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

cena 0,30 € / 9,-Sk
Konverzný kurz: 30,1260 Sk = 1 €

Delegácia odcestovala z 
Banskej Štiavnice v zložení: 
Mgr. Pavol Balžanka, primátor 
mesta, PhDr. Viera Gregáňová, 
riaditeľka Strednej odbornej 
školy, Marek Kapusta, projek-
tový manažér, Mgr. Lenka Ku-
sendová, evanjelická farárka, 
Mgr. Ján Maruniak, riaditeľ ZŠ 
J. Horáka, PhDr. Jozef Labuda, 
CSc., riaditeľ Slovenského 
banského múzea, Mgr. Miloš 
Pikala, katolícky farár, Ing. 
Ivana Nikolajová, odd. KCRaŠ. 

Naši švajčiarski priatelia pre nás 
pripravili bohatý program, ktorý 
bol ušitý členom delegácie presne 

na mieru. Každému zo zúčastne-
ných našli adekvátneho partnera 
zo svojej profesijnej oblasti. 

Hneď prvý deň začal témou zá-
kladného školstva. Navštívili sme 
úplne novú, dá sa povedať, že „nad-
časovú“, základnú školu. Úroveň a 
vybavenosť tejto školy kopíruje tie 
najmodernejšie trendy, tak v ob-
lasti architektúry, energetiky, ako 
aj samotnej výchovy a vzdelávania. 
Ako nám bolo povedané, túto ško-
lu nemožno ani vo Švajčiarsku ra-
diť medzi bežné, skôr medzi nad-
štandardné základné školy. Dá sa 
povedať, že ostatné základné školy 
sú svojou úrovňou porovnateľné s 
tými našimi,  4.str.
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Návšteva partnerského Hünenbergu
Druhý májový týždeň zástupcovia mesta navštívili partnerské mesto Hünenberg

V roku 2010 bola činnosť 
parkovacej služby rozšírená 
v porovnaní s rokom 2009 o 1 
pracovníka .Dôvodom je lepšie 
zabezpečenie výkonu služby v 
centrálnej mestskej zóne, ako 
i na ulici Dolnej, čiže v tejto 
lokalite máme v tomto roku 2 
pracovníkov. Pracovná doba 
je stanovená podľa platného 
prevádzkového poriadku, a to 
od 07.00 hod. do 17.00 hod., 
v dňoch  pondelok až sobota. 
V nedeľu a štátne sviatky je 
parkovanie bezplatné. 

Parkovacia služba predáva par-
kovacie lístky na nasledovných 
uliciach: Ul. A. Pécha, A. Sládko-

viča, Nám. sv. Trojice, Radničné 
námestie, A. Kmeťa, Ul. Kammer-
hofská, Š. Višňovského, J. Palárika, 
Dolná, Robotnícka.

 Parkovisko na Ul. Mládežníckej 
je bezplatné.

Pracovníci parkovacej služby sú 
oprávnení:

- organizovať spôsob parkovania 
vozidiel v meste

- predávať parkovacie lístky
- kontrolovať platné parkovacie 

lístky a permanentné parkovacie 
karty umiestnené vo vozidlách po-
čas státia na príslušnom parkova-
com mieste

- oznamovať Mestskej polícii 
nedodržiavanie pravidiel spoplat-
neného parkovania v meste

- zastavovať motorové vozidlá 
na dobu nevyhnutne nutnú z dô-
vodu organizovania spôsobu par-
kovania.

Na parkovisku pod Novým zám-
kom a parkovacích miestach na 
Ul. J. K .Hella pri Banskom múzeu 
v prírode pracujú 2 zamestnanci 
parkovacej služby.

Cena parkovacích lístkov (ďalej 
PL), permanentných parkovacích 
kariet (ďalej PPK) a rezidentských 
kariet (ďalej RK) je nasledovná:

Nám. sv. Trojice, Radničné ná-
mestie, pred VÚB a Ul. A. Kmeťa 
platia PL v hodnote 0,50 €/30 min, 
PL sú v zelenej farbe .  4.str.

Činnosť parkovísk v roku 2010
Od mája tohto roku funguje opäť v našom meste parkovacia služba

Delegácia nášho mesta navštívila závod na spracovanie biomasy
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Mestská polícia 
informujeZ diára primátora

Pozvánka

Na základe dobrých skúseností 
z roku 2009 uzatvorilo Mesto 
Banská Štianvica aj pre tento 
rok so Želežničnou spoločnos-
ťou, a.s., Dohodu o spolupráci. 
Dohoda sa týka vzájomnej spo-
lupráce v oblasti propagácie 
oboch subjektov na rok 2010. 
Predovšetkým ide o vzájom-
nú distribúciu propagačných 
materiálov a propagáciu ban-
skoštiavnického Kultúrneho 
leta 2010. 

Propagačné materiály mesta 
Banská Štiavnica budú umiestené 
v  zákazníckych centrách a infor-
mačných kanceláriách ZSSK, a.s., v 
rámci celého Slovenska, a to v mes-
tách Bratislava, Humenné, Košice, 
Liptovský Mikuláš, Poprad Tatry, 
Prešov, Zvolen, Banská Bystrica, 
Levice, Nové Zámky, Žilina. Propa-
gačné mateiály ZSSK, a.s., môžete  
nájsť  v Informačnom a Klientskom 
centre Banská Štiavnica.

Spolupráca sa ďalej týka poskyt-
nutia inzercie v regionálnej televí-

zii VIO TV, týždenníku Štiavnické 
noviny, v mestskom rozhlase a na 
www.banskastiavnica.sk, kde mesto 
Banská Štiavnica poskytne priestor 
ZSSK, a.s., na informovanie o no-
vom cestovnom poriadku, jeho 
zmenách, ako aj o konaní dlhodo-
bých výluk a pod. 

Už spomenutou oblasťou spolu-
práce je Kultúrne leto 2010 a s ním 
spojené podujatie Salamandrové 
dni. Pri tejto forme spolupráce je 
potrebné spomenúť, že ZSSK, a.s., 
poskytnú na toto podujatie parný 
vlak, ktorý pôjde v piatok, keď sa 
koná Salamandrový sprievod, zo 
Zvolena do Banskej Štiavnice a ná-
sledne naspäť. Pri cestovaní vlakom 
na tento festival budú môcť náv-
števníci využiť zľavy na cestovnom 
a spoja to s nezabudnuteľným zá-
žitkom cestovania parným vlakom. 
Podľa informácií od ZSSK, a.s., sa 
v dôsledku spolupráce v roku 2009 
prejavil zvýšený počet cestujúcich, 
ktorí využili železničnú dopravu pri 
cestovní do a z  Banskej Štiavnice.  

IN

POKRAČUJEME V SPOLUPRÁCI
Bude...

21. 5.

Prijatie detí a fotografov z part-
nerského mesta Šopron v rámci 
projektu Spoločne bez hraníc.  

Konala sa tlačová konferencia 
k bodom: Štiavnické kultúrne 
leto, Projekt kultúrnej spolupráce 
medzi mestami Šopron a Banská 
Štiavnica Spoločne bez hraníc 
podporený z Programu cezhra-
ničnej spolupráce Maďarsko 
– Slovensko, podujatie Festival 
kumštu, remesla a zábavy. 
22. 5.

Slávnostné prijatie občanov 
mesta Banská Štiavnica pri prí-
ležitosti ich životných jubileí v 
obradnej sieni radnice. 
24. 5.

Stretnutie delegátov k pripra-
vovanej účasti Banskoštiavnicko-
hodrušského baníckeho spolku 
na 13. ročníku Európskych ba-
níckych a hutníckych dní v Péc-
si – Európskom hlavnom meste 
kultúry 2010.

Pracovné stretnutie k pripo-
mienkovaniu prvej etapy Riadia-
ceho (manažment) plánu lokality 
UNESCO spojené s prezentáciou 
práce.
25. 5. 

Odovzdanie staveniska ZŠ J. 
Kollára. Budova ZŠ bude zmo-
dernizovaná a zateplená, projekt 
bude fi nancovaný z eurofondov. 

Kontrolný deň postupu prác 
na rekultivácii skládky.

Zasadnutie prípravného Sala-
mandrového výboru. 
26. 5.

Zasadnutie Mestského zastu-
piteľstva.
27. 5. 

Účasť na podujatí „Daruj 
krv, daruj nádej“ v obnovených 
priestoroch ZŠ J. Horáka.

Uskutoční sa prijatie poslan-
kýň Národnej rady SR za SDKÚ-
DS p. Magdy Vášáryovej a p. Lu-
cie Žitňanskej.

Prijatie rakúskych novinárov s 
oblasti turizmu v Banskej Štiav-
nici v rámci infocesty po Sloven-
sku.

Účasť na Garden Party, ktorú 
organizuje Súkromná hotelová 
akadémia Joergesov dom.

Pracovné stretnutie s minis-
trom školstva SR p. Jánom Miko-
lajom v Banskej Štiavnici.

Andrea Benediktyová

Primátor mesta Banská Štiav-
nica Mgr. Pavol Balžanka zvolal 
riadne mestské zastupiteľstvo, 
ktoré sa uskutoční dňa 26.5.2010 
(streda) od 13.hod. v zasadač-
ke MsÚ na Radnici, č.dv. 4. Do 
programu sa pravidelne zaraďu-
jú aj interpelácie občanov od 15 
hod. Ste srdečne vítaní! 

Red

Dňa 14.5.2010 o 19.00 hod. 
bolo na útvar MsPo oznámené, 
že v časti Povrazník leží na zemi 
pri ceste neznáma žena. Hliad-
ka MsPo po príchode na miesto 
zistila, že ide o H.K. z Banskej 
Štiavnice, ktorá bola zjavne pod 
vplyvom alkoholických nápojov. 
Menovaná sa svojím konaním 
dopustila priestupku proti verej-
nému poriadku. Priestupok bol 
riešený v zmysle zákona SNR č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch  v 
znení neskorších predpisov.

Počas uplynulého týždňa vy-
konala MsPo odchyt 4 túlavých 
psov. Títo boli umiestnení v Ka-
ranténnej stanici na Technických 
službách.  MsPo vykonáva pát-
ranie po majiteľoch týchto psov. 
V prípade ich zistenia hrozí ma-
jiteľom túlavých psov pokuta do 
výšky 65 ,- €. 

Dňa 15.5.2010 o 21.30 hod. na-
šla  hliadka MsPo pred lekárňou 
U Spasiteľa na Ul. A. Kmeťa v 
Banskej Štiavnici ležať na chod-
níku neznámeho muža. Hliadka 
MsPo po príchode na miesto 
zistila, že ide o E.B. z Banskej 
Štiavnice, ktorý bol zjavne pod 
vplyvom alkoholických nápojov.  
Menovaný sa svojím správaním  
dopustil priestupku proti verej-
nému poriadku. Priestupok bol 
riešený v zmysle zákona SNR č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch  v 
znení neskorších predpisov.

JUDr. Dušan Lukačko

náčelník MsPo 

Primátor mesta ofi ciálne prijal na Radnici veľvyslanca štátu Izrael J.E. Zeev 
Bokera, ktorý bol na dvojdňovej návšteve Banskej Štiavnice. V rámci progra-
mu sa v  priestoroch Art Café konala prednáška na tému „Súčasná situácia na 
Strednom východe z pohľadu Izraela“.
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Polícia informuje 

Tematickým sprevádzaním z 
cyklu Príbehy starej Štiavnice 
sme v sobotu 15. mája ukončili 
Festival Envirofi lm. V rámci 
festivalu sme tento raz zorga-
nizovali sprevádzanie zdarma 
a situovali ho do objektu málo 
prístupnom verejnosti. Príbe-
hy starej Štiavnice v Arboréte 
Kysihýbel nám rozprávali 
dvaja sprievodcovia p. Rusko 
a p. Longauer z Národného 
lesníckeho centra.  Mnohí zo 
záujemcov využili možnosť 
bezplatného autobusového 
zvozu, ktorý zabezpečila CK 
Soren. Zišlo sa nás viac ako 
päťdesiat účastníkov, mladí 
ľudia, dôchodcovia, študenti i 
rodiny s deťmi. Pán Longauer 
sprevádzal aj v angličtine tu-
ristov, ktorí navštívili uplynulý 
týždeň Banskú Štiavnicu. 

Prechádzka objektom arboréta 
bola veľmi príjemná, aj keď bolo 
mokro, počasie sa umúdrilo, slnieč-
ko vyšlo a užili sme si krásne pred-
poludnie v príjemnom prostredí 
prírody. Pán Rusko nám porozprá-
val, ako vzniklo arborétum, jeho 
využitie v minulosti a tiež postup-
nosť výsadby cudzokrajných drevín. 
Prečo bolo vôbec takéto arborétum 
v Banskej Štiavnici založené? Zistili 
sme, ako veľmi záleží rast drevín od 
umiestnenia výsadby i jej prirodze-
ného zavlažovania. Mnohé z pô-
vodne vysadených  drevín neprežili 
(z cca 280 druhov v súčasnosti sa 
zachovalo približne 130). Dozve-
deli sme sa zaujímavosti o spôsobe 
krížení druhov, keď museli liezť 
do korún stromov a tam priamo 

vo veľkých záchytných plachtách 
opeľovať vzájomne kvety dvoch 
druhov, aby získali krížence, kto-
ré budú odolnejšie s kvalitnejšími 
vlastnosťami. Ako možno pre nás 
nezrozumiteľné výruby stromov 
pomáhajú pri tzv. výchove porastu, 
omladení, alebo poskytnutí lepšie-
ho rastu ostatným jedincom. Videli 
sme storočného starčeka, stromček, 
ktorý napriek svojmu veku nedo-
siahol výšku ani jeden meter. Je 
škoda, že také ojedinelé miesto, v 
minulosti pre Banskú Štiavnicu veľ-
mi dôležité, v súčasnosti  pre nedo-
statok fi nancií nie je možné udržia-
vať v lepšom stave a tiež naďalej ho 
využívať povedzme na výskumné 
účely. Vôľa a chuť naďalej sa oň sta-
rať bývalým pracovníkom nechýba. 
Otázka jeho budúcnosti a možnosti 
ďalšieho využitia musí skôr byť po-
ložená kompetentným. 

Prostredie arboréta pripomína 
divo rastúcu botanickú záhradu so 
zákutiami s rozkvitnutými  voňajú-
cimi kríkmi. Pri prechádzke nájde-
te rôzne nepoznané druhy drevín 

(veď len borovíc je na svete skoro 
200 druhov). Navštíviť ho môžete 
v skupine, aj jednotlivo po dohode 
a rezervovaní termínu aj so sprie-
vodcom. Kontaktujte Informačné 
centrum Banská Štiavnica, ic@ban-
skastiavnica.sk, 045/6949653. 

Naše poďakovanie patrí mestu 
Banská Štiavnica za zorganizovanie 
sprevádzania, sprievodcom p. Rus-
kovi a p. Longauerovi z Národného 
lesníckeho centra, CK Soren za po-
skytnutie bezplatného autobusové-
ho zvozu a vám všetkým, ktorí ste 
sa zúčastnili ďalšieho tematického 
sprevádzania. Zároveň vás pozýva-
me na júnové pokračovanie, ktoré 
nadviaže na tému arboréta. Roz-
právanie o  Príbehoch starej Štiav-
nice v druhej polovici júna odkryje 
zaujímavosti jednej z častí Banskej 
Štiavnice, ktorá bola v minulosti 
známa, obľúbená  a navštevovaná 
– Kysihýbel. Presné informácie o 
konaní sprevádzania budú zverej-
nené na www.banskastiavnica.sk a 
v Štiavnických novinách.

Mgr. Drahomíra Prieberová

Príbehy starej Štiavnice, Arborétum Kysihýbel
Podvod

Doposiaľ neznámy páchateľ dňa 
21.01.2008 v Žiari nad Hronom 
požiadal a následne  15.02.2008 
v Banskej Štiavnici uzatvoril do-
hodu  s Úradom práce sociálnych 
vecí a rodiny v Banskej Štiavnici 
o poskytnutí príspevku  na sa-
mostatnú zárobkovú činnosť  č. 
356/§49/2008 v celkovej výške  
68.347,- Sk / 2.268,70,- € /, ktoré 
boli vyplatené na jeho podnika-
teľský  účet, kde následne porušil 
článok II. bod 5 predmetnej do-
hody, nakoľko uvedenú fi nančnú 
hotovosť použil celú v rozpore so 
záväzkami vyplývajúcimi  z dane  
zmluvy, čím spôsobil škodu v ne-
prospech štátneho rozpočtu vo 
výške 2.268,70,- €. 

Nález munície z II. svetovej voj-

ny

Dňa 12. 05. 2010 o 13: 30 hod.
telefonicky oznámil na OO PZ 
Banská Štiavnica  Š.P - inšpektor 
MsP, že na Ulici Úvoznej v Ban-
skej Štiavnici sa nachádza muní-
cia z II. svetovej vojny, a to zhru-
ba 20 cm pod zemou. Uvedenú 
muníciu našla pani E. O, trvale 
bytom Bratislava, Ul. Budatínska. 
Na miesto bol vyžiadaný pyro-
technik z KR PZ Banská Bystrica, 
ktorý muníciu na mieste zaistil, a 
to delostreleckú mínu o počte 1 
ks , ktorú prevzal na likvidáciu. 

Ublíženie na zdraví

Dňa 13.05.2010 bolo začaté 
trestné stíhanie a vznesené obvi-
nenie osobe Š. B. trv. bytom Be-
luj  za zločin Ublíženie na zdra-
ví podľa § 155 ods. 1 Trestného 
zákona v štádiu pokusu podľa 
§ 14 ods. 1 Trestného zákona a 
prečin  Výtržníctvo podľa § 364 
ods. 1 písm. a Trestného zákona 
, pretože dňa 27.3. 2010 v pres-
ne nezistenom čase na ulici  pred 
bytovkou v obci Beluj po pred-
chádzajúcej  slovnej hádke  fyzic-
ky napadol S. M., trvale bytom 
Beluj, a to tak, že ho jedenkrát 
kladivom udrel do spánkovej ob-
lasti na ľavej strane hlavy, čím mu 
spôsobil zranenie s dobou lieče-
nia a PN v dobe od 27.3.2010 do 
23.4.2010. Za uvedený skutok  
obvinenému hrozí trest odňatia 
slobody viac ako 3 roky.

plk. JUDr. Gejza Volf

Riaditeľ OPP OR PZ ZH
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Prehliadka Arboréta v Kysihýbli

Pletenie košíkov

Stretnutia členov Evanjelického 
cirkevného zboru s klientmi zaria-
denia Domova MÁRIE na ulici Svo-
bodu 38 v Banskej Štiavnici sa stali 
vítanou tradíciou. 

6. mája 2010 sa naša spoločenská 
miestnosť zmenila na dielničku na 
výrobu košíkov. Už malá výstav-
ka  z prútia pletených výrobkov a 
pohostenie, ktoré pripravili členky 
Evanjelického cirkevného zboru, 
uvoľnili atmosféru a  navodili prí-
jemnú náladu pred samotným kur-

zom. Lektorkami pletenia košíkov 
boli p. farárka, Mgr. Anna Kuku-
lová z Cerova, a p. Mirka Balková. 
Nádejné košikárky vo veku od 13 
do 90 rokov sa s vervou pustili do 
práce. Pri speve a pri práci  výrobky 
z prútia rýchlo nadobúdali svoj tvar. 
Stretnutie trvalo až do večerných 
hodín. Nové košikárky odchádzali 
domov s príjemným zážitkom uče-
nia sa novým zručnostiam a samo-
zrejme vlastnoručne zhotoveným 
košíkom. 

V duchu: Ak máte veľa, rozdávajte 

zo svojho bohatstva, ak máte málo, 
rozdávajte zo srdca, sa budeme tešiť 
na ďalšie stretnutia s ľuďmi, ktorí sú 
ochotní venovať niečo zo seba aj pre 
iných.  Mgr. A. Kočalková

Aktivity Domova Márie
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Reality

1.str. avšak táto, ktorú sme 
navštívili, sa z bežnej všednosti vy-
mykala a bola dobrým príkladom 
toho, akým smerom by sme sa mali 
v budúcnosti uberať. 

Presne podľa časového harmo-
nogramu sme prešli k predstaveniu 
veľkého energetického projektu, 
ktorý je v štádiu realizácie a po do-
budovaní bude využívať biomasu 
ako zdroj tepla. Bude ním vyku-
rovať polovicu obce Hünenberg. 
Aby sme mali dokonalý prehľad o 
spracovaní biomasy, navštívili sme 
závod, ktorý sa  na spracovanie bi-
omasy špecializuje. 

Ďalší deň bol venovaný indivi-
duálnym stretnutiam so zástup-
cami škôl, cirkví a mládežníckych 
organizácií. Tu si zainteresovaní 
vymenili poznatky, skúsenosti, in-
formácie a zároveň kontakty pre 
ďalšiu spoluprácu. V rámci týchto 
stretnutí sme navštívili Vzdelávací 
inštitút v Zugu, ktorý sa špeciali-
zuje na odborné vzdelávanie ľudí 
rôznych vekových kategórií, a kto-
rý ponúkol Strednej odbornej ško-
le spoluprácu. Len na priblíženie, 

vzdelávací inštitút má 1 800 štu-
dentov v 28 študijných odboroch. 
Cieľom výučby v tomto inštitúte 
je výchova remeselníkov, napr. ka-
derníkov, kuchárov, opravárov au-
tomobilov atď. Na Hünenberskej 
základnej škole sa stretli zástupco-
via základných škôl, ktorí už majú 
medzi sebou dlhodobú spoluprácu. 
Ich žiaci si vzájomne dopisujú. Títo 
si stanovili nové ciele spolupráce a 
možné termíny ďalších výmenných 
návštev. Vzájomných stretnutí sa 
zúčastnili aj predstavitelia oboch 
cirkví, ktorí takisto so záujmom 
čerpali nové informácie. Po ukon-
čení individuálnych stretnutí sme 
navštívili výstavu s názvom „out 
of the box“ venovanú prezentácii 
rôznych povolaní, ktorú usporiadal 
Vzdelávací inštitút v Zugu. 

Ďalšie veľmi zaujímavé stretnu-
tie sa uskutočnilo na pôde Centra 
mladých, kde nám zástupcovia 
predstavili svoju organizáciu a 
porozprávali o tom, ako pracujú s 
mládežou, aké aktivity pripravujú, 
ako využívajú objekty, ktoré majú k 
dispozícií a pod. Pri tomto stretnu-

tí vzišla aj téma spolupráce medzi 
skautmi. 

Naše kroky smerovali ďalej do 
mesta Zug, kde sme navštívili pre-
historické múzeum, ktoré nás upú-
talo svojou interaktivitou a množ-
stvom zaujímavých vecí. Okrem 
expozícií nám umožnili  nahliad-
nuť aj do útrob a archívu múzea. 

Pred odchodom sme sa zúčast-
nili na svätej omši v miestnom 
katolíckom kostole, kde spolu s 
miestnymi farármi slúžil svätú 
omšu aj Mgr. Miloš Pikala. Po-
sledným bodom programu bola 
návšteva a prehliadka Domova dô-
chodcov, kde sme boli oboznáme-
ní s fungovaním a režimom tohto 
zariadenia. 

Touto cestou by sme sa chceli 
poďakovať našim priateľom z part-
nerského mesta, ktorí nám pripra-
vili časovo náročný, ale veľmi bo-
hatý, pestrý a zaujímavý program. 
Veríme, že kontakty, skúsenosti a 
poznatky, ktoré sme u vás nado-
budli, budeme vedieť využiť pre 
naše mesto. Dovidenia v B. Štiavnici.

IN

Návšteva HünenberguPrenajmeme skladové/obchod- 
né priestory, 70m2 v cene 4,50€/
m2 + energie, tel.č.: 0905 581 866

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

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

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

Dám do prenájmu obchodné  
priestory na ulici Dolnej. Tel.č.: 
0903 785 605

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

Prenajmeme 4-izbový apart- 
mán na bývanie, prípadne pod-
nikanie v Banskej Štiavnici, na 
ulici A.T.Sytnianskeho 2. (oproti 
autoškole Bosák). Mesačný ná-
jom 260,-€ + energie.  Kontakt: 
045/6922080

Predám 3-izbový byt na sídlis- 
ku Drieňová, Ul. L. Svobodu, cena 
34 000€, info: 0911 181 092

Kúpim dom, tel.č.: 0915 615  
600

Ponúkame na prenájom 3-iz- 
bový byt na sídlisku Drieňová od 
1.6.2010. Byt je čiastočne zaria-
dený/možné zariadenie vlastným 
nábytkom. Cena 250,-€+energie. 
Tel.č.: 0917 213 489

Dám do podnájmu zariadenú  
izbu v centre mesta, dohoda tel.č.: 
0949 642 244

Hľadám spolupracovníkov na  
predaj nehnuteľností, zn.serió-
znosť, tel.č.: 0902 882 707

Prijmem čašníčky, tel.č.: 0944  
164 590

Predajňa Allcom v Zlatom  
dvore na Trotuári hľadá brigád-
ničku na výpomoc na 2 dni v 
týždni. Podmienkou je ovládanie 
programov word, exel, a  práce s 
počítačovou technikou.  

Záujemkyne sa môžu prihlá- 
siť na: allcom@allcom.sk, tel.č.: 
0905 157 008

ICM Banská Štiavnica hľadá  
šikovnú, kreatívnu a akčnú oso-
bu na post konzultanta do ICM. 
Bližšie info na t.č.: 045/692 2151

Kariéra

1.str.  Na ostatných parkova-
cích miestach platia PL v hodnote 
0,50 €/1 hod. 

PPK pre zónu A+B sú červené v 
cene 50,00 € zakúpené v januári na 
celý rok 2010, za každý začatý me-
siac sa cena znižuje o 1/12.

PPK pre zónu B sú modré v cene 
17,00 € zakúpené v januári na celý 
rok 2010, za každý začatý mesiac 
sa cena znižuje o 1/12. Vydanie 
PPK zdarma - darcom krvi držite-

ľom zlatej a diamantovej Jánskeho 
plakety (po  predložení dokladu), 
ktorí majú  trvalý pobyt v Banskej 
Štiavnici. Permanentná parkovacia 
karta so zľavou 50% bude vydaná 
ťažko zdravotne postihnutému ob-
čanovi po splnení podmienok. 

RK sú oranžovej farby, admi-
nistratívny poplatok za vydanie je 
50,00 € zakúpené v januári na celý 
rok 2010, za  každý začatý mesiac 
sa cena znižuje o 1/12. Karta zá-
roveň platí  ako PPK červená pre 
zónu A+B. Vydanie zdarma – drži-

teľom zlatej a diamantovej Jánske-
ho plakety. Rezidentská karta so 
zľavou 50% bude vydaná 

ťažko zdravotne postihnutému 
občanovi po splnení podmienok.                                                                                            

Permanentné parkovacie karty, 
rezidentské karty je možné zakú-
piť:

- Technické služby, m p., ul. E. 
M. Šoltésovej 1

- Klientske centrum pri Mest-
skom úrade

Heiler Peter

riaditeľ podniku

Činnosť parkovísk v roku 2010

ŠK Štefultov usporiada II. ročník 
Štefultovskej desiatky, Cestný  beh 
obcou Štefultov dňa 29.5.2010 (so-
bota) o 11 hod. Prezentácia Dom 
kultúry Štefultov od 9.hod. Pri-
hlášky: Milan Potančok. Moyzesa 
16, 969 01 Banská Štiavnica, tel.č.: 
0905 883 802, Štartovné: 2 eurá, 

kategórie A, B, C, D, E, F.
Časový rozpis

9,00 – Otvorenie kancelárie pre-
tekov

11,00 – Štart – predškolský vek
11,15 – Štart – mladšie žiactvo
12,00 – Štart – staršie žiactvo
13,00 – Štart – dorastenci, doras-

tenky, muži A, B, C, D, ženy E, F
Preteká sa podľa pravidiel atle-

tiky. Ceny: v žiackych kategóriách, 
dorast prvé 3 vecné ceny. Muži A 
prvých päť, ostatní prví traja zís-
kajú fi nančné odmeny. Finančná 
odmena za rekord trate v kategórii 
A a E. ŠK Štefultov 

II. ročník Štefultovskej desiatky   
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Arpád Pál sa zapísal do pove-
domia Angličanov ako človek, 
ktorý svojím dielom potešil 
srdce ich kráľovnej. V októbri 
2008 prezentovali najsledova-
nejšie svetové médiá domi-
nantu Banskej Štiavnice- Nový 
zámok, pod ktorým rástol 
orech, predurčený k zrodu 
umeleckého diela s krásnym 
poslaním. Jeho autor bol 
jedným z hlavných iniciátorov 
realizácie myšlienky naďalej  
šíriť posolstvo o B. Štiavnici v 
žiarivom svetle lásky a hrdosti, 
ktorá jej prináleží. S ochotou a 
srdečnosťou sebe vlastnou sa s 
nami podelil o svoje nezvyčaj-
né londýnske zážitky. 

Do Londýna ste cestovali v 
pohnutých leteckých časoch… 
,,Islandská sopka bola zrejme na-
klonená nášmu poslaniu  a na pár 
dní prestala chrliť popol v smere 
našich ciest.“

Aké bolo vaše prijatie?
,,Veľvyslanectvo SR v Spojenom 

kráľovstve Veľkej Británie a Írska 
poskytlo našej delegácii na čele s 
primátorom Mgr.Pavlom Balžan-
kom priestory, možnosti, aj kon-
takty. Veľvyslanec SR v Londýne 
Juraj Zervan mal už dávnejšie zá-
ujem predstaviť tu moju tvorbu a 
s ňou aj priority a zaujímavosti 
nášho regiónu. Prijali nás veľmi 
srdečne, najmä naši folkloristi sa 

tešili veľkej pozornosti.“
Ctenej spoločnosti ste sa pred-

stavil v nádhernom a trochu ne-
zvyčajnom  kostýme. Mal tiež ur-
čitú výpovednú hodnotu ?,, Môj 
oblek bol zhotovený z hodvábu, 
vyšívaného zlatom a striebrom a 
vyjadroval spolupatričnosť s his-
tóriou B. Štiavnice. Možno bol 
trochu nekonvenčný, rovnako ako 
môj prístup k životu. Som toho ná-
zoru, že človek sa cíti dobre, keď je 
sám sebou.“ 

Čo vás ako umelca v Londýne 
najviac zaujalo ? Mojím najsil-
nejším  zážitkom bola návšteva 
ateliéru sochárskeho génia Arthu-
ra Fleischmanna, ktorý sa r. 1896 
narodil na Slovensku. Je autorom 
legendárnej Krištáľovej koruny pre 
kráľovnú Alžbetu II., ako jediný na 
svete vytvoril busty štyroch pápe-
žov počas ich života, ale aj prvú 
ofi ciálnu bustu T. G. Masaryka, či J. 
F. Kenedyho. Tento priekopník vo 
využívaní netradičných materiálov 
v sochárstve pôsobil takmer sedem 
desaťročí v šiestich krajinách šty-
roch kontinentov a znalci umenia 
ho vďaka jeho dielam považujú za 
umelca nesmrteľného.

S čím najradšej pracoval ?
Bol to predovšetkým perspex-

plexisklo. Ťažko tvarovateľný akryl, 
z ktorého Arthur Fleischmann vy-
tvoril tie najimpozantnejšie diela. 
Ale pracoval aj s drevom, kerami-
kou, kameňom, bronzom, sadrou, 

hliníkom, slonovinou, blízka mu 
bola maľba i fotografi a.“

Okrem toho, že pochádzate z 
jednej krajiny, obaja ste poteši-
li srdce tej istej kráľovnej a vaša 
tvorba je z hľadiska použitých ma-
teriálov jedinečná , je ešte niečo, 
čo vás s týmto umelcom bytostne 
spája ? Už od detstva som trávil 
veľa času v dielni starého otca Jo-
zefa medzi sochami ukrižovaného 
Krista, anjelmi a drevenými ol-
tármi. Obdivujem sakrálne diela 
Arthura Fleischmanna, ktoré zdo-
bia aj Vatikán. V jeho ateliéri ma 
však zaujala tematická pestrosť 
diel, fontány plné svetla, krížové 
cesty, akty, či obrovská socha ba-
níka...No najviac som bol očarený 
ľuďmi, ktorých som tam spoznal, 
jeho manželkou Cecil Joy a synom 
Dominique, ktorí veľmi krásne ho-
vorili o Slovensku. Nikdy nezabud-
nem na ten obraz, keď sa asi osem-
desiatročná Joy, mimochodom 
bývalá baletka, roztancovala medzi 
kvetmi a dielami svojho manžela v 
tónoch klavíra , ktoré rozozvučal 
náš spoločný priateľ Marián Pauer. 
Spontánne vyjadrila lásku a radosť 
zo života. Vtedy som si uvedomil, 
že najväčším umením je umenie 
žiť.

Popri vašich dielach boli vysta-
vované aj fotografi e banskoštiav-
nického rodáka Deža Hoff manna. 
Stretli ste sa s jeho prácami aj pria-
mo v Londýne ?,, Samozrejme, veď 

Dežo Hoff mann, uznávaná legenda 
fotografi e, stál pri zrode fenoménu 
menom ,,Th e Beatles“. Jeho fotky 
sú známe takmer po celom svete, 
zvečnil podobizne i momenty zo 
života najväčších hviezd šoubiz-
nisu. Navštívili sme veľkú štýlovú 
reštauráciu Billa Wymana z Roling 
Stones ,,Sticky Fingers“. Na stenách 
viseli slávne gitary, artefakty a fotky 
Deža Hoff manna. Naši chlapci zo 
Sitňanu sa aj tu postarali o úžasnú 
atmosféru. Hostia i personál boli 
vo vytržení. Nezabudnuteľné mo-
menty, ktoré sa ani nedajú vopred 
naplánovať.“ Počas slávnostného 
programu na londýnskej amba-
sáde ste s neskývanou hrdosťou 
vyjadrili vzťah k nášmu mestu,, 
Musíme sa pričiniť o znovuzrode-
nie dávnej slávy. My všetci. Každý 
z nás. Musíme prekročiť svoj tieň 
a ukázať, že Banská Štiavnica má 
čím zaujať. Ani Mikovíni, ani  Hell, 
či iné osobnosti nečakali na zázrak 
a sami ho vytvorili svojou prácou a 
odvahou. Na záver by som sa chcel 
poďakovať mojim bratom Petrovi 
a Mikulášovi, ktorí ma veľkory-
so podporili a nezištne prispeli k 
realizácii tohto projektu, PhDr. 
Mariánovi Pauerovi, za to, že ,,pre-
mostil“ B. Štiavnicu s Londýnom 
cez fotografi e Deža Hoff manna a 
ďakujem všetkým, ktorí pozitívne 
zviditeľňujú mesto, ktoré si to za-
slúži.“

Janka Bernáthová

Nezvyčajné londýnske zážitky s A. Pálom   

Dňa 15.5.2010 sa konali v DHZ 
Štefultov oslavy sv. Floriána – pat-
róna hasičov. Oslavy sa začali sv. 
omšou, ktorú celebrovali náš pán 
farár Mgr. Norbert Ďurdík a dekan 
mestskej farnosti Banská Štiavnica 
Mgr. Miloš Pikala. Pozvanie na naše 
oslavy prijali primátor mesta Banská 
Štiavnica Balžanka Pavol a zástupca 
primátora Ing. Čabák Juraj. Po svätej 
omši mal príhovor k našim členom 
aj nečlenom a vzácnym hosťom náš 
tajomník DHZ Jarábek Vladimír. 
V príhovore spomenul v krátkosti 
históriu našej DHZ, plány do bu-
dúcnosti a poďakovanie za podporu 
zo strany mestského zastupiteľstva 
a sponzorov. Potom sa primátor 
mesta  Pavol Balžanka v príhovore 

poďakoval všetkým, ktorí sa podie-
ľali na rekonštrukcii našej hasičskej 
zbrojnice. A zároveň prisľúbil ďalšiu 
podporu v našej činnosti. Ofi ciálna 
časť osláv bola ukončená a nasle-
dovalo občerstvenie, dobrú chuť 
všetkým prítomným zaželal náš gu-
lášmajster Miško Tokár a k dobrej 
nálade nám hrala hudobná skupina 
Marcela Paloviča. Aj keď nám po-
časie veľmi neprialo, veríme že kto 
sa zúčastnil tejto akcie, odchádzal z 
týchto osláv spokojný. Výbor DHZ 
Banská Štiavnica – Štefultov ďakuje 
všetkým, ktorí sa podieľali na usku-
točnení týchto osláv. Vďaka patrí aj 
sponzorom ktorí prispeli na činnosť 
nášho DHZ.
Sponzori: 

ROTOBLANCE s.r.o. – p. Palo-
vič Slavomír, JEDNOTA – spotreb-
né družstvo, MIRADOR –  bratia 
Svetlíkovci, BLARAZÍNY p. Balážfy 
Karol, MAGIC Computers, AKUT-
RADE Auder, AUTOSERVIS JU-
TOMA – Debnár Juraj, PRIKON 
- p. Gregánová, ROTEX – Štroner 
Peter, RACIO p. Luptáková Darina, 
Firma WINER p. Kuka Stanislav, 
AUTOCENTER – p. Jevoš Štefan, 
p. MURGAČ Radislav – Auto klam-
piar, lakovanie, p. CHOVANEC Mi-
roslav – stolárske práce, REQUIEM 
– p. Šakový Stanislav, U PALA – p. 
Podobná Slávka, PÍLA RYBNÍKY 
– p. Ďuriga Robert, REMESLO – 
Polóňová Lýdia, TIDLY ENERGI 
s.r.o. – p.Tynkovanová, LN TRADE 

s.r.o. – p. Erneková Valika, KOMI-
NÁRSTVO – p. Toryský Milan, 
STAVEBNÉ PRÁCE – p. Ďurica 
Slavomír, STAVEBNÉ REMESLÁ 
– p. Tóth Richard, SKLAD PIVA p. 
Cigľan, RP BAU – bratia Hrušov-
ský, p. MARUNIAK Jozef, p. ŠUR-
KA Miroslav, p. HUDEC Andrej, 
Všetkým patrí srdečná vďaka.

Výbor DHZ Štefultov

Oslavy svätého Floriána na Štefultove
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Už sto rokov sa umenie nespá-
ja výhradne s krásou. Súčasné 
umelecké aktivity sa snažia 
zachytiť myšlienku, pripome-
núť, upozorniť. Aj to je jeden 
z dôvodov, prečo moderné a 
postmoderné umenie zostáva 
v očiach bežného konzumenta 
nepochopené. Nie vždy sú 
ľudia ochotní a pripravení 
premýšľať tam, kde čakajú 
estetický zážitok. 

Na vlastnej koži to pocítila aj 
mladá doktorandka Nina Šošková, 
ktorá sa odvážila v rámci projektu 
Medzicentrum inštalovať „Život 
v ...“, inými slovami naťahať šnú-
ry v centre mesta a povešať na ne 
bielizeň. V uplynulých dňoch som 
zaznamenala niekoľko búrlivých 
diskusií a vyhlásení plných ne-
pochopenia tohto milého dielka. 

Pritom ide o veľmi vydarený počin 
– autorka dokázala  jednoduchou 
formou vytvoriť nadčasový, viac-
významový projekt. V čom viac-
významový? 

1., Autorke sa veľmi šikovne po-
darilo poukázať na prázdnotu cen-
tra mesta. Čo už je rukolapnejším 
dôkazom, že niekde žijú ľudia, ako 
vyvesené oprané šatstvo? Zvykli 
sme si Štiavnicu vnímať z histo-
rického a architektonického po-
hľadu, potláčajúceho obyčajných 
ľudí, ktorí by mali dotvárať kolorit 
centra.  

2., Spôsob, akým bola bielizeň 
rozvešaná (šnúry naťahané krížom 
cez ulicu) pripomína spôsob su-
šenia bielizne v Taliansku, či juž-
nom Francúzsku, čím sa zvýraz-
nila podobnosť tejto časti mesta s 
mestami, ako je napríklad Neapol. 
Hoci u nás ide o hlavnú ulicu, tá 

je v skutočnosti dosť úzka, s vyso-
kými domami a vydláždenou ces-
tou, takže pripomína uličky týchto 
miest. 3., Autorka upozornila na 
priestor medzi domami, ktorý tiež 
patrí k mestu, ale zostáva bez po-
všimnutia poprerezávaný káblami. 
Tiež nás vlastne prinútila odtrh-
núť oči od zeme a zadívať sa, ako 
veje vzduch nad našimi hlavami. 
Ktovie, či je taký čistý, že by si doň 
starostlivá gazdinka vyvešala svoju 
voňavú bielizeň? 

4, Vo mne táto inštalácia evo-
kuje hlavne myšlienku slobody. 
Tam, kde kedysi viseli prvomájové 
transparenty, na mieste, ktoré je 
chápané ako verejné teda „nedo-
tknuteľné“, je dnes možné vystaviť 
niečo také osobné a intímne, ako 
je vlastná bielizeň, či prezentovať 
svoj nápad. 

Mgr. Zuzana Knezovičová

Bielizeň v našom meste?

O tom, že kultúrou ešte stále žijú 
niektoré naše obce, sme sa mohli 
presvedčiť aj v nedeľu 9.5.2010 na 
Podhorí, kde sa konala akcia pri 
príležitosti Dňa matiek. Je chvá-
lyhodné, že si ešte vieme v tomto 
uponáhľanom svete spomenúť na 
bežné ľudské hodnoty a dať sa do-
kopy jedni, aby takéto krásne pod-
ujatie pripravili a tí druhí, aby si 
ho mohli v publiku vychutnať. Na 
tej druhej strane boli teda mamky, 
staré mamky a ostatní obyvatelia 
obce, ktorí si chceli spríjemniť ne-
deľné odpoludnie, a na strane prvej 
skupina detí a tínedžerov pod ve-
dením Ing. D. Sokolovičovej, ktorá 
celý kultúrny program pripravila a 
akciu zorganizovala. Preto sme sa 
práve jej opýtali, ako vníma prie-
beh celého podujatia, s čím sa pri 
príprave jeho účastníci stretli? 

Tak, človek sa stretáva so všeli-
čím, napríklad aj s nepochopením 
iných ľudí, ale to je asi všade. U 
nás intenzívna príprava trvala asi 
2 mesiace hlavne počas víkendov, 
a to najmä z toho dôvodu, že sa 
do nej zapojili účastníci rôznych 
vekových kategórií od detí po mlá-
dež. Myslím, že sa nám podarilo 
vytvoriť celkom zaujímavé dielko, 
v ktorom sa striedali rôzne žánre. 
Moderné, ľudové, tance, spevy, po-

ézia, divadielko. Aj ohlas divákov 
bol pozitívny, čo nás teší. Preto 
patrí vďaka všetkým účinkujúcim, 
ktorí svoj čas týmto nácvikom ve-
novali.

Ako ste fi nančne zabezpečovali 
akciu?

Financie sú veľmi pálčivý prob-
lém zrejme v každej obci a nikde 
ich nie je dosť. Klamala by som, 
keby som tvrdila, že u nás to bolo 
inak. Akciu sme fi nancovali s pod-
porou Občianskeho združenia, 
ktoré je u nás zriadené na podob-
né účely. Myslím, že sme celkovo 
kultúrne založená obec s bohatými 
tradíciami v každom smere, tak-
že akákoľvek podpora zo strany 
sponzorov je vítaná. Sponzorstvo 
je však ďalšia horúca téma. Najmä 
v súčasnej „kríze“ je  veľmi ťažko 
niekoho zohnať. Napríklad len 
takú ozvučovaciu techniku, ktorú 

sme síce mali požičanú z OcÚ, za 
čo sme vďační, sme aj tak museli 
sčasti riešiť kvôli lepšiemu efektu z 
vlastných zdrojov.

Vďaka preto patrí všetkým, ktorí 
akýmkoľvek spôsobom prispeli k 
zdarnému priebehu akcie, najmä 
rodičom účinkujúcich detí, či to už 
bolo pri zabezpečení  alebo dovoze 
občerstvenia, kvetín a pod.

Tiež ďakujem Fourstudio - Mar-
tinovi Kopálovi, ktorý nám celé 
podujatie natočil. Aká by bola 
Vaša bodka na záver?

Len asi toľko, ak sa pri realizácii 
takéhoto podujatia vedia dohod-
núť všetci zainteresovaní, či je to 
po stránke obsahovej, technickej 
a najmä fi nančnej, potom takéto 
akcie majú zmysel a posúvajú nás 
ľudsky vpred, ako dúfam, bola aj 
táto naša.

Michal Kríž

Deň matiek na Podhorí

Strieborná a zlatá jašterička s 
pastierom, Krásna Barbora, Čer-
vený rytier či rytieri zo Sitna viedli 
žiakov 2.A Základnej školy Jozefa 
Kollára v Banskej Štiavnici hodi-
nami čítania a výtvarnej výchovy 
v uplynulých dňoch. Deti spozna-
li príbehy známe i menej známe, 
ktoré sa viažu k vzniku mesta a 
jeho jednotlivých pamiatok ako 
aj nášho regiónu. Náročnou i zá-
bavnou kolektívnou prácou bolo 
namaľovanie jednotlivých pamia-
tok spolu so symbolmi mesta na 
velikánske plátno. Bude ozdobou 
triedy a zároveň učebnou pomôc-
kou. Zo školského dvora je dobrý 
výhľad na Starý a Nový zámok, 
Sitno, Tanád... a tak sa druháci s 
pani učiteľkou Mgr. Ivanou Ka-
binovou-Kopalovou  pustili do 
spoznávania okolitých kopcov ... 
Paradajs, Petrov vrch ... Výbornou 
pomôckou im boli panoramatické 
fotografi e, ktoré poskytla Sloven-
ská agentúra životného prostre-
dia Geopark Banská Štiavnica. 
Aj takto môže vyzerať výučba 
vlastivedy. Svoje zážitky z týchto 
aj ďalších aktivít projektu „Za ta-
jomstvami Banskej Štiavnice“ deti 
spísali v rámci hodín informatiky 
do skutočne originálnych príspev-
kov. Na webstránke ZŠ J. Kollára 
(http://zsjkollara.edupage.org) ich 
nájdete v pôvodnom znení spolu s 
fotografi ami. 

Ďakujeme týmto Ing. Martino-
vi Šinskému zo SAŽP Geopark za 
ochotu a poskytnuté materiály a 
Nadácii Orange za podporu pro-
jektu. 

Zuzana Gallayová

Odkrytie ďalšieho tajomstva 

Užitočná exkurzia

Dňa 26.4.2010 sme sa zúčastnili 
exkurzie s cieľom zistiť, čo kvitne 
v okolí B. Štiavnice. Trasa: Vodá-
renské nádrže, Červená studňa, 
Náučný chodník po žile Terézia. 
Našli a určili sme 27 druhov kvit-
núcich rastlín. Lúky okolo Čer-
venej studne boli plné nežných 
prvosienok a medzi tým produkty 
ľudskej nedbalosti- plastové fľaše, 
igelitky, dokonca vysávač. Nazbie-
rali sme 7 vriec odpadu. Ďakuje-
me komunálnym službám mesta, 
že to odviezli.

Čo vy na to? Nebolo by lepšie, 
keby ste počas prechádzky a po-
bytu v našej vzácnej prírode vzali 
svoj komunálny odpad so sebou?!

Ďakujeme, Vaši študenti SPŠ S. Miko-

víniho – odbor Životné prostredie
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Oznamuje členom SZTP a ich 
priaznivcom, že 7. júna sa uskutoč-
ní prechádzka prírodou, tento raz 
na trase Arborétum – Halča. Od-
chod z Križovatky pri Bille o 7,30 
hod. Pre veľmi nepriaznivé a chlad-
né počasie bol odvolaný plánovaný 
1-dňový rekondičný zájazd do Pod-
hájskej na deň 18. mája 2010. Ná-
hradný termín je určený na 8. júna 
2010, s odchodom autobusov o 7,30 
hod. z Križovatky. 

Na 21. júna 2010 pripravujeme 
III. ročník Športového dňa na fut-
balovom štadióne Sitno, o ktorom 
vás budeme ešte bližšie informovať.

Ivan Madara, predseda OC SZTP

Original Oldies Party

Dňa 21. mája 2010 (piatok) od 
21.hod. sa uskutoční ďalšia v pora-
dí už 4. Original Oldies party. Hrajú 
DJ Drobček (ZV) a DJ Hymy (BŠ). 
Na vašu návštevu sa tešia organizá-
tori.

Festival kumštu, remesla a zábavy 

SBM v B. Štiavnici aj tohto roku 
organizuje na Starom zámku  obľú-
bený  Festival kumštu, remesla a zá-
bavy – tentoraz už jeho 13.ročník. 

Okrem viacerých zaujímavých 
atrakcií, divadelného predstavenia, 
vystúpení kúzelníka, šermiarov i 
živého banskoštiavnického orloja, 
môžu návštevníci spoznávať najmä 
rôzne druhy tradičných i súčasných 
remesiel, ktoré sú živou studnicou 
niekdajšej ľudovej tradície na Slo-
vensku. Tohtoročnému festivalu 
bude však dominovať predovšetkým 
kameň, jeho ochrana, spracovanie 
a využitie vo všetkých jeho  podo-
bách. Preto dovoľte, aby sme vás 
čo najsrdečnejšie pozvali do areálu 
Starého zámku v Banskej Štiavnici 
už tento piatok a v sobotu 21. a 22. 
mája od 8.00 do 17. 00 hod., aby ste 
mohli naplno prežiť túto peknú a 
príjemnú atmosféru. Na 13.ročníku 
Festivalu kumštu, remesla a zábavy 
v B. Štiavnici ste srdečne vítaní. 

Mgr. Ľuboš Krno, manažér pre 
vzťahy s verejnosťou SBM 

 
Pozvánka na stretnutie baníkov a 

ich verných priateľov

Pozývame vás na pravidelné 
stretnutie baníkov, ktoré sa bude 
konať dňa 28. mája 2010 o 15.00 
hod. na Belianskom jazere. Bude 
pripravené niečo na opekanie, a  
aj niečo na zapitie. Na vašu hojnú 
účasť sa tešia usporiadatelia. 

Rozprávkový les

Milé deti, pri príležitosti vášho 
sviatku, vás OZ Mikroregión Južné 
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., posledný 
vstup: o 17.00 hod. v lokalite Veselá 
(medzi obcou Počúvadlo a Počú-
vadlianskym jazerom – trasa bude 
označená), Vstupné: 2 € / dieťa (na 
každom stanovišti budú deti odme-
nené)

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 pondelok a 
piatok v čase od 14.00 do 16.00 hod. 
Tešíme sa na Vašu návštevu.

Ľudová strana HZDS si vás 
dovoľuje pozvať na oslavy Dňa 
matiek, ktoré sa budú konať dňa 
21.mája 2010 o 16.00 hodine v 
kine Akademik. Čaká vás bohatý 
kultúrny program i malé občer-
stvenie. Všetci ste srdečne vítaní.                                                                 
OP ĽS-HZDS

Poďakovanie

Účastníci zájazdu na divadel-
né predstavenie vo Zvolene dňa 
12.mája 2010 ďakujú p. Jozefovi 
Bosákovi za poskytnutie autobusu 
a ústretovosť a za bezpečnú jazdu. 
Prežili sme spoločne niekoľko prí-
jemných hodín, umocnených zá-
žitkom z výborného divadelného 
predstavenia.

"Osud Ti nedoprial s nami 
dlhšie byť, ale v našich srd-
ciach budeš stále žiť."

Dňa 26.5.2010 si pripomí-
name 1.smutné výročie smrti 
nášho milovaného manžela, 
otca, brata, starkého, švagra 
a svata Juraja Konôpku. Tí, 
ktorí Ťa radi mali, na Teba 
nech s láskou a úctou spomí-
najú. Ďakuje celá smútiaca 
rodina.

Dňa 25. mája 
2010 sa dožíva 
krásneho život-
ného jubilea 80. 
rokov. Mária 
Ďurianová zo 
Svätého Antona. 

V deň Tvojich vzácnych 
narodenín prišli sme k Tebe 
s pozdravením. Dvíhame oči 
na oblohu, vznášame vrúcne 
prosby k Bohu, aby po ďal-
šie dlhé roky s istotou viedol 
Tvoje kroky, nech Ťa vždy 
jeho milosť chráni, nech si tu 
v zdraví ešte dlho s nami. 

Ďakujeme Ti za Tvoju sta-
rostlivosť, za lásku a nehu, 
ktorými nás zahŕňaš. Veľa 
šťastia, zdravia a vnútornej 
sily do ďalších rokov Ti praje 
celá rodina. 

OZNAMY

Oznamy Vážení rodičia!
V dňoch

od 17.mája do 28. mája 2010 
prebiehajú v Základnej umeleckej 
škole v Banskej Štiavnici
PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Svoje dieťa môžete prihlásiť do 
odborov:
HUDOBNÝ KLAVÍR, GITARA, 

AKORDEÓN, KEYBOARD, DYCHO-

VÉ NÁSTROJE, HUSLE, SPEV

u p. uč. Koreňovej v triede č. 2 
(pondelok, streda, štvrtok),

p. uč. Knapekovej v triede č. 12
a u ďalších učiteľov hudobného 

odboru)
VÝTVARNÝ

u p. uč.Gemerovej a p. uč. Ká-
menovej
LITERÁRNO-DRAMATICKÝ

u p. uč. Klimkovej a p. uč. Bur-
dovej 

v čase od 13. 30 do 16. 00
Prijímame aj žiačikov MŠ pred-

školákov!

Tešíme sa na nových žiakov!

T.č.:0911435728 / 0911435729 / 

045-6921089                      ZUŠ

Máj
Slnečné lúče zahnali zimu,
odložili sme teplú perinu.
Ráno nás budí vtákov čvirikanie,
je to prekrásne prebúdzanie.
Lúku prekryla zelená tráva,
ktorá nám nový optimizmus 
dáva.
Čerešne do kvetu rozkvitli,
pohľad na nádheru v bielom 
nám poskytli.
Prišiel mesiac plný lásky,
ktorý zmýva z tváre vrásky.
Mladé páriky sa vonku 
prechádzajú,
do očí sa zaľúbene pozerajú,
pod čerešňou kradmé 
bozky dajú,
veselo sa usmievajú.
Vonku sa ozýva detské 
džavotanie,
a huncútske vyčíňanie.
Starenky pred domom na 
lavičke sedia,
o všetkom, čo sa deje, vedia.
Tváre slnečným lúčom 
vystavujú,
čo v záhrade posadili sa 
vystatujú.
Ľudia vonkajšie práce robia,
v nedeľu na prechádzku 
chodia.
Vonku nie sú žiadne sváre,
len úsmev a milé tváre.
Máj je ten mesiac, ktorý
silu skrýva,
keď každý šťastný býva.

Zdenka Čierna

Slovenský zväz záhradkárov – 

základná organizácia Štefultov 

vyhlasuje súťaž pod názvom „Roz-

kvitnuté ulice“

Kategórie:

•Najkrajší balkón – terasa – okno
•Najkrajšia predzahrádka – skalka
•Najkrajšie okolie obytného domu

Kritéria hodnotenia:

•Vhodnosť rastlín použitých k vý-
sadbe

•Estetický dojem
•Čistota výsadby
Podmienky súťaže:
•Do súťaže sa môže prihlásiť kaž-

dý občan mesta Banská Štiavnica, a 
to do jednej alebo viacerých kategó-
rií najneskôr do 31.5.2010

•Pri prihlásení sa vyplní prihláška, 

ktorá bude obsahovať: meno, adresa, 
kontakt, kategória

•Vyhodnotenie súťaže sa uskutoč-
ní 2 krát – v júni a v auguste (sobo-
ta)

Prihlásiť sa môže každý občan 
nášho mesta na tel.č.: 0903 735 203 
alebo na e-mail: silvi.loerinczova@
azet.sk, najneskôr do 31.5.2010.

SZZ  

Vyhlásenie súťaže „Rozkvitnuté ulice“

Spomienka

Blahoželanie
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Dňa 7. mája sa uskutočnilo v 
reprezentačných priestoroch 
Múzea vo Svätom Antone 
slávnostné uvedenie do života 
obsiahlej reprezentačnej 
obrazovej publikácie Zlatá 
kniha Hontu. Vydala ju Matica 
slovenská v Martine, má 494 
strán, 520 fotografi í, obsiahle 
anglické, nemecké a maďarské 
resumé. Medzi 26 renomova-
nými vedeckými, odbornými 
a múzejnými pracovníkmi zo 
Slovenska sú aj šiesti naši: 
Mgr. Mária Čelková, Ing. Ma-
rian Číž, Mária Ďurianová, doc. 
Ing. Ivan Herčko, CSc., PhDr. 
Jozef Labuda, CSc., prof. RNDr. 
Jozef Šteff ek, CSc., ale aj zod-
povednou redaktorkou publi-
kácie bola niekdajšia Štiavni-
čanka Mgr. Juliana Krébesová. 
Zostavovateľom publikácie 
bol Ing. Peter Urban, PhD. 

„Zlatému“ obsahu publikácie 
zodpovedal aj slávnostný cere-
moniál jej uvedenia do života. 
Publikácia bola „pokrstená“ nao-
zajstným zlatým koncentrátom z 
hodrušského podzemia vo vzác-
nych interiéroch kaštieľa presahu-
júcich hodnotu zlata! „Krstnými 
otcami“ publikácie boli (zľava na 
fotografi i): Anton Bendík z Hru-
šova, Ing. Milan Urbánek za Ban-
skoštiavnicko-hodrušský banícky 
spolok, zostavovateľ publikácie 
Ing. Peter Urban, PhD., štiavnický 
rodák spisovateľ Anton Hykisch 

a predseda Združenia RONDEL 
na záchranu Čabradského hradu 
Albert Loydl. Patril k nim aj štiav-
nický Nácko – Jozef Osvald, ktorý 
však nie je na tejto fotografi i. 

Publikácia po prírodnom, geo-
grafi ckom a historickom predstave-
ní Hontu podáva až na 58 stranách 
všetko podstatné o histórii a pa-
mätihodnostiach B. Štiavnice ako 
aj tajchoch v jej okolí. Pozornosť je 
však venovaná aj Štiavnickým Ba-
niam, Banskej Hodruši a Banskej 
Belej. Zvláštna pozornosť je veno-
vaná Svätému Antonu, kaštieľu a 
múzeu a v ďalších kapitolách našli 
svoje miesto aj štiavnické umelecké 
kováčstvo, banícke ľudové umenie, 
fajkárstvo, tradičná ľudová kultú-
ra, Sitno, Kalvária a jej najmladšia 
sopečná činnosť v Honte, prírod-
né pomery, poľovníctvo a poľov-

ná zver, Dni sv. Huberta i Andrej 
Kmeť, Andrej Braxatoris – Sládko-
vič, ale aj banskoštiavnický vedec 
svetového významu, priekopník 
ekológie František Jozef Turček 
ako aj mnoho ďalších významných 
osobností, ktoré žili a tvorili nielen 
v našom okrese, ale aj na území 
celého Hontu. Mimo týchto lokalít 
na území nášho okresu, ktorému 
je venovaná pozornosť aj z hľa-
diska prírodno-geografi ckého, v 
publikácii sa nachádza aj všetko 
podstatné z hľadiska historického, 
kunsthistorického, etnografi cké-
ho a prírodno-geografi ckého aj o 
celom území Hontu. Ide o oblasť 
na pomedzí južného Slovenska a 
severného Maďarska, ohraničenú 
riekou Dunaj a jej prítokmi Hron, 
resp. Ipeľ.

Ján Novák

Štiavničania o Štiavnici ale aj o Honte

Významnej pocty sa dostalo Ka-
plnke Nanebovzatia Panny Márie, 
ktorá je súčasťou svätoantonského 
kaštieľa, v ktorom sídli Múzeum vo 
Svätom Antone. V reprezentačnej 
farebnej publikácii Medzi zemou a 
nebom – majstri barokovej fresky 
na Slovensku od renomovaných 
kunsthistorikov Barbary Balážo-
vej, Jozefa Medveckého a Dušana 
Slivku je veľká pozornosť venovaná 
aj maľbám klenieb v tejto kaplnke. 
Popri odbornom výklade sú v pub-
likácii aj 4 farebné fotografi e doku-
mentujúce vysoké majstrovstvo 
tvorcu maľby kresieb  z r. 1750 – 52 
v tejto kaplnke od banskoštiavnic-
kého umelca európskeho významu 
Antona Schmidta.  Ján Novák 

Pocta svätoantonskej kaplnke

Múzeum vo Svätom Anto-
ne a Folklórno-divadelný súbor 
Prenčovan vás srdečne pozýva-
jú stráviť NOC V MÚZEU dňa 
22. mája 2010. O 20.00 hod. na 
nádvorí kaštieľa sa odohrá di-
vadelné predstavenie Hrôza, čo 
sa robí. Hru napísal ALEXAN-
DER FREDRO a preložil ju JÁN 
FRANCISCI r.1909, do dnešnej 
podoby ju spracovali: réžia: Alena 
Ciglanová, dramaturgia a úprava 
textu: Anna Kriegerová.  

 Autora k napísaniu hry kon-
com minulého storočia inšpiro-
vali emancipačné snahy ženské-
ho hnutia a rozprávania o tom, 
kam až by mohol svet dôjsť, keď 
si ženy oblečú nohavice a mužom 
ostanú sukne.

Divadelný súbor Prenčovan 
siahol po tejto hre plnej komic-
kých situácií, kde sa ženy hrajú, 
že sú muži a muži, že sú ženami, 
ale pod šatami im ostali nezme-
nené podstaty. Želáme príjemnú 
zábavu.

Vstupné na div. predstavenie : 
2,- EUR / dospelí, 1,- EUR / deti 
a dôchodcovia

Zároveň vás pozývame na 
prehliadku expozícií múzea za 
cenu vstupného 4,-EUR /dospe-
lí a 2,-EUR /deti a dôchodcovia.  
Vstupy o 21.15 hod., 21.30 hod., 
21.45 hod., 22.00 hod....

MSA

Divadelné predstavenie 
" Hrôza, čo sa robí "

POZVÁNKA

Daruj krv

Vážení spoluobčania!

V minulom školskom roku sa 
mnohí z vás zúčastnili na odbere 
krvi na ZŠ Jozefa Horáka. Doká-
zali ste, že ste ľudia s veľkým srd-
com a stali ste sa vzorom nielen 
pre našich žiakov, ale pre všetkých 
tých, ktorí na takýto čin doteraz 
nemali čas alebo odvahu...

Dňa 27.5.2010 od 8.OO do 11.OO
opäť organizujeme podujatie

„Daruj krv, daruj nádej“

v nových podkrovných priesto-
roch ZŠ Jozefa Horáka

/ na Križovatke /.
Srdečne naň pozývame 

všetkých rodičov, starých rodičov, 
študentov i ostatných ľudí dobré-
ho srdca.

Pre všetkých bude pripravené 
občerstvenie, príjemná atmosféra

a pre darcov i chutný obed.
ZŠ J.Horáka

Slávnostné uvedenie do života novej knihy z Hontu
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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 hovorí o mužovi menom Parnassius ,  ktorý zapredal dušu diablovi za nesmrteľnosť. 
Prakticky ale pôjde o vizuálnu lahôdku a jednu veľkú hereckú exhibíciu.

Štvrtok 27.5.

PROROK
Francúzsko/Taliansko, 2009, 153 min.,MP 15, Vstupné 2 eurá, začiatok premietania: 18:30hod.
Malik El Djebena, odsúdený na šesť rokov väzenia, nevie čítať ani písať. Do väznice prichádza úplne sám a pôsobí mladším a krehkejším dojmom ako 
ostatní trestanci. Má devätnásť rokov. Šéf korsického gangu, ktorý vládne i vo väzení, si ho okamžitě zoberie na paškál a poverí ho niekoľkými „úlohami 
“, vďaka ktorým sa Malik nielen zocelí, ale zároveň si začne získavať šéfovu dôveru. Ale Malik je odvážny a učenlivý, a tak si tajne začne spriadať vlastné 
plány…

Sobota 29.5.

LUIS MICHEL
Francúzsko, 2008, far., 94 min,MP 15, Vstupné 2 eurá, začiatok premietania: 18:30hod.
Louise (Yolande Moreau) je nevrlá samotárska robotníčka v jednej továrni v Pikardii, v ktorej pra-
cujú samé ženy. Keď vedenie továreň jedného dňa zradne opustí, rozhodnú sa ženy dať dokopy 
svoje odstupné a urobiť konečne niečo radikálne – najmú si zabijaka, aby sa za ne pomstil. Zá-
dumčivá Louise, ktorá neverí na odbory, ale na dobre mierenú ranu, vyhľadá nájomného vraha 
Michela s pochybnou povesťou, a spoločne sa vydávajú na cestu pomsty, ktorá bude plná 
bizarných zvratov, nepravých vinníkov, ale i fi nálnej satisfakcie. Bláznivá fraška v tom naj-
lepšom zmysle slova s ľahko anarchistickou náladou, kde sa strieda jeden dejový zvrat 
za druhým, smeruje k vytúženej vendete. Novinka francúzsko-belgickej autorskej 
dvojice, Benoît Delépine a Gustave Kervern, ktorá spoločne debutovala v roku 
2004 parodickým vozíčkárskym road movie Aaltra.

KINO AKADEMIK

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

Medzi tie podujatia, ktoré 
každý rok priťahujú do ban-
skoštiavnického regiónu tisíce 
návštevníkov zo Slovenska i 
zahraničia, patria i celosloven-
ské poľovnícke slávnosti – Dni 
sv. Huberta. 4. a 5. septembra 
2010 sa bude konať vo Sv. 
Antone už jubilejný - …........
ročník osláv. 

V diele Acta sanctorum sa le-
genda o sv. Hubertovi opisuje na-
sledovne: Hubert (656 – 727) bol 
aquitánsky princ. Žil veľmi roz-
pustilo a neviazaným spôsobom 
holdoval aj lovu. Raz sa mu však 
na poľovačke medzi parohami je-
leňa, ktorého prenasledoval na 
koni, zjavil Ukrižovaný a povedal 
mu: „Hubert, prečo lovíš neustále 
lesné zvieratá? Je už načase, aby si 
začal hľadať mňa, lebo ja som Pán 
a tvoj Boh, ktorý bol dnes za Teba a 
všetkých ľudí ukrižovaný.“ Hubert 
sa zľakol, zosadol z koňa, pokľakol 

a povedal: „ Pane Bože, už viackrát 
som o tebe počul, ale napriek tomu 
som v teba neveril a neuctieval som 
ťa ako pravého Boha. Povedz mi, 
čo chceš, aby som urobil a ukáž mi 
cestu pravdy a tvojej vôle.“ A Ježiš 
mu odpovedal: “Hubert, premôž 
sám seba, vezmi svoj kríž a nasleduj 
ma! Choď k biskupovi Lambertovi 
do Maastricku, ktorého si tak prial 
vidieť. Bude ťa učiť a povie ti, čo 
musíš urobiť, aby si mohol zaslúžiť 
život večný.“ Keď to Pán povedal, 
zmizol. Hubert sa vrátil v pokore 
domov. Naučil sa vážiť si zvieratá a 
celú prírodu. Prijal kresťanstvo, stal 
sa nástupcom biskupa Lamberta a 
venoval sa misijnej činnnosti v ob-
lasti Ardén. Zomrel a pochovaný je 
v bazilike vo Sv. Huberte v …........ 
(krajina).Po smrti ho vyhlásili za 
svätca a stal sa patrónom všetkých 
….......

Odkaz legendy o sv. Hubertovi – 
zver nielen loviť, ale hlavne chrániť 
a pochopiť jej význam v prírode – si 

pripomínajú účastníci osláv hlavne 
počas svätohubertovskej omše, kto-
rá sa koná vždy v nedeľu na ….......... 
svätoantonského kaštieľa. Oslavy sa 
konajú pod záštitou Ministerstva 
pôdohospodárstva SR a rezort MP 
SR i Slovenský poľovnícky zväz 
využívajú dôstojný rámec osláv 
na udelenie vyznamenaní zaslúži-
lým poľovníkom. Súčasťou osláv 
je množstvo atraktívnych sprie-
vodných podujatí. Spomenieme 
výstavy unikátnych trofejí, ukážky 
sokoliarstva, poľovníckej kynoló-
gie, streľby z historických zbraní, 
atraktívny rybolov, módnu pre-
hliadku poľovníckych oblečení, sú-
ťaž v streľbe z lukov „Svätoantonský 
diviak“, humorné súťaže v hádzaní 
fl inty do žita, poľovníkových 5...., 
o najdlhšiu a najkrajšiu bradu, naj-
krajšiu poľovnícku fotografi u, po-
ľovnícky šperk, poľovnícky klobúk, 
najlepší poľovnícky nôž, poľovnícky 
chodník pre deti, hájnikova žena, 
atď. Medzi najatraktívnajšie súťaže 

patria celoslovenské súťaže vábičov. 
Dokonca v rokoch 2001 a 2007 sa 
tu konali Majstrovstvá Európy vo 
vábení …...., na ktorých zvíťazili 
naši slovenskí vábiči – Vladimír 
Kaděrka (2001) a Róbert Štanceľ 
(2007). V roku 1999 vysvätil J.E. 
Mons. ….............. - vtedy Metro-
polita Slovenska, novovybudovanú 
kaplnku sv. Huberta v kaštieľskom 
parku. Dni sv. Huberta si už nevie-
me predstaviť bez fanfár v podaní 
lesných rohov. V roku 2006 uviedl  
hráči na lesné rohy zo Strednej 
odbornej školy …............v Banskej 
Štiavnici, špeciálne pre tieto oslavy 
vytvorenú Svätohubertovskú fanfá-
ru, ktorú zložil Pavel Šianský z Ban-
skej Bystrice. 

Dni sv. Huberta sú najväčším 
podujatím, ktoré sa koná v obci Sv. 
Anton. Srdečne pozývame na ich 
jubilejný ročník i čitateľov Štiavnic-
kých novín.

Marian Číž

Celoslovenské poľovnícke slávnosti vo Sv. Antone
Tretia časť súťaže Z rozprávky do rozprávky po Európskej únii 
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V pondelok 3.mája 2010 
sme s divadelným súborom 
Drienky vycestovali v ústrety 
náročnému a sychravému 
dňu. Bábkové divadlo na 
Rázcestí v Banskej Bystrici nás 
prichýlilo v naozaj čarokrás-
nych priestoroch. Herci nám 
dokonca ponúkli svoje šatne. 
Všetko tu bolo tak pôvabne 
neobyčajné...

Krajská prehliadka v umelec-
kom prednese poézie a prózy  a 
divadiel poézie prebiehala v pod-
krovnej sále. Po srdečnom priví-
taní organizátorov ju otvoril do-
jímavý príbeh P.O. Hviezdoslava, 
Zuzanka, ktorým  sa v réžii Petra 
Ľuptovského predstavil DDS Zrka-
dlo z Kremnice. Po nej už nasledo-
vali jednotlivé vystúpenia recitáto-
rov, súťažiacich v V.a VI. kategórii. 
Bol to silný zážitok. Prísna porota 
hodnotila azda každý nádych, slo-
vo, gesto, záchvev hlasu. Správanie 
mladého publika tiež prezrádzalo 
silné umelecké cítenie. Po prestáv-
ke uviedol DS Drienky zo ZUŠ v 
B. Štiavnici predstavenie Mnohé 
lásky Jacquesa Préverta, ktoré re-
žijne pripravila Mgr.art.Ľudmila 
Klimková. Baladu Milana Rúfusa 
Panna z rosy počatá predviedol 
DRK Storm z Kokavy nad Rima-
vicou a na záver Divadlo ZNAKz 
Revúcej, pod režijnou taktovkou 

Mgr.Mariana Lacku, rozvinulo 
poetické motívy Daniela Heviera 
pod spoločným názvom Biele horí 
najlepšie.

A aké vavríny zožali naše mladé 
talenty? Publikum a porotu úplne 
očarila gymnazistka Dominika 
Petrikovičová úryvkom z prózy A. 
Nicolaja Voda a mydlo. Pripravo-
vala  ju p. uč. Katarína Burdová. 
V III.kat., ktorá súťažila 29.apríla, 
exceloval Gregor Petrikovič (jej 
brat), ktorého na súťaž pripravova-
la mama. S výberom poézie z kni-
hy D.Heviera Psí tridsiatok obsadil 
krásne druhé miesto. S prózou v  
III. kat. suverénne zvíťazila Ale-
xandra Gáliková s textom L.Keratu 
Nezavretý hlas a v kategórii poe-
tických divadiel obsadili naše milé 
Drienky (Michaela Kružlicová, 
Kristína Korbeľová, Hana a Natá-

lia Cvečkové, Karin Stolárová,Lu-
cia Polcová) úžasné druhé miesto. 
Srdečne blahoželáme!

Na spiatočnej ceste sa dievčatá 
rozštebotali ako lastovičky. Delili 
sa o svoje dojmy, žartovali, smiali 
sa. Aj pán šofér mikrobusu sa po-
tajme usmieval nad ich milou roz-
topašnosťou. Vtom zaznelo spon-
tánne a šesťhlasné: ,,Ľudka, my ťa 
veľmi, veľmi ľúbime!“ Vyznanie 
patrilo pani učiteľke. Právom. A 
vďaka patrí všetkým, ktorí pomá-
hajú mladým ľuďom objavovať svet 
kníh, bohatstvo literatúry, pestujú 
v nich úctu k slovenskému jazyku, 
rozvíjajú ich tvorivosť a talent, po-
máhajú im nájsť spôsob, ako svo-
jou výpoveďou zhmotniť odkaz za-
šifrovaný v umeleckých textoch.

Janka Bernáthová

Spomienka na Sládkovičovu Radvaň

V tomto roku je biodiverzita 
v kruhoch enviromentalistov 
skloňovaná a veľmi často 
prezentovaná ako poznávacie 
znamenie našej snahy o uve-
domenie si jej významu pre 
nás. Bola ústrednou témou a 
vodiacim motívom pri prezen-
tácií rôznych aktivít v rámci 
Envirofi lmu, ktorý sa tento rok 
uskutočnil v Banskej Štiavnici 
minulý týždeň.

Premietanie dokumentárnych 
fi lmov o zhubných vplyvoch nášho 
konania na prírodu prebiehalo po-
čas celého týždňa v kine Akademik 
,a navštívilo ho vyše 400 návštevní-
kov, väčšinou študentov. Toto pod-
ujatie je z veľkej miery organizova-

né práve pre túto cieľovú skupinu, 
a aj keď dokumenty navštevujú z 
povinnosti, snáď v nich zanecha-
jú aspoň zopár semiačok pravdy 
o našom zvláštnom správaní sa k 
prírode.

Ďalšími aktivitami boli tvorivé 
dielne, praveké jaskynné maľovanie 
a výstavy, ktoré pripravilo Sloven-
ské banské múzeum, prezentácia 
Biodiverzity v CHKO Štiavnické 
vrchy, prehliadky Botanickej zá-
hrady s vystúpením sokoliarov 
,ktoré si pripravili študenti Stred-
nej lesníckej školy, enviromentálne 
divadielko žiakov ZŠ Prenčov a zá-
verečnou lahôdkou bola návšteva 
Arboréta v Kysihýbli s odborným 
výkladom v rámci cyklu Príbehy 
starej Štiavnice.

Množstvo aktivít snáď vystihlo 
aj našu snahu spoznať svet príro-
dy a pochopiť jeho zákonitosti. 
Možno sme sa jej príliš vzdialili 
aby sme ju chápali. Je len na nás, 
čomu dáme prednosť. Najťažšia je 
vždy cesta pochopenia, pretože tá 
prináša nutnosť pozrieť sa sám do 
seba, do svojho vnútra a nájsť tam 
cestu, ktorú si dláždime sami. 

Chceli by sme týmto poďako-
vať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek 
spôsobom zapojili do tvorivého 
programu akcie, a ktorí sa tým za-
slúžili o jej úspešný priebeh.

Zuzka Patkošová

Envirofi lm v Banskej Štiavnici
Biodiverzita je rozmanitosť živočíšnych či rastlinných druhov

Počasie občas preháňa, tak ako 
my, ľudia. Prehánky na oblohe ,na 
zemi, v ľuďoch. Jednoduchá para-
lela, ktorá funguje dokonale, pre-
tože aj keď si to neuvedomujeme, 
sme len malou súčasťou toho, čo 
si tak sebecky privlastňujeme. Prí-
roda trpí naše výstrelky a my jej 
zhovievavosť neponúkame.

V rámci Envirofi lmu sme mohli 
v Banskej Štiavnici zhliadnuť  do-
kumentárne fi lmy,  vďaka ktorým 
sme sa dostali do úlohy  pozoro-
vateľov  toho, čo sa okolo nás deje. 
Zažité nás núti  zamyslieť sa nad 
tým, čo po nás zostane na tejto je-
dinečnej planéte.

Veľa berieme a veľmi málo dá-
vame.

Možno aj o tom bola výpoveď 
známeho slovenského publicistu 
a fotografa ,Andreja Bána. Stre-
tli sme sa  vo štvrtok 13.5. v kine 
Akademik s očakávaním a túžbou 
po poznaní, aké  môže sprostred-
kovať iba človek, ktorý sa nevyhý-
ba bolesti, utrpeniu a biede. Robí 
všetko pre to, aby viac dal, ako 
zobral.

Prezentácia a následná beseda k 
jeho fotografi cko - dokumentárnej 
tvorbe naplnila všetky očakávania. 
Navštívili sme aspoň imaginárne 
krajiny ako Irán, Pakistan ,Haiti, 
Kosovo, Afganistan a Gruzínsko 

Vyčerpávajúci komentár nás 
vtiahol do života ľudí, ktorí prežili 
svoje bizarné prírodné či ľudské 
katastrofy. Porovnanie v tej chvíli 
neprichádzalo do úvahy, nepo-
chopenie veľmi často vychádza z 
nepoznania.

Možno aj tá krátka chvíľa v nás 
zanechala neistotu, a snahu o hlb-
šie poznanie, prečo sa na takom 
malom kúsku zeme dejú také ni-
čivé katastrofy. Prečo ľudia musia 
prejsť cestou obrovských strát, aby 
si uvedomili, že to najcennejšie čo 
máme, je náš vlastný život. 

Zuzka Patkošová 

Andrej Bán 
„Človek v ohrození“

Predám palivové drevo naštie- 
pané, dĺžka 25, 30, 33 cm, 40€/1 
prm, pri odbere nad 5 prm, dovoz 
v cene, tel.č.: 0944 200 347 

Pre nedostatok času si touto  
cestou hľadám priateľku. Som 
44/178 zamestnaný. Môžeš volať 
alebo SMS na tel.č.: 0903 915 151 

Kúpim staré autobatérie a auto- 
vraky, tel.č.: 0908 531 348

Inzercia

Členky divadelného súboru Drienky zo ZUŠ
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IV. liga – dospelí 21.kolo:

B. Štiavnica – Hliník/Hr. 

Stretnutie sa nehralo pre nespôso-
bilý terén.

II. trieda dospelí: Tek. Breznica „B“ 

- B. Štiavnica „B“ 4:0 (1:0)

Kraják – Binder, Mališ, Žikla, 
Boroška, Beňadik, Číž, Hanzlík 
A., Lupták, Rusnák, Barák Ľ. (68’ 
Kraľovič)

V priemernom stretnutí rozhod-
li o vysokom víťazstve domácich 
naše nepremenené gólové šance, 
hlavne v 1. polčase. Druhý bol jed-
noznačne v réžii domácich, ktorí 
strelili 3 góly a zaslúžene vyhrali.
IV. liga dorast 21.kolo: 

B. Štiavnica  - Hliník/Hr. 1:0 (1:0), 

gól: 27’ Ferenčík

Kuka – Ferienčík, Budinský 
V., Ladický, Sojka, Barák (69’ Po-
tančok), Hudák D. (78’ Schrom), 
Drexler, Cibula Martin, Cibula 
Marek, Židík

Na ťažkom teréne sa hralo prie-
merné stretnutie so zaslúženým 
víťazstvom našich chlapcov. Už v 
12’ vnikol do 16-tky Hudák, jeho 
prudkú strelu z ľavej strany bran-
kár s námahou vyrazil. V 17’ sa do-
stal k lopte Drexler, no jeho bombu 
z 18 m bravúrne zlikvidoval gól-
man. O výsledku celého stretnutia 
rozhodol v 27 ’ Ferienčík, po roho-
vom kope hlavou prekonal skvelé-
ho brankára hostí. Skóre stretnutia 
mohol upraviť v 75’ Drexler, no 
jeho strela opečiatkovala len pravú 

tyč. Super šancu mal v 85’ Potan-
čok, no samostatné sólo od polovi-
ce zakončil veľmi zle, keď netrafi l 
ani bránu. Hostia sklamali, keď si 
počas celých 90’ neutvorili ani jed-
nu gólovú šancu, aj keď v poli boli 
vyrovnaným súperom. 
II. liga SŽ – B. Štiavnica – Žiar/Hr. 

0:4 (0:3)

MŽ – B. Štiavnica – Žiar/Hr. 1:9 
(0:5), gól: Javorský
Kam na futbal?

IV. liga 22. kolo 23.5. o 17. hod. 
D. Strehová - B. Štiavnica

IV. liga 22. kolo 23.5. o 17. hod. 
Št. Bane - Kalinovo

II. trieda 20. kolo 22.5. o 17.hod. 
B. Štiavnica „B“ – Ostrý Grúň

IV. liga dorast 22. kolo 23.5. o 
14,30 hod. B. Bystrica - B. Štiav-
nica

II. liga SŽ a MŽ 22. kolo 23.5. o 
10 – 12.hod.B.Bystrica - B. Štiav-
nica

II. liga SŽ a MŽ dohrávka 
12.kolo 26.5. o 15,30 – 17,30 hod. 
B. Štiavnica - Detva

FUDO

ŠPORT

1.  CSM Tisovec  21  15  3  3  52:23  48
2. Baník Kalinovo 20 12 4 4 40:21 40
3. FK 34 Brusno 20 11 5 4 53:25 38
4. Poltár 21 11 5 5 51:27 38
5. Bystrica - Podlavice 20 11 3 6 49:28 36
6. Štiavnické Bane 20 10 6 4 41:27 36
7. Žiar nad Hronom 20 9 5 6 37:35 32
8. MFK Revúca 21 7 2 12 33:35 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 21 5 1 15 28:60 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

Tak nazvali usporiadatelia, kto-
rými boli ZO SZTŠ a ŠSK ZC-352 
Žarnovica, úvodnú tohtoročnú sú-
ťaž z malokalibrovej pušky. Tá sa 
konala v sobotu 15. mája na strel-
nici Jamina v Rudne nad Hronom. 

   Keďže to bola v tomto roku 
v našom regióne úvodná súťaž v 
streľbe z dlhých guľových zbraní, 
mala iné súťažné podmienky ako 
obdobné súťaže. Tentoraz sa strie-
ľalo bez nástrelu, a len 25 rán. Z 
nich sa však počítali len po 4 naj-
lepšie rany z 5 zásahov v každom 
terči. Aj preto to bola disciplína 
ŠpMa, resp. ĽM 20 z 25. Spolu 22 
strelcov súťažilo v štyroch kategó-
riách. Medzi nimi boli aj štyria sú-
ťažiaci zo Streleckého športového 
klubu Banská Štiavnica.

   V disciplíne štandardná ma-
lokalibrovka 20 z 25, kategórie do-
rast, juniorky, ženy a seniorky, zví-
ťazila Slávka Pročková (ZO SZTŠ 
Slovalco Žiar n. Hronom), ktorá 
z 200 možných mala 184 kruhov. 
Druhá bola Elena Šinkovičová st. 
so 163 a tretia Elena Šinkovičová 

ml. (obe ZO SZTŠ Rudno n. Hro-
nom) so 123 kruhmi. 

   Ďalšie tri kategórie súťažili v 
disciplíne ľubovoľná malokalib-
rovka 20 z 25.

V spoločnej kategórii kadeti, 
juniori a muži dominovala trojica 
strelcov zo SŠK Banská Štiavnica. 
Zvíťazil Peter Lupták ml. so 191 
kruhmi pred Igorom Liptákom, 
ktorý mal len o jeden kruh menej. 
Tretí bol Peter Lupták st. so 176 
kruhmi. 

V kategórii senioriA presved-
čivo zvíťazil Ivan Bublák z Lutily 
(člen ZO SZTŠ Slovalco Žiar nad 
Hronom), ktorý nastrieľal maxi-
málny možný počet 200 kruhov. 
Druhý bol jeho klubový kolega 
Ing. Jozef Gocník so 193 a tretí Ján 
Bartoš (ZO SZTŠ Rudno n. Hr.) so 
191 kruhmi. 

V kategórii senioriB preukázal 
svoje kvality opäť Anton Kukla zo 
Žarnovice. Nastrieľal 191 kruhov a 
jasne zvíťazil Druhý bol jeho klu-
bový kolega Pavel Ozank, ktorý 
mal 175. Na 3. mieste bol Ľubomír 

Drbohlav zo SŠK Banská Štiavnica 
so 172 kruhmi. 

Všetky štyri najúspešnejšie tro-
jice usporiadatelia odmenili me-
dailami a víťazov v každej kategórii 
aj športovým tanierom. Môže tešiť, 
že celé kvarteto strelcov z Banskej 
Štiavnice bolo úspešné.

 Ing. Jozef Piecka

Otváracia malokalibrovka

Futbalu neprialo počasie

Ponuka prác realizo-
vaných fi rmou Bojari:

- stavebné práce
- opravy, nátery a výmena 

strešných plášťov
- stavanie, opravy a demolá-

cie komínov
- kompletné zatepľovanie, 

výmena a renovácia okien
- výškové práce všetkého 

druhu 
- opravy a nátery fasád
- montáže a inštalácia za-

riadení na neprístupných 
miestach

- pílenie a opilovanie stro-
mov horolezeckou technikou

Kontakt: 0905 807 834, 0904 
334 390

Directreal Top hľadá pre svo- 
jich klientov nehnuteľnosti. 
Nájdete nás na ul. Križovatka 5. 
Tel.č: 0908 906 704

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

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

Preprava tovaru Ford tranzit  
valníkom v BŠ 10€, tel.č.: 0944 
164 590

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

Realitná kancelária hľadá pre  
svojich klientov nehnuteľnosti na 
predaj v Banskej Štiavnici a okolí. 
Bližšie info na www.euroroyal.sk 
alebo na tel.č.: 0918 604 512 

ČSOB – Stavebná sporiteľňa –  
hypotéky, stavebné úvery, spotre-
biteľské úvery, stavebné sporenia. 
Bližšie info: 0918 604 512

Služby
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