmeťa)
Azda najcivilnejšia a Štiavničanmi 

najodsudzovanejšia inštalácia dokto-
randky Niny Šóškovej v historickom 
centre je reakciou na vyprázdnenie 
mesta a jeho “kulisoidnosť”. Oprave-
né fasády, rada meštianskych budov 
sú lákadlom pre objektívy fotoapa-
rátov turistov. Skutočný život s kaž-
dodennými starosťami sa ale odo-
hráva niekde inde. Tep života, ktorý 
pulzuje napríklad v mestečkách v 
Taliansku, Štiavnica už nepozná. 
Kvety v oknách, vyvesená bielizeň, 
rozvoniavajúca káva či rádio, ktoré 
započuje chodec z otvoreného okna 
ako atribúty fungujúcich domácnos-
tí, sa presunuli na sídlisko Drieňová. 
Gestom vyvesenia bielizne na dobu 
5 dní v extrémne citlivej historickej 
zóne sa autorka pokúsila nastaviť 
otáznik, či je vôbec možné akokoľ-
vek takúto energiu mesta simulovať 
či stimulovať. 

Marek Galbavý, Akadémia umení 

Fakulta výtvarných umeni, Banská 

Bystrica

„Príchod k vlakom“ (lightbox, mest-
ská radnica)

Ready made inštaláciu na mestskej 
radnici spozoruje divák po zatmení, 
keď sa na veži objaví svetelný nápis 

príchod k vlakom. Prenesením nápi-
su a jeho sfunkčnením autor upria-
muje pozornosť na existenciu nie-
koľkých centier mesta. Radnica ako 
symbol administratívo-reprezenta-
tívnej časti mesta hostí ako nákazlivý 
vírus na dobu 3 týždňov lightbox z 
periférie. Inštalácia má v súvislosti s 
postavením a smerovaním objektu 
železničnej stanice aj druhú vrstvu 
čítania. Budova postavená ako mo-
numentálna bodka Trate mládeže 
sa po zrušení veľkých podnikov v 
regióne postupne dostávala na peri-
fériu záujmu. Od minulého roka v 
jej priestoroch vzniká medzinárodný 
projekt otvorenej kultúrnej platfor-
my, ktorý má príležitosť perifériu 
premeniť na centrum. V tomto prí-
pade umenia a kultúry.

Autormi textov sú: Mgr. art Sväto-

pluk Mikyta /umelec, odborný asis-

tent na VŠVU a člen o.z. Štokovec a 

Mgr. art Jana Kapelová / multime-

diálna umelkyňa, doktorandka na 

VŠVU

Medzicentrum nielen v centre

Noc múzeí: " Hrôza, čo sa robí "

Múzeum vo Sv. Antone a Folklór-
no-divadelný súbor Prenčovan vás 
srdečne pozývajú stráviť NOC V 
MÚZEU (v rámci medzinárodnej 
akcie Noc múzeí a galérií 2010) sme 
pre Vás pripravili na 15. mája 2010   
o 20.00 hod. na nádvorí kaštieľa 
divadelné predstavenie Hrôza, čo 
sa robí. Hru napísal ALEXANDER 
FREDRO a preložil ju JÁN FRAN-
CISCI r.1909, do dnešnej podoby 

ju spracovali: réžia: Alena Cigla-
nová, dramaturgia a úprava textu: 
Anna Kriegerová. 

Vstupné : 2,- € dospelí 

1,- € deti a dôchodcovia

Autora k napísaniu hry kon-
com minulého storočia inšpirovali 
emancipačné snahy ženského hnu-
tia a hovorí o tom, kam až by mo-
hol svet dôjsť, keď si ženy oblečú 
nohavice a mužom ostanú sukne.

Divadelný súbor Prenčovan sia-
hol po tejto hre plnej komických 
situácií, kde sa ženy hrajú, že sú 
muži a muži, že sú ženami, ale pod 
šatami im ostali nezmenené pod-
staty. Želáme príjemnú zábavu.

Zároveň vás pozývame na pre-
hliadku expozícií múzea ZADAR-
MO. Vstupy o 21.15 hod., 21.30 
hod., 21.45 hod., 22.00 hod. ...

Slovenský poľovnícky zväz, 
Slovenská poľovnícka komora a 

Múzeum vo Svätom Antone si 
vás dovoľujú srdečne pozvať na 
slávnostné otvorenie výstavy V 
SLUŽBÁCH PRÍRODE – 90 rokov 
organizovaného poľovníctva na 
Slovensku. Vernisáž sa uskutoční 
dňa 18. mája 2010 o 16.00 hod. vo 
výstavných priestoroch Múzea vo 
Sv. Antone  a koná sa pri príleži-
tosti Medzinárodného dňa múzeí.

MSA

Pozvánky do Múzea vo Sv. Antone
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Bufet

Na plavárni je otvorený bufet, Ut 
- Ne od 14,00 – 20,30 hod. Tešíme 
sa na vašu návštevu.

Oznamujem cteným zákazní-
kom pánskeho kaderníctva, že 
otváracie hodiny od 1.5.2010 sú 
nasledovné: Po, St, Pi – 8,00 – 
16,00 hod., Ut, Št -  13,00 – 18,00 
hod., So – 8,00 –12,00.

Páleník 

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

LETNÉ POBYTY V CHORVÁTSKU

Centrum voľného času v B. 
Štiavnici v spolupráci s CK Soren 
organizuje počas leta pobyty pre 
deti, rodičov s deťmi  a dospe-
lých  v Chorvátsku -  VODICE v 
termínoch od 2.7. – 11.7.2010. a 
9.7. – 18.7.2010. Bližšie informácie 
v CVČ, L. Svobodu 40, B.Štiavnica 
č.t.: 6911626, 0907 598 567.

Pracovníci CVČ

Koncert

Základná umelecká škola Hri-
ňová, Základná umelecká škola 
Banská Štiavnica, Farský úrad ka-
tolíckej cirkvi Banská Štiavnica a 
Państwowa Szkola Muzyczna Iall. 
st. im Jana Pawla II w Wadowi-
ciach vás pozývajú na koncert, na 
ktorom vystúpia vynikajúci zbor, 
orchester a sólisti z poľských Wa-

dowíc - rodiska Jána Pavla II. Kon-
cert sa uskutoční v piatok 14. mája 
2010 o 10.hod. v Kostole sv. Kata-
ríny v Banskej Štiavnici. Vstupné 
je 0,50 €.
Oslavy sv. Floriána

Dobrovoľný hasičský zbor v 
Štefultove vás pozýva na oslavy 
Sviatku sv. Floriána, ktoré sa usku-
točnia 15. mája 2010 o 16.hod. 
na Hasičskej zbrojnici. Program: 
Svätá omša: začiatok o  16. hod., 
slávnostný príhovor, občerstvenie 
s gulášom, muzika v podaní p. 
Paloviča s kapelou, voľná zábava. 
Všetci ste srdečne vítaní!

Výbor DHZ Štefultov

PRÍLEŽITOSŤ OPÄŤ ZAŽIŤ NOC V 

SBM

Vážení návštevníci!
Chcete zažiť neopakovateľnú at-

mosféru v Slovenskom banskom 
múzeu, ktorá sa už nezopakuje?

Zvoľte si teda za cieľ svojej vy-
chádzky počas sobotňajšej celoeu-
rópskej noci múzeí práve Slovenské 
banské múzeum v Banskej Štiavni-
ci. Len za 1 euro, (ak ste nižší ako 
140, cm tak zadarmo), sa v sieni 
komorských grófov Kammerhofu 
stretnete s Máriou Teréziou, Sa-
muelom Mikovínim, Jozefom Ka-
rolom Hellom a keď sa dobre roz-
hliadnete cez výkonný ďalekohľad 
z veže Nového zámku, tak objavíte 
aj stredoveký lukostrelecký tábor, 
kde môžete nielen “kukat” ale aj 
strieľať. Keď sa zotmie  a bude jas-
no, dovidíte bližšie aj na hviezdy. 
Za poctivú banícku prácu vás v 
niekdajšej originálnej baníckej po-
kladnici čaká zaslúžená odmena. 
Tohtoročná Noc múzeí a galérií v 

Slovenskom banskom múzeu sa 
začína už túto sobotu o 18.00 v ex-
pozícii banskej techniky Kammer-
hofu a potrvá až do 23.hod..

Rodinný večer Debnárovcov

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

Streda, 19.5.2010 o 16,30 hod., 
Kaplnka Budovy Kammerhof, 
Banská Štiavnica. Na vašu účasť 
sa tešia účinkujúci a organizátori. 
Podujatie sa koná od záštitou pri-
mátora mesta a s fi nančnou pod-
porou Mesta Banská Štiavnica. 
Bližšie info na tel.č.: 045/692 13 87, 
mobil: 0915 819 989, e-mail: petro-
va@osvetaziar.sk.

Rozprávkový les

Milé deti, pri príležitosti vášho 
sviatku, vás OZ Mikroregión Juž-
né Sitno v spolupráci s LESY SR, 
OZ Levice všetkých pozýva na roz-
právkové popoludnie pod názvom: 
„Rozprávkový les“, dňa 29.5.2010  
prvý vstup: o 14.00 hod., posled-
ný vstup: o 17.00 hod. v lokalite 
Veselá (medzi obcou Počúvadlo a 
Počúvadlianskym jazerom – trasa 
bude označená), Vstupné: 2 € / 
dieťa (na každom stanovišti budú 
deti odmenené)

Sponzormi akcie sú: VÚC  -  
BBSK, COOP JEDNOTA  SD, Žar-
novica, STABON Štiavnické Bane, 
Hotel TOPKY, Počúvadlianske ja-

zero, Poľovné združenie BÁNOV, 
Počúvadlo, LEAF Levice, DEXIA 
banka Slovensko.

Oznam 

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

Spomienka

Dňa 18. 5. 2010 uplynie 5 rokov, 
keď nás náhle a bez rozlúčenia 
opustila naša drahá Anna Mrá-
zová, rod. Macková, rodáčka zo 
Sv. Antona. S láskou a bolesťou v 
srdciach spomínajú mama, sestra 
a bratia so svojimi rodinami ako aj 
ostatní príbuzní a známi. V našich 
srdciach spomienka na teba, bude 
večne živá.

Sviatočné, ale 
aj tie všedné dni 
nech sú plné, 
radosti, šťastia, 
lásky a krás-
nych okamihov k životnému 
jubileu našej drahej mamky 
Vierky Černickej zo Sv. An-
tona. Praje manžel Ján, deti 
Viera, Ján, Angelika, vnúčatá 
Dominik, Alžbeta, Michal, 
Jozef, Kristínka, Dianka, 
Sarah, zaťovia Ladislav, Jozef 
a nevesta Alžbeta. 

OZNAMY

Oznamy

Blahoželanie

4. máj  sviatok sv. Floriána, 
patróna to  hasičov .Aj  v tomto 
roku si naši hasiči pripomínajú 
137. výročie založenia Dobro-
voľného hasičského zboru v 
Banskej Štiavnici. O popularite 
a vážnosti hasičského zboru 
svedčí aj to, že obyvateľstvo 
mesta sa dobrovoľne poskla-
dalo na hasičskú zástavu, 
ktorú zástupcovia mesta sláv-
nostne odovzdali hasičskému 
zboru na valnom zhromaždení 
dňa 17. septembra 1877 v 
Banskej Štiavnici.

Spolok banskoštiavnických žien 
na čele s pani Gabrielou Očovskou, 
manželkou mešťanostu Viliama 
Očovského, dňa 10. mája 1880 
slávnostne pripli ručne vyšívanú 
stuhu na hasičskú zástavu, ako 
prejav vďaky za  záslužnú prácu, 
ktorú vykonávajú hasiči v Dobro-
voľnom hasičskom zbore.

Členky  ženského  spolku  Žive-
na v Banskej Štiavnici, nadväzujúc 
na tradíciu banskoštiavnických 
žien, sa poskladali na novú  stu-
hu na hasičskú zástavu. Písmená 
na stuhu vyšila pani predsedníčka 

spolku Jolana Šamová.
10.mája 2010 na Deň matiek 

v hoteli Grand Matej po 130 ro-
koch od odovzdania prvej stuhy 
na hasičskú zástavu, v zastúpení  
ženského spolku Živena pani Jo-
lana Šamová pripla novú stuhu 
na hasičskú zástavu, ktorá bude 
pripomínať našu vďaku členkám a 
členom Dobrovoľného hasičského 
zboru v Banskej Štiavnici za ich 
statočnú a obetavú prácu, ktorú 
vykonávajú pre našich občanov a 
pre naše  mesto Banská Štiavnica.

Stuhu prevezal za DHZ, pred-

seda hasičského zboru v Banskej 
Štiavnici vrchný inšpektor Vladi-
mír Poprac, zaslúžilý člen DPO 
SR.

Súťaž mladých hasičov – Pla-
meň 2010 sa koná 22. mája 2010 
/sobota/ o 9.00 hod. areál kaštieľa 
Svätý Anton.

Okrsková súťaž družstiev DHZ 
sa bude konať dňa 19.júna 2010 /
sobota/ Podhorie – 8.00 hod. - fut-
balové ihrisko.

Vladimír Poprac

Hasičské májové spravodajstvo
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Súťaž pre čitateľov Štiavnických no-

vín –  Poznaj svoj región 

Úloha : Doplňte do textu vybodko-

vané miesta:

Preslávili Svätý Anton

Obec Svätý Anton, kde sa nachá-
dza jeho najväčšia pýcha  - kaštieľ, 
bola rodiskom mnohých významných 
osobností, ktoré preslávili nielen túto 
obec, ale aj Slovensko.

Andrej  .............  – Sytniansky 
( 9.11.1841 – 28.10.1916)
Slovenský redaktor a vydavateľ, 

náboženský spisovateľ, publicista a 
prekladateľ, organizátor národného 
a literárneho života, ale aj prírodo-
vaedec a botanik sa narodil 9.11.1841 
vo Svätom Antone v rodine banského 
úradníka. Od malička rodičia uňho 
pestovali kresťanské cítenia a národné 
povedomie. Študoval na Katolíckom 
gymnáziu v Banskej Štiavnici. Gym-
naziálne štúdium zakončil v Banskej 
Bystrici , kde vstúpil do biskupského 
bohosloveckého seminára..

Už počas štúdií pôsobil v rôznych 
národne vzdelávacích spolkoch.V 

tomto období začal aj svoju literárnu 
činnosť. Za rímsko-katolíckeho kňa-
za bol vysvätený 25.3.1867.Pôsobil 
ako kaplán v Tajove, v Prievidzi a 
Oslanoch.   V roku 1868 bol spolu-
zakladateľom slávneho slovenského 
gymnázia v ..................................... na 
ktoré prispel čiastkou 100 zlatých. V 
roku 1870 inicioval vznik  Spolku sv. 
Vojtecha a stal sa jeho okresným ko-
nateľom v Prievidzi.. V tomto období 
sa včlenil medzi hlavné postavy slo-
venského literárneho života. Ťažisko 
spočívalo vo vydavateľskej, kritickej, 
teoretickej prekladateľskej, ale hlavne 
redaktorskej práci.

Po roku 1878 sa intenzívne začal 
venovať geológii , no hlavne botani-
ke. Spolupracoval s A.Kmeťom a so 
svojím mladším bratom Štefanom. 
Objavil a popísal takmer 100 druhov 
machov a vyše 500 druhov lišajníkov. 
Zaoberal sa aj hubami a šípovými ru-
žami. Po ňom je pomenovaný aj druh 
šípovej ruže  - Rosa .....................

Karol    .............     Zachar
( 12.1.1918 – 17.12.2003)
Významný slovenský divadelník, 

herec, režisér, scénický výtvarník a 

pedagóg na Vysokej škole múzických 
umení.

Narodil sa 12.1.1918 vo Svätom 
Antone . Meno Zachar si nechal po 
matke, ktorá mu zomrela keď mal 4 
roky. Istý čas bol v sirotinci , no na-
koniec ho vychovali starí rodičia vo 
Svätom Antone. Obaja boli nadšení 
ochotníci a možno tu získal lásku k 
divadlu.Ochotníckemu divadlu sa 
venoval aj v Babinej a aj ako stredo-
školák na gamnáziu v Banskej Bystri-
ci. Po gymnáziu študoval dva roky v 
Prahe na ČVUT.

Potom odišiel do Bratislavy, kde 
navštevoval Filozofi ckú fakultu na 
Univerzite J.A.Komenského a v roku 
1942 absolvoval štúdium herectva na 
Štátnom konzervatóriu.

Ako herec pôsobí v  ................. od 
roku 1939, kde vyniká predovšetkým 
v hrách zo slovenského prostre-
dia: Jonáš Tesnošil v Chalúpkovom 
......................, Jano Lavkov v Tajovské-
ho Statkoch zmätkoch, či ako Potom-
ský v Oalárikovom Inkognite.

Jeho herecký prejav bol nezameni-
teľný, už ako mladý (vďaka svojmu 
hlasu) sa zmocňoval postáv starcov. 

režírovať začal už ako herec.Vo svojej 
tvorbe upredňostňoval hry svetovej a 
slovenskej klasiky. V prístupe k slo-
venskej dramatike sa opieral o svoje 
hlboké znalosti slovenského ľudového 
umenia , hudobnej i piesňovej tvorby. 
Takmer do všetkých svojich inscenácií, 
ktoré režíroval, si navrhoval aj kostý-
my, starostlivo vyberal rekvizity. Svoje 
výtvarné nadanie uplatnil aj ako ka-
rikaturista a maskér. Ako pedagóg na 
VŠMU v Bratislave vychoval mnoho 
hereckých generácií.

Hral vo fi lmoch : Rodná zem, Jáno-
ší, Bílá tma, Vlčie diery, Pacho hybský 
zbojník...

V roku 1958 nakrútil spolu 
M.Ťapákom farebný folklórny fi lm -  
Rok na dedine.

Najpreslávenejšia je jeho réžia mu-
zikálu - .......................................

Vystrihnuté a doplnené články po-

sielajte na adresu : Štiav. novín

víťaz si tu vyzdvihne 4 ks vstup-

niek na podujatie Z rozprávky do 

rozprávky v hodnote 8.- €

Anna Kuzmová

Z rozprávky do rozprávky po Európskej únii

Žijeme v dobe, keď každá sku-
pina, zoskupenie, komunita, či 
politická strana má nejaké vlastné 
podujatie. Už sa tak deje v každom 
meste na Slovensku a ani Banská 
Štiavnica nie je výnimkou. Občas sa 
pritom aj súťaží a udeľujú ceny, ale-
bo vyhlasuje tombola. Nehovorím 
teraz o športe. A tak súťažia politici, 
kto viac, krajšie a hodvernejšie na-
sľubuje, pritom sa občanovi ujde aj 
nejaký ten prezent, či pivko, súťažia 
pizérie, kto urobí lepšiu ponuku, sú-
ťaží sa, kto vypije najviac piva, kto 
vypestuje najkrajšiu mrkvu či jabl-
ko. Aj v umení je to tak. Raz sú pev-
ne dané pravidlá, inokedy zas nie. 
Výsledkom potom je, že niektoré sú 
zaujímavé, iné milé, ďalšie úsmev-
né, alebo aj primitívne ba dokonca 
nedôstojné. Uprednostňujem také, 
z ktorých je nielen osoh, ale aj prí-
jemný pocit a vnútorné obohatenie.

Na jednom takomto podujatí ob-
čianskeho združenia BANSKÁ ST 
A NICA s názvom Medzicentrum 
som sa zúčastnila, no moje poci-
ty, priznávam, sú zmiešané. Kým 
atmosféra bola ľudsky úžasná, vý-

stavné priestory originálne, bolo aj 
bohaté občerstvenie, boli aj vystave-
né diela nádejných umelcov a ich vi-
deoprojekcie, no a k tomu všetkému 
aj sprievodná hudba, nemala som 
ten úžasný oslobodzujúci pocit, ako 
keď uzriem alebo počujem niečo es-
teticky mimoriadne príťažlivé. Iste, 
umenie je bezhraničné, má právo 
vyvolať v nás pozitívne i negatívne 
emócie, má právo šokovať. V našich 
predstavách je ako svet bez hraníc, 
ktorý je však utópiou. A práve takto 
vnímam zopár prezentácií tohto 
workshopu na jednej strane a na 
tej druhej len ako vydarenú recesiu. 
Nuž ale aby som bola konkrétna, za 
takýto žart, založený na protikon-
venčnom postoji, vnímam rozve-
šanú bielizeň na hlavnej štiavnickej 
ulici a kakofonickú hudbu skupiny s 
názvom „Ľúbozvučné konvalinky“. 

Svoj argument, prečo sa minul 
cieľa, uvediem len pri prezentácii s 
rozvešanou bielizňou, ktorá mala 
umeleckým spôsobom upozor-
niť na chýbajúci plnokrvný život v 
centre mesta. Nechcem aby to vy-
znelo dramaticky, ale plnohodnot-

ný život v centre Banskej Štiavnice 
v minulosti to boli chodníky plné 
ľudí s prevahou študujúcej mládeže, 
smiech, hudba, spev, boli to plné ob-
chody, cukrárničky, krčmičky, školy 
aj internáty a domy s oknami plný-
mi muškátov a hortenzií a za nimi 
žijúcimi kultivovanými ľuďmi, ktorí 
svoju bielizeň považovali za takú 
diskrétnu a delikátnu záležitosť, že 
sa sušila na padlášoch a zadných 
dvoroch týchto domov. Nikdy nie 
na južanský periférny spôsob, na 
šnúrach medzi domami, respektíve 
ako v súčastnosti na našich sídlis-
kách. 

Práve z toho dôvodu ja ako laik, 
ale tolerantný obyvateľ mesta s 
mentalitou dieťaťa Trojice, považu-
jem tento umelecký počin za ústup 
od umenia a len za samopašné štu-
dentské žartovanie, ktoré aj takto 
akceptujem. To len aby som uviedla 
dojmy a pojmy do súladu. Dúfam, 
že sa preto ani autorka, ani orga-
nizátori na mňa nenahnevajú. Už 
teraz sa teším na ich všetky ďalšie 
aktivity.

Rada však priznávam, že hlboký 

dojem vo mne zanechali fotografi e 
Kalvárie a okolia, a to nielen pre 
svoju umeleckú, ale aj kuktúrnu a 
ideovú výpovednú hodnotu, takže 
s potešením konštatujem, že Medzi-
centrum malo zmysel. To po prvé. 

Za najväčší prínos tohto poduja-
tia považujem však skutočnosť, že 
je tu opäť seriózny podnet na pre-
mýšľanie, ako konečne oživotvoriť 
najkrajšiu a najcennejšiu časť mesta, 
ktorú neustále vnímam len ako Po-
temkinovu dedinu, po ktorej občas 
prebehne reprezentatívna návšteva.

Oľga Kuchtová

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

Dňa  8.mája 2010 sa konali 
otvorené majstrovstvá Slo-
venskej republiky v plesových 
choreografi ách a exhibíciách 
v Žiari nad Hronom. Na tejto 
súťaži sa zúčastnili aj naši malí 
tanečníci z Fáber dance teamu. 
Súťažili v kategórii junior v 
štandardných a latinsko-ame-
rických tancoch. V štandarde 
mala choreografi a názov Ti 
amo, latinsko-americká chore-
ografi a sa volala Hriešny tanec.

Tejto súťaži sa zúčastnilo desať ta-

nečných párov, ktorí sa pripravovali 
pod vedením Juraja Fábera a Miro-
slavy Ondrejkovej.  Pred súťažou  
sa poctivo trénovalo. Zo začiatku 
dva razy do týždňa, potom  tri razy 
do týždňa a celý deň. Tréningy boli 
prísne a náročné, ale stáli za to. Deti 
si vytancovali v štandardných tan-
coch s choreografi ou Ti amo druhé 
miesto. To bolo radosti a šťastia, 
že sa stali znovu vicemajstrami 
Slovenskej republiky v plesových 
choreografi ách. V latine s Hrieš-
nym tancom  do fi nále nepostúpili. 
Konkurencia bola veľká. Deti mali 

veľkú podporu od rodičov, ktorí 
im fandili počas celého tancovania. 
Škoda, že pohár a medaila boli po 
jednom, lebo si ich všetci chceli 
zobrať domov. Ale po vzájomnej 
dohode si putovanie cien podelili. 
Vďaka trénerom Jurajovi a Mirke 
stáli naši tanečníci na stupienkoch 
víťazov. Samozrejme veľkú zásluhu 
na úspechu majú aj detičky, ktoré 
si to vytancovali. Ukázali sa ako 
výborný tanečný kolektív. Vďaku si 
zaslúžia aj rodičia, ktorí pomáhali a 
starali sa o všetko.

Domov sa odchádzalo v dobrej 

nálade a s presvedčením, že o rok to 
bude určite prvé miesto. Všetkým 
deťom prajeme veľa chuti do tan-
covania, trénerom veľa tanečných 
nápadov a mnoho víťazstiev.

Daniela Šanková

Fáber dance team vicemajstrami SR

Za 23 rokov do KD sa prihlásilo 
147 občanov Štefultova. Dnes ak-
tívnych členov je 49. navždy nás 
opustilo 50 členov. Z rôznych ro-
dinných dôvodov vystúpilo 48 čle-
nov. Priemerný vek členov KD je 
76 rokov. Medzi nami sú i takí, kto-
rí prekročili 80 rokov. Sú to panie: 
Vladárová, Andrášeková, Šišková, 
Čerchla, Turzíková, Voštiarová, 
Kaniariková. Najstaršia členka p. 

Ličková prekročila 100 rokov. Pani 
Neuschlová oslávila už 82 rokov. V 
apríli tohto roku sme mali viac ju-
bilantov. Sú to: p. E. Mýttová – 75 
rokov, p. A. Debnárová – 70 rokov, 
p. A. Kmetíková – 70 rokov.

Aj touto cestou im želáme všet-
ko najlepšie, pevné zdravie, dlhé 
roky života a lásku najbližších. Náš 
KD má družbu aj s inými KD nie-
len v okolí Banskej Štiavnice, ale aj 

so vzdialenejšími KD napr. s KD 
– seniorov v Topolčanoch a v Sere-
di. Náš KD sídli v bývalej budove 
Pošty. Staráme sa o údržbu tej časti 
budovy, kde máme 3 miestnosti. 
Aj okolo budovy pravidelne na jar 
robíme upratovanie. Okrem toho 
staráme sa aj o „Pomník padlých 
hrdinov“ v Štefultove. Dvakrát v 
roku: v máji – víťazstvo nad fašiz-
mom a v auguste – SNP.

Žiaľ, že občania bývalého Šte-
fultova nemajú o tieto udalosti 
záujem. Za to, že náš KD existuje 
a môže vykonávať svoju činnosť, 
ďakujeme predovšetkým MsÚ  v 
Banskej Štiavnici, aktívu KD a 
obetavým členkám a členom KD. 
Pravidelne sa schádzame 2-krát 
týždenne. Príďte medzi nás!

Ľudka Šebeňová, Blažena Mýttová

V máji KD v Štefultove sa dožíva 23. výročia svojej činnosti

Sobota 15.5.

NEW YORK, MILUJEM ŤA
Poviedky, USA, 2009, 103 min., MP 15, Vstupné 2 eurá, začiatok premietania: 18:30hod.
Od samého zrodu fi lmov bol New York jedným z vysnívaných fi lmových miest. Na fi lmovom plátne bol veľakrát. Teraz je tu celkom nový, odlišný a 
absolútne romantický pohľad na toto mesto - pohľad očami lásky, vo všetkých jej podobách, od prvej lásky, cez lásku krátkodobú a komplikovanú, až 
po lásku minulú, odopieranú, vytúženú a lásku, ktorá trvá naveky. Lásku k New Yorku týmto fi lmom vyjadruje skupina tých najkreatívnejších súčasných 
režisérov a hercov, ktorých príbehy sa odohrávajú celkom v piatich newyorských štvrtiach. New York, milujem ťa je voľným pokračovaním série Mestá 
lásky, ktorej prvý diel Paríž, milujem ťa, ktorý pred časom slávil veľké úspechy.

Štvrtok 20.5.

ANTIKRIST 
Dánsko/SRN/Francúzsko/Švédsko/Taliansko/Poľsko, 2009, 104 min., MP 15, vstupné 2 eurá, začiatok premietania: 18:30hod.
Jeden z najočakávanejších fi lmov roku 2009 vzbudil už počas svojho uvedenia na festivale v Cannes veľmi silné emócie. Ponúka totiž úplne nevšedný 
zážitok, ktorý hraničí s fyzickým prežitkom. Príbeh manželského páru, ktorý odchádza vyrovnať sa so stratou malého syna na opustenú chatu v hlbokých 
lesoch, je nielen plný nečakaných zvratov, dusnej atmosféry, explicitných záberov, ale aj fóbií majstra postmodernej réžie, dánskeho režiséra Larsa von 
Triera. V Antikristovi sa spája tajomnosť Lynchovho Twin Peaks, Tarkovského Stalkera s hororovou atmosférou Kubrickovho Žiarenia či série Saw. Anti-
krist je však predovšetkým silno vizuálnym zasvietením do ľudského podvedomia, z ktorého vystupujú démoni, o sile ktorých sme nemali potuchy.

Sobota  22.5.

IMAGINÁRIUM DR.PARNASA
Fantasy-dobrodružný,Francúzsko,120 min.MP 12, Vstupné 2,20 eura, začiatok premietania: 18:30hod.
Film Terryho Gilliama Imaginárium dr. Parnassa je posledným fi lmom Heatha Ledgera, ktorý nečakane zomrel uprostred natáčania. Najskôr to vyzeralo, 
že sa fi lm nedokončí, ale nakoniec Gilliam prišiel s nečakaným vyhlásením. Ako poctu Ledgerovi sa jeho úlohu rozhodli dokončiť hneď traja vynikajúci 
herci – Johnny Depp, Jude Law a Colin Farrell.
Príbeh teoreticky rozpráva o mužovi menom Parnassius ,  ktorý zapredal dušu diablovi za nesmrteľnosť. Prakticky ale pôjde o vizuálnu lahôdku a jednu 
veľkú hereckú exhibíciu.
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Cítim, akoby s každým odišlo aj kus Štiavnice
Jeho meno je vyslovované s 
patričným rešpektom, hlbokou 
úctou, vážnosťou a tajomným 
závanom smútku. Každý deň 
prijíma v pokore a skromnosti, 
a predsa je žijúcou legendou 
tohto mesta. Štiavničan celým 
svojím srdcom, diskrétny 
svedok príčiny našich najvrúc-
nejších sĺz. Človek, na ktorého 
služby sa  spoliehame  zronení 
stratou našich najbližších. 

Pán Stanislav Šakový by nemusel 
nikoho presviedčať o svojom pôvo-
de. Počúvať jeho originálny štiav-
nický dialekt, spolu s malebnými  
spomienkami na detstvo v Katovej 
ulici, kláštornej a chlapčenskej ško-
le, či škole pri Starej stanici, alebo 
na  pani učiteľku Maruniakovú a 
Vášáryovú, Jozefa a Karola Ho-
rákovcov, a neopakovateľné čaro 
Štiavnice tých čias, bolo pre mňa 
veľmi príjemným prekvapením. 
,,Genius loci tohto mesta, to bol 
každý jeden dom, v oknách roz-
kvitnuté muškáty, námestie plné 
Štiavničanov, študentov, trhovní-
kov, krásna svieža zeleň, lavičky, 
kamene vyhriate slnkom a energia, 
ktorá z toho všetkého vyžarova-
la. Trhovisko sa rozprestieralo od 
kláštora, až po krčmu u Lackovej, 
kde často končievali zarobené pe-
niažky, lebo tadiaľ viedla ,,úniková 
cesta“ trhovníkov, vracajúcich sa 
domov cez Červenú studňu. Bola 
to známa krčmička. Keď nastal čas, 
s pánom Káchom sme na poslednej 
ceste odprevádzali aj pani krčmár-
ku.“ Pri spomienkach na detstvo 
som si neodpustila otázku. Ako pán 
Šakový vnímal pohreby a miesta 
posledného odpočinku v období 
chlapčenských huncúctiev.  ,,Mu-
sím povedať, že sme boli vychová-
vaní v kresťanskom duchu a úcte k 
živým, i zomrelým. No ako zvedaví 

chlapci sme občas chodili potajme 
nazerať, ale  s hrozne úzkou dušič-
kou, čo sa deje za múrom cintorína. 
Táto téma bola tabu a vzbudzovala 
v nás obrovský rešpekt.“ Kedy a ako 
ste sa  dostali k práci v pohrebnej 
službe? ,,Pôvodne som sa vyučil vo 
Zvolene ako maliar- natierač a tejto 
profesii som sa aj venoval. Neviem, 
či to bola prozreteľnosť, alebo ná-
hoda, keď mi r.1977 bol pridelený 
byt na poschodí mestského domu 
v Kammerhofskej ulici. Rovno nad 
pohrebníctvom. Stále častejšie som 
vypomáhal pánu Káchovi a neskôr 
aj pánu Rückschlossovi. Veľmi som 
si ich vážil a veľa sa od nich priučil. 
“ Vaša práca je neodmysliteľnou 
súčasťou prirodzeného kolobe-
hu života v tomto meste. Máte tu 
veľa priateľov, poznáte mnohých 
ľudí, celé rodiny...Dokážete prejsť 
tieňom ich zármutku tak, aby vás 
tiež bolestne nezasiahol? ,,Zdieľam 
nešťastie, prežívam súcit, snažím sa 
pomôcť, poradiť, zmierniť následky  
toho, čo už nemôže  nikto zmeniť. 
Žiaľ, opúšťajú nás aj mladí ľudia, 
kamaráti, osobnosti… Aj mňa čas-
to premôže smútok, ale taktnosť a 
diskrétnosť mi nedovolia hovoriť 
o jeho príčinách. Len cítim, akoby 
s každým človekom odišlo aj kus 
Štiavnice.“ Pred vyslovením ďalšej 
otázky som sa zhlboka nadýchla, 
a pocítila intenzívnu vôňu bie-
lych chryzantém z pripravovaných 
girlánd. Takmer denne pozeráte 
do tváre smrti. Ako ju vnímate? 
,,Čo sa raz narodí, musí aj zanik-
núť, taký je zákon života. Smrť sa 
nikdy neriadi našimi túžbami a 
plánmi. Nedá sa s ňou vyjednávať. 
Je nezvratná a jedinečná v tom, že 
príde len raz. A my ju musíme pri-
jať.“ Váš život a čas je podriadený 
požiadavkám, potrebám a pros-
bám pozostalých. Všedný deň, 
nedeľa, či sviatok... Takmer denne 

ste svedkom osobných ľudských 
tragédií a prejavov emocionálnej 
bolesti.  Odkiaľ čerpáte takú pre-
potrebnú vnútornú silu ? ,, Naj-
častejšie odpočívam v záhrade, na 
terase svojho domu, medzi kvetmi. 
Milujem slnko, tak ako stromy a 
všetko živé, aj ja nesmierne cítim 
jeho energiu a teším sa zo svojich 
dvoch vnukov, ktorí žijú s rodičmi 
v Južnej Afrike. Mám rád Štiavnicu 
a okolitú prírodu ,vie ma nadchnúť  
pohľad na pekný obraz, páčia sa mi 
starožitnosti…A vždy som sa veľ-
mi tešil na Vianoce, ale také staré, 
poctivé, keď ľudia mali k sebe nao-
zaj blízko, nie ako teraz, keď už po-
maly od leta o nich človek počúva. 
To už nie sú Vianoce, ale biznis.“ 
Hovorí sa o vás, že ste veľmi chápa-
vý a súcitný človek a všemožne vy-
chádzate v ústrety aj pozostalým, 
ktorí by si inak nemohli dovoliť 
usporiadať dôstojnú rozlúčku so 
svojim blízkym.

,,K tejto téme sa nechcem veľmi 
vyjadrovať. Jednak z ohľaduplnos-
ti k sociálne slabším občanom, ale 
aj z lojálnosti ku kolegom, keďže v 
meste  pôsobia dve pohrebné služ-
by. Žiaľ, pravda je taká, že  sociálny 

program nemá nastavenú latku, 
pod ktorú by človek nemal klesnúť 
a tiež chápem, že strata milované-
ho človeka bolí rovnako, či žijete 
v biede, alebo prepychu. Verím, 
že slušní ľudia by sa mali vedieť 
dohodnúť.“ dodal s ustarosteným 
náznakom úsmevu pán Šakový.

Mala som pripravených ešte veľ-
mi veľa otázok, a som si takmer 
istá, že pán Šakový by na ne taktne 
a s povestným pokojom v hlase aj 
odpovedal. No človek by nemal byť 
nevďačný a mal by rešpektovať tú 
jemnú hranicu tajomstiev, ktoré by 
chceli a mali tajomstvami ostať. A 
tak som sa teda poďakovala. Za čas 
a ochotu podeliť sa o niektoré spo-
mienky, pocity a názory, ale aj za to, 
že pán Šakový je neodmysliteľnou 
osobnosťou tohto mesta a statočne 
plní poslanie, ktoré mu pred mno-
hými rokmi predurčil osud (alebo 
náhoda?). Poprajme mu všetci spo-
ločne veľa slnka, zdravia a lásky. 
Tešme sa zo života, buďme k sebe 
dobrí a nezabúdajme, že všetko, 
čoho sa dotkla láska, je zachránené 
od smrti.  

Janka Bernáthová

Prenajmeme 4-izbový apartmán  
na bývanie, prípadne podnikanie v 
Banskej Štiavnici, na ulici A.T.Sytn-
ianskeho 2. (oproti autoškole Bosák). 
Mesačný nájom 260,-€ + energie.  
Kontakt: 045/6922080

Predám 3-izbový byt na Dolná 39,  
s 2 balkónmi, na 2 posch. zateplený 
plastové okná, cena: 40 000 €, tel.č.: 
0907 848 641 

Dám do prenájmu obchodné  

priestory na ulici Dolnej. Tel.č.: 0903 
785 605

Prenajmem alebo predám 2-izbo- 
vý zariadený byt, tel.č.: 0910 361 575

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

Prenajmem kancelárske - výrobné  
priestory o rozlohe približne 80 m2. 
Nájom dohodou, tel.č.: 0903 812 111

Predám alebo dám do prenájmu  
zabehnuté kaderníctvo, tel.č.: 0915 
804 558

Predám kompletne prerobený  

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

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

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

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

Reality
Prijmem čašníčky, tel.č.: 0944  

164 590
Hľadám spolupracovníkov na  

predaj nehnuteľností, zn.seriózn-
osť, tel.č.: 0902 882 707

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

Vykonávam búracie a výkopo- 
vé práce a rekonštrukciu budou, 
tel.č.: 0944 164 590

Kariéra
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Stanislav Šakový   
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IV. liga – muži 20.kolo:

Žiar/Hr. - B. Štiavnica - 6:3 (1:2)Góly: 
30’ Budinský D., 40’ Kminiak, 11 m kop 
75’ Lupták

Hanzlík P. – Kuruc, Mayer, Čiliak, 
Halát (57’ Lupták.), Barák N. (76’ 
Číž), Drexler,  Necpal, Kminiak, , 
Budinský D., Budinský V., Kminiak   

Stretnutie prinieslo futbal dvoch 
rozdielnych polčasov, kým v prvom 
sme boli jednoznačne lepším muž-
stvom v druhom to bola katastrofa, 
hlavne v defenzívnej činnosti. Veď 
dostať za 45’ 5 gólov sa vidí máloke-
dy. Začali sme veľmi dobre, už v 13’ 
zahrával priamy kop z ľavej strany 
Kminiak, no jeho strela skončila na 
tyči. V 18’ prudkú strelu Kminia-
ka brankár len s námahou vyrazil 
na roh. V 24’ sa dostali do šance aj 
domáci po našej chybe, strela len o 
vlások minula pravú tyč. V 26’ nás 
zachránila žrď po strele z 25 m. V 
30’ sme išli do vedenia, unikal Bu-
dinský V., bol faulovaný a z trest-
ného kopu Budinský D. vymietol 
ľavačkou šibenicu. V 38’ domáci 
vyrovnali z problematického poku-
tového kopu. V 40’ vnikol do 16-tky, 
Kminiak bol faulovaný a 11 m bez-
pečne premenil 2:1. 2. polčas spala 
naša obrana hlbokým spánkom 
Šípkovej Ruženky a treba len dúfať, 

že sa z neho preberie do nasledu-
júcej nedele. V 47’ Hanzlík chytil 
tutovku domácich. V 57’ vyrovnali 
po dorážke. V 73’ išli do vedenia a 
o minútu už bolo 4:2. V 75’ Lupták 
znížil na rozdiel jedného gólu, no 
a to bolo z našej strany všetko v 2. 
polčase. Po rýchlom protiútoku v 
88’ bolo 5:3 a v nadstavenom čase 
využili našu nemohúcnosť na stre-
lenie posledného gólu.
Čistý hadrik Číža rozhodol   

II. trieda: B. Štiavnica „B“ – M.Lehota 
3:1 (3:0) Góly: 12’, 36’, 38’ Číž

Kraják – Binder, Boroška, Han-
zlík A., Potančok, Beňadik, Číž 
(44’Ostramok), Kuruc, (46’ Koso-
rín), Necpal (65’Gazda), Rusnák, 
Ferenčík

Naši hráči rozhodli o výsledku 
už v 1. polčase po veľmi dobre hre 
a hlavne strelecky potentného Číža. 
V 12’ sa elegantne uvoľnil vo veľ-
kom vápne a strelou po zemi otvo-
ril skóre. V 36’ jeho prudká strela 
spoza 16-tky zavlnila sieť. V 38’ po 
peknej kombinačnej akcii s Necpa-
lom uzavrel svoj strelecký koncert. 
V 2. polčase hostia hru vyrovnali a 
v 50’ znížili skóre stretnutia. Naši 
hráči umnou hrou hostí už nepus-
tili do žiadnej šance, a tak doviedli 
stretnutie do víťazného konca. Za 
zmienku ešte stojí priamy kop z 83’, 
ktorý zahrával z 18 m Hanzlík A., 
no jeho delovka skončila na brvne 
gólmana hostí.   
IV. liga dorast 20.kolo: Dorastenci 

príjemne prekvapili

Tornaľa - B. Štiavnica - 0:3 (0:3), góly: 
10’ Hudák D., 30’ Ferenčík, 38’ Drexler

Kuka – Sojka, Ladický, Budin-
ský V., Barák, Ferenčík, Hudák D., 

Barák (70’ Potančok), Drexler (46’ 
Bartík), Židík, Cibula, Budinský D.

Naši chlapci po zbabranom do-
mácom stretnutí príjemne prekva-
pili a získali po dobrej hre cenné 
víťazstvo a domácich nepustili do 
žiadnej gólovej šance. Už v 10’ sme 
išli do vedenia po peknej kombino-
vanej akcii a pohotovej strele Hu-
dáka D. Druhý gól prišiel v 30’, po 
kope z rohu dorazil loptu za chrbát 
brankára Ferenčík. Konečné skó-
re stretnutia uzavrel v 38’ Drexler 
po ukážkovej akcii s Budinským V. 
krížnou strelou vyprášil bránkovú 
sieť domácich. 

II. liga SŽ – Revúca - B. Štiavnica – 8:1 
(3:0), góly: Ducho

MŽ – Revúca - B. Štiavnica – 2:1 (1:1), 
góly: Prokaj

Kam na futbal?

IV. liga 21. kolo 16.5. o 17. hod. B. 
Štiavnica – Hliník/Hr.

IV. liga 21. kolo 16.5. o 17. hod. 
Jupie B. Bystrica - Št. Bane

II. trieda 19. kolo 15.5. o 17.hod. 
Tek. Breznica - B. Štiavnica „B“ 

IV. liga dorast 21. kolo 15.5. o 14. 
hod. B. Štiavnica – Hliník/Hr.

II. liga SŽ a MŽ 21. kolo 15.5. o 10 
– 12.hod.B. Štiavnica – Žiar/Hr.

FUDO

ŠPORT

1.  CSM Tisovec  20  14  3  3  49:22  45
2. Baník Kalinovo 20 12 4 4 40:21 40
3. FK 34 Brusno 20 11 5 4 53:25 38
4. Bystrica - Podlavice 20 11 3 6 49:28 36
5. Štiavnické Bane 20 10 6 4 41:27 36
6. Poltár 20 10 5 5 48:26 35
7. Žiar nad Hronom 20 9 5 6 37:35 32
8. MFK Revúca 20 7 2 11 32:32 23
9. Banská Štiavnica 20 5 8 7 28:35 23

10. Hliník nad Hronom 20 7 0 13 35:51 21
11. Dolná Strehová 20 5 2 13 22:47 17
12. FC 98 Hajnačka 20 4 5 11 31:57 17
13. FC Slovan Divín 20 5 1 14 27:57 16
14. Veľký Blh 20 4 3 13 16:45 15

1.  Strojár Krupina  20  15  2  3  44:16  47
2. Hriňová 19 11 7 1 49:20 40
3. Baník Veľký Krtíš 20 12 2 6 61:31 38
4. FK Šalková 20 10 7 3 49:20 37
5. FK Jesenské 20 8 4 8 51:47 28
6. FK Mesta Tornaľa 20 8 3 9 30:41 27
7. Slovan Tomášovce 20 9 0 11 45:59 27
8. Banská Štiavnica 20 8 2 10 40:44 26
9. Hodruša-Hámre 20 8 2 10 49:56 26

10. Hliník nad Hronom 20 7 0 13 38:44 21
11. Slovan Kúpele Sliač 18 6 3 9 44:65 21
12. ŠK Selce 18 6 1 11 46:60 19
13. Poltár 20 6 1 13 36:60 19
14. Rimavská Sobota 19 4 4 11 34:53 16

Druhý polčas = tvrdý spánok

Už tradične bolo tomu aj teraz. 
1. mája sa uskutočnil už 36. roč-
ník Medzinárodného cestného 
behu Komárom – Komárno. Na 
dvoch tratiach 5,5 km a 10 km sa 
spolu postavilo na štart 442 bež-
cov. O 12 hod. odštartovalo na 
5,5 km 340 pretekárov, a o 12,15 
na 10 km sa postavilo 102 prete-
károv. Na kratšiu trať sa postavil 
aj náš pretekár Daniel Matis – 
Tanád Sport Banská Štiavnica, 
ktorý v kategórii mužov 36 – 50 
roční skončil na peknom 3. mies-
te, keď túto trať absolvoval v čase 
20.28. Tento  náš veteránsky be-
žec je stále úspešný a potvrdzuje 
stálu formu. Rád by sa zúčastnil 
na júlových Majstrovstvách Eu-
rópy veteránov v ľahkej atletike v 
Maďarsku a aj touto cestou hľadá 
sponzorov na toto podujatie. Tí, 
ktorí by ho chceli podporiť, nech 
nechajú odkaz v redakcii ŠN.

red  

V dňoch 30. 4. - 2. 5. 2010 sa v 
Bratislave konal 12. ročník Orca 
Cup 2010 v plávaní. Na plavec-
kých pretekoch s mimoriadnou 
medzinárodnou účasťou štarto-
valo 643 pretekárov  zo 73 klubov 
a z 12 štátov. Medzi nimi nechý-
bali ani plavci Plaveckého klubu 
Banská Štiavnica. Prinášame vý-
sledky: 
Kategória 15 rokov a starší : 

Adamský Marián

50 voľ. sp . -      26.25           28.
100 voľ. sp.  -   59.43            51.
50 motýľ -        27.83            19.
100 motýľ -    1:02.27          22.
50 znak -           31.37           25.
100 prsia -      1:12.71          24.
200 poloha -   2:26.20.        41.

Hriňák Dávid

50 voľ.sp. -      27.69             55.
100 voľ.sp. - 1:01.63             63.
50 motýľ -       28.13             21.

Tenkelová Denisa  

50 znak -        31. 49            6.
100 znak -  1:09.16            10.
200 znak -  2:29.77              8.

red

Orca Cup 2010

Víkendové turnaje, ponúkajú 
šachistom bohaté možnosti vyžitia 
a každý týždeň si môžu vyberať z 
viacerých možností.

Je potešiteľné, že naši repre-
zentanti v nich dosahujú výborné 
výsledky a obsadzujú popredné 
priečky.

V nedeľu 2.5.2010 sa v Krivá-
ni zišlo 62 šachistov v 6. ročníku 
Open Podpoľanie.

Víťazom sa stal Anton Šingliar  
(Dolný Kubín) pred Marošom 
Kramlom (Kremnica) keď oba-

ja získali po 8 bodov. Na treťom 
mieste skončil so ziskom 7 bodov 
Željko Banduka (Martin).

Umiestnenie ďalších zástupcov 
nášho regiónu:

6. Toma, 8. Šandor, 19. Korbeľa, 
24. Kuchyňa (všetci Žiar nad Hro-
nom), 42. I. Kraml, 56. R. Pajerský, 
58. M. Pajerský (všetci Kremnica).

V tomto turnaji hrali naposledy 
šachisti MŠK Žiar nad Hronom.

V sobotu 8.5.2010 v Turčeku or-
ganizovali 16. ročník memoriálu 
M. Hrivnáka. Spomedzi 48 šachis-

tov si prvé miesto vybojoval Ru-
dolf Toma (Banská Štiavnica) so 
ziskom 7,5 bodu, rovnako ako na 
druhom mieste Miroslav Kanian-
ský (Prievidza). Ján Šulko (Zvolen) 
na treťom mieste získal 7 bodov. 

Umiestnenie ďalších našich ša-
chistov:

7. Kuchyňa (Banská Štiavnica), 
23. M. Kraml, 33. M. Pajerský 
(obaja Kremnica), 38. A. Zicho 
(Banská Štiavnica), 46. R. Pajerský 
(Kremnica).

S. Kuchyňa

Víkendové šachové turnaje

Stále úspešne
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INZERCIA

Chcete predať 
svoju nehnuteľnosť? 

Právny poraden-
ský servis a predaj 
zariadime za Vás! 

Info: 0902 882 707, 
045/691 23 26

Kruháč Bar 
Vás pozýva dňa 

19.5.2010 o 16.hod. 
na Turnaj v stolnom 

futbale. 
Štartovné 1 €/os. 

1. cena 40 €

Ponuka prác realizo-
vaných fi rmou Bojari:

- stavebné práce
- opravy, nátery a výmena 

strešných plášťov
- stavanie, opravy a demolácie 

komínov
- kompletné zatepľovanie, vý-

mena a renovácia okien
- výškové práce všetkého dru-

hu 
- opravy a nátery fasád
- montáže a inštalácia zaria-

dení na neprístupných miestach
- pílenie a opilovanie stromov 

horolezeckou technikou
Kontakt: 0905 807 834, 0904 

334 390

Opustené a nechcené psíky čakajú na vás 
v Karanténnej stanici v areáli Technických 
služieb, B.Štiavnica. Ak máte záujem 
o adopciu alebo ak chcete získať informácie 

o odchytených psíkoch nájdete nás na 
www.tulavalabka.sk, tulavalabka@gmail.com
0903 261 807, 0911 291 083
TS: 045 692 22 44
„Pes je jediný tvor na svete, ktorý 
ťa miluje viac, než sám seba, a zarmúti 
ťa len vtedy, keď odíde do psieho neba“.


