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Inzercia

Dňa 14.5.2011, to je sobota, 
začíname s rekonštrukciou 
úprav verejných priestranstiev 
na Ulici Akademická v Banskej 
Štiavnici. Prvým krokom bude 
frézovanie asfaltových pod-
kladov. Z hľadiska dostupnosti 
bude vyfrézovaná hmota od-
vážaná na dočasnú skládku v 
priestore Ulice Hájik. Hmota z 
dočasnej skládky, podotýkam, 
ktorá nemá charakter škodli-
vej látky, bude spracovávaná 
na ďalšie použitie úprav ko-
munikácií v našom meste. Od 
16.5.2011 sa už budú vykoná-
vať všetky práce v zmysle pro-
jektovej dokumentácie. 

Počas týchto realizačných prác 
bude komunikácia na Ulici Akade-
mická uzatvorená až do ukončenia 
stavby. Úplná uzávierka cesty bude 

vyznačená príslušným dopravným 
značením. Vjazd do bezprostred-
ného priestoru stavby budú mať 
len vozidlá stavby so zvláštnym 
povolením. Za určitých okolností 
sa v širšom priestore budú môcť 
pohybovať aj vozidlá, ktorým to 
umožňuje dopravná značka. Zákaz 
vjazdu všetkých vozidiel v oboch 
smeroch s dodatkovou tabuľkou 
E12 okrem dopravnej obsluhy 
umožňuje do takto označeného 
priestoru vjazd aj vozidlám osôb s 
trvalým alebo prechodným poby-
tom na danej ulici. Samozrejme , 
že dopravná situácia si bude vyža-
dovať aj riešenie náhlych doprav-
ných situácií, ako je zásobovanie 
prevádzok, toto budeme riešiť in-
dividuálne podľa možností stavby 
priamo na mieste. Na stavbe sa 
budú vykonávať hĺbkové výkopy 
pre uloženie vodovodu a kanalizá-

cie, to znamená, že v tomto obdo-
bí nebude možné ani zásobovanie 
prevádzok.

Bezpečnosť a ochrana zdravia 

osôb musí byť na prvom mieste, to 
znamená dopravné značenie je po-
trebné rešpektovať v plnej miere.

DV

Začíname s rekonštrukciou Ul. Akademická

So stavebnými úpravami  ve-
rejných priestranstiev na Ulici 
Akademická v Banskej Štiavnici 
dôjde aj k výrazným zmenám au-
tobusovej dopravy v našom meste. 
Uzatvorenie komunikácie na Ulici 

Akademická má za následok  pre-
smerovanie autobusových spojov , 
ktoré prechádzali cez ulice Miero-
vá a Akademická do, alebo z mesta 
(zastávka MÚ). Po rokovaniach so 
Slovenskou autobusovou dopravou 

bol vypracovaný nový cestovný po-
riadok. Z uvedenej zmeny spome-
niem najpodstatnejšie obmedzenia 
a zmeny, ku ktorým dochádza:

-  Dočasne sa rušia autobusové 
zastávky na Ulici Mierová v obi-

dvoch smeroch a na Ulici Akade-
mická (zastávka Lesnícka škola)

-  Dočasne sa rušia niektoré auto-
busové spoje, ktoré prechádzali za-
stávkami Špitálka, Štadión, VÚLH 
smerom do mesta a späť 3.str.

Pozor, zmeny v autobusovej doprave!

Rekonštrukcia Akademickej ul. sa začína už čoskoro
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Z programu primátorky SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Dňa 1.5.2011 bol hliadkou 
MsPo  pri kontrolnej činnosti  v 
časti Povrazník  pri brehu Ko-
morovského jazera nájdený vak, 
v ktorom sa nachádzali rôzne 
predmety pochádzajúce z kráde-
že. Vak aj s nájdenými predmet-
mi  bol odovzdaný majiteľovi. 
Vec je v riešení OO PZ.   

Dňa 1.5.2011 počas osláv 1. 
mája v Kyshýbli vzbudzoval ve-
rejné pohoršenie L.Š. z Banskej 
Štiavnice. Priestupok bol riešený 
v zmysle zákona SNR č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch v znení ne-
skorších predpisov v blokovom 
konaní. 

Dňa 5.5.2011 o 15.00 hod. 
hliadka MsPo privolaná na Ul. 
Kysihýbelská, kde padlo na zem 
elektrické vedenie. Hliadka MsPo 
zabezpečovala miesto, kde došlo 
k pádu elektrického vedenia, aby 
sa nikto k poškodenému vedeniu 
nepriblížil až do príchodu pra-
covníkov energetických závodov. 
Upozornenie

Mestská polícia upozorňuje 
na dodržiavanie Štatútu mesta 
Banská Štiavnica občanov mesta, 
a hlavne tých, ktorí sú majitelia 
a užívatelia domov a záhrad  a 
iných nehnuteľností), že sú po-
vinní konáre stromov, kríkov a 
iných rastlín, ktoré prečnievajú 
na chodníky a ulice, obstrihať až 
do výšky  4m tak, aby živé plo-
ty a pod. neprekážali chodcom a 
cestnej premávke. 

Zároveň upozorňuje na naria-
denie upratovať a udržiavať dvo-
ry, záhrady, ploty a iné nehnuteľ-
nosti, ktoré hraničia s verejným 
priestranstvom. 

V prípade, že tak majitelia a 
užívatelia domov a záhrad ne-
urobia, bude to zabezpečené 
prostredníctvom TS, m.p., Ban-
ská Štiavnica. Všetky tieto práce 
budú vyúčtované užívateľom do-
mov a záhrad. Je preto dôležité 
nepodceniť tieto povinnosti a 
splniť si ich čo najskôr. 

Jozef Mego

poverený dočasným vedením MsPo

Ako sme už uviedli v poslednom 
príspevku, existujú všetky stavebné 
povolenia na výstavbu samotného 
TESCA. Zástupcovia spoločnosti 
TESCO STORES nás informovali, 
že nezačnú so stavbou, pokiaľ ne-
bude celý pozemok usporiadaný 
t.j. nebude premiestnený zberný 
dvor Zberných surovín Žilina. 
Účastník konania sa odvolal voči 
vydanému stavebnému povoleniu 
náhradného zberného dvora, kto-
ré vydalo Mesto Banská Štiavnica, 
Krajský stavebný úrad potvrdil sta-
vebné povolenie tunajšieho staveb-

ného úradu. Z uvedeného dôvodu 
účastník konania podal na Krajský 
súd žalobu, ktorú Krajský súd za-
mietol. Voči uzneseniu súdu sa 
účastník konania odvolal na Naj-
vyšší súd. 

Vzhľadom na to, že nevieme, 
ako a kedy rozhodne Najvyšší súd, 
nevieme odhadnúť, kedy výstavba 
TESCA bude môcť byť uskutočňo-
vaná. Zástupca spoločnosti TES-
CO STORES sa vyjadril, že toho 
času neprichádza do úvahy iná al-
ternatíva umiestnenia TESCA.

Ing. Róbert Vavro, odd. výstavby

Stav príprav supermarketu TESCO

9.5.

Slávnostné prijatie delegácie 
zo strednej školy v Marseilles 
(Francúzsko), ktorá je hosťom  
Strednej odbornej školy lesníckej 
v Banskej Štiavnici.

Uskutočnilo sa výberové kona-
nie na pozíciu náčelníka Mestskej 
polície v Banskej Štiavnici. 

10.5.

Uskutočnilo sa slávnostné 
prijatie členov Výboru NR SR 
pre pôdohospodárstvo a životné 
prostredie v obradnej miestnosti 
na Radnici, ktoré potom pokra-
čovalo ďalším programom za 
účasti primátorky mesta. 

11.5.

Pracovné stretnutie k Sčítaniu 
obyvateľov, domov a bytov 2011.  

Účasť na výjazdovom zasadnu-
tí Výboru NR SR pre pôdohospo-
dárstvo a životné prostredie a na 
sprievodnom programe. 

Pracovné rokovanie s Ing. Fe-
dorom Boroškom z Úradu Slo-
venskej banskej komory.    

Slávnostné prijatie Ing. Milana 
Urbánka pri príležitosti význam-
ného životného jubilea.

12.5.

Pracovné stretnutie s prof. Pet-
ranským vo veci vydania publi-
kácie o Jozefovi Kollárovi.

Účasť na verejnom stretnutí s 
obyvateľmi sídliska Drieňová s 
cieľom oboznámenia sa s problé-
mami sídliska a hľadaním riešení 
pre skvalitnenie života na sídlis-
ku Drieňová.

13.5.

Pracovné stretnutie k projektu 
ViTo pod názvom Plán rozvoja 
mesta (2. časť), zameraný na re-
vitalizáciu historického jadra.  

Andrea Benediktyová 

Odpovedáme občanom
Územný plán

Dobrý deň, prednedávnom som 
písal do čiernej skrinky a doposiaľ 
som tu nevidel žiadnu odpoveď. 
Tak ešte raz sa pýtam, ako je to 
so schváleným územným plánom 
mesta, kedy sa už bude meniť hra-
nica zastavaného územia, t.j. rozší-
ri sa terajší intravilán? Ďakujem

Odpoveď:

Váž. pán, pani anonym! Veľmi 
radi vám poskytneme informáciu 
o ktorú máte záujem- rozšírenie 
hraníc zastavaného územia obce 
na Mestskom úrade na odd. vý-
stavby, rozvoja mesta, územného 
plánovania a životného prostredia 
v Banskej Štiavnici.

Ing. Danka Gajdošová 

odd. výst. ÚP, RM aŽP

Identifi kačné známky pre psa

Žiadam o zmenu a výmenu 
týchto známok, nakoľko sú z AL 
a púšťajú čerň na srsť, ktorá sa 
náročne odstraňuje najmä u psov 
bielej srsti. Ďakujem. J. Šimek

Odpoveď: 

Vážený pán Šimek, vzhľadom k 
tomu, že vo Vašom prípade ide po-
žitím známky o poškodenie srsti u 
Vášho psa, odporúčame Vám iden-
tifi kačnú známku nezapínať psovi 
na obojok, ale pokiaľ sa so psom 
pohybujete vonku, preukázať sa 
môžete pridelenou známkou aj ta-
kým spôsobom, že pri kontrole ju 
predložíte k nahliadnutiu Vy. Do 
budúcna však nevylučujeme zakú-
penie známok v inej kvalite.

JUDr. Dušan Lukačko 

zástupca primátorky mesta

Výjazdové zasadnutie poslancov NR SR v Banskej Štiavnici  
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Polícia informuje 

1.str. 

- všetky autobusové linky, ktoré 
prechádzali z Križovatky a Drieňo-
vej smerom do mesta „popod Kal-
váriu“ zastávkami VÚLH, Mierová, 
Lesnícka škola, MÚ a späť, budú 
počnúc dňom 14.5., t.j. sobota, pre-
chádzať  novou trasou nasledovne: 
Autobusový spoj, ktorý príde na 
Križovatku, bude pokračovať na 
sídlisko Drieňová. Odtiaľ zo síd-

liska Drieňová nebude pokračovať 
smer „pod  Kalváriu“, ale sa vráti 
späť na Križovatku a pôjde smerom 
do mesta (MÚ) cez zastávku OPP . 

-  v opačnom smere pôjde spoj 
zo zastávky MÚ na Križovatku, 
odtiaľ na sídlisko Drieňová, vráti 
sa na  Križovatku a  pôjde smerom, 
ako chodil aj pred zmenou (napr. 
Hontianske Nemce, Ilija,  Vysoká, 
Dekýš)

-  na zastávke OPP nebudú zasta-
vovať všetky spoje ( napr. železnič-
ná stanica, Akusit)

-  Nové vývesky na autobusových 
zastávkach bude zabezpečovať SAD 
Zvolen a Žarnovica.

Zmeny budú platiť až do celko-
vého ukončenia rekonštrukcie ulice 
Akademická, čo je do 30.10.2011.

DV

Pozor, zmeny v autobusovej doprave!

Už dlhú dobu evidujeme na-
rušenú časť komunikácie na 
štátnej ceste I/51 v časti pod 
čerpacou stanicou Slovnaft  na 
ľavej strane v smere do Svätého 
Antona. O to je to horšie, že ces-
ta je v tomto mieste vyvýšená a 
je v tesnej blízkosti potoka , čo 
bol asi dôsledok jej havarijné-
ho stavu.

Mesto Banská Štiavnica dňa 
7.2.2011 požiadalo Slovenskú sprá-
vu ciest Banská Bystrica, ako správ-
cu ciest I. triedy, listom s nasledov-
ným  obsahom :

Mesto Banská Štiavnica, na zá-
klade vlastných zistení ako aj pri-
pomienok občanov mesta Banská 
Štiavnica, Vás žiada o opravu do-
pravného značenia na ceste I/51 
nasledovne:

-  Na ceste I/51 v priestore pod 
čerpacou stanicou Slovnaft  v Ban-
skej Štiavnici sa dlhodobo vy-

skytuje havarijný stav  krajnice 
komunikácie. Máme zato, že uve-
dené dopravné upozornenie na stav 
krajnice komunikácie, ktoré nie je 
takmer žiadne, môže mať za násle-
dok ohrozenie bezpečnosti cestnej 
premávky. Zároveň požadujeme 
vysvetlenie, kedy a akým spôsobom 
sa uvedený ohrozujúci stav odstrá-
ni, nakoľko verejný záujem o uve-
denú situáciu je značný.

Toto upozornenie sme zaslali aj 
Okresnému riaditeľstvu policajné-
ho zboru, Okresnému dopravnému 
inšpektorátu v Žiari nad Hronom.

Listom zo dňa 14.3.2011 nám Slo-
venská správa ciest Banská Bystrica 
predložila nasledovné stanovisko , 
ktoré uvádzame v plnom znení:

„Dňa 17.2.2011 nám bola doru-
čená Vaša žiadosť o zabezpečenie 
dopravného značenia a opravu ha-
varijného stavu krajnice pod čerpa-
cou stanicou Slovnaft  na ceste I/51 
v Banskej Štiavnici.

Na havarijný stav krajnice cesty 
I/51 v úseku pod čerpacou stani-
cou Slovnaft  sú účastníci cestnej 
premávky upozornení zvislým do-
pravným značením A4b „Zúžená 
vozovka sprava“ a Z4a „Vodiaca 
doska“, ktoré bolo osadené po kon-
zultácii s dopravnou políciou.  V 
súčasnosti Slovenská správa ciest 
IVSC Banská Bystrica zabezpečuje 
prípravu projektovej dokumentácie 
na sanáciu oporného múru v tomto 
úseku. Realizácia sa plánuje v tom-
to roku.“

Primátorka mesta Banská Štiav-
nica túto skutočnosť okrem iného 
prerokovala aj pri výjazdovom za-
sadnutí  Banskobystrického samo-
správneho kraja, ktorý sa konal ne-
dávno v našom meste.

Ostáva nám dúfať, že v danom 
úseku sa neprihodí žiadna doprav-
ná nehoda a v čo najkratšom mož-
nom čase bude cesta opravená.

DV

Havarijný stav cesty pod čerpacou stanicou Slovnaft

Na škole J. Kollára od šk. roku 
2010/2011 funguje trieda s rozšíre-
ným vyučovaním telesnej výcho-
vy so zameraním na futbal. Nová 
generácia futbalistov sa vychováva 
od piateho ročníka. Futbalistom 
sa posilnilo vyučovanie telesnej 
výchovy z 2 na 5 vyučovacích ho-
dín, 3x do týždňa absolvujú ranný, 
prípadne popoludňajší tréning. V 
učebnom pláne telesnej výchovy a 
športovej prípravy si stanovili, že v 
školskom roku z celkového počtu 
vyučovacích hodín (180-200) bude 
zameraných na výučbu futbalu cca 
140 h – základy ovládania lopty, ko-
pacia technika, spracovanie lopty, 
technická, taktická, psychologická 

príprava, atď, skrátka všetko, čo 
výučba futbalu má žiakovi poskyt-
núť. V rámci športových aktivít na 
posilnenie kondičnej prípravy je 
zaradený do výučby aj týždňový 
plavecký výcvik. Tento model vý-
učby sa podobá výučbe v športo-
vých triedach. Školské vyučovanie 
je úzko previazané s činnosťou FO 
Sitno Banská Štiavnica. Športovú 
činnosť koordinujú a vedú: učiteľ 
TV Mgr. Tibor Szendrei a tréner 
Vladimír Prokaj. Vďaka nim do-
sahujú naši futbalisti vynikajúce 
výsledky, ktoré sú zdokumento-
vané aj na webovej stránke školy. 
Môžeme spomenúť napr. Winter 
cup 2011, kde obsadili I. miesto, 

Medzinárodný turnaj troch krajín 
s úspechom, Jarný halový turnaj v 
Močenku – I. miesto, a veľmi dobré 
výsledky na majstrovských zápa-
soch, ktoré sa organizujú takmer 
každý víkend.

ZŠ J.Kollára

Nová generácia futbalistov

Výnimočné ocenenie pre 
knihu Štiavnické interiéry

Kniha Štiavnické interiéry au-
toriek Andrey Nižňanskej a Ivety 
Chovanovej sa stala Najkrajšou 
knihou Slovenska 2010. V ná-
ročnej konkurencii súťaže „Naj-
krajšie knihy Slovenska 2010“ 
bola udelená hlavná cena Minis-
terstva kultúry SR vydavateľstvu 
Marenčin PT, s.r.o., a Občianske-
mu združeniu KRUH  za celko-
vú výtvarnú a technickú kvalitu 
tejto knihy. Ocenenie z rúk mi-
nistra kultúry Daniela Krajcera 
prevzali za autorský a realizačný 
tím Andrea Nižňanská a Albert 
Marenčin dňa 4.mája 2011 v Pri-
maciálnom paláci v Bratislave. 
V krátkom príhovore sa Andrea 
Nižňanská poďakovala najmä 
Štiavničanom, ktorí autorkám 
umožnili fotografovať súkromie 
ich domov a podelili sa s ich ži-
votnými príbehmi. 

Juraj Paučula

Zanedbanie povinnej výživy
Na základe vyšetrovania po-

verený policajt OO PZ Banská 
Štiavnica začal trestné stíhanie a 
vzniesol obvinenie J. Š. pre pre-
čin Zanedbanie povinnej výživy 
podľa § 207/1 Trestného zákona. 
Obvinený J. Š. napriek tomu že 
bol rozsudkom Okresného súdu 
Žiar nad Hronom zaviazaný pri-
spievať na výživu maloletej M. S. 
si svoju vyživovaciu povinnosť 
bezdôvodne nesplnil, čím mu za 
obdobie od mesiaca august roku 
2008 do mesiaca jún 2010 vzni-
kol dlh na výživnom vo výške 
531,20,- €. Za uvedený skutok 
mu hrozí trest odňatia slobody 
až na dva roky. 

pplk. Mgr. Vladimír Kratoš

ROOPZ Banská Štiavnica
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Rozmiestnenie VKK na 
jarné čistenie mesta

Technické služby, mestský pod-
nik, oznamujú, že  sa  rozmiestňujú 
veľkokapacitné kontajnery ( ďalej 
VKK ) na jarné čistenie mesta. 

VKK budú dňa 13.05.2011 prista-

vené nasledovne: 

1 VKK – Ul. Dolná ( za kostolíkom )
1 VKK – Ul. Požiarnická

Do kontajnera patria odpady, 
ktoré nie je možné umiestniť do 
zbernej nádoby používanej na 
„klasický“ komunálny odpad – 
napr. kusy nábytku, staré matra-
ce, odpadové stavebné materiály 
z drobných stavieb a iné.

Do VKK nepatria druhotné 
suroviny ( železný šrot, papier, 
sklo, plasty ), nebezpečný odpad 
(chladničky, pračky, televízory,  
počítače, telefóny, písacie stroje, 
žehličky, žiarivky,...), biologicky 
rozložiteľný komunálny odpad 
(zvyšky potravín, odpad vhodný 
na kompostovanie – tráva, koná-
re, lístie ). Tieto druhy odpadov 
je možné priniesť na Zberový 
dvor Technických služieb,m.p. na 
Ulici E.M.Šoltésovej č.1. 
Otváracie hodiny na Zberovom 

dvore sú nasledovné:

po až pi 6,00 do 18,00 hod.
sobota 8,00 hod do 12,00 hod.

Heiler Peter, riaditeľ podniku

Založenie našej Oblastnej orga-
nizácie cestovného ruchu odro-
čilo posunutie účinnosti Zákona 
o podpore cestovného ruchu 
na december. Rozhodli sme sa 
nečakať a založiť OOCR ako ob-
čianske združenie. Keď sme už 
mali všetko pripravené, prišla 
správa, že očakávaná novela 
zákona vstúpi do platnosti v júli 
tohto roku.

Účinnosť zákona bola pozasta-
vená vládou a odročená na 1. de-
cembra 2011, pričom ministerstvo 
sa v tlačovej správe zaviazalo, že or-
ganizácie, ktoré sa v ešte decembri 
zaregistrujú, dostanú v roku 2012 
štátny príspevok. Dôvodom pre po-
zastavenie boli obavy ministerstva 
fi nancií z neodhadnuteľných výdav-
kov pre štátnu pokladnicu. Čas do 
decembra sa mal využiť na prípravu 
novely, ktorá by nastavila strop prí-
spevkom štátu. 

Odročenie platnosti zákona nás 
postavilo do ťažkej situácie - bolo 
by nereálne zakladať organizáciu v 
decembri, a do konca roka ju stih-
núť zaregistrovať a vybrať členské 
príspevky. Rozhodli sme sa teda 11. 
mája založiť občianske združenie a 
v decembri organizáciu transformo-
vať na OOCR podľa zákona. Minis-
terstvo nám tento postup odobrilo.

V tom okamžiku prišla správa, 
ktorá dáva nádej, že novela vstúpi 
do platnosti skôr, snáď už v júli t.r. 
Prácu na nej dopredu „potlačila“ 
premiérka, ktorá na konferencii 
ZMOS vyslovila požiadavku na jej 
urýchlené prijatie. Zakladať organi-
záciu ako občianske združenie v da-
nej situácii preto už nemá význam. 
V tomto zmysle sa nám vyjadrilo aj 

ministerstvo. Založenie organizácie 
preto presúvame na termín, keď 
bude schválená novela.

Návrh novely upravuje okrem 
menej podstatných detailov kľúč pre 
výpočet štátneho príspevku. Ob-
lastným organizáciám štát prispe-
je toľko, koľko sa vyzbiera na dani 
za ubytovanie na území členských 
obcí, maximálne však do výšky 
všetkých vybraných členských prí-
spevkov. Zodpovedné platenie dane 
za ubytovanie je teda veľmi dôležité, 
pretože čím viac na dani odvedie-
me, tým viac dostaneme od štátu. 
Výber dane za ubytovanie v Banskej 
Štiavnici rok od roku klesá.

Podmienky založenia OOCR 
sa nemenia: aby sme vôbec mohli 
organizáciu založiť, potrebujeme 
aspoň 5 obcí, v ktorých je spolu as-
poň 50 000 prenocovaní. Prvú pod-
mienku už sme splnili: väčšina obcí 
štiavnického okresu už vstup a člen-
ský príspevok schválila v obecných 
zastupiteľstvách. Aby sme splnili aj 
druhú podmienku, potrebujeme 
za člena aj obec Vyhne. V Banskej 
Štiavnici bolo v minulom roku ofi -
ciálne iba okolo 15 000 prenoco-
vaní (skutočné číslo bude omnoho 
vyššie), a vo Vyhniach iba samotný 
hotel Sitno urobí ročne okolo 30 
000 prenocovaní ročne. Na stretnutí 
s poslancami obce Vyhne sme vy-
svetľovali dôvody, rozhodnutie pad-
ne v najbližších dňoch. V Hodruši 
Hámroch členstvo schválili. V Skle-
ných Tepliciach je situácia kritická, 
pretože podľa informácií starostu 
kúpele v poslednom období daň za 
ubytovanie neodvádzajú. Kým sa 
vec nevyrieši, obec do OOCR ne-
vstúpi. Vo väčšine ostatných obcí 
už zastupiteľstvo schválilo vstup aj 

členský príspevok.
O výške členského príspevku 

obcí rozhoduje výkonnosť turizmu 
v nich a počet obyvateľov. Obce sú 
rozdelené do troch kategórií podľa 
výkonnosti turizmu v nich. V prvej 
sa platí členské 3 eurá na obyvateľa, 
v druhej 1 a v tretej, kde nie je ani 
jeden ubytovateľ, 0,5 eur. V prvej 
kategórii sú Banská Štiavnica, Vy-
hne a Sklené Teplice (ak by sa stali 
členom). V druhej sú Hodruša - 
Hámre, Banský Studenec, Štiavnic-
ké Bane, Svätý Anton, Banská Belá 
a Ilija, Prenčov, Podhorie, Baďan, 
Močiar a Beluj sú v tretej kategó-
rii. V Dekýši členstvo poslanci ne-
schválili. Ubytovatelia budú platiť 
členský príspevok vo výške 150 eur 
+ 1,2 eura za každú posteľ, ostatní 
členovia budú v prvom roku platiť 
jednotné členské 150 eur. Členské 
bude možné platiť v štvrťročných 
splátkach. Máme pripravené stano-
vy organizácie a ďalšie zakladateľské 
dokumenty, návrh aktivít na rok 
2011 a 2012 v rátane rozpočtu. Pod-
ľa predpokladu bude OOCR dispo-
novať v prvom roku rozpočtom pri-
bližne 50 000 eur, čo umožní prijať 
dvoch zamestnancov. V prvom roku 
činnosti sa organizácia sústredí na 
stabilizáciu organizácie, vytvorenie 
partnerstva verejného a privátneho 
sektora a koordináciu projektu ROP 
„Podpora infraštruktúry Cestov-
ného ruchu v štiavnickom regióne, 
kde mesto získalo cca 250 000 eur. V 
rámci vznikne nový regionálny tu-
ristický portál, reklamné tlačoviny v 
celkovom počte 125 000 ks, straté-
gia rozvoja CR v regióne a podporí 
sa vznik troch nových regionálnych 
podujatí po dobu 3 rokov.

Igor Kuhn, OKCRaŠ

K založeniu OOCR je všetko pripravené

Prečítala som si v ŠN článok Čis-
tá hra minulosťou. Prekvapilo ma, 
že autorke článku veľmi prekáža 
úprava – postavenie garáží HBÚ. 
Nie sú práve postavené v štýle 
stredovekých stavieb, ale vôbec je 
dobré, že sú. Že sa tak HBÚ rozho-
dol aj na úkor obete svojej „starej 
romantickej“ záhrady. Autorka si 
nevšimla, že namiesto vyrúbaných 
líp (pri výstavbe sa tomu zrejme ne-
dalo vyhnúť) sú už vysadené nové 
stromčeky. Ako laička neviem, či 
sú to lipky, ale sú a žijú. Tak sa jej 

nepáčia tie garáže? Iste sa jej páčila 
viac pod múrom záhrady posta-
vená neprehliadnuteľná drevená 
terasa, ktorá už chátrala a hyzdila 
priestor. Mňa napríklad veľmi iri-
tuje neupravený priestor pred Špi-
talkou, kde si motoristi prirodzene 
vytvorili parkovisko. Ten priestor 
by sa dal krásne upraviť aj so zele-
ňou okolo. Lebo toto naozaj nie je 
dôstojné mesta UNESCO. A sú tu 
napr. aj 2 odpadové ríny na Šin-
dlerke, ktoré sú vyústené priamo 
na chodník, ako to bývavalo ešte za 

čias, keď neexistovala kanalizácia. 
Nie je to vhodné ani z estetického 
hľadiska, ani z bezpečnostného, keď 
voda z ríny v období jesennom za-
mrzne a môže spôsobiť nepríjemný 
pád chodca. Na kostolíku sv. Al-
žbety už také nevhodne vyústené 
ríny upravili a upravujú celý objekt 
kostolíka s okolím. Vďaka. Podobné 
„parkovisko“ a neupravený priestor 
je aj pred Cosmopolitanom (povyše 
nábytku). A už vôbec nenachádzam 
slov k Urbanistickej štúdii lokality 
Križovatka!!! To naozaj môžu váž-

ne uvažovať majitelia pozemkov o 
takej absurdnosti, ako postaviť ne-
jaké polyfunkčné centrum na mies-
te parku??? Preboha, veď obchodov 
máme dosť. Fabriky nám zrušili a 
stavajú obchody! Logické. To je ten 
najlepší regionálny rozvoj a mesto 
UNESCO treba celkom sprzniť. 
Do toho! Zo Štiavnice sa stane ka-
menné mesto, bez zelene, stromov, 
kvetov, lavičiek. A koľko je vlastne 
lavičiek dokopy teraz? Kto to a kedy 
zastaví? Pýtam sa aj ja.

Gabriela Slováková

Re: Čistá hra minulosťou

Oznam o prerušení do-
dávky elektrickej energie

Oznamujeme Vám, že od 
26.05.2011, 08.00 do 26.05.2011, 
16.00 bude prerušená dodávka 
elektrickej energie z dôvodu re-
vízie el. zariadenia. Bez el. ener-
gie budú sociálne byty v Banskej 
Štiavnici časť Šobov.

Dipečing VN/NN Žiar nad Hronom

Oznam
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Materinské srdce je ako vzácny 
živý drahokam, ktorý vyroní 
tichú slzu v bolesti, hrdinsky 
stvrdne v neprávosti, poteší v 
beznádeji  a nádherne sa rozžia-
ri pri pohľade na šťastie svojich 
detí. Je v ňom nekonečná láska, 
neha, obetavosť, múdrosť i ta-
jomstvo života.

V pondelok 9. mája rozkvitli 
priestory Hotela Grand- Matej naj-
krajšími kvetmi na svete- deťmi, 
ktoré prišli svojím spevom, tan-
com a prednesom vyjadriť lásku 
a vďaku všetkým mamičkám, sta-
rým mamám, babičkám. Pestrý a 
bohatý program roztancovali naše 
hviezdne Texasky. Slovné pohlade-
nia na úvod, i medzi jednotlivé vy-
stúpenia, vnášala Renatka Taligová. 
Nasledovalo roztomilé ,,vyznanie“ 
škôlkarov zo Sv. Antona, pod ve-
dením p.uč. Martinky Húskovej a 
p.uč. Anky Valachovej. Nežným zá-
vojom  smútku prikrytá ruža v po-
dobe básne Kataríny Kissovej patri-
la spomienkam na mamičky, ktoré 
už nie sú medzi nami. Nostalgické 
verše vystriedal tanec a spev  detí 

z MŠ 1.mája na žartovnú banícku 
nôtu, kde nechýbal ani malý Nác-
ko s veselým kufríkom. Predsta-
venie pripravili p. učiteľky Alenka 
Surovcová, Blanka Konôpková, a 
Gabika Luptáková. Prekrásne kve-
tinky v podobe piesní o mamičkách 
priniesli talentované žiačky ZUŠ 
Maruška Kissová a Nika Štekláčo-
vá s hudobným sprievodom  p. uč. 
Irenky Chovanovej. Srdcia prítom-
ných dám potešili aj roztancované 
detičky z cirkevnej MŠ, ktoré svoje 
vystúpenie starostlivo pripravovali 
s p. uč. Bartkovou. Nežné poetické 
vyznania do kytice vďaky priniesli 
aj žiaci ZŠ Jozefa Horáka Vlaďka 
Zubková, Miško Sásik a Nikolaj 
Taliga, ktorým pomáhala p. uč. 
Renatka Taligová. O strhujúce fi -
nále sa postarali opäť Texasky maj-
strovskou ukážkou stepu a pestro-
farebným orientálnym tancom. S 
pôvabnými mladými tanečnicami 
ich pripravili manželia Berešíkovci. 
Symbolickú kyticu pozdravov ku 
Dňu matiek ozdobili aj živé kvety, 
ktoré prítomným dámam rozdal 
pán viceprimátor Dušan Lukačko 
a pán Ľudovít Kaník st. Podvečerné 

májové slniečko sa dotýkalo  lásky-
plných úsmevov prítomných dám 
zvláštnym  tajuplným  svetlom, kto-
ré by sa azda dalo nazvať šťastím. K 
príjemnej atmosfére určite prispela 
aj hudba p. Pavla Gubáňa zo Zvole-
na a tradične bohatá tombola.

Deň matiek, ktorý každoročne 
pripravuje Živena- spolok sloven-
ských žien, sa  v našom meste teší 
stále väčšej obľube. Zásluhu na tom 
majú roztomilé detské vystúpenia, 
ale aj krásne darčeky a chutné po-
hostenie, ktoré členky Živeny spo-
lu s predsedníčkou p. J. Šamovou 
s láskou pripravujú. Úprimné po-
ďakovanie patrí aj pani primátorke 
mesta Nadežde Babjakovej za spon-
zorskú pomoc, p. Darine Kaníkovej 
za poskytnutie krásnych priestorov 
Hotela Grand-Matej, manželom 
Ruckschlosovcom za kvetiny, pri-
spievateľom do tomboly p. Ladzian-
skemu, p. Mojžišovi, p.Anne  Mul-
lerovej, p. Barákovi, p. Švidroňovej, 
p. Šakovej, p. Víťazkovej, manželom 
Debnárovcom za milé srdiečka, ako 
aj sponzorom, ktorí nechceli byť 
menovaní. Srdečná vďaka.

Janka Bernáthová

AKTUALITY

Týždeň modrého 
gombíka

Tretí májový týždeň už sedem ro-
kov patrí zbierke Týždeň modrého 
gombíka na pomoc najviac ohroze-
ným a zraniteľným deťom vo svete. 

Informačné centrum mladých 
Banská Štiavnica sa zapája do 
zbierky ako koordinátor a zá-
stupca UNICEF v Banskej Štiav-
nici. ICM BŠ oslovilo miestne 
stredné a základné školy, ktoré sa 
do zbierky tiež ochotne zapojili. 
V Banskej Štiavnici sa zbierko-
vať bude 16.5.2011 od 9:00 hod. 
Počas celého dňa budete v meste 
(ako aj jeho priľahlých častiach) 
stretávať mladých ľudí v bielych 
tričkách s logom modrého gom-
bíka a s pokladničkami v rukách. 
Vyzbierané peniaze sa použijú 
na pomoc deťom v Južnom Su-
dáne, aby mohli chodiť do školy. 
Za všetky Vaše príspevky vopred 
ďakujeme!

Konanie verejnej zbierky SV 
pre UNICEF na sústredenie fi -
nančných prostriedkov určených 
na vzdelanie detí v Sudáne povo-
lilo Ministerstvo vnútra Sloven-
skej republiky rozhodnutím zo 
dňa 21. decembra 2011 pod čís-
lom SVS-OVVS3-2010/028305, 
s platnosťou od 1.marca 2011 do 
31.decembra 2011. 

Mgr. Katarína Tatárová

konzultant ICM BŠ

Deň lásky a vďaky pre všetky mamičky

V sobotu 7.5.2011 sa konala v 
priestoroch Kultúrneho centra 
v Banskej Štiavnici kvetinová 
šou pod názvom Flora Magica. 
Podujatie zorganizovalo Mesto 
Banská Štiavnica, odd. kultú-
ry, cestovného ruchu a športu. 
Pred zaplnením publikom krát-
ko po 18. hod. svoju šou pred-
viedli štyria profesionálni fl oris-
ti z Čiech Ladislav Weinlich, Jan 
Komzák a Ing. Marie Bittnerová, 
a zo Slovenska László Földes.

Vo vyše dvojhodinovej kvetino-
vej jedinečnej šou predstavili svoje 
umenie, ktoré prítomným vyrážalo 
dych. Prekrásne kytice sa pod ru-
kami majstrov tvorili jedna radosť. 
Pastva pre oči doplnená tónmi hud-
by dotvárala príjemnú atmosféru. 
Veru bolo sa načo pozerať a publi-
kom vždy po vytvorení kvetinové-
ho diela vrele zatlieskalo umelcom, 
ktorí z kvetov vytvárali hotové ume-
lecké výtvory pestrých farieb. Flo-
risti vtipnými komentármi a hovo-
reným slovom prítomných zároveň 

aj pobavili. V ich rukách vznikali 
kytice od výmyslu sveta z najrôz-
nejších kvetín. No k najkrajším kve-
tom tohto večera určite patrili ruže, 
ktoré si mohli všetci zúčastnení 
na záver kvetinovej šou zakúpiť za 
symbolickú cenu. Táto ojedinelá a 
jediná šou tohto druhu sa po pr-
výkrát konala v našom meste až do 
neskorých večerných hodín. Publi-
kum, zložené prevažne zo ženského 
pokolenia, si určite prišlo na svoje 
a v závere sa z vytvorených kytíc 
usporiadala verejná dražba. Napätie 
v sále vrcholilo, pretože každá z prí-
tomných dám túžila po najkrajšej 
kytici tohto večera. Takýmto spôso-
bom sa im mohol splniť sen a mali 
možnosť si odniesť domov okrem 
príjemne stráveného popoludnia aj 
krásny darček. Veď nasledujúci deň 
patril všetkým ženám. A veru, žiad-
ne kytice, ani ruže neostali nazmar. 
Urobili radosť všetkým tým, ktorým 
ďakujeme zato, že sú medzi nami... 
našim mamkám, babkám... Úsmev 
na ich tvárach, ktorý si domov od-
nášali, svedčil o tom, že sa im táto 

šou s profesionálnymi fl oristami 
isto veľmi páčila. Verme, že o rok sa 
budeme môcť pokochať na takejto 
šou opäť a stane sa takáto šou sprí-
jemnením májových dní. Oslavou 
všetkých žien, kvetov a lásky... Na 
záver sa treba poďakovať všetkým, 
ktorí akýmkoľvek spôsobom sa pri-
činili, aby sa mohlo takéto podujatie 
uskutočniť. Patria k nim aj sponzori 
a mediálni partneri: Dexia Banka 
Slovensko, a.s., Penzión Kachelman, 
My – Noviny žiarskej kotliny, Slo-
venská autobusová doprava Zvolen, 
a.s., a Pivovar Steiger.

Michal Kríž

Flora Magica úspešná

Hľadám pani na ubytovanie  
rodinného domu v BŠ, tel.č.: 
0907 845 039

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

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

Predám TOYOTA YARIS 1,0   
TB 5 dverová, rok 2007, červe-
ná, 4x zimné pneumatiky -plech 
R14 + 4x letné - na diskoch R15, 
najazdené 70 000 km, cena  4 300 
€, tel.č.: 0908 603 204

Predám Škodu Felicia 1.3LXi,  
r. výr. 2001, najazdené 103 000 
km, zachovalá - spoľahlivá, cena 
1 280€ + dohoda, tel.č.: 0907 332 
499

Inzercia
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Májové ráno o 7.00 hod. zišli sa 
členovia Dobrovoľného hasič-
ského zboru na hasičskej zbroj-
nici v Banskej Štiavnici, Ul. Slád-
kovičova 15. Rozdelili sa úlohy: 
členovia MHZ pripravia hasičské 
náradie na ukážku požiarneho 
zásahu pre detičky z MŠ a ZŠ pri 
príležitosti hasičského sviatku  
a „Dňa otvorených dverí“, ďalší 
členovia dokončia hasičskú vý-
stavu a naše členky s kuchármi 
budú variť kotlíkový guláš na 
balkóne. 

Mäsko nám dodali zamestnan-
ci Mestských lesov B. Štiavnica, 
za čo im srdečne ďakujeme, ako aj 
pani Renatke Antalovej za sponzo-
rovanie zemiakov do guláša. Prvá 
návšteva bola ohlásená na 9.hod., 
a to Materská škôlka na Mierovej 
ulici. Predseda ešte stihol na taxí-
ku doviezť sponzorské malinovky 
od pána Romana Kuruca a Maria-
na Čierneho aj kofolu, takisto im 
ďakujeme. Veliteľ MHZ Miroslav 
Krkoška v utorok zase doviezol aj 
malinovky od pána Tomáša Ciglá-
na, ktorý nám popri sponzorstve 
aj osobne telefonicky zablahoželal 
k nášmu hasičskému sviatku. To-
máš, srdečne Ti ďakujeme. A prišla 
očakávaná prvá návšteva, detičky 
z Mierovej materskej škôlky a pani 
učiteľky: Jurana Takáčová, Marika 
Kotillová a Janka Dulajová. Pani Jú-
lia Popracová, referentka mládeže, 
privítala detičky v zasadačke HZ a 
malou prednáškou im porozprá-
vala, že Dobrovoľný hasičský zbor 
bol založený veľmi, veľmi dávno a 
to už pred 138. rokov. Poukazovala 
im hasičské tablá, poháre a rozdelila 
dobré cukríky od fi rmy Potraviny 

Ernek a veru pani Erneková nám 
podarovala až dve krabice cukríkov, 
za čo jej veľmi pekne ďakujeme aj v 
mene  detičiek. Potom  odpocho-
dovali detičky pred hasičskú zbroj-
nicu, kde im naši členovia a členky 
pripravili ručné vedrové striekačky 
a každý mal možnosť si zastriekať 
na terč. Potom im členovia MHZ 
na čele s ich veliteľom Miroslavom 
Krkoškom poukazovali hasičské ná-
radie, zavrčali aj na hasičskej strie-
kačke. Napokon sme sa spoločne 
odfotili a na otázku, kto z vás bude 
hasičom, vyleteli všetky rúčky nad 
hlavu, okrem jedného chlapčeka, 
ktorý mi potichu povedal, že chce 
byť futbalistom. Na to mu naša šéf-
ka mládeže odpovedala, že môže byť 
oboje. Potom ich vystriedali žiaci 
5.B ZŠ J. Kollára , Ul. L. Svobodu č. 
40, na čele s pani triednou učiteľkou 
Mgr. Annou Sopkovou z Drieňovej, 
ktorí absolvovali to isté. Prišli nás 
pozdraviť aj pani Marta Borošková, 
vedúca Klubu seniorov, pani Mária 
Bucholcerová a pani Mária Petrová, 
ktorá nám predniesla veľmi peknú 
hasičskú básničku a veru básničku 
nám aj zapísala do našej kroniky, 
do ktorej sa zapisovali aj detičky a 
žiaci.

My sme tú básničku odpísali a 
Vám ju ponúkame: 

Mária Petrová – „Na svätého Flo-

riána, na „hasičskej otvára sa brána. 
Na nebi ani obláčik, Julka s partiou 
varí gulášik. Chodia deti malé, veľ-
ké deň sa vydaril dokonale, tak sme 
prišli i my tri na pľac, veď nás po-
zval Vladko Poprac. Na deň otvo-
rených dverí, úsmev krášli hasičom 
pery. Želáme Vám zdravia, šťastia a 
Božieho požehnania. Detský sen si 
vravím jedným dychom: A ja raz 
chcem byť takým hasičom.“ Ďaku-
jeme.

O 13.00 hod. sme ukončili ukáž-
ky, všetko sme upratali a zasadli za 
stôl, predseda DHZ Poprac a veliteľ 
Krkoška sa poďakovali členkám: 
Jarke Pivarčiovej, Lenke Lietavovej, 
Mirke Varecovej, Danke Ozankovej, 
Valike Zábudlej, Marienke Zábud-
lej za výborné koláčiky a členom: 
Martinovi Komorníkovi, Tomá-
šovi Zábudlému, Ing. Vladimírovi 
Kotillovi, Petrovi Popracovi, Pla-
meniakom Varecovcom  za pomoc 
pri prezentovaní MHZ a DHZ. 
Odovzdali sme slávnostne členský 
hasičský preukaz pána Miroslavovi 
Kemrovi, ktorý bol náležite aj po-
krstený, krstným otcom Popracom 
v kúpeľni za právoplatného člena 
DHZ. Po slávnostnom prípitku  sme 
sa  konečne pustili do  fantastického 
gulášu a pokračovali potom v druž-
nom posedení. Tešíme sa na ďalšie 
stretnutie.  V. Poprac

Sviatok sv. Floriána, patróna hasičov

Mestská galéria v Rimavskej 
Sobote 4. mája 2011 otvorila svo-
ju bránu rodákovi a absolventovi 
tamojšej ZUŠ Ivanovi Slovenčá-
kovi, ktorému usporiadala prvú 
samostatnú výstavu nazvanú prí-
značne-DŽUKEL ČÁVO. Džukel 
čávo je slovné spojenie z Ivanovej 
mladosti a pomenúva toho, kto 
všetko vie, pozná, má to na háku 
a pod. Výstava prináša výber ma-
lieb a kresieb z cyklov Byrokrati, 
Muchy, Loptoš, Plastic people, 
Igráčik, Srdcia a tanky a i. Výstava 
je inšpiratívna a predstavuje jeho 

jedinečne uvoľnený umelecký štýl, 
tzv. antistyle. Kurátorka na verni-
sáži charakterizovala Ivana ako 
grafomanského kresliara s veľkou 
dávkou barbarského humoru, kto-
rý je alegóriou života v dokonalej 
a elegantnej spoločnosti. Ivan Slo-
venčák patrí k prvým absolventom 
SPŠ S.Stankovianskeho (dnešná 
SPŠ S. Mikovíniho), odboru Kon-
zervátorské a reštaurátorské práce 
so zameraním na papier, staré tlače 
a knižné väzby. Ďalej pokračoval v 
štúdiu maľby  na Akadémii ume-
ní v B. Bystrici. Dnes pôsobí ako 

pedagóg v umeleckých odboroch 
na našej škole a patrí k obľúbeným 
učiteľom. Na vernisáž sme nášho 
kolegu a priateľa prišli podporiť  v 
hojnom počte, veď sme na nášho 
úspešného kolegu aj právom hrdí.

B. Chrienová

IVAN SLOVENČÁK  - pedagóg SPŠ S. Mikovíniho vystavuje

p. Ján Zliechovec, šéfkuchár Pizze-
rie a reštaurácie Black M

Opitý baran ( 4 porcie)

Suroviny

baranie stehno 1 kg
červené víno 1 l
stock 1 dcl
masť 10 dkg
zemiaky 1 kg
hladká múka 500 g
červená hlávková kapusta 1 
hlávka
kryštáľový cukor 200 g
rasca mletá, soľ, korenie
citrón 1 ks
cibuľa 150 g
slanina 400 g 

Postup

Mäso rozkrojíme na 4 rovnaké 
časti, ktoré dáme na noc do vína 
spolu so stockom. Ráno mäso 
vyberieme a obalíme masťou, 
posolíme, okoreníme, pridáme 
rascu. Podlejeme a pečieme pri 
teplote 180 ° C asi 2 hodiny, ob-
čas prelejeme mäso výpekom. Zo 
zemiakov, soli a múky spracujeme 
cesto na halušky, ktoré varíme vo 
vode obvyklým spôsobom. Ka-
pustu nakrájame. Z cukru a cibu-
le pripravíme karamel, do ktorého 
dáme kapustu, rascu, soľ, korenie 
a podlejeme 1 dcl vína, ktoré sme 
si odložili. Keď je kapusta mäk-
ká, dochutíme ju soľou, cukrom, 
citrónovou šťavou. Zmiešame s 
haluškami a dáme na tanier. Upe-
čené mäso nakrájame na plátky a 
uložíme na kapustové halušky.  Do 
stredu dáme stopenú slaninku.

Dobrú chuť!       

Sviatok sv. Floriána
Dobrovoľný hasičský zbor v 

Štefultove vás pozýva na oslavy 
Sviatku svätého Floriána, ktorý 
sa uskutoční dňa 14. mája 2011 
o 16. hod. na Hasičskej zbrojnici. 

Program: Svätá omša: začiatok 
o 16. hod.Slávnostný príhovor, 
Občerstvenie s gulášom, Hudba 
v podaní p. Jána Kružlica s kape-
lou, Voľná zábava

Výbor DHZ Štefultov

Pozvánka

Na Deň otvorených dverí na Hasičskú zbrojnicu prišli deti z MŠ a ZŠ
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Slovenský zväz telesne postih-
nutých v Banskej Štiavnici ozna-
muje svojich členom a priazniv-
com, že dňa 18. mája sa uskutoční 
jarná prechádzka prírodou na tra-
se Červená studňa – Hodrušské 
jazerá, kde sa bude podávať  guláš. 
Odchod autobusom SAD z Križo-
vatky o 8,30 hod. na Červenú stud-
ňu (smer Žarnovica). V prípade 
dažďa sa určí náhradný termín. 

Dňa 24. mája sa usporiada 
1-dňový autobusový zájazd za 
účelom rekondície do Podhájskej. 
V prípade záujmu, nakoľko je ešte 
voľných niekoľko miest, sa treba 
urýchlene prihlásiť v kancelárii 
zväz, kde dostanete bližšie info. 
Poplatok 6€/osobu.

3. októbra sa nastupuje na týž-
dňový rekondičný pobyt do Tur-
čianskych Teplíc. Bližšie info v 
kancelárii zväzu.

Ivan Madara, predseda OC SZTP BŠ     

Zájazd

Klub dôchodcov v Štefulto-
ve oznamuje záujemcom, že dňa 
25.mája 2011, t.j. v stredu, usku-
toční zájazd do Žiliny. Odchod 
autobusu o 7,15 hod. od Horné-
ho mlyna, odchod z Križovatky o 
7,30 hod., poplatok 5 €, návrat cca 
18. hod. v dopoludňajších hodi-
nách návšteva výstavy drotárskeho 
umenia a prehliadka historickej 
časti mesta, odpoludnia do 16. 
hod. individuálny program. Pri-
hlásiť sa môžete u p. Kmetíkovej, 
u p. Andrášekovej alebo KD 2 na 
Štefultov v pondelok a štvrtok od 
13 – 16 hod. Za Vašu účasť vopred 
Ďakujeme.

Bytová správa, s.r.o., Banská 
Štiavnica, prevádzka Mestské kú-
pele – plaváreň, dá do prenájmu 

priestory fi tnes centra. Bližšie info: 
p. Slezáková, tel.č.: 0903 696 183

Oznam  pre občanov

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

Katarína Senciová

riaditeľka ÚzS SČK

Pozvánka na prezentáciu maturit-

ných prác umeleckých študijných 

odborov

Srdečne Vás pozývame na pre-
zentáciu maturitných prác umelec-
kých študijných odborov, ktorá sa 
uskutoční v dňoch 23.-27.5.2011 v 
čase od 8.00 do 15.00 hod. v priesto-
roch hlavnej budovy SPŠ Samuela 
Mikovíniho v Banskej Štiavnici s 
nasledovným programom:

1. Privítanie hostí lektorom
2. Prezentácia maturitných prác 

v ateliéroch
3. Módna prehliadka
Tešíme sa na Váš záujem a aj 

Vašu účasť.
Ing. Ján Totkovič  riaditeľ školy

POZVÁNKA

Srdečne Vás pozývame v sobotu  
28.5.2011 na 8.ročník celosloven-
ského stretnutia zdravotne a teles-
ne postihnutých detí a mládeže na 
Sitne 1009m
 Program:

- príjemné posedenie pri guľáši aj 
s našimi hosťami

- prezentácia kompenzačných 
pomôcok

- ukážky z činnosti polície, SBS 
Bandog secutrity  

- beseda s hosťami  
- súťaže pre deti
- spev pri ohni za sprievodu uja 

Paľa  

- sokoliarske umenie
- Skupina historického šermu z 

kráľovského mesta   Krupina "Vlčí 
tesák"

Organizačné pokyny: 

stretnutie je o 10,00 hod. v Ban-
skej Štiavnici pred CBA marketom 
na sídlisku Drieňová. 

Odtiaľ sa presunieme na Sitno 
autami a kto bude chcieť a vládať 
pôjde pešo od  Počúvadlianskeho 
jazera. Tešíme sa na Vás!

OZ Margarétka

Poďakovanie
Ď a k u j e m e 

všetkým, ktorí 
sa prišli rozlúčiť 
s našim drahým 
manželom, otcom, 
bratom a svatom Jozefom 
Cvečkom. Zároveň ďakujeme 
za prejavy sústrasti a kve-
tinové dary, ktoré zmiernili 
náš žiaľ. Naša vďaka patrí 
tiež p. kaplánovi, p. primátor-
ke Mgr. Nadežde Babiakovej, 
p. Jakubíkovi a Pohrebnej 
službe Requiem za dôstojnú 
rozlúčku.

Smútiaca rodina

Spomienka
So smútkom v srdci si dňa 

14.5.2011 pripomenieme 4. 
výročie úmrtia milovanej 
manželky, mamky, starkej, 
babinky Janky Doletinovej. 
Venujte jej v tento deň spolu s 
nami tichú spomienku. Man-
žel, dcéry s manželmi, vnúčatá 
a pravnúčatá.

OZNAMY

Oznamy

Pozvánka

Súťaž v streľbe zo vzducho-
vých zbraní o Pohár primá-
torky Mesta B.Štiavnica.

Centrum voľného času v 
B.Štiavnici zorganizovalo  dňa 
03.05.2011. súťaž v streľbe zo vzdu-
chových zbraní v strelnici pri Mest-
ských kúpeloch. Garantom súťaže 
bola p.primátora Mgr. Nadežda 
Babiaková a mesto B.Štiavnica, 
ktoré poskytlo medaily víťazným 
družstvám a jednotlivcom zvlášť v 
kategórii chlapcov a dievčat, fi rma 
Simkor poskytnutím priestorov 
strelnice, p.Drbohlav ako hlavný 
rozhodca súťaže a CVČ spoločne 
s Mgr. O.Rákayovou, ktorí súťaž 
zorganizovali. V ten deň sa stre-
tlo   21  chlapcov a dievčat, ktorí 
súťažili 5 cvičnými a 10 hodnote-
nými strelami do terča vzducho-
vou zbraňou Slávia.  1. miesto v 
kategórii chlapcov aj dievčat ob-
sadila ZŠ s MŠ Sv.Anton v súťaži 
jednotlivcov v kategórii dievčat 
1.miesto obsadila Kristína Židíko-
vá zo ZŠ s MŠ Sv.Anton, 2.miesto 
Lea Lauková zo ZŠ s MŠ Sv.Anton 
a 3.miesto Zuzana Puškárová zo 
ZŠ s MŠ B.Belá v kategórii chlap-
cov 1.miesto Štefan Šulek zo ZŠ s 
MŠ Sv.Anton, 2.miesto Patrik Ján 
zo SKŠ a 3.miesto Tadeáš Macko 
zo ZŠ s MŠ Sv.Anton. Medaily 
víťazným družstvám aj jednotliv-
com odovzdala PaedDr.V.Ebert zo 
školského úradu v B.Štiavnici.

Všetkým zúčastneným druž-
stvám zo ZŠ ďakujem a víťazom 
gratulujem.

Mgr.J.Machilová  

Pri príležitosti Dňa Rómov sa 
29.apríla 2011 konal Festival 
rómskej kultúry v Pohronskom 
osvetovom stredisku v Žiari 
nad Hronom.

Na regionálnej súťaži „Talentá-
rium“ sa zúčastnili rómske deti z 
okresov Žiar nad Hronom, Banská 
Štiavnica a Žarnovica. Súťažilo sa 

v kategóriách spev a tanec, pričom 
súťažili skupiny alebo jednotlivci. 
Medzi 15 účinkujúcimi sa pred-
viedla aj skupina rómskych detí 
pod názvom Galaktik z Banskej 
Štiavnice z časti Šobov. Galaktik 
zastrešuje Centrum voľného času 
Banská Štiavnica pod vedením 
Mgr. Ingrid Kosmeľovej. Dievčatá 
- aj 2 chlapci – sa predviedli sku-

pinovým tancom a sólo spevom, 
za ktorý 16-ročná Janka Balogová 
získala krásne 2.miesto, a tým po-
stúpila do krajského kola.

Želáme jej veľa šťastia v ďalšom 
kole a aj ostatným deťom veľa 
chuti venovať sa aktivitám, ktoré 
prinášajú radosť a úsmev na tváre 
nám ostatným.

Mgr. Kosmeľová Ingrid   

Rómske dievčatá žnú úspechy

Noc múzeí
Múzeum vo Sv. Antone vas po-

zýva dňa 14.5.2011 na Noc múzeí 
s nasledovným programom:

- o 20,00 hod. – „Obludárium 
alebo Adelka ešte nevečerala“ – 
divadelné predstavenie členov Pa-
radájz Pikrč na nádvorí kaštieľa
Vstupné dobrovoľné 

- o 21,15 hod. a 21,30 hod. - 
vstupy na prehliadku do kaštieľa
Upozornenie:

Návštevníci, ktorí prídu na pre-
hliadku oblečení v pyžame, majú 
vstup zdarma!
Vstupné:

- divadelné predstavenie – dob-
rovoľné

- prehliadka expozícií: 2 €/do-
spelí, 1€ deti
Info: 045/6913932, 0918 877 062

E-mail: pokladna@msa.sk
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...počasie nemohlo byť kraj-
šie, nasadenie súťažiacich väč-
šie, vôňa grilovaných pstru-
hov a gulášu intenzívnejšia a 
prostredie dôstojnejšie...

Budúci lesní profesionáli zo Slo-
venska, Poľska, Maďarska a Česka 
si zmerali sily v rýdzo chlapských 
disciplínach (smerová stínka, od-
vetvovanie, kombinovaný rez). 
Spomínaná „chlapskosť“ a výluč-
nosť bola príjemne narušená iba  
poľskou účastníčkou v pozícii pil-
čík. K zručnostiam neodmysliteľne 
patrili i v lese prepotrebné znalosti 
drevín, či prvá pomoc. Atmosféru 
určite skrášlil bohatý sprievodný 
program (lov pstruhov, letci - mo-
delári, lukostreľba, výrobky fi riem 
STIHL, motorkári, hrnčiari a koši-
kári...).

Vyhrali všetci – organizátori, 
sponzori, rozhodcovia, majstri, 
pedagógovia i laická verejnosť, ale 
najsladšie zneli slávnostné lesnice 
víťazom...a veru, hanbiť sme sa ne-

museli! (www.soulesnickebs.sk)
Už teraz vieme, že o rok si tento 

lesnícky sviatok nenecháme ujsť! 
Stredná odborná škola 

Ľudovíta Greinera Banská Štiavnica

Medzinárodná súťaž zručnosti lesníckych škôl

Yuri Dojc, narodený v Humen-
nom v roku 1946, sa stal „ute-
čencom“ v 1968 po vstupe 
spojeneckých vojsk do ČSSR, 
keď v tom čase bol práve na 
študentskej stáži v Londýne. 
O rok sa rozhodol presťahovať 
do Toronta. Po viac ako tridsia-
tich rokoch je už stálicou na 
fotografi ckom nebi nielen v 
Severnej Amerike, ale na celom 
svete. 

Známe sú jeho akty, portréty, 
čierno-biele štúdie, fotografi e miest 
i krajín, no aj aktívny prínos do 
problematiky holokaustu – krátke 
fi lmy, výstavy po celom svete – to 
všetko nájdete v Last Folio – ko-
lekcia fotografi í z kedysi takých 
živých židovských komunít. Ko-
munít, ktoré boli neoddeliteľnou 
súčasťou aj našich miest a dedín. 
Jeho fotografi cké putovanie začína 
ikonickými portrétmi otca iba nie-
koľko dní pred jeho smrťou a končí 
nečakaným objavom modlitebnej 
knižky starého otca v schátranom 
dome. Medzi týmito dvoma kľúčo-
vými momentmi ho však osud za-
vial do opustenej školy v Bardejo-
ve, kde čas zastal od 1942, keď jej 
študentov odvliekli do koncentrač-
ného tábora. Dojč zachytáva okom 
objektívu rozpadávajúce sa knihy, 
synagógy, cintoríny – pamätníkov 
židovskej minulosti. Súčasťou tejto 

výstavy je aj dokumentárny fi lm 
Katye Kraussovej, ktorá sledovala 
Dojčovu cestu po Slovensku. Vý-
stava bola otvorená 24.3.2011 v 
New Yorku. 

   Yuri Dojc spolupracuje so 
Th e Slovak Spectator a práve táto 
spolupráca ako aj jeho dlhodo-
bý záujem o židovské pamiatky 
ho priviedli do Banskej Štiavnice. 
Spolu so svojou asistentkou, štu-
dentkou žurnalistiky Soňou We-
issovou, najprv navštívili ateliér 
Arpáda Pála, kde si obaja umelci 
dohodli detaily ďalšej vzájomnej 
spolupráce. Okrem toho Yuri Dojc  
bude autorom fotografi ckých por-
trétov Arpáda Pála v jeho novo 
pripravovanej monografi i. Potom 

venovali čas i pozornosť židovské-
mu cintorínu v Banskej Štiavnici. 
Yuri Dojc sa sice nenarodil v Ban-
skej Štiavnici, ale história židov-
ských obcí mu je blízka a venuje 
sa jej niekoľko rokov v rôznych 
formách. Okrem nových nádher-
ných fotografi í z cintorína sa opäť 
načrtli ďalšie možnosti spoluprá-
ce. Zvyšok návštevy bol venovaný 
čarovným zákutiam mesta Banská 
Štiavnica, pohľadom, ktoré možno 
uniknú obyčajnému návštevníko-
vi, ale oko skúseného fotografa ich 
zachytí v tom správnom momente. 
Magickosť mesta Banská Štiavnica 
budú môcť takto čoskoro oceniť i 
čitatelia Slovak Spectator. 

PaedDr. Beata Nemcová

Návšteva svetoznámeho fotografa Yuriho Dojca

SLÁVIK SLOVENSKA 2011
Nech kraj sveta prejdete, kraj-

šiu ako slovenskú ľudovú pieseň 
nenájdete, týmito slovami dňa 
04.05.2011. sa začala súťaž detí v 
interpretácii slovenskej ľudovej 
piesne Slávik Slovenska 2011. Zú-
častnilo sa jej 4 ZŠ s počtom    28 
chlapcov a dievčat.  

Súťažilo sa v troch kategóriách 
s dvoma ľudovými piesňami, pri-
čom k jednej piesni súťažiaci mu-
seli mať hudobný sprievod.

Hlavným garantom súťaže je 
operný spevák Peter Dvorský, 
ktorý v celoslovenskom fi nále už 
21 rokov pripomína, že v tejto sú-
ťaži niet víťazov ani porazených, 
nakoľko od školských kôl až po 
celoslovenské kolo všetci  súťažia-
ci sú šíriteľmi slovenskej ľudovej 
piesne, a tým aj nositeľmi nášho 
kultúrneho dedičstva.

Víťazom kat. 1. – 3. roč. je Ve-
ronika Bačíková zo SKŠ, v kat. 4. 
– 6. roč. Michaela Kandová zo ZŠ 
J.Horáka a v kat. 7. – 9. roč. Petra 
Hyblerová zo SKŠ. Víťazi postu-
pujú do KK v B.Bystrici.

Mgr.J.Machilová

Májová cena strelcov
Športovo-strelecký klub Rudno 

nad Hronom zorganizoval na ne-
deľu 8. mája 2011 na strelnici Ja-
mina v Rudne nad Hronom ďalší 
ročník verejnej streleckej súťaže 
v situačnej streľbe pod názvom 
„Májová cena“. Opäť mohli súťažiť 
len držitelia zbrojných preukazov. 
Tentoraz však zrejme nepriaznivé 
počasie zapríčinilo, že sa ich pre-
zentovalo len 11 a to len z nášho 
regiónu, resp. boli to len členovia z 
nášho regiónu. Medzi nimi bol aj 
jeden z Banskej Štiavnice a viedol 
si výborne. Bez rozdielu kategórií 
sa strieľalo na troch parkúroch, 
pričom v každom boli dve kolá 
a počítalo sa len to lepšie. Súčet 
faktorov (podiel bodov k času) 
všetkých parkúrov určil koneč-
né poradie. Víťazom sa stal Pavol 
Krajči z Kozároviec (člen uspo-
riadajúceho klubu), ktorý mal vý-
sledný faktor 8,38. Druhý skončil 
Radoslav Jakubík zo SŠK Banská 
Štiavnica s faktorom 8,11 a tretí 
Milan Slančík (člen usporiadajú-
ceho klubu), ktorý mal faktor 7,1. 
V už tradičnej dodatkovej súťaži 
- súboji (SHOT OUT) zvíťazil R. 
Jakubík. Trojicu najúspešnejších v 
hlavnej súťaži odmenili športový-
mi pohármi a víťaza súboja soškou 
strelca.                      Ing. Jozef Piecka

Súťaž v zručnosti preukázali študenti lesníckych škôl

Svetoznámy fotograf navštívil aj Židovský cintorín v našom meste
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Vážení lúštitelia! Výhru vo 
výške 3,50€ si výherca môže pre-
vziať v pokladni Klientskeho cen-
tra. Správne znenie krížovky z 
5.5.2011:„Kvapka nevyhýbe skalu 
silou, ale svojím častým padaním.“ 
„Dávaj potomkom, kým máš teplú 
ruku.“ Výhercom sa stáva, Jozef 
Kopál, Hviezdoslavova 5, Banská 
Štiavnica

V tajničke sa ukrýva príslovie:

A., Popravca, muž. meno, part 
naopak, býv. pol. strana, B., Za-
čiatok tajničky, C., Papagáj, druh 
stávkovej hry, zn. sodíka a dusíka, 
radón, D., Hintov, otvorené, otĺkol, 
zatajuj, E., Meno psa, hliník, argón, 
oesterd, srnka, F., Úder v boxe, časť 
mesta BŠ, kráľovské stolce, ampér 
závit, G., Predložka, 1051 v Ríme, 
derú bez dĺžňa, plurál slova bobor,  

H., Predstavený kláštora, dáva-
me na váhu, jednoduchá zbraň, 
I., Často dostane, poobchádza 
autom, J., 2. časť tajničky, darček, 
K., 999 v Ríme, stred slova makal, 
druh domu, papagáj, ozn. vozidiel 
Rumunska a Talianska

1., Draslík, severské zviera, 3. 
časť tajničky, odsaj, 2., Lietadlo, 
klan, predložka, ruská rieka, 3., 
Tiskáš, dáva sa na tvár, 4., Rímsky 
cisár, pištoľ, drevo, 5., Starý otec 
zriedkavo, tlč, nádoba na kvety, 
6., České mesto, olek naopak, pred 
rokmi, 7., Hyena s hrubou chybou, 
štíhla stavba, koncovka zdrob-
nenín, 8., Mužský hlas, trojica, 
citoslovce rezignácie, 9., Staroe-
gyptský Boh Slnka, kolos, rozum, 
vlnovka, 10., Cenné papiere, ruská 
rieka, citoslovce veselosti, 11., Písal 

česky, otep, orol nemecky, 12., Pôst, 
čím sa brzdí, 13., List v knihe, me-
ria rýchlosti áut, 14., Akt, koniec 
tajničky, obyvatelia Írska. 

Pomôcky: 

Jak, tĺk, ejha, kantry, opapa
Pripravuje: A. Rihová

Štvrtok 12.5. 

SUCKER PUNCH
Akčný / Fantasy / Thriller ,USA, 2011, 110 min MP 15

Vstupné: 2,30€

Príbeh sa odohráva v 50. rokoch minulého storočia. Zachytáva život 
dievčaťa, ktoré sa snaží skryť svoje bolesti spôsobené jej otcom ale 
aj lobotómiou. Ocitá sa v liečebnom sanatóriu, kde si vytvorí vlastný 
svet, do ktorého sa často utieka. Aby však mohlo v tomto imaginár-
nom svete ostať natrvalo, potrebuje k tomu päť predmetov, ktoré 
však musí ukradnúť...
Začiatok premietania : 18:30 hod.

Sobota 14.5.

 ZDROJOVÝ KÓD
Akčný,USA / Francúzsko, 2011, 110 min.MP 15,Vstupné: 2,20€

Colter je tridsiatnik, ktorý sa jedného dňa prebudí vo vlaku z New Jer-
sey do Penn Station. Problém je v tom, že nemá tušenie, kde je a ani 
kto vlastne je. V jeho peňaženke je uvedené iba meno Sean Fentress. 
Tesne pred tým, než vlak príde do svojej cieľovej stanice, exploduje a 
všetci umierajú. No fi lm týmto zďaleka nekončí...
Začiatok premietania : 18:30 hod.

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

Opis: Srdečne Vás pozývame na kurzy kubánskej salsy v Banskej 

Štiavnici

Kedy: Štvrtok o 18,00 hod.

Kurz jogy
Kultúrne centrum Banská Štiavnica a  Joga v dennom živote

Vás pozývajú na cvičenie jogy

Každý pondelok v priestoroch Kultúrneho centra na Kammerhof-

skej ul.č.1

Od 16:15 hod - I. stupeň – začiatočníci

Od 17:45 hod.- II. stupeň – pokročilí

Info.: 0904 385 326 Zuzka Patkošová 

Pivovar Erb Vás pozýva
na divadelné predstavenie Na fašírky mi nesiahaj s hlavnými pro-

tagonistami pánmi Milanom Lasicom a Milanom Kňažkom

Kedy: Piatok 20. mája o 19. hod.

Vstupné 40 €

Vstupenky si môžete rezervovať na: www.pivovarerb.sk, alebo na 

tel.č.: 0917 755 235

KINO AKADEMIK

KRÍŽOVKA - KRÍŽOVKA - KRÍŽOVKA - KRÍŽOVKA - KRÍŽOVKA 

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

Kino Akademik vás pozýva

KULTÚRNE CENTRUM VÁS POZÝVA

Inzercia
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Predám 2-izb. byt v OV v B.Štia- 
vnici, Ul. Dolná, 3. posch. Byt je 
čiastočne prerobený, zateplený, 
tichý a slnečný. Cena dohodou. 
Tel.č.: 0904 255 355.

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

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

Súrne predám väčší RD z rodin- 
ných dôvodov v Banskej Štiavnici 

časť Štefultov. Tel.č.: 0904 811 666
Kúpim dom v BŠ do 35 000€,  

tel.č.: 0904 648 882
Predám stavebný pozemok v  

Banskej Štiavnici. Parcela je situ-
ovaná v novej lukratívnej vilovej 
štvrti pri sídlisku Drieňová, tel.č.: 

0905 418 616
Predám 3-izbový byt v okáli vo  

Sv. Antone. Byt má rozlohu 65m2, 
plastové okná, garaž a záhradu. 
Info: 0902 839 837

Dám do prenájmu 3 - izbový byt  
na Drieňovej, tel.č.: 0911 299 144

Reality
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V minulom čísle sme vás, milí 
čitatelia, informovali o spolo-
čensko-kultúrnom podujatí, na 
ktorom bola uvedená do živo-
ta kniha Františka Majerského 
Obyčajný život, obyčajné šťastie, 
obyčajný smútok. Teraz niečo 
bližšie k spomínanej knihe.

Túto prvotinu sa autor rozhodol 
vydať pri príležitosti svojho okrúh-
leho životného jubilea, ktoré oslávil 
koncom marca. Kniha sa delí na 
dve časti: prózu (silnejšia stránka 
autora) a poéziu. Prózu tvorí 10 
poviedok – smutných i veselých. 
Úvodná poviedka Národný onko-
logický ústav je venovaná posled-
nému stretnutiu s matkou. Autor 
sa  zamýšľa nad nespravodlivosťou 
osudu, ktorý končí mnohé životy 
predčasne, čím spôsobuje pozo-
stalým bolesť a žiaľ. K smutným 
príbehom patria i spomienky na 
vojnové obete v poviedkach Choď a 

zabi a Slepý harmonikár, v ktorých 
autor prejavil veľkú dávku empatie. 
Nevyhol sa ani úvahám o zbytoč-
nosti a paradoxoch vojen. Veselšie 
sú spomienky na študentské roky, 
kde zámena aktoviek spôsobila  hr-
dinom poviedky Muzikantom proti 
svojej vôli  nečakané problémy. Aj 
vo svojich zamestnaniach, vôbec 
nie romantických,  autor prežíva 
humorné situácie, ktoré približuje 
čitateľom v poviedkach Mr. Fran-
kie  a Alenka . Prejavil sa v nich ako 
výborný rozprávač a pozorovateľ.  
Zmysel pre humor je charakteris-
tický pre poľovnícke, salašnícke a 
svadobné zážitky Ako oživiť oheň, 
Ako sa pije pálenka. Nahliadnuť do 
svojho rodinného súkromia čitate-
ľom dovolil v poviedke Sonatíno in 
blue pre detské oči. Snáď literárne 
najhodnotnejšia je Modlitba stro-
mov s typickými prvkami lyrizova-
nej prózy .

Druhú časť – poézia- tvoria bás-

ne príležitostné (K narodeninám, k 
meninám), spomienky na detstvo, 
starých  rodičov, prírodná lyrika, 
refl exie o živote i osobné výpovede.

Kniha p. Františka Majerského 
patrí k tým, ktoré si , milí čitatelia, 
prečítate „na jeden dúšok.“ Ak ju 
ešte nemáte, môžete si ju kúpiť v 
POS- Pracovisko Banská Štiavnica 
(u p. Márie Petrovej), v Štiavnickom 
betleheme a miestnych kníhkupec-
tvách                                              NB 

Dňa 14. mája 2011 sa uskutoč-
ní 7. ročník celoeurópskeho 
podujatia Noc múzeí a galé-
rií. Podujatie je organizované 
pod patronátom Rady Európy 
a jeho cieľom je v čo najväčšej 
miere prezentovať kultúrne 
dedičstvo, upriamiť pozornosť 
na význam jeho uchovania a 
ochrany, šírenie informácií o 
kultúrnej rozmanitosti jed-
notlivých krajín i regiónov Eu-
rópy spôsobom neformálneho 
vzdelávania a kultivovaného 
oddychu. 

Po štvrtýkrát vznikla snaha o 
zaktivizovanie všetkých múzeí a 
galérií na Slovensku, aby v tento 
deň v netradičnom čase pripravi-
li hodnotný program, ktorým by 
prilákali širší okruh návštevníkov 
a umožnili tak verejnosti lepšie 
pochopiť význam múzeí a ich úsi-
lie o záchranu súčastí kultúrneho 
a prírodného dedičstva. „Roky s 
nepriateľom za bránami“ je  názov 
tohtoročnej témy programu Noc 
múzeí a galérií Slovenského ban-
ského múzea v Banskej  Štiavnici. 
Mnohoúrovňové aktivity upozor-
ňujú zaujímavou formou na súvis-

losti rozvoja  mesta Banská Štiavni-
ca na konci stredoveku, budovanie 
jej systému obrany v rámci Zväzu 
stredoslovenských banských miest, 
i spôsob života skupín obyvateľov 
mesta v  takýchto "pohnutých ča-
soch". Historický časový spád ak-
tivity je približne v rokoch 1541 
až 1564, keď mala Banská Štiav-
nica okrem signalizačnej sústavy, 
mestských obranných oddielov  i 
výzvednú službu, ktorá získava-
la správy o pohybe Turkov. Tieto 
informácie potom mesto poskyto-
valo aj svojim susedom zo spolku 
siedmich stredoslovenských ban-
ských miest – Septapolitana. Ak-
tivity  pre účastníkov Noci múzeí 
a galérií v SBM Banská Štiavnica, 
budú tento rok tesne späté s témou 
protitureckých bojov.

•Hlavným programom Noci 
múzeí a galérií bude interaktíva 
zážitková hra „VIRIBUS UNITIS“ 
prebiehajúca postupne vo via-
cerých expozíciách SBM.

•Návštevníci zažijú tajomnú 
atmosféru čias, keď ľudský život 
závisel od malicherných okolností, 
budú pátrať po častiach šifrovanej 
správy pre veliteľa obrany mesta 
–banskoštiavnického hradného 

kapitána. Môžu takto spoznáť zná-
me i menej známe exponáty SBM, 
tentoraz cenné indície.. a na záver 
dostanú aj odmenu za zásluhy o 
obranu mesta.

•Tvorivé dielne – výroba vlast-
nej listiny - patinovanie, písanie 
brkom, pečatenie, razenie mince

V čase od 18:00 hod. do 23:00 
hod. Vás radi privítame v sprístup-
nených expozíciách SBM. 

Začiatok veľkého pátrania po 
častiach šifrovanej správy je v Ga-
lérii Jozefa Kollára, Námestie sv. 
Trojice 8, Banská Štiavnica. Podľa 
inštrukcií, ktoré získate od našich 
sprievodcov, budete postupne 
skladať správu, ktorej časti nájdete 
v štôlni Michal, kostole sv. Kata-
ríny, na Novom zámku a pátranie 
ukončíme na Starom zámku. 

Čaká Vás večer plný hier, pre-
kvapení a odmien, srdečne Vás 
pozývame.

Vstupné: 1,00 € (do výšky 1,40 
m zdarma) do všetkých expozícií, 
v ktorých prebieha hra "VIRIBUS 
UNITIS“.

V prípade záujmu o prehliadku 
celej expozície jednotlivých múzeí 
je cena vstupenky v plnej výške.

SBM

Noc múzeí a galérií
Hľadanie strateného času

Dnes vyhadzujem staré veci z 
bytu aj zo svojej hlavy, lebo som sa 
duševne posilnila. Aj rozkvitnutá 
príroda a tento krásny mesiac po-
núka šancu povedať niečo pekné, 
pozitívne a povzbudzujúce. Zvlášť 
ak aj okolnosti a prežité sú  dobrým 
radcom.

V jeden deň koncom minulé-
ho týždňa som bola účastná na 
dvoch rozdielnych podujatiach, a 
predsa so spoločným menovate-
ľom:  umenie. Krása výtvarného 
umenia, objavená na Starom zám-
ku, ktorá  po reštaurovaní navrá-
tila vzácnym zbierkam historické 
aj estetické kvality a mne dobrý  
pocit zo záchrany výnimočných 
artefaktov a  obohatenie o nové 
vedomosti. Slovenskí reštaurá-
tori za peniaze z nórskeho gran-
tu (o tomto projekte písala Mgr. 
M.Čelková) odviedli vynikajúcu 
umeleckú prácu, ktorú môže ob-
divovať každý návštevník múzea 

a môžu tak robiť i nasledovné 
generácie. Kamenné náhrobníky, 
epitafy, architektonické články, 
kedysi tvoriace toto mesto, ale i 
obrazy v novom šate, dávajú sta-
rozámockému priestoru neopako-
vateľnú atmosféru. Presvedčte sa 
sami. Podobne tak objavená krása 
hovoreného slova na popoludňaj-
šom predstavení prvej knihy ju-
bilanta a nášho spoluobčana Ing. 
Františka Majerského, ktorý jej 
dal názov Obyčajný život. Obyčaj-
né šťastie. Obyčajný smútok, bola 
napriek tomu celkom neobyčajná. 
Výsledkom autorovho hľadania 
strateného času bol rukolapný dô-
kaz, že čas sa mu podarilo polapiť, 
zhmotniť a teda nebol stratený. 
Slová hýriace pestrosťou výrazo-
vých prostriedkov, vtipom i nos-
talgiou sú dúškom osviežujúcej 
vody v zložitom svete, ktorý dnes 
žijeme. Parafrázujúc vetu z pred-
slovu tejto knihy  „ďakujem osudu 
za svoju účasť na živote s ľuďmi, 
o ktorých sú príbehy“ .... príbehy 
krásne, posilňujúce, zmysluplné a 
oslobodzujúce, akými boli aj tieto 
dve minulotýždňové udalosti.

Oľga Kuchtová 

Príbehy, ktoré napísal život
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IV. liga – JUH dospelí 20. kolo

Brusno - B.Štiavnica 4:0 (3:0) 
Pažout – Halát (71’ Kozárik), Dulaj, 

Hanzlík A., Čiliak, Šima, Kosec (52’ 
Číž), Barák N., Lupták, Necpál, Kmi-
niak 

V 6 kolách jarnej časti, odo-
hratých do nedele, naše mužstvo 
predvádzalo sympatickú a dobrú 
hru. To, čo predviedli na ihrisku 
v Brusne, bol najslabší výkon na 
jar a zaslúžená prehra. Zápas muž-
stvu nevyšiel, sklamali ako celok a 
hlavne niektorí hráči prístupom k 
hre. Prvých 10’ zápasu sa hralo za 
miernej iniciatívy domácich, kto-
rých 2-3 šance zneškodnil spoľah-
livý brankár. Prišla však 24’ zápasu 
a domáci ukončili Pažoutovi sériu 
odchytanú bez obdržaného gólu 
po 501’. Gól sme dostali po zby-
točnej strate lopty v strede ihriska, 
domáci rýchlym útokom rozobrali 
našu obranu a otvorili skóre zápa-
su. Ďalšia strata lopty v strede a 
nasledovné sólo domáceho hráča 
od polovice ihriska na nášho bran-
kára znamenalo v 28’ 2.gól v našej 
sieti. Po ďalšej zbytočnej strate 
lopty v strede ukončili domáci v 
33’ gólom. Nemastná, neslaná hra 
nášho mužstva pokračovala v 2. 
polčase, čoho dôkazom je, že do-
máceho brankára sme ohrozili až v 
84’ hlavičkou Šimu, ktorá skonči-
la v sieti, rozhodca gól pre údajný 
ofsajd neuznal. V 86’ domáci hráč 
vystrelil, Pažout vytlačil loptu na 
žrď a dobiehajúce útočník ju dora-
zil do siete a ukončil skóre zápasu. 
Dúfame, že naši hráči sa poučia zo 
zápasu a v nasledujúcom stretnutí 
nás potešia dobrou hrou a hlavne 
prístupom.
Náš dorast: Dôležité 3 body

IV. liga dorast 20. kolo 

Tomášovce - B.Štiavnica 1:5 (0:3), 
góly: 11, 16’ Meňuš, 45’ Ferenčík, 74’ 
Pastier, 78’ Čík

Szabó – Schrom, Bartík, Ladický, 
Denéši, Ferenčík, Čík, Potančok, 
Pastier, Židík, (70’ Ďurovič), Meňuš 

Stretnutie mužstiev z chvosta ta-
buľky prinieslo pre našich hráčov 
vysoké víťazstvo po dobrej hre ce-
lého mužstva. Znovu sa strelecky 
predviedol 2-gólový Meňuš, ktorý 
robil veľký prievan v obrane do-
mácich. Aj keď domáci znížili v 
51’ stav na 1:3, naši chlapci znova 
zapli na vyššie obrátky a v rozpä-
tí 74 - 78’ nedali domácim žiadnu 
šancu na zvrat v tomto zápase a tak 
si zaknihovali veľmi dôležité víťaz-
stvo v boji o záchranu. 
II.trieda dospelí 14.kolo: Súpera 

sme rozstrieľali v II.polčase

Banská Štiavnica „B“ – Malá Le-
hota 6:1 (0:0)

Góly: 64’, 84’, 90+2’ Budinský D., 58’ 
Ferenčík, 68’ Hanzlík P., Kozárik (46’ 
Čík)

1. polčas bol slabučký z oboch 
strán, za zmienku stojí len 10’, keď 
hostia z priameho kopu opečiatko-
vali brvno. Do druhého polčasu na-
stúpili naši hráči ako vymenení, čo 
pretavili aj do vysokého víťazstva. 
Zaskvel sa 3-gólový strelec Budin-
ský D., ktorý ešte stačil aj prihrať 
na 4.gól Gazdovi, no celé mužstvo 
si zaslúži pochvalu za predvedenú 
hru a streleckú pohotovosť.

III. liga SŽ a MŽ 18.kolo 
SŽ – H. Nemce - B.Štiavnica 6:1 

(5:0), 
MŽ – H. Nemce - B.Štiavnica 

0:6 (0:4), gól: Binder 2, Prokaj, Ži-
dík, Bartoš, Horák

Kam na futbal?
IV. liga  dospelí 21.kolo 15.5. o 

16,30 hod. B.Štiavnica - Revúca, Š. 
Bane - Brusno

IV. liga dorast 21.kolo 14.5. o 14 
hod. B.Štiavnica - Brusno 

III. liga SŽ a MŽ 19.kolo 14.5. o 
10 – 12 hod. B.Štiavnica - Kováčo-
vá

II. trieda dospelí 15.kolo 14.5. o 
16,30 hod. B.Belá - B.Štiavnica „B“ 

FUDO

Ďalšie futbalové výsledky 
Našim mužstvám sa darilo 

4. liga sk. JUH – 20. kolo
Jupie B.Bystrica - Š. Bane 1:1 (1:1)
Sekula – Ondrík, Holmík, M. Pavlík, 

Sojka, Spišiak, V. Pavlík, Osvald, (46’ 
Blaško, 90’ Kmeť), Drexler, Michalek, 
Holík (85’ Košárník)

Hostia odohrali dobrý 1.polčas, 
boli domácim viac ako vyrovna-
ným súperom. V 22’ sa ujali ve-
denia gólom V. Pavlíka, avšak o 
2’ domáci vyrovnali. V 2. polčase 
Bystričania viac útočili, hostia sa 

spoliehali na brejky. Obidve muž-
stvá si vytvorili niekoľko šancí, no 
keďže ich nepremenili, zápas sa 
skončil zmierlivou remízou. Hos-
tia boli so ziskom bodu spokojní.    
 J.Daubner

II. trieda, 14.kolo 

Prenčov S.Teplice 1:0 (0:0)
Prenčov: Nemec – A.Chovan, B. 

Beňovic, Mi.Výboch, Ma.Výboch, 
Hronček, M.Beňovic, M.Chovan, Vl-
ček, J.Krajčovic (63’ Dolinský), S.Kraj-
čovic

Hoci sa duel skončil chudob-
ným výsledkom, bol to zápas ne-
využitých príležitostí na oboch 
stranách. Domácim sa podarilo 
strhnúť víťazstvo na svoju stranu 
6’ pred koncom zásluhou B.Beňo-
vica.

J.Dolinský

H.Beňadik – B.Belá 0:1 (0:0)
B.Belá: Prokaj – Kupček, Palášthy, 

Látka, Dulaj, Puškár (70’Lalík), Han-
kovič, Lukáč, Ivanič, Líška, Durbák

Počas celého zápasu mali Bela-
nia prevahu, nastrelili brvno i tyč-
ku, no až v 80’ strelili víťazný gól, 
autorom ktorého bol Lalík. Domá-
ci počas celého zápasu neohrozili 
bránu hostí. 

R. Pavlík  

Ostatné výsledky: 

O. Grúň – H. Hámre 3:1
Tabuľka 2.triedy:

I. trieda dorast: B.Belá – Tr. Hora 0:9
I. trieda žiaci: Lovčica - Š.Bane 5:4
Kto? S kým? Kedy?
II. trieda: 15.5. o 16,30 hod.: H. Beňa-

dik – Prenčov, B.Belá – B.Štiavnica B

ROMAN KURUC

ŠPORT

1. V. Lehota 12 11 1 0 50:4 34
2. B.Belá 12 7 2 3 27:14 23
3. B.Štiavnica B 12 7 2 3 30:19 23
4. H. Hámre 13 6 3 4 19:15 21
5. Prenčov 13 6 0 7 24:44 18
6. O. Grúň 13 5 2 6 27:29 17
7. H.Beňadik 12 3 2 7 15:24 11
8. M.Lehota 12 2 2 8 15:32   8
9. S.Teplice 13 2 0 11 20:46   6

1. Čierny Balog 20 15 1 4 55:24 46
2. FK Žiar nad Hronom 20 14 1 5 54:22 43
3. Bystrica - Podlavice 20 10 5 5 46:21 35
4. Hliník nad Hronom 20 11 2 7 54:36 35
5. Prameň Kováčová 20 11 2 7 48:31 35
6. SKLOTATRAN Poltár 20 10 3 7 40:28 33
7. FK 34 Brusno 20 10 3 7 31:24 33
8. Jednota Málinec 20 10 2 8 33:37 32
9. FC Slovan Divín 20 8 4 8 36:42 28
10. Banská Štiavnica 20 8 4 8 25:32 28
11. Štiavnické Bane 20 5 6 9 21:30 21
12. MFK Revúca 20 5 1 14 21:48 16
13. Veľký Blh 20 3 2 15 20:71 11
14. Dolná Strehová 20 1 2 17 14:52 5

Realityyyyyyyyyyyyyyyyy

Po najslabšej hre v jarnej časti
Orca cup 2011 

V dňoch 15. – 17. apríla 2011 sa 
v Bratislave konal 13. ročník Orca 
cup 2011 v plávaní. Na plaveckých 
pretekoch s mimoriadnou medzi-
národnou účasťou štartovalo 586 
pretekárov zo 68 klubov zo Sloven-
ska, Česka, Maďarska, Slovinska, 
Turecka, Kene, Srbska, Rakúska, 
Švédska, Írska, Malty a Rumunska. 
Medzi nimi nechýbali ani plavci 
Plaveckého klubu Banská Štiavni-
ca. Prinášame výsledky : 

Kategória J: 

Tenkelová Denisa : 
50 m znak 31.34 2.
100 m znak 1:07.72 4.
50 m motýľ 29.82 2.

Maruniaková Monika :
200 m znak 2:40.94 7.
200 m motýľ 2:40.51 5.
200 m poloha 2:34.76 3.

Adamský Marián : 
50 m voľ.sp 26.09 4.
100 m voľ.sp 56.06 6.
50 m prsia 33.11 9.
50 m motýľ 27.16 5.
100 m motýľ 1:00.57 5.

Hriňák Dávid:
50 m voľ. sp 27.26 25.
100 m voľ.sp 1:00.09 25.
200 m voľ.sp 2:15.07 15.
50 m voľ.sp 26.92 4.
100 m voľ.sp 1:03.82 8.

Kategória A – starší žiaci 

Berlanský Matúš: 
200 m znak 2:35.32 6.
100 m prsia 1:20.35 6.
200 m prsia 2:53.66 7.

Výsledky z Luxemburska : 

Denisa Tenkelová
200 m poloha -  2:29.92 3.
200 m znak - 2:28.98 1.
50 m znak - 31.81 4.
100 m znak - 1:08.11 1.

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

Predám 2-izbový byt na Križo- 
vatke (vymenené okná), cena 800 
000 Sk (26 000 €) príp. dohoda, 
tel.č.: 0904 643 108

Prenajmem 3-izbový byt na  
Drieňovej, voľný ihneď, tel.č.: 
0910 962 332

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

Predám garáž na Povrazníku  
s elektrinou. Cena 4 700 €, tel.č.: 
0903 121 90
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INZERCIA

HELA PLUS
Križovatka 1,

Banská Štiavnica
Ponúka: bavlnené výrobky 

(Slovenka), pletené výrobky, 
ponožky, uteráky a znovu mož-
nosť objednávania výrobkov z 

katalógov Halens (Quelle)

Rekonštrukcie bytov – 
byt. jadier, 

murárske práce, 
omietky – maľovanie, 

vodoinštalácia, po-
dlahy – montáž, 

tel.č.: 0940 802 977

GUAPA
Obchodík so zdravou výživou
•Bezlaktózové potraviny 

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

POŠTOVÁ BANKA
Čo môžete u nás získať?
• Výhodné šetrenie až so 7% 

úrokom • Dostupnú pôžičku na 
čokoľvek aj dôchodcovia do 70 
rokov • Pôžičku na bývanie bez 
dokladovania bločkov • Lepšiu 
splátku – až aj pre živnostníkov • 
Zabezpečenie si svojho dôchod-
ku s výhodným šetrením • Vý-
hodné poplatky na osobnom účte 
• Zabezpečenie a ochrana svojho 
majetku • A v poslednom rade 
kvalitné služby v Poštovej ban-
ke!!! Zastavte sa na pošte Banská 
Štiavnica kde je Vysunuté akvi-
zičné pracovisko Poštovej banky 
alebo volajte: 0901 798 926

STRECHY-FASÁDY-KOMÍNY-
PLOTY-ŽĽABY

Firma BS - Stavebné a špeciálne 
práce

BÚRANIE-STAVBA-OPRAVY-
NÁTERY-ÚDRŽBA + pílenie a 

ošetrenie problémových stromov
tel. č. 0905 943122, 0948 012919, 

e-mail: barni@zoznam.sk

Inzercia

Prenajmem 1-izbový 
byt v Banskej Štiavni-
ci na Dolnej 2 (bývalé 
OPP). Mesačný nájom 
220,-€ vrátane energií. 
Kontakt: 0905 912 125

Darujem starý nábytok za od- 
voz, tel.č.: 0911 848 641

PREDÁM 4 úplné dielce (á 3 m)  
spolu 12 m + 3 neúplné (á 1m), 
spolu 3 m liatinového zábradlia. 
Cena  spolu 190 € . Info.: 0905 203 
802, juraj@stiavnica.net.

Dovoz – štrky, piesky, brizolit,  
materiál zo stavebnín, štiepané 
drevo, metrovica, tel.č.: 0903 121 
901

Predám 3-izbový byt na sídl.  
Drieňová. Byt má rozlohu 64m2, je 
zateplený, vystierkovaný, vymenené 
okná. Info: 0905 205 939


