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Festivalu kumštu, remesla a zábavy
Pozývame vás na 15. ročník Festivalu kumštu, remesla a zábavy, ktorý 
sa uskutoční 25. - 26. mája na Starom zámku v Banskej Štiavnici. Festival 
je spojený s otvorením Župného leta BBSK a bohatým programom. str.9

Špeciálna príloha
Prinášame vám kompletnú 
Správu o stave mesta za 
rok 2011. 
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InzercIa

8. mája sa na futbalovom 
štadióne v Banskej Štiavnici 
konalo stretnutie bývalých i 
súčasných pletiarov, na ktorom 
sa zúčastnili aj bývalí pracov-
níci závodu z Veľkého Krtíša. 

Podujatie zorganizoval organi
začný výbor bývalých pletiarov, 
Mesto Banská Štiavnica a firma 
Svetro, s.r.o., Banská Štiavnica. Sl
nečné počasie nasvedčovalo, že to 
bude príjemné stretnutie, na ktoré 
sa organizátori starostlivo chystali 
niekoľko mesiacov. Od rána sa pri
pravoval chutný guláš a kapustni
ca. Účastníkov stretnutia privítala 
spolumajiteľka firmy Svetro, s.r.o., 
p. Ľudmila Blašková, bývalý riaditeľ 
Ing. Ján Kovár, za mesto sa priho

Stretnutie pletiarov po rokoch

Symbolické kytice vďaky

voril a všetkých privítal viceprimá
tor JUDr. Dušan Lukačko. Moderá
tormi podujatia a celkovú príjemnú 

atmosféru dotvárali počas celého 
dňa ostrieľaní páni Ivan Beňo a Mi
roslav Kyjovský. •3.str.

mamkám a starým mamám 
k ich sviatku Dňa matiek 
venovali štiavnickí škôlkari, 
žiaci základných škôl a súbor 
Texasky v pondelok 14. marca 
vo veľkej sále Kultúrneho 
centra, ktorá sa zaplnila do 
posledného miesta.

Vkusne prestreté stoly so sladký
mi i slanými dobrotami, napečený
mi členkami Živeny, na zlepšenie 

nálady nechýbal ani pohárik vínka. 
Prítomných privítala osvedčená a 

pohotová moderátorka Mgr. Rená
ta Taligová a uviedla na scénu prvých 
účinkujúcich – žiačky ZŠ Jozefa Ho
ráka, ktoré predviedli zaujímavé ta
nečné kreácie vo vlastnej choreogra
fii. Vzápätí ich vystriedali detičky z 
MŠ 1. mája, časť v baníckych unifor
mách (veľmi im pristali), zvyšok v 
prestrojení permoníkov. Pásmo bás
ničiek, pesničiek, náckovských vti

pov a tancov zaujalo všetkých. V mo
dernom rytme sa zvŕtali škôlkari z 
MŠ Drieňová. Nedala sa zahanbiť ani 
MŠ pri cirkevnej škole sv. Františka 
Assiského. Texasky ponúkli dva od
lišné tance. Prvý temperamentný, vo 
vysokom tempe, dievčatá ukázali vý
bornú synchróniu, zladenosť a pohy
bové nadanie. Vidno, že už majú čosi 
za sebou. Druhý tanec Ave Mária bol 
pomalší, ale nádherný, pripomínal 
umenie baletných majstrov.  •3.str.

SBM - 
Múzeum roka

Ministerstvo kultúry SR 
každoročne vyhlasuje súťaž 
Múzeum roka, do ktorej 
sa môžu zapojiť všetky 
slovenské múzeá a galérie. 
V rámci súťaže sú vytvorené 
dve kategórie. V prvej 
súperia múzeá a galérie s 
celoštátnou pôsobnosťou a v 
druhej regionálne, mestské a 
miestne múzeá a galérie. 

Titul Múzeum roka udeľuje mi
nisterstvo za výnimočné výsled
ky pri realizácii základných odbor
ných činností, ktoré sú v súlade s 
profiláciou a špecializáciou múzea 
alebo galérie a komplexný profesi
onálny prístup k činnosti múzea 
alebo galérie. •5.str.

Bývalí pletiari si zaspomínali na staré časy. foto michal kríž Starý zámok. foto ján petrík, ml.
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Májové 
zasadnutie 
komisie 
kultúry
Dňa 11. mája 2012 sa zišla 
komisia kultúry na svojom 
májovom zasadnutí. 

Zaoberala sa prípravou na Kul
túrne leto 2012, ponukou podu
jatí, ako aj ich organizačným a 
finančným zabezpečením, vyhod
notila niektoré uplynulé podujatia 
a pripravila plán práce na 2. polrok 
2012.  Katarína Kissová

Zrušenie predajne CBA
Chcela by som sa informovať, 

ako plánuje mesto reagovať na sú
časné zrušenie predajne CBA na 
Drieňovej a jej nahradenie herňou. 
Som presvedčená, že má viacero 
občanov pocit, že sa touto zmenou 
mesto vrhne do zakliateho kruhu 
drahej Billy a nedostatočne záso
beného maloobchodu. Apelujem na 
mestské zastupiteľstvo, aby našlo 
riešenie v podobe zavedenia novej 
veľkopredajne a vytvorilo tak pri
merané prostredie pre nákupnú silu 
občanov, ktorí uprednostňujú do
chádzanie do Žiaru, Zvolena a oko
lia. Petra BŠ

Odpoveď:
Vážená pani Petra. Predajňa ne

bola zrušená, v súčasnosti sa trans
formuje na predajňu "CENT". 
Vlastník prenajal časť pôvodných 
priestorov na priestor pre obchod a 
služby a Kaviareň Magic club.

Ing. Ľubica Jányová, 
odd. výstavby, ÚP a ŽP

Cestná komunikácia
Dobrý deň, pán minister Ján Po

čiatek, chcel by som vedieť informá
ciu o cestnej komunikácii Hronská 
BreznicaBanská ŠtiavnicaHon
tianske Nemce, č. 51. Nakoľko uve
dená komunikácia bola preradená z 
II. triedy na I. triedu a nespĺňa pod
ľa mňa kritériá. Sú to najmä tech
nické a bezpečnostné. V posledných 
rokoch sa zvýšila dopravná frekven
cia, a to preprava tovaru náklad
ných áut a aj množstvo osobných 
áut. Nakoľko jazdím často osobným 
autom po trase Banská Štiavnica  

Banská Bystrica a niekedy stretáv
ky s nákladnými autami sú v uve
denom úseku stresové. Uvedená 
komunikácia má mnoho zákrut a 
kde je vodorovné značenieplná čia
ra, do svojho prúdu sa nevmestí ná
kladné auto a prekračuje plnú čiaru, 
a tým porušuje dopravné priestup
ky. Súčasne nemá cesta ani krajnice. 
Preto sa pýtam, v ktorom termíne 
bude rekonštrukcia komunikácie, 
aby zodpovedala technickým a bez
pečnostným parametrom cesty I. 
triedy. Pavel Heintz

Odpoveď: Cesta I/51 bola prerade
ná do ciest I. triedy najmä z dôvo
du jej funkcie z hľadiska cestovného 
ruchu, hospodárskeho a doprav
ného významu. Z toho dôvodu je 
bezpodmienečne nutné zabezpe
čiť pre túto komunikáciu stavebno
technické parametre zodpovedajú
ce ceste I. triedy. Slovenská správa 
ciest zabezpečuje postupnú rekon
štrukciu cesty I/51 a v súčasnom 
období zabezpečuje rekonštrukciu 
nasledovných úsekov:

I/51 Prenčov – most ev. č. 170,  -
realizácia začatá,
I/51 Prenčov – most ev. č. 169,  -
stavba pripravovaná na začatie 
v roku 2013, pričom súčasťou 
stavby je odstránenie bodovej 
chyby v dĺžke cca 500 m,
I/51 Kozelník – most ev. č. 189,  -
stavba pripravovaná na začatie 
v roku 2013, pričom súčasťou 
stavby je odstránenie bodovej 
chyby v dĺžke cca 500 m,
I/51 Prenčov – sanácia zosuvov,  -
stavba sa pripravuje na začatie 
v roku 2013 a budú realizované 
sanácie (oporných múrov a sva
hov) v dĺžke cca 1200 m,
I/51 Banská Štiavnica – Banská  -
Belá, obchvat, stavba je v sú
časnom období vo fáze investič
nej prípravy, rieši preložku cesty 
I/51 s najhorším stavebnotech
nickým stavom, predpoklad za
čatia v novom programovacom 
období.

Na základe spracovanej technic
kej štúdie budú postupne v úseku 
Hronská Dúbrava – Banská Belá 
pripravované ďalšie stavby charak
teru rekonštrukcie cesty I/51 s cie
ľom dosiahnutia parametrov cesty 
I. triedy. Dušana Groskopová, 

Odbor pre vzťahy s verejnosťou

Odpovedáme 
občanom... Priestupok proti verejnému 

poriadku 
Dňa 5. mája 2012 o 1:17 telefo
nicky bolo oznámené na Mest
skú políciu, že v Banskej Štiavni
ci na Ul. A. Pécha v Skautskom 
dome dochádza k rušeniu nočné
ho pokoja. 
Hliadka Mestskej polície zistila, 
že maďarskí turisti hlučným sprá
vaním narušujú nočný pokoj. Vec 
bola vybavená v zmysle priestup
kového zákona a na ulici bol na
stolený poriadok. 

Voľný pohyb psa 
Dňa 10. mája 2012 o 9:16 telefo
nicky oznámil M.M. že, v Banskej 
Štiavnici na Ul. Železničiarska sa 
voľne pohybujú 2 psy a ohrozu
jú osoby. Na miesto sa dostavila 
hliadka Mestskej polície a vyko
nala opatrenia, aby nedochádza
lo k ohrozovaniu osôb. Následne 
zistila majiteľa psov, ktorý svojím 
konaním naplnil skutkovú pod
statu priestupku, za čo mu bola 
uložená bloková pokuta.

Padnutý strom 
Dňa 13. mája 2012 o 18:39 ozná
mil operačný dôstojník HaZZ, že 
v Banskej Štiavnici na ulici Ky
sihýbelská následkom silného 
vetra padol strom. Po príchode 
na miesto hliadka Mestskej po
lície zistila, že celá ulica Kysihý
belská je zatarasená padnutým 
stromom, ktorý strhol i vedenie 
miestneho rozhlasu. Miesto bolo 
zaistené a následne bolo zabezpe
čené odstránenie stromu a opra
va vedenia.
Vladimír Kratoš, náčelník MsPo 

14. mája
Uskutočnilo sa pracovné stret �
nutie k príprave 5. Stretnutia 
banských miest a obcí Sloven
ska. Zasadnutie Správnej rady 
Regionálnej nemocnice, n. o. 

15. mája
Účasť na rokovaní Predsedníc �
tva Asociácie horských sídiel 
Slovenska v Dolnom Smokovci. 
 

16. mája
Pracovné rokovanie k projektu  �
úpravy areálu Červenej studne.
Pracovné rokovanie k projektu  �
verejného osvetlenia na sídlis
ku Drieňová. 
Informatívne stretnutie ohľa �
dom projektu ViTo, o naj
novších výsledkoch a výstu
poch projektu. 

17. mája
Uskutočnilo sa zasadnutie 23.  �
snemu ZMOS v Bratislave. 

18. mája
Účasť na slávnostnom vyhod �
notení 18. medzinárodného 
festivalu filmov o životnom 
prostredí Envirofilm 2012. 

Andrea Benediktyová 

pondelok zatvorené
utorok 11:00  20:30 
streda 13:00  20:30 
štvrtok 13:00  20:30 
piatok 13:00  20:30 
sobota 12:00  20:00 
nedeľa 12:00  20:00 

Plaváreň 
otváracie 
hodiny
Bazén (platné od 18.2.2012):
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•1.str. Po uvítaní všetkých ple
tiarov (a veru prišlo ich neúrekom 
cca 300) sa mohol začať kultúrny 
program. Úvodom nás príjemne po
bavili a potešili svojím vystúpením 
tanečnice z Texasiek, ktoré si pripra
vili bohatý kultúrny program. Sólo 
v tanci všetkým prítomným pred
viedla Denisa Popracová. Do tanca 
hrali členovia kapely RDS (Radjan
sky, Debnár, Šemoda) v sprievode 
Patrície, šarmantnej mladej dámy 
a vynikajúcej speváčky, študentky 
zvolenského konzervatória. Folklór 
ponúkli počas podujatia aj skvelé 
Baďančianky, ktorým kroje náram
ne svedčili. Bola pripravená aj bo
hatá tombola s množstvom cien. 
Pri tanci, speve si prítomní pletia
ri zaspomínali na časy dávno minu
lé, keď pletiarsky podnik v Banskej 
Štiavnici napredoval a tvoril hlavnú 
súčasť zamestnanosti žien v našom 
meste. Veru, mnohým prítomným 
sa tlačili slzy do očí pri spomien
kach na tie časy, ktoré sa už nikdy 
nevrátia späť. Bohužiaľ, čínska tex
tilná produkcia vytlačila a zlikvi
dovala pletiarske podniky a mnohí 
ľudia prišli o prácu. Jediným podni
kom, ktorý ešte funguje v Banskej 
Štiavnici, je firma Svetro, s.r.o., kto
rá sa snaží zachovať pracovné mies
ta, aj keď je to v dnešnej dobe dosť 
ťažké. Každý z prítomných si donie
sol so sebou ako občerstvenie slad
ké a slané maškrty, ktoré si vlastno
ručne žienky napiekli, a aj niečo k 
tomu na vypitie. Stretnutie sa nies
lo v príjemnej, takmer rodinnej at
mosfére v kruhu priateľov a spo
lupracovníkov. Po dobrej hudbe, 
tanci, guláši a kapustnici sa pletiari 
rozišli domov. Opýtali sme sa hlav
nej organizátorky p. Blaškovej, ako 
vznikla myšlienka usporiadať 
toto podujatie: „Myšlienka stretá-
vania pletiarov vznikla na podnet Jo-

zefa Číža už pred dvoma rokmi, ale ne-
mala som dosť síl odhodlať sa na tento 
krok. V tomto roku, keď už aj naša fir-
ma má dosť vážne problémy a nemá-
me istotu dlhého trvania, sme si vo 
firme povedali, že ešte kým existuje-
me, podujatie zorganizujeme a prispe-
jeme aj finančne. Tak sme sa stretli u 
pani Pálovej v Schindlerke a organi-
začný výbor naplánoval prvé kroky, 
urobili sme plagáty a rozhodli, že po-
zveme všetkých, čo by mali záujem 
stretnúť sa s bývalými spolupracov-
níkmi. A pripravili sme malý kultúrny 
program, občerstvenie, fotodokumen-
táciu a malú športovú súťaž. Účastní-
ci podujatia adresovali vedeniu nášho 
mesta prosbu o zachovanie dokumen-
tov a faktov o textile v Banskej Štiav-
nici v nejakom jednom priestore, ktorý 
by sme mohli mať niekde vyhradený, 
aby sa zachovala skoro 300-ročná tra-
dícia výroby textilu. Viem, že to je na 
dlhšie, ale ešte kým žijú ľudia, ktorí si 
tieto veci túto dobu pamätajú a chcú 
pre zachovanie tejto doby a faktov nie-
čo urobiť, je našou povinnosťou sa as-
poň o to pokúsiť.“ 

Plánujete pokračovať v tej-
to tradícii? „Áno, 8.máj by bol náš 
deň, Deň pletiarov. Týmto pozývame 
k spolupráci do organizačného výboru 
všetkých, čo môžu a chcú pomôcť, napr. 
aj tým, že donesú staré fotky, nejaké 
dokumenty, kroniky kolektívov a pod. 
Veľmi nás to poteší. Tieto veci môžu 
nosiť aj priebežne k p. Pálovej alebo 
ku mne. Na záver ďakujem manže-
lom Berešíkovcom a deťom z Texasiek 
za program, pani starostke a spevoko-
lu z Baďana a tiež odd. mestskej kultú-
ry a hudobnej skupine RDS a speváčke 
Patrícii. Ďakujem za vytvorenie návr-
hu pozvánok POS a pani výtvarníčke 
zo Žiaru nad Hronom. Stretnutie sa 
vydarilo vďaka všetkým, ktorí sa o to 
pričinili, ďakujem za skvelú pomoc od 
p. Baráka, jeho zamestnancov, pracov-

níkov TS, m.p., za pódium, starostovi 
a jeho chlapom zo sv. Antona, p. Luži-
novi, p. Osvaldovi, VIO TV a ŠN. Or-
ganizačnému výboru: Jožko Číž, Mi-
roslav Kyjovský, Peter Ivanič, Kovár 
Ján, Dezider Bačík, Rudolf Lupták, 
Vladko Haluška, Ján Zajac, Pavla Pá-
lová, Pavla Hložová, Anka Rusková, 
ženám zo Svetrovky, rod. Pálovej, Ja-
vorskej, Dobšovičovej, všetkým spon-
zorom, mestu za štadión, za hudbu, za 
mäso do guľáša, všetkým, ktorí prišli, 
lebo toho som sa najviac obávala, že 
príde málo ľudí, ale prekonalo to všet-
ky moje očakávania. Vďaka všetkým, 
ktorí prišli aj pomocou sprievodcov, 
alebo o palici, u tých si to ceníme naj-
viac, že si dali tú námahu, aby sa stre-
tli so svojimi bývalými spolupracov-
níkmi. Ďakujem aj za pomoc mojim 
kolegom a kolegyniam, všetkým tým, 
čo nám akokoľvek pomohli ku krásne-
mu podujatiu. Vrelá vďaka patrí vám 
všetkým, čo ste prišli“, dodala za or
ganizačný výbor Ľudmila Blašková. 

Toto podujatie by sa nezaobišlo 
bez štedrých sponzorov, ktorí veno
vali ceny do tomboly: Gimex Slova
kia, s.r.o., Štiavnická sudáreň, s.r.o. 
– p. Lupták, Peter Považan – drogé
ria, Potraviny Amaretto, Pavol Fer
ko, Tomáš Ciglan, Alena Hollá, Ru
žena Dobšovičová, p. Dobšovič, 
Helena Stopková – Hela Plus, Emil 
Krajčík, s.r.o., 101 Drogerie, Giz
ka – p. Triebušníková, p. Petáková 
– chovateľské potreby, p. Weisová 
– Wéba, Allcom, p. Kuka – Winer, 
Andrej Spišiak, IMO – p. Mojžiš, p. 
Cibuľa – Mäsiarúdenár, p. Halaj – 
DANHAL, Vladimír Melaga – Slov
naft, reštaurácia Gallery – p. Barák, 
Ing. Ján Čamaj, Potraviny p. Erne
ková, Prospect – p. Doletina, Mest
ské lesy, Úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny, predajne O2 a Orange a 
iní. Všetkým srdečne ďakujeme.

Michal Kríž 

Stretnutie pletiarov po rokoch

•1.str. Umeleckým slovom prítom
né ženy pozdravil Mgr. Peter Danáš. 
Lahôdkou bolo vystúpenie Bianky 
Šniagerovej a Mareka Kysela. Ten
to tanečný pár, pôsobiaci veľmi dob
re aj vizuálne, žne úspechy na taneč
ných súťažiach po celom Slovensku. 
Elegantné držanie tela, krásne kĺzavé 
pohyby, využívanie celého javiskové
ho priestoru, menenie rytmu potvr
dili, že ide o výnimočne talentova

ných tanečníkov. Odmenou im bol 
nadšený potlesk. Za vedenie mesta a 
štiavnických mužov vzdal úctu mat
kám a starým matkám vo svojom po
eticky ladenom príhovore viceprimá
tor JUDr. Dušan Lukačko.

A na záver kvietok všetkým účast
níčkam osláv a obľúbená tombola s 
hodnotnými cenami. Poďakovanie 
za toto príjemné podujatie patrí Ži
vene, Mestskému úradu v B. Štiav

nici, Smeru – SD, Pivovaru ERB, 
firmám Svetro a Combin, reštaurá
cii Gallery (p. Ľ. Barák), p. Eleonó
re Rückschlossovej a ďalším, ktorí 
venovali ceny do tomboly. Taktiež 
obsluhujúcemu personálu – štu
dentkám Súkromnej hotelovej aka
démie.

Je dobré, že sa sviatok Dňa matiek 
opäť obnovil. Ženy, nositeľky života, 
si ho zaslúžia. Nora Bujnová

Symbolické kytice vďaky

Čriepky
Každý, kto ochorie, zomrie. Zomrie, 
ale aj ten, ktorý nikdy chorý nebol.

Ján Petrík, najst.

Priestupok proti občianskemu 
spolunažívaniu
Tunajšie OO PZ Banská Štiavni
ca objasňuje priestupok proti ob
čianskemu spolunažívaniu podľa 
§ 49 ods. 1 písm. d Zákona SNR 
372/1990 Zb., z ktorého je po
dozrivý O.P., ktorý dňa 11. mája 
2012 v čase 19:30 v Banskej Belej 
nevhodne odparkoval svoje OMV 
na miestnej komunikácii, čím 
znemožnil prístup k chalupe svoj
mu susedovi T.K. 

Priestupok proti Bezpečnosti 
a plynulosti cestnej premávky 
Príslušníci OO PZ Banská Štiav
nica pri vykonávaní hliadko
vej služby vykonali dňa 16. mája 
2012 o 0:50 kontrolu OMV zn. 
VW Passat v Banskej Štiavnici, 
kde bolo zistené, že vozidlo riadi 
nevodič M.CH., ktorý bol podro
bený dychovej skúške na zistenie 
alkoholu v dychu. 
Vykonanou skúškou prístrojom 
Alcotest 7410 bola nameraná 
hodnota 0,29 mg/l. Vec bude ďa
lej riešená v zmysle priestupko
vého zákona. 
Vladimír Fábry, riaditeľ OOPZ BŠ

Myšlienka dňa
Práve v dnešnej dobe by sa mal člo-
vek viac uvedomiť práve skrz to, čo 
všetko zlé sa tu deje. Lebo len tak sa 
aj zo zlého človeka môže stať človek 
lepší. Michal Boháč

Tanečníci Bianka Šniagerová a 
Marek Kysel. foto michal kríž
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Mesto Banská Štiavnica 
zverejňuje v zmysle § 9a, 
ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších zmien a 
doplnkov:

Zámer prevodu majetku 
mesta Banská Štiavnica č. 
12/2012, spôsob prevodu 
- ako prípad hodný 
osobitného zreteľa.
Predmet prevodu:

Pozemok parcela C KN 4647 o 
celkovej výmere 4691 m2, trvalý 
trávny porast vo vlastníctve mesta 
Banská Štiavnica, vedený v KN Ka
tastrálneho úradu v Banskej Bystri
ci, Správa katastra Banská Štiavnica 
na LV č. 1, pre okres Banská Štiavni
ca, obec Banská Štiavnica, k. ú. Ban
ská Štiavnica, z ktorého bude GOP 
odčlenená výmera prislúchajúca 
hodnote zamieňanej nehnuteľnosti 

Spôsob prevodu majetku mesta 
ako prípad hodný osobitného zre
teľa (uvedeným v §9a, odst.8, písm. 
e) zákona 138/1991 Zb., o majetku 
obcí v platnom znení, vo verejnom 
záujme, formou zámeny za poze
mok parcela C KN č. 4142/8 o vý
mere 1679 m2, zastavaná plocha, vo 
vlastníctve Ing. Vladislava Lupien
skeho s manž., vedený v KN Ka
tastrálneho úradu v Banskej Bystri
ci, Správa katastra Banská Štiavnica 
na LV č. 5632, pre okres Banská 
Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. 
ú. Banská Štiavnica. 

Zámer na prevod nehnuteľ
nosti spôsobom uvedeným v § 9a 
ods. 8, písm. e) Zákona o majetku 
obcí, v znení neskorších predpisov, 

bol schválený Uznesením MsZ č. 
136/2011 zo dňa 8. novembra 2011. 

V prípade záujmu bližšie infor
mácie k organizácii, zámeru a spô
sobu predaja majetku mesta môže
te získať na: 045/6949637, renata.
barakova@banskastiavnica.sk, ale
bo osobne na Mestskom úrade v 
Banskej Štiavnici. 

Mesto Banská Štiavnica 
vyhlasuje obchodnú verejnú 
súťaž v zmysle § 9a ods. 1 
písm. a) zák. SNR č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov s 
použitím § 281 a nasl. Obchod-
ného zákonníka na podávanie 
najvhodnejšieho návrhu na 
uzatvorenie kúpnej zmluvy na 
predaj nehnuteľného majetku 
mesta:

Nehnuteľná vec: 
pozemok parc. č. CKN 5333/12  -
vo výmere 3 820 m2, zastava
né plochy a nádvoria, ktorý bol 
vytvorený GOP č. 35444011
12/2012 zo dňa 2. apríla 2012 
odčlenením z pôvodnej parcely 
č. CKN 5333/1.

Nehnuteľnosť je vedená v KN Ka
tastrálneho úradu Banská Bystrica, 
Správa katastra Banská Štiavnica na 
LV č. 1 pre okres Banská Štiavnica, 
obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská 
Štiavnica.

Podmienky obchodnej verej
nej súťaže nájdete na úradnej ta
buli Mesta Banskej Štiavnice alebo 
na www.banskastiavnica.sk. Bliž

šie informácie získate aj na MsÚ, 
045/694 96 38 alebo na emailovej 
adrese pravnik@banskastiavnica.sk 

Mesto Banská Štiavnica 
vyhlasuje obchodnú verejnú 
súťaž v zmysle § 9a ods. 1 
písm. a/ zák. SNR č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov s 
použitím § 281 a nasl. Obchod-
ného zákonníka na podávanie 
najvhodnejšieho návrhu na 
uzatvorenie kúpnej zmluvy na 
predaj nehnuteľného majetku 
mesta:

Nehnuteľná vec: 
stavba so súpisným číslom 1503,  -
zapísaná na LV č. 1 ako náhrad
ná lekáreň, postavená na parce
le C KN č. 3861 a pozemok za
stavaný stavbou parcela C KN č. 
3861 o výmere 436 m2 zastava
né plochy a nádvoria. Nehnuteľ
nosti sú vedené v KN Katastrál
neho úradu Banská Bystrica, 
Správa katastra Banská Štiavni
ca, pre okres Banská Štiavnica, 
obec Banská Štiavnica, k. ú. Ban
ská Štiavnica na LV č. 1 v pro
spech vlastníka podľa B1 v ce
losti – Mesto Banská Štiavnica.

Podmienky súťaže nájdete na 
www.banskastiavnica.sk, alebo si 
ich môžete vyžiadať na Mestskom 
úrade, oddelení právnom a správy 
majetku, 045/6949637, olga.nigri
niova@banskastiavnica.sk. 

Nadežda Babiaková, 
primátorka mesta

aktualIty

Mestský úrad informujePrevádzkový 
poriadok 
areálu 
Geoclub Šobov

Na úvod treba poskytnúť in
formáciu, s akým cieľom bol uro
bený verejný motokrosový areál 
na Šobove. Vytvorením bezplat
nej, verejnej možnosti použitia 
motoriek išlo najmä o snahu mi
nimalizovať negatívny vplyv tej
to športovej činnosti na prírodu 
a návštevnosť v CHKO Štiavnic
ké vrchy. Trate navrhli členovania 
AMK Sitno a my sme im nechali 
voľnú ruku pri prevádzkovaní tra
tí. Dnes si však situácia žiada ur
čenie pravidiel používania tohto 
areálu. Prevádzkovým poriad
kom chceme umožniť pôvodnú 
činnosť, doplniť ju o cyklo down
hill, pripadne iné aktivity a neru
šiť návštevníkov Kalvárie hlavne 
cez víkendy.

Dôrazne žiadame o dodržiava
nie uvedených pravidiel, pokiaľ 
nie, bude ignorovanie považované 
za poškodzovanie cudzieho ma
jetku a konkrétny previnilec stra
tí výhody bezplatného využitia. 
Bezplatné využitie sa týka iba oby
vateľov Banskej Štiavnice.

1. Záujemcovia o jazdenie mo
tokrosu, alebo cyklo downhill
lu do areálu s motokrosovými 
traťami sa vstupuje len a iba cez 
bránu pri budove GEOCLUB, 
po kontaktovaní správcu na 
čísle 0911 343 052 a jeho sú
hlase (príp. Usmernenie)

2. Jazdci nesmú vstupovať do 
dobývacieho priestoru, kde 
prebieha ťažba kremenca ani 
na vlastné riziko. Rovnako je 
zakázané vstupovať na etáže 
ťažobného odvalu, kde hrozí 
pád z výšky 50 metrov.

3. Odpadky je potrebné zane
chávať len na vopred vyhrade
nom mieste.

4. Jazdenie je po súhlase správ
cu možné v pondelok až so
botu, od 9. hod. do 17. hod., 
individuálne aj neskôr, ale s pí
somným predchádzajúcim sú
hlasom.

5. Zahláseným jazdcom v prípa
de úrazu je správca pripravený 
poskytnúť prvú pomoc, aj zais
tiť príjazd sanitky a polície pre 
zaevidovanie nehody.

Uvedené pravidlá chránia vás, 
aj vaše zdravie a kvalitu života.

Loránt Vojček

Vladimír Nabokov: Bledý oheň

Jedným z najpozoruhodnejších 
literárnych diel, ktoré sú postavené 
na interpretácii, či „dezinterpretá
cii“ vloženého textu je metaromán 
Bledý oheň od vynikajúceho auto
ra Vladimíra Nabokova. Vznikol vo 
Švajčiarku v roku 1962. U nás vyšiel 
v preklade Otakar Kořínka a Jany 
Kantorovej – Bálikovej vo vydava
teľstve Slovart v roku 2010.

Základom výstavby Nabokovov
ho metarománu je nedokončený 
rukopis vrcholnej básnickej sklad
by básnika Shadea, ktorý sa podujal 

svojím dielom dopátrať, či jestvuje 
život po smrti a aká je jeho podoba. 
Po Shadeovej násilnej smrti sa ru
kopisu zmocňuje jeho sused, vidiec
ky profesor Kinbot nemá elemen
tárne predpoklady pre editorskú 
činnosť. Poéme vlastne nerozumie. 
Nie je schopný postrehnúť literár
ne narážky ani mimoliterárne sú
vislosti. Predkladá svojský výklad s 
vlastnou verziou udalostí a poéme 
sa usiluje vtlačiť vlastnú pečať. Vy
statovačne sa pasuje na autorovho 
priateľa a inšpirátora. Mieša výmy
sel s pravdou, samoľúbo prekrúca 
básnikovo vrcholné dielo a deho

nestuje ho svojimi nevhodnými do
plnkami. Jeho zmysel „navlieka“ na 
históriu zosadeného kráľa vymys
lenej krajiny Zembla Karola Xavie
ra Milovaného, ktorého mal v exile 
zabiť nájomný vrah. Z interneto
vých súvislostí sa ukazuje, že zabil 
slávneho básnika Shadea. Nič nie je 
však také celkom jasné a pri sklada
ní mozaiky príbehu, ktorý sa utvá
ra medzi textom poémy, autorským 
komentárom a Kinbotovými po
známkami, si nemôžete byť istí, či 
ste ju poskladali správne, lebo mož
no to „správne“ ani nejestvuje. 

Rút Lichnertová

Prečítajte si, milí priatelia...
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Základná umelecká škola pozýva

•1.str. Pre účastníkov súťaže to 
znamená, aby prezentovali svoju 
činnosť v piatich predmetoch súťa
že: 

Akvizíciu (získanie) zbierkové1. 
ho predmetu do zbierkového 
fondu
Vedeckovýskumnú činnosť v 2. 
lokalitu
Bezpečnosť a ochranu zbierko3. 
vých predmetov
Prezentácia zbierkových pred4. 
metov
Nové formy práce s verejnosťou5. 

Splniť všetky predmety súťa
že v súčasnej dobe, pri nedostat
ku finančných zdrojov, nie je vô
bec jednoduché. Slovenské banské 
múzeum (ďalej SBM) to mohlo aj 
vďaka tomu, že v roku 2011 ukon
čilo projekt Integrovaná ochrana 
európskeho kultúrneho dedičstva 
v správe SBM, kde získalo finanč
né prostriedky z Nórskeho finanč
ného mechanizmu. Vďaka týmto 
zdrojom bolo v priebehu štyroch ro
kov reštaurovaných 46 umelecko
historických zbierok a v súťaži SBM 
prezentovalo reštaurovanie jednej z 
najvýznamnejších zbierok – sochu 
svätej Barbory z roku 1506, z hlav
ného oltára Kostola sv. Kataríny v 
Banskej Štiavnici. Reštaurovanie 
prebiehalo v rokoch 2010 až 2011. 
Druhý predmet súťaže, ktorý sa po
darilo uskutočniť vďaka nórskemu 
príspevku, bolo sprístupnenie no
vých expozičných celkov na Starom 
zámku. V troch pôvodných koniar
ňach vznikli nové expozičné celky, 
do ktorých boli umiestnené zreš
taurované cenné kamenné zbier
ky – náhrobníky, epitafy, architek
tonické články, krstiteľnice, socha 
sv. Floriána, fragmenty kamenných 
článkov. Všetky zbierkové predme
ty z 13.  19. storočia boli zreštau
rované v rámci spomínaného pro

jektu. Popritom došlo k 
úpravám nádvoria, novej 
inštalácii zbierok s ohľa
dom na ich ďalšiu ochra
nu a udržanie súčasného 
stavu. Pri reštaurova
ní kamenných zbier
kových predme
tov a plastiky sv. 
Barbory múzeu 
spolupracovalo 
s reštaurátormi 
Akad. sochárom 
Tomášom Lup
tákom, Mgr.art. 
Igorom Hovori
čom a Mgr. Já
nom Patschom. 
Scenár expozície 
realizovala dlho
ročná pracovníč
ka SBM Mgr.Mária 
Čelková, ktorá na 
projekte spolupraco
vala aj po svojom od
chode do dôchodku.

V roku 2011 sa zbier
kový fond múzea poda
rilo rozšíriť o predmety, 
ktoré sa používali v chemických la
boratóriách v Cígli a Novákoch. Tie
to laboratóriá vykonávajú analýzy 
pre všetky závody Hornonitrian
skych baní Prievidza, a.s. Do súťaže 
bola ako akvizícia zaradená sada 8 
kusov laboratórnych váh, používa
ných od 50. do 90. rokov 20. storo
čia. Váhy dopĺňajú líniu vývoja, kto
rá je v zbierkovom fonde banskej 
techniky zachovaná od 18. storočia. 
Veľkým prínosom pri takomto spô
sobe získania zbierkového predme
tu je jeho priame použitie v banskej 
prevádzke a pre múzejníka aj pres
né údaje o použití zbierky a veľko
rysosť závodu v Novákoch, ktoré 
nám váhy a ďalšie laboratórne prí
stroje darovali. 

V predmete súťaže vedecko

výskumná činnosť bol prezen
tovaný archeologický výskum 
lokality Staré mesto, ktorý už 
tridsiatu sezónu realizuje ria
diteľ SBM PhDr. Jozef Labu
da, CSc. V roku 2011 sa mu 
podarilo objaviť hradnú ka

plnku, čo bol dôkaz v 
poradí 8. sakrálnej 
stavby stredovekej 
Banskej Štiavnice.

Poslednou akti
vitou zaradenou 
do prihlášky súťa
že Múzeum roka 

bola práca s deťmi 
v rámci podujatí 
Školy v múzeu. Už 
niekoľko rokov 
Mgr.Anna Ďuri
cová organizuje 

denný letný tábor 
pre deti od 8 do 14 

rokov. V roku 2011 sa 
nosnou témou pre tá
bor stala návšteva 
princov Jozefa, Le
opolda ,synov pa

novníčky Márie Teré
zie. Deti sledovali „stopy“ princov v 
meste, venovali sa tvorivým reme
selným aktivitám a nakoniec si pri
pravili hradnú hostinu, kde sa pred
stavili aj ako herci v dramatizácii 
návštevy princov.

Činnosť Slovenského banského 
múzea v roku 2011 bola ocenená 
komisiou súťaže a Slovenské ban
ské múzeum získalo titul Múzeum 
roka. Cenu si vo štvrtok 17.mája 
prevzal riaditeľ SBM, PhDr. Jo
zef Labuda,CSc. Toto ocenenie má 
pre pracovníkov múzea o to väčší 
význam, že ho múzeum dostalo za 
prácu v roku, v ktorom zažívalo asi 
najväčšie problémy s finančným za
bezpečením na svoju prácu.

Magdalena Sombathyová

SBM - Múzeum roka 2011 Zvolenský 
tanečný 
parket 2012
Námestie mládeže vo 
Zvolene opäť ožilo tancom. 
V sobotu 5. mája 2012 
Fáber Dance Team Slovakia 
usporiadal vo Zvolene súťaž 
v spoločenských tancoch s 
názvom Zvolenský tanečný 
parket 2012. 

Súťaž už má svoju tradíciu, me
dzinárodnú účasť tanečných pá
rov z Poľska, Maďarska, Sloven
ska a Českej republiky. Úžasnú 
atmosféru plnú hudby a tanca do
plnili aj vystúpenia detí z tanečnej 
školy Fáber Dance School  pred
školáci s pestrou paletou tancov v 
choreografii Lentilky, mladší žiaci 
– budúce súťažné páry, predviedli 
ukážky súťažných spoločenských 
tancov. Program obohatili aj ví
ťazné plesové choreografie – Fá
ber Dance Team, na rok 2012 z 
Majstrovstiev SR v plesových cho
reografiách – Piráti a Changing 
Moods.

O finálových priečkach rozho
doval zbor rozhodcov z ČR a Slo
venska. Latinskoamerické a Štan
dardné tance priniesli medailové 
umiestnenia aj pre Fáber Dance 
Team Slovakia.
Deti II D STT

3.miesto: Brieda MatúšBerčí -
ková Katarína

Deti II D LAT
4.miesto: Brieda MatúšBerčí -
ková Katarína

Junior II E
1.miesto: Kysel Marek - Šniage- -
rová Bianka
2.miesto Bošeľa ErikBošeľová  -
Alexandra

Junior I E
2.miesto: Markuss Roman -
Szücsová Bernadett 

Junior I D STT
6.miesto: Kollarovič RenéIva -
ničová Kristína

Dospelí D STT
1.miesto: Didi Daniel - Didio- -
vá Zoja

Dospelí D LAT
3.miesto: Cibula MiroslavFiľo -
vá Barbora

Dospelí C LAT
1.miesto: Didi Daniel-Didiová  -
Zoja

Dospelí B LAT
4.miesto: Gruber MarekSima -
nová Andrea

Lubica Golianová

Základná umelecká škola 
Banská Štiavnica otvára v šk. 
roku 2012/2013 vyučovanie v 4 
odboroch:

hudobnom -  (zobcová flauta, 
priečna flauta, trubka, klarinet, 
husle, klavír, organ, keyboard, 
akordeón, gitara a spev, účinko
vanie v speváckom zbore a ko
mornom orchestri)

výtvarnom -
literárno-dramatickom -
tanečnom -  (zameranie na folklór 
a ľudové tradície).

Záujemcom ponúkame: 
prípravné štúdium (deti od 5 ro -
kov),
základné dvojstupňové štúdium  -
(od 7  18 rok)
štúdium pre dospelých (vekovo  -

neohraničené)

Prijímacie skúšky na štúdium v 
ZUŠ budú prebiehať v dňoch 28.5. 
až 1.6. a od 4.6. až do 8.6. 2012, 
teda posledný májový a prvý júnový 
týždeň v čase od 13:00  16:00.

Bližšie informácie nájdete na 
www.zusbanskastiavnica.edupage.
org, 045/6921089, 0911435729

Tešíme sa na vás! kolektív ZUŠ
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... ale v na-
šich srdciach 
zostane na-
vždy.

18. mája 
2012 uply
nie 1.rok, 
čo nás navždy opustila naša 
drahá maminka a stará 
mama Alžbeta Debnárová. 
Tí, ktorí ste ju poznali, ve
nujte jej spolu s nami tichú 
spomienku.
Dcéry Beáta a Ľudmila s 
manželom, vnuci Adrián, 
Dalibor a Martin

Ďaku jeme 
v š e t k ý m 
príbuzným, 
priateľom, 
kolegom a 
z n á m y m , 
ktorí sa pri
šli dňa 6. mája 2012 rozlú
čiť s naším milovaným zo
snulým Ivanom Gáborom. 
Ďakujeme za dôstojnú roz
lúčku p. JUDr. Dušanovi Lu
kačkovi, p. Simonidesovej, 
pohrebnej službe REQUIEM 
 p. Šakovej, baníckemu spol
ku a hudbe. Úprimná vďaka 
patrí Vám všetkým za slo
vá útechy, prejavy sústrasti 
a kvetninové dary. Smútia
ca rodina

Najstaršia humanitárna 
organizácia volá ľudí dobrej 
vôle k spolupráci - zapojme 
sa do celoslovenskej zbierky 
Slovenského Červeného kríža 
Spolu pomôžeme! Slovenský 
Červený kríž vyhlásil celo-
slovenskú zbierku ako výzvu 
pre slovenskú spoločnosť na 
podporu aktivít v oblasti prvej 
pomoci, zdravotnej výchovy 
a sociálnych služieb. Zbierka 
bude prebiehať v dňoch 2. – 20. 
mája 2012 v mestách a obciach 
na celom Slovensku.

Každoročne v máji si Slovenský 
Červený kríž pripomína Svetový 
deň Červeného kríža a Červeného 
polmesiaca. Červený kríž od svoj
ho vzniku slúži odkázaným na ľud
skosť. Na ľudskosť všetkých, ktorí 
žijú s vedomím, že „nikto z nás nie 
je ostrovom samým pre seba.“

Oslovujeme, oceňujeme a vyzdvi
hujeme ľudí výnimočných tým, že 
ich zaujíma problém človeka v jeho 
blízkosti. Našou snahou je, aby ta
kýchto ľudí si všimli všetci v mikro
svete, v ktorom spoločne žijú. Naším 
cieľom je spájať ľudí dobrej vôle – 
spoločne pomáhať. Preto aj výťažok 

tohtoročnej zbierky bude svedec
tvom vašej účasti v spoločnej snahe. 
Na celom území Slovenska bude vyu
žitý na podporu aktivít v oblastiach: 
Prvá pomoc a zdravotná 
výchova

vychovávame a vyučujeme prvú  -
pomoc v predškolských zariade
niach, na školách, aj pre verej
nosť,
pripravujeme trénerov prvej po -
moci na stredných školách,
organizujeme súťaže prvej pomo -
ci na lokálnej aj národnej úrovni,
pripravujeme a zabezpečujeme  -
humanitárne jednotky,
realizujeme projekty prevencie v  -
oblasti HIV/AIDS,
zabezpečujeme školenia plavcov  -
– záchranárov pre dozor na vod
ných plochách.

Sociálna činnosť
prevádzkujeme sociálne zariade -
nia  denné, týždenné a nepretr
žité stacionáre,
zabezpečujeme domácu opatro -
vateľskú službu, profesionálne 
opatrovateľky, dobrovoľné opat
rovateľky SČK,
naše stravovacie zariadenia po -
skytujú obedy, príp. celodennú 

stravu pre seniorov,
realizujeme prepravu imobilných  -
pacientov k lekárovi v rámci Pre
pravnej služby SČK,
príležitostne pripravujeme po -
travinové balíčky pre ľudí v 
hmotnej núdzi,
prostredníctvom našich asis -
tenčných služieb zabezpečujeme 
sprievod k lekárovi, výber liekov 
v lekárni a pod.,
poskytujeme sociálne poraden -
stvo.

Podporiť Červený kríž znamená 
podporiť ochranu duševného a fy
zického zdravia každého jednotliv
ca, znamená rozvíjať empatiu, spo
lupatričnosť a zodpovednosť za 
osud iných. Ďakujeme!

Ako prispieť
prispejte do pokladničky v na -
šom meste 17. mája 2012
Prispejte cez účet: -
Bankové spojenie: VÚB banka
Číslo účtu: 665555/0200
Variabilný symbol: 201205
Špecifický symbol: 45

Konanie verejnej zbierky povolilo 
Ministerstvo vnútra SR.

Dobrovoľníci a zamestnanci SČK

Celoslovenská zbierka SČK

Gergely Genyeš a Veronika 
Lihotská, študenti 4. ročníka 
SPŠ S.Mikovíniho, sa zúčastnili 
34.ročníka celoštátneho kola 
SOČ, ktoré sa konalo v Pieš-
ťanoch. Gergely Genyeš bol 
víťazom v odbore Pôdohospo-
dárstvo a životné prostredie 
s prácou „Využitie biosorbcie 
pre odstraňovanie ťažkých 
kovov z vodných roztokov“, 
pod vedením Ing. Elenky 
Šlaukovej, PhD. Gergely nám 
priblížil atmosféru a svoje 
pocity z výhry v nasledujúcom 
rozhovore.

Ako prebiehalo celoštátne kolo 
SOČ?
Celá súťaž prebiehala vo veľmi prí
jemnej atmosfére. Organizátori sa 
postarali o nerušený priebeh súťaže 
a aby sme mali o zábavu postarané.

Aká bola odborná úroveň súťa-
žiacich? 
Odborná úroveň bola veľmi vysoká. 

Práce súťažiacich boli vyrovnané a 
väčšina nemala problémy s obhajo
bou vlastnej práce.

Aké boli aktivity a kultúrny 
program študentov mimo ob-
hajob?
Po obhajobách, ktoré boli zaujíma
vé, ale aj únavné, sme mali spolu s 
inými súťažiacimi čas pozrieť si kú
peľné mesto Piešťany.

Aké boli pocity po vyhlásení vý-
sledkov?
Bol som príjemne prekvapený a tro
chu “šokovaný“. V tom momente 
jediné, čo ma zaujímalo, bolo to, čo 
poviem na pódiu pred celou hodno
tiacou komisiou a študentmi z celé
ho Slovenska.

Aká bola odmena za I. miesto v 
celoslovenskej súťaži?
Dostal som diplom a víťazný pohár.

Aký postup bude nasledovať?
Čo sa týka ďalšieho postupu , zatiaľ 

som nedostal pozvánku. Z najlep
ších prác budú vyberať študentov, 
ktorí vedia dobre anglický jazyk a 
zúčastnia sa súťaže v Moskve. Pod
ľa mojich informácii niektorí štu
denti sa môžu zúčastniť na podob
ných súťažiach v Českej republike. 

Čo by ste odkázali mladším spo-
lužiakom?
Mladším spolužiakom by som od
porúčal sa zúčastniť na SOČ, pre
tože je to dôležitá životná skúse
nosť – spoznanie nových priateľov, 
naučíte sa vystupovať na verejnos
ti, prekonávať trému, čo sa urči
te zíde aj na vysokej škole. Okrem 
toho umiestnenie na celoštátnom 
kole niektoré vysoké školy uznáva
jú a prijímajú študentov bez prijí
macej skúšky.

Gergeyeovi prajeme veľa šťastia 
na maturitných skúškach a veľa 
úspechov v pokračovaní štúdia na 
vysokej škole.

Slavomíra Kašiarová

G.Genyeš - víťaz celoštátneho kola SOČ

Výberové 
konanie

Starosta obce Banská Belá vy
hlasuje Výberové konanie na 
funkciu riaditeľa Základnej školy 
s materskou školou Banská Belá. 

Požadované podmienky, 
zoznam potrebných dokladov a 
termín podania prihlášky je zve
rejnený na internetovej stránke: 
www.banskabela.sk.

Branislav Babirád

Discovering 
Amerika

Katolícke gymnázium sv. Fran
tiška Assiského vás srdečne pozý
va na anglické divadelné predsta
venie Discovering America, ktoré 
sa uskutoční 24.5.2012 o 9:30 v 
priestoroch Kultúrneho centra na 
Kammerhovskej 1.

Katolícke gymnázium
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oznamy, pozvánky
spomienky

oznamy

Kancelária SZTP, Križovatka 4 
bude pre záujemcov otvorená od 
15. mája t.r. vždy v stredu od 8:00 
– 12:00. Ďakujeme za pochope
nie! Výbor SZTP BŠ

Rekondičný pobyt
Výbor SZTP v Banskej Štiavnici 
oznamuje svojim členom, že dňa 
29.mája 2012 organizuje 1dňový 
rekondičný pobyt do Podhájskej. 
Odchod 2 autobusov z Križovatky 
o 7,45. Trasa 1 autobusu povedie 
cez Štiavnické Bane, 2 autobusu 
cez Prenčov. Ivan Madara 

Pozvánka 
OZ Margarétka vás srdečne pozý
va v sobotu 26.5.2012 na 9. roč
ník celoslovenského stretnutia 
zdravotne a telesne postihnutých 
detí a mládeže na Sitne. Program: 
skupina historického šermu „Vlčí 
tesák“, spev pri ohni sprievod na 
harmonike p.Radjansky, príjem
né posedenie pri guláši aj s našimi 
hosťami, ukážky z činnosti polí
cie, požiarnikov, SBS Bandog se
curity, športové súťaže pre deti, 
ukážky sokoliarskeho umenia. 
Stretnutie je o 10:00 v B.Štiavn
ici pred CBA marketom na sídl. 
Drieňová. Odtiaľ sa presunieme 
na Sitno autami, kto bude chcieť 
a vládať, pôjde pešo od Počúvad
lianskeho jazera. OZ Margarétka

Stretnutie baníkov
Dňa 25. mája 2012 sa uskutoč
ní pravidelné stretnutie baníkov 
a ich priateľov. Toto stretnutie sa 
bude konať o 16:00 hod. v Baníc
kej krčme u pána Karabellyho. Na 
vašu účasť sa tešia organizátori.

Poďakovanie 
Keď som sa minulý rok zúčast
nila I.ročníka Magica Flora bola 
som niekoľko týždňov plná doj
mov z tohto podujatia tak, že som 
ani nestihla poďakovať za ten
to skvelý zážitok. Preto sa chcem 
teraz poďakovať všetkým, kto
rí túto kvetinovú show pripravi
li už po druhýkrát a môžem pove
dať, že ani tento rok nesklamali. 
Veľké ĎAKUJEM organizátorom 
a všetkým, ktorí sa na príprave 
tohto vynikajúceho podujatia po
dieľali. Do ďalšej práce želám veľa 
elánu, dobrých nápadov a ešte 
viac spokojných návštevníkov 
Banskej Štiavnice. E.Rusinová

Na hornom toku rieky Rimavy, 
v blízkom Národnom parku 
Muránska planina a pod 
majestátnym Tŕstím, v meste 
Tisovec sa pred 85 rokmi, 
dňa 10. mája 1927 narodil 
náš oslávenec RNDr. Samuel 
Šingler. 

V tomto neobyčajnom prírod
nom prostredí absolvoval základné 
vzdelanie na ľudovej škole v rokoch 
19331938 a následne v rokoch 
19381942 štvorročnú meštiansku 
školu. 

Po jej absolvovaní sa prihlásil za 
lesného praktikanta k Obecným le
som v Tisovci. Túžba po štúdiu na 
lesníckej škole v Banskej Štiavnici 
sa naplnila hneď po skončení vojny 
v roku 1945. Po štvorročnom štú
diu v roku 1949 ukončil štúdium 
maturitnou skúškou.

Počas vojenskej služby si dal žia
dosť o učiteľskú funkciu na Vyššej 
lesníckej škole v Banskej Štiavni
ci a hneď po skončení vojenskej 
prezenčnej služby od 1.novembra 
1951 sa stáva členom profesor
ského zboru. Prišiel do známeho 
prostredia, medzi známych ľudí, 
ktorí ho predtým učili. Učiť začí
na s poľovníctvom, v ďalších ro
koch získava k vyučovaniu pred
met botaniku, pestovanie lesov, 
ktoré onedlho vystriedajú bioló
gia, zoológia, ochrana lesov, ktoré 
ho už sprevádzajú natrvalo až do 
dôchodku.

Od roku 1953 začal diaľkovo štu
dovať na Prírodovedeckej fakulte 
Univerzity Komenského v Bratisla
ve, kombináciu predmetov bioló
giageológiazemepis a ako promo

vaný pedagóg štúdium ukončil v 
roku 1958.

V roku 1954 sa oženil s Annou 
Ivaničovou zo Štefultova. V pek
nom manželskom a rodinnom živo
te žil s manželkou 50 rokov, počas 
ktorých sa im narodili a vychovali 
dve dcéry a dnes sa pýši 4 vnúčata
mi a jednou pravnučkou.

Postupne vypracoval skriptá z bi
ológie pre 3. ročník, skriptá z bo
taniky pre 1. ročník, je spoluautor 
učebnice Botaniky pre 1. ročník, 
spoluautor učebnice Lesníckej zo
ológie pre české a slovenské školy, 
je autorom prekladu českej učebni
ce Lesníckej zoológie (1972), spo
luautor autor učebnice Náuka o 
lese, časť Ochrana lesov pre LOU a 
skriptá ochrana lesov a životného 
prostredia pre PMŠ. 

V roku 1977 po úspešnom vyko
naní rigoróznych skúšok na Príro
dovedeckej fakulte Univerzity Ko
menského v Bratislave v odbore 
biológia získal kvalifikáciu a titul 
doktora prírodných vied. 

V spomienkach sa rád vracia do 
obdobia práce v záujmových krúž
koch so žiakmi, ktorých náplňou 
boli pokusy vegetatívneho rozmno
žovania drevín a aj pestovanie in
trodukovaných druhov. Z množ

stva druhov tu vypestovaných sa 
zachoval v dolnej botanickej záhra
de krásny céder vysadený v roku 
1954 s prívlastkom tzv. Šinglerov 
céder. 

Posledné desaťročie pred dô
chodkom vykonával od roku 1981 
funkciu zástupcu riaditeľa Stred
nej lesníckej školy. V dôchodko
vom veku naďalej ostal pracovať a 
bol poverený starostlivosťou o dol
nú botanickú a ovocnú záhradu. Tu 
pracoval až do júna roku 2005, keď 
po 65 rokoch, počítajúc i štúdia na 
tejto škole, sa rozlúčil so školou a 
definitívne odišiel do dôchodku.

Dôchodok prežíva v krásnom 
prostredí horného Štefultova pri ro
dine svojej dcéry, kde je plne zane
prázdnený vo svojej lesníckoovoci
nárskej záhrade.

Pri rôznych príležitostiach mu 
boli udelené mnohé ocenenia, me
daily a plakety Výskumného ústa
vu lesného hospodárstva vo Zvole
ne, Vojenských lesov a majetkov v 
Pliešovciach, Ústavu hospodárskej 
úpravy lesa vo Zvolene, Strednej 
lesníckej školy v Liptovskom Hrád
ku, Strednej lesníckej školy v Ban
skej Štiavnici a ďalšie, z ktorých si 
najviac váži vyznamenanie „Vzorný 
učiteľ“. 

Ako predstaviteľ Klubu senio
rov lesníckej školy a súčasne štu
dent doktora Šinglera považujem 
si za povinnosť z úcty k tomuto vý
nimočnému učiteľovi poďakovať sa 
mu za to, že nás priviedol k lesníc
kemu remeslu, ktoré sa stalo naším 
živobytím a úctivo mu zaželať do 
ďalšieho života úsmev, radosť a sln
ko na jeho oblohe.

Viliam Stockmann

RNDr. Samuel Šingler - 85 rokov

Dňa 1. mája by sa bol dožil 
svojich osemdesiatin, nebyť 
zákernej choroby, ktorá 
nakoniec navždy pretrhla jeho 
životnú púť dňa 16.2.2009. Ing. 
Pavol Mojžita, múdry a vzácny 
človek sa nezmazateľne 
zapísal do histórie Strednej 
lesníckej školy nielen Banskej 
Štiavnice, ale aj Slovenska. 

Od roku 1962 až do svojho od
chodu na dôchodok bol riaditeľom 
Strednej lesníckej školy v Banskej 
Štiavnici. Škola pod jeho vedením 
mala vynikajúcu povesť nielen v SR, 
ale aj v zahraničí. Mal vrelý vzťah 

aj ku kultúre. Dlhé roky bol aj vy
nikajúcim ochotníckym hercom. V 
roku 1966 založil časopis Štiavnická 
mlaď pre všetkých študentov ban
skoštiavnických škôl a bol jeho šéf
redaktorom. Po vstupe okupačných 
vojsk Varšavskej zmluvy do našej 
republiky v auguste 1968 tieto no

viny mali nekompromisný, protio
kupačný charakter.

Po odchode na dôchodok pra
coval ešte na Ministerstve pôdo
hospodárstva SR, ale bol aj členom 
mestskej rady a mestského zastupi
teľstva v Banskej Štiavnici. V týchto 
funkciách sa výraznou mierou za
slúžil o rozvoj Banskej Štiavnice.

Hovorí sa, že keď niekto zíde z 
očí, zíde aj z mysle. V prípade Ing. 
Pavla Mojžitu toto príslovie určite 
neplatí. Spomínajú na neho a ešte 
dlho budú na neho spomínať nie
len Štiavničania, ale aj mnohí, s kto
rými prichádzal do kontaktu počas 
svojho života.  Ján Novák

K nedožitej 80 Ing. Pavla Mojžitu

Pavol Mojžita

Samuel Šingler
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Andrea Galajdová, výroba 
šperkov

Mrkvová chalva
Potrebujeme:500 g mrkvy, očis
tiť a postrúhať najemno, 1/2 l 
mlieka, 5 PL trstinový cukor, 3 PL 
ghee  príp. masla
Postup: Mlieko zohrejeme na 
panvici, pridáme cukor a mrkvu a 
varíme, pokiaľ sa úplne neodpa
rí všetka tekutina, potom pridá
me ghee (maslo) a opäť varíme, až 
kým nevznikne "lepkavá" hmota. 
Do tejto hmoty môžeme primie
šať hrozienka, oriešky, mandle, 
citrónovú kôru, atď. Masu vyklo
píme na tanier alebo tácku, ne
cháme vychladnúť a potom nare
žeme na kocky.  Dobru chuť!

Vážený pán prednosta, 
hneď v úvode sa musím priznať, 

že som prekvapená, akým spôso
bom ste reagovali na môj článok 
Kalvária bez ochrany. Píšete list 
pani primátorke (domýšľam pre
čo?), následne uverejnený v Štiav
nických novinách č. 16, ktorý vo 
mne vzbudzuje podozrenie, ako
by ste očakávali, že vzápätí budú 
voči mojej osobe vyvodené akési 
konzekvencie. Ja však nie som za
mestnankyňa úradu, ktorá prekro
čila svoju právomoc, ani redaktor
ka novín, v ktorých bol uverejnený, 
a preto by som sa nemala o svoju 
pozíciu obávať. Som nezávislá ob
čianka Banskej Štiavnice, ktorá 
keď vidí, že sa deje niečo, čo nie je 
úplne v poriadku, v súlade so svo
jím svedomím koná. V danom prí
pade som vyjadrila názor na zruše
nie osobitnej ochrany tejto vzácnej 
lokality, ktoré považujem, napriek 
Vášmu listu, naďalej za nespráv
ne. Možno je môj článok emotív
ny, no po vzhliadnutí toho, čo sa 
na Kalvárii deje, keď ešte poriad
ne nevyschol ani Váš podpis pod 
Vyhláškou, by bol ešte emotívnej
ší. Nie je to blen, ale hlboký zármu
tok. Tisnú sa mi slzy do očí, keď vi
dím rozsiahle klčovanie stromov, 
z letokruhov ktorých vytekajú po
dobné slzy ako tie moje, keď vidím 
neobmedzené jazdy aut i cyklistov, 
drancovanie minerálov, vyjazde
né koľaje, kde sa rastlinstvo, kto
ré tu ešte prežíva, bude veľmi dlho 
spamätávať, ak vôbec... Je to smut
né, ktokoľvek to môže vidieť, teda 
i Vy.

Vami uvádzané dôvody prečo sa 
tak stalo, ma tiež nepresviedčajú. 

Z môjho pohľadu je celé územie 
veľmi významné nielen pre výni
močnú kumuláciu hodnotových 
prvkov živej a neživej prírody, ale 
aj pre svoj geologický fenomén, 
umožňujúci ucelene ilustrovať ge
ologický vývoj danej lokality. A 
niečo také sa oddá chrániť aj troj
násobne, nielen duplicitne. Tvrde
nie, že je to stabilný nemeniaci sa 
prvok, je prismelé. Už len vzhľa
dom na to, čo sa v dutinách nachá
dza. A nie sú to len erózne procesy, 
či alternácia hornín, ktoré tu pô
sobia a degradujú ju, ale aj ľudská 
bezohľadnosť, tá najmä. Možno 
mi aspoň zopár odborníkov geoló
gov, baníkov a skutočných ochran
cov prírody dá za pravdu. A čo sa 
týka argumentácie o vysokej náv
števnosti kvôli sakrálnym objek
tom, tá tiež veľmi neobstojí. Naše 
rodinné striebro Vysoké Tatry s 5. 
stupňom ochrany má tak isto veľ
mi vysokú návštevnosť, vysoko
horské chaty a chodníky, ktoré sa 
musia permanentne stavebne udr
žiavať a predsa nebola zrušená 
ochrana celku, ale posilnená stráž
na služba a cielená osveta.

Obviňujete ma z klamstva a žia
date ospravedlnenie. Ak by ste boli 
uviedli, že predmetná Vyhláška, 
ktorou sa ochrana Kalvárie ruší, 
je akýsi podvrh, ktorý som v zlom 
úmysle vytiahla na svetlo sveta s 
cieľom vzbudiť senzáciu (čo som 
ešte nikdy neurobila a ani neuro
bím), rada sa ospravedlním. Bohu
žiaľ, je to smutná realita, nech už 
návrh na ňu dal ktokoľvek. Takže 
sa naozaj nemám prečo, ani komu 
ospravedlňovať. Ako správne pí
šete, ste štátny orgán, teda orgán, 

ktorý si za svoje rozhodnutia nesie 
aj plnú zodpovednosť. Svedčí o tom 
aj Váš podpis, nie podpis ŠOP SR, 
ani CHKO Štiavnické vrchy, hoci 
ich návrh ma rovnako mrzí ako fi
nálna vyhláška. Iste tak konali na 
podnet toho istého subjektu, ako 
pred dvomi rokmi v prípade ná
vrhu na zrušenie osobitnej ochra
ny štiavnickej Botanickej záhrady, 
ktorú sa nám podarilo i s podporou 
niekoľko tisíc protestných podpi
sov tejto hrozby uchrániť. Zatiaľ... 
Mám to v živej pamäti.

Dôvera v štátne orgány to znie 
síce veľkolepo, ale v skutočnosti je 
to divné, keď za abstraktnou en
titou stoja konkrétni ľudia, ktorí 
rozhodnú nedôveryhodne. Aspoň 
pre mňa.

Pre rokmi, keď som bola ešte ak
tívnou pracovníčkou Slovenského 
banskému múzea, som mala často 
v rukách Vysvetlivky ku geologic
kým mapám Štiavnických vrchov, 
ktoré zostavil vynikajúci geológ 
Vlastimil Konečný a ten Kalváriu 
vyzdvihol ako morfologickú do
minantu nad mestom, vypreparo
vaný bazaltový lávový nek (teda 
hrdlo), pri okraji ktorého sú zacho
vané relikty komínovej brekcie s 
výrastlicami olivínov, plagioklasu 
atď. Pamätám si aj to, že vo výplni 
dutín potvrdil rôzne zaujímavé mi
nerály ako kalcit, aragonit, zeolity, 
už spomenutý jaspis a iné. A to ne
jdem vymenúvať chránené, či vzác
ne rastlinné druhy. Výnimočnosť 
tejto lokality je viac ako do očí bi
júca.

Ak teda Kalvária nie je hodná 
osobitnej ochrany, tak už potom 
nechápem nič. Oľga Kuchtová

Otvorený list p. Tiborovi Tuhárskemu, 
prednostovi KÚŽP v B. Bystrici

Múzeum vo Svätom Antone 
vás srdečne pozýva na 
vernisáž výstavy Svätý Anton 
– Slovensko – Svet: 50 rokov 
Múzea vo Svätom Antone.

Vernisáž výstavy sa uskutoční 
vo výstavnej sále múzea 18. mája 
2012 na Medzinárodný deň múzeí 
o 14:00. 

Výstava potrvá do 30. septem
bra 2012. Zároveň vás pozývame 
na Noc v múzeu – scénky Paradájz 
Pikčr v interiéroch kaštieľa, ktoré sa 
uskutoční 19. mája 2012 (v sobotu) 
od 20:00. 

Bližšie info: Múzeum vo Sv. An
tone, tel.č.: 045/691 39 32, email: 
info@msa.sk, www.msa.sk.

Múzeum vo Sv. Antone

Vernisáž výstavy a 
Medzinárodný deň múzeí

Z vlastnej 
tvorby
Keď horia hranice
dávne i budúce
a k nebu šľahajú
ohnivé hrivy stromov,
zúrivý pohonič
siaha až na srdce,
popolom ľahnú sny,
spomienky, túžby, domov.
Bičiskom štipľavým
objíma bez milosti,
na čo len dosiahne,
strháva sny, aj mosty
a nedbá zúfalstva
a nedbá žiadnej slzy,
poháňa paripy
s nákladom plným hrôzy.
Splývajú náreky
s hučaním divej rieky
dymu a plameňov...
Ničivé všetko v jednom.
Nie je deň, ani noc,
s tým živlom opreteky
príďte nám na pomoc
v údele našom biednom!

Janka Bernáthová

Nová predajňa 
Elektro

V pondelok 21. mája 2012 bude 
otvorená nová predajňa Elektro 
 M.T. na Ul. Dolná 11 v Banskej 
Štiavnici. Pre zákazníkov sú pri
pravené špeciáne zľavy a akcie.

Elektro - M.T.
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Vážení lúštitelia!
Výhru vo výške 3,50 € si výherca 

môže prevziať v pokladni Klientske
ho centra. Správne znenie krížovky 
z č.17/2012: „Keby som vedel, čo je 
umenie, netajil by som to“. Výher
com sa stáva Eva Uhrinčaťová, 
Križovatka 15, Banská Štiavni-
ca. Srdečne blahoželáme!

V tajničke sa ukrýva výrok Kar
la Čapka: 

A., Horúčava, prebúdzal, zomrieš 
exp., B., Začiatok tajničky, aj, C., 
Aranka, vezenie, Beta naopak, poľ
nohospodárske družstvo, D., Rozu
mej, osobné zámeno, spoluhlásky 
slova jukom, slovenská rieka, spie
val, E., Sólový spev v opere, sloven
ský meteorológ, čistiaci prostriedok, 
zrnko, F., Pokračovanie tajničky, G., 
Somár, lyžiarske stredisko pri BB, 
stred slova vazal, zabával, H., Str
čia, potreba na veslovanie, rovin
ka, I., Krátke video, nie vám, ruská 

rieka, 505 v Ríme, privítam, 
J., Koniec tajničky, existuje, 
K., Ková, španielske mužské 
meno, prípravok na nohy, pra
covať ihlou, L., České mužské 
meno, predstavenstvo štátu, 
úder, meno Tekelyovej, 

1., Nevesta česky, produkt 
včiel, tká, 2., Pomôcky na pí
sanie, aspik, 3., Príbytok, 
označenie vozidiel Rakúska a 
Juhoafrickej republiky, letci, 
spapá, 4., Časť dňa, tiež, si pri
pútaný na niečo, 5., Sarmatskí 
jazdci, zn. elektrospotrebičov, 
čuv, 6., Utekaj, meno Ediso
na, tápal, 7., Hneď, zahrotená 
tyč, Emo vlastní, 8., Diel čes
ky, časť auta, klan, 9., Onam, 
strkal, vychovávateľka, 10., 
Druh opice, jedz zubami, oddelenie, 
11., Nie nový bar, vízum, 12., Veľká 
nádoba, územie na Slovensku, ľan 
bez mäkčeňa, 13., Koniec modlitby, 

objaví, ženské meno, 14., Spoluhlá
sky slova pažba, zlý chlapec – nadáv
ka česky, všetko nárečovo, 15., Sa
mohlásky v slove bere, čiapočka na 

pive, seriálová postava, 16., Pomôc
ka obuvníka, podvádza ťa.
Pomôcky: Bona, Aul, Vše, Tále, 
Prevít. Anna Rihová

kultúra

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A

B

C

D

E

F

G
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I

J

K

L

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

Kultúrne centrum vás pozýva
Kino Akademik: Nepriateľ pod ochranou
Sobota 19. mája, 18:30, 2,50 €, akčný thriler, USA/JAR, 115 min., MN15
Problémom je príbeh, ktorého variácie sme už videli. Matt Weston (Ryan Reynolds) pracuje v CIA v Kap
skom meste, kde spravuje tajné väzenie, v ktorom ale nie je nikto. To sa mení, keď mu kolegovia dovezú To
bina Frosta (Denzel Washington), bývalého agenta amerických tajných služieb, ktorý začal pred rokmi praco
vať proti materskej organizácii. Predával informácie každému, kto o ne prejavil záujem a zaplatil dostatočnú 
sumu. Do väzenia si však po neho príde niekto druhý a zničí pritom skoro celý “safe house”. Matt sa rozhod
ne postarať sa o hosťa a utečie s ním. Samotnému Mattovi sa však nedarí Tobina odovzdať do rúk CIA, preto
že ich stále niekto prenasleduje a vie o ich kroku. To znamená, že v CIA pracuje niekto proti Tobinovi, ale zá
roveň aj proti CIA.

Filmový klub OKO: Nevestinec 
Piatok 25. mája, 19:00, 2,- €, Francúzsko, 2011, far., 122 min, MN15
Obdobie veľkých sociálnych zmien na prelome devätnásteho a dvadsiateho storočia postihlo aj slávne paríž
ske nevestince. Svetu, v ktorom sa na jednej strane ponúkala krása a potešenie, zároveň však ukrýval bolesť 
a poníženie, hrozil zrazu zákaz existencie. V snímke, ktorá sa dostala do súťažného výberu na MFF Cannes, 
vychádzal francúzsky režisér Bonello z dobovej sociologickej štúdie o “domoch lásky”. Dráždivé povrchné po
zlátko nahradil však oveľa živočíšnejšou atmosférou a do popredia vysunul autentické príbehy dievčat plné ri
vality a zvláštneho priateľstva, ktoré vôbec nie sú sexy v dnešnom ponímaní tohto slova.

Festival kumštu remesla a zábavy (spojený s Otvorením župného leta)
25. - 26. mája, Starý zámok, Banská Štiavnica
Občianske združenie Iniciatíva za živé mesto, Slovenské banské múzeum, Mesto Banská Štiavnica, BBSK a 
SACR vás pozývajú na jubilejný ročník podujatia, ktoré otvorí letnú sezónu nielen v Banskej Štiavnici, ale aj 
celom BBSK.
Hlavný program: ELÁ HOP, KÚZELNÍK PETER, BOJNÍK Z BOJNÍC, M. SANIGA – VTÁČIE SPEVY ŽIVÝ 
BANSKOŠTIAVNICKÝ BANÍCKY ORLOJ, STREDOVEKÝ KÚPEĽ , DREVENÝ KOLOTOČ, FOLKLÓR U NÁS, 
HORANA – HUDECKÁ HUDBA, KONCERT VÁŽNEJ HUDBY A JAZZOVÝ KONCERT – HUAJA, UKÁŽKY 
PRÁC REMESELNÍKOV NA TÉMU FESTIVALU HUDBA, PREZENTÁCIE REGIÓNOV BBSK A ĎALŠIE PRE
KVAPENIA.

Divadelná komédia: Mandarínková izba
2. jún, od 19:30, Kultúrne centrum Banská Štiavnica
Skvelá divadelná komédia, v ktorej vystúpia M. Kramár, Z. Tlučková, B. Ondrejková a P. Topoľský. Réžia: Ľu
bomír Vajdička. Vstupné: predpredaj: Informačné centrum, Nám sv. Trojice, 045 694 96 53  prvých 100 ks 
lístkov je možné zakúpiť v skvelej cene 10 €, ďalšie v predpredaj za 11 €. V Deň podujatia  12 €.
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Dňa 23. apríla 2012 sa naša 
Základná umelecká škola 
zúčastnila s dvomi súťažiacimi 
na Medzinárodnej speváckej 
súťaži Imricha Godina 
IUVENTUS CANTI 2012, XIV. 
ročník vo Vrábľoch.

Súťažiace Dominika Piatrová a 
Dominika Rendlová z triedy pani 
učiteľky Mgr. Perly Voberovej súťa
žili v II. kategórii nad 12 rokov. Pre 
prvé kolo mali pripravené ľudové 
piesne a pre druhé umelé piesne z 
repertoáru slovenských a českých 
skladateľov. Na klavíri ich spre
vádzala Mgr. Katarína Tuhárska. 

Medzinárodná spevácka súťaž 
Imricha Godina vznikla v roku 1993. 
Jej cieľom je prispievať k zvyšova
niu umeleckej úrovne spevu na ume
leckých školách, a tým napomáhať 
výchovu mladých spevákov. Súťaž 
IUVENTUS CANTI vyhlasovanú Mi
nisterstvom školstva SR každoročne 
organizuje Základná umelecká škola 
Imricha Godina Vráble a mesto Vráb
le na počesť slávneho vrábeľského ro
dáka, operného speváka európskeho 
mena a významného pedagóga doc. 

Imricha Godina. Súťaž vytvára pod
mienky na prezentáciu mladých ta
lentovaných spevákov. Ukazuje smer 
súčasného trendu slovenskej spevác
kej školy i škôl iných národov. Pre 
mnohých mladých spevákov zname
ná úspešný štart na Godinovej spe
váckej súťaži rozhodujúci krok na 
profesionálnu dráhu, na európske 
koncertné pódia i operné scény.

Súťaž bola veľmi príkladne zorga
nizovaná. Boli sme príjemne prekva
pení starostlivosťou usporiadateľov. 
Každý súťažiaci mal možnosť v poko
ji sa pripraviť a rozospievať vo vopred 
pripravenej triede. Súťaž sa odohrá
vala vo veľmi peknej sále a mala dôs
tojný priebeh. Zaujímavé bolo sle
dovať rozdiely medzi jednotlivými 
kategóriami a vždy aj posun vo výko
noch v jednotlivých kategóriách. Ur
čite to bola veľmi zaujímavá a pod
netná skúsenosť pre obe súťažiace. 

Základná umelecká škola Imri
cha Godina a mesto Vráble pri prí
ležitosti XIV. ročníka medzinárod
nej speváckej súťaže IUVENTUS 
CANTI zároveň organizovala vý
stavu prác žiakov umeleckých škôl 
IUVENTUS COLORIS.

Výstava bola rozdelená na dve 
časti: HRADY  MÝTY – LEGENDY 
– expozícia sa nachádzala v Stolič
nom dome vo Vrábľoch a obrazy na 
tému AVE MARIA vo farskom kos
tole. Na výstave Hrady, mýty a le
gendy sa zúčastnili aj žiaci z našej 
ZUŠ, medzi inými Sarah Zacharová, 
Vivien Vlašičová, Veronika Kladiví
ková, Ján Glézl, Dominika Pažická, 
či najmladší účastník Samko Macha
rik (6 rokov). Svoje práce pripravili 
pod vedením Mgr.Alexandry Hriv
ňákovej a Mgr.Zuzany Bobovej. 

V nedeľu dňa 22.4.2012 sa pani 
riaditeľka Irena Chovanová spolu s 
pani učiteľkou Zuzanou Bobovou 
zúčastnili slávnostného otvorenia 
tejto prehliadky vo Farskom kosto
le Preblahoslavenej Panny Márie. 
Koncert nitrianskeho súboru hra
júceho na starých nástrojov Mu
sicantica Slovaca uviedol samot
ný primátor mesta Vráble a riaditeľ 
Základnej umeleckej školy Imricha 
Godina pán Jozef Vrábel, ktorý toto 
stretnutie inicioval ako oficiálne za
čatie spolupráce, či partnerstva s 
našou umeleckou školou.

Perla Perpetua Voberová 

iuventus Coloris a iuventus Cantis

10. mája 2012 v Banskej 
Štiavnici opäť ožila tradícia 
rozlúčkových pochodov 
študentov posledných 
ročníkov, s obyvateľmi mesta 
a s mestom samotným. 

Konalo sa tak z iniciatívy Infor
mačného centra mladých BS a s pod
porou všetkých miestnych škôl. Do 
sprievodu sa zapojilo vyše 120 ma
turantov, ktorí sa dôstojne a hlavne 
nahlas rozlúčili so školou a násled
ne s Banskou Štiavnicou, kde prežili 
svoje dospievanie. Sprievod valetan
tov – maturantov sa začal formovať 
o 12:00 na „Steigrubni“. Na čele krá
čal uniformovaný mládenec, nesú
ci kyticu zo smrekových halúzok, 
ozdobenú zelenými stuhami. Po 
ňom nasledovali rady študentov v 
lesníckych a baníckych uniformách, 
držiac sa za ramená. Postupne za 
nimi kráčali maturanti označení lo
gom svojej stredoškolskej Alma ma
ter. Súčasťou procesie boli trubači, 
sokoliari, harmonikár a pán Urbá
nek v baníckej uniforme. Mestom 
zaznela pieseň „Starý študent už pu
tuje svetom...“ zložená banskoštiav

nickými akademikmi, ako aj iné štu
dentské piesne. Sprievod prešiel 
Akademickou aj Kammerhofskou 
ulicou a zastavil sa až na Námestí sv. 
Trojice, kde si spoločne zaspievali aj 
študentskú hymnu Gaudeamus Igi
tur. Na námestí ich privítal vicepri
mátor p. Lukačko a za všetkých spo
lužiakov predniesol príhovor Viktor 
Hirschner. Oficiálnu časť vystrie
dala zábavnejšia, konkrétne pále
nie všetkých negatívnych symbolov 
stredoškolského štúdia, ako neob
ľúbené predmety, alebo klasifikačné 
záznamy. Po rekonštrukcii tejto his

torickej odobierky od mesta sme už 
nechali na samotných študentoch, 
aby sa rozlúčili s Banskou Štiavnicou 
tak, aby na to nikdy nezabudli. 

Veľká vďaka za pomoc pri reali
zácii Valetantského sprievodu patrí 
p.Petrikovičovi, za jeho organizáciu a 
odhodlanie, sokoliarom a trubačom 
Strednej lesníckej školy BŠ, p. Lukač
kovi, p.Urbánekovi, Peťovi Ivaškovi, 
Peťovi Sliackemu, p. Štepánekovej, 
všetkým zúčastneným obyvateľom 
mesta, a samozrejme veľká vďaka 
všetkým valetantom.

Katarína Tatárová

Sprievod valetantov

Maturanti sa rozlúčili so školou. foto peter ivaška

Jazykový kvet 
"Language 
Flower"

Nenápadná, skromná, 
usilovná a talentovaná. 
Takto nejako by sme mohli 
charakterizovať dievča, ktoré 
reprezentovalo Katolícke 
gymnázium sv. Františka 
Assiského na celoslovenskej 
súťaži v Nitre v prednese 
poézie, prózy a drámy v 
anglickom jazyku. 

Skromnosť je vždy priamo 
úmerná talentu a toto platí aj o 
Viktórii Soročinovej, ktorá sa v ta
kej silnej konkurencii dokázala sa 
presadiť a vybojovať 2. miesto v 
prednese prózy od Ch. Dickensa 
Oliver Twist. Dosiahnutým úspe
chom zviditeľnila naše malé gym
názium i prácu anglického divadla, 
v ktorom už rok účinkuje. Takéto 
aktivity rozvíjajú jazykové schop
nosti študentov, vychovávajú ich 
k zodpovednosti, učia ich komu
nikovať a vystupovať na verejnos
ti a zmysluplne vypĺňajú ich voľný 
čas. Gymnázium sv. Fr. Assiského 
je právom hrdé na svoju študent
ku a praje jej ďalšie úspechy.

Angelika Nyékiová

Talentovaná Viktória Soročinová. 
foto angelika nyékiová

Odhalenie 
pamätnej 
tabule

Pozývame vás na odhalenie pa
mätnej tabule na rodnom dome 
Deža Hoffmanna (Pod červenou 
studňou 1, Banská Štiavnica), kto
ré je spojené s vernisážou výstavy 
fotografií Jána Dudáša a Lea Red
lingera, ktorá sa uskutoční v Kul
túrnom centre na Kammerhof
skej ulici č. 1. 

Slávnostné odhalenie tabule sa 
uskutoční 18. mája 2012 o 18:00, 
po ňom bude nasledovať vernisáž 
výstavy, ktorá potrvá do 2. júna 
2012. Organizátori
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IV. liga - juh 21. kolo dospelí
FK Sitno Banská Štiavnica - FK 
Jupie Podlavice 2:5 (0:2) góly: 
70.’ Baranec, 87.’ Urgela z 11.m
Pažout (81.’ Kraják) - Halát, Necpal, 
Hanzlík A., Lupták, Andraščík (27.’ 
Hrabko), Ferenčik st., Barák N ., Ur-
gela, Kminiak (67.’ Baranec), Šíma

Po minulotýždňovom víťazstve 
na Štiavnických Baniach prišla do
máca prehra po slabom výkone. Zá
pas sa začal opatrne z oboch strán. 
Hostia mali územnú prevahu a ne
skôr sa začali i presadzovať a dostá
vať do šancí, pri ktorých nás nie
koľkokrát podržal brankár Pažout. 
V 34.’ bol však bezmocný po prud
kej, nechytateľnej strele k tyči hos
ťujúceho útočníka. Brankár Pažout 
zázračne vyrazil strelu hostí i v 44.’, 
no naši hráči nedokázali odkopnúť 
loptu do bezpečia a hostia po trme
vrme zvýšili na 0:2 a odchádzali za
slúžene do šatne s dvojgólovým ve
dením . Diváci, ktorí si mysleli, že v 
2. polčase príde obrat z našej stra
ny, boli na omyle, lebo už v 46.min. 
po úniku z pravej strany hostia 
dali tretí gól a v 50.’ po zlom odko
pe zo 16ky hostia zvýšili na hrozi
vých 0:4.Dočkalo sa i naše mužstvo 
v 70.’, keď striedajúci Baranec, kto
rý nastúpil na prvý zápas v IV.lige, 
elegantne preloboval hosťujúceho 
brankára a znížil stav zápasu 1:4. 

Potom rozhodca odpískal na oboch 
stranách pokutové kopy. Najskôr 
hostia v 83.’ po faule nášho obrancu 
zvýšili na 1:5 a Urgela v 87.’ za ruku 
skorigoval výsledok. Hostia zvíťazi
li zaslúžene, boli jednoznačne lepší 
a hlavne futbalovejší.

Tabuľka po 21. kole
1 FK 34 Brusno 21 19 2 0 70:11 59
2 Sitno Banská Štiavnica 21 13 3 5 43:27 42
3 MFK Revúca 21 11 3 7 36:23 36
4 ŠK Čierny Balog 21 10 5 6 46:30 35
5 Jednota Málinec 21 11 2 8 33:39 35
6 ŠK Badín 21 10 2 9 37:35 32
7 Baník Štiavnické Bane 21 8 7 6 31:33 31
8 FK Jesenské 21 8 4 9 29:30 28
9 JUPIE BB  Podlavice 21 8 3 10 35:38 27

10 FC Slovan Divín 21 7 4 10 40:42 25
11 Prameň Kováčová 21 7 4 10 30:39 25
12 SKLOTATRAN Poltár 21 6 3 12 23:24 21
13 FTC Fiľakovo 21 5 2 14 23:42 17
14 PS Hliník nad Hronom 21 1 2 18 19:82 5

IV. liga - juh dorast 21. kolo
FK Sitno Banská Štiavnica - FK 
Sliač 2:2 (1:1) góly: 2.’ Hrivňá
k,72.’ Židík
Osvald, Malatinec, Čik, Ladický, Fe-
renčík (46.’ Šemoda), Potančok, Ne-
uschl, Petro (43.’ Židík), Hriňák, Ďu-
rovič, Zupka.

Prekrásnym gólom Hriňáka, kto
rý z 20 m vymietol šibenicu bránky 
hostí, sme sa ujali vedenia v zápase. 
Hostia, však otočili výsledok zápa
su vo svoj prospech. Nám sa poda
rilo zachrániť remízu gólom Židíka 
v 72.min. zápasu. Stratou bodov si 
naše mužstvo veľmi skomplikovalo 

boj o záchranu v súťaži.

III. liga 15. kolo starší žiaci
FK Sitno Banská Štiavnica - FK 
Slovenská Lupča 7:0 (4:0) góly: 
Meňuš 3,Greguš 2,Židík M, Pastier

III. liga 15. kolo mladší žiaci
Sitno Banská Štiavnica - FK Slo-
venská Lupča 3:2 (0:2) góly: Sep 
2, Horák

II. trieda 15. kolo dospelí
FK Rudno - FK Sitno Banská 
Štiavnica "B 12:0 (10:0)
Kraják, Binder, Žikla, Baranec, Bo-
roška, Potančok st., Cabaník, Kmeť, 
Sluka, Kosorín (44.’ Gazda), Kozárik

Vedúce mužstvo tabuľky nastrie
ľalo nášmu citeľne oslabenému 
mužstvu tucet gólov.

Kam na futbal
IV. liga dospelí, 16.5., 17:00
FK Brusno  FK Sitno Banská Štiav
nica, FK Štiavnické Bane  FK Čier
ny Balog
IV. liga dorast, 19.5., 17:00
FK Jesenské  FK Sitno Banská 
Štiavnica 
III. liga starší a mladší žiaci
naše mužstvá majú voľno
II.trieda dospelí, 19.5., 17:00
Sitno Banská Štiavnica "B"  Ostrý 
Grúň Ivan Javorský, Ivan Beňo

Po hodoch prišlo bolenie brucha
Diváci videli v zápase sedem gólov, z toho päť do našej bránky

Dňa 5. mája Obvodná poľov-
nícka komora Žiar nad Hronom 
zorganizovala na strelnici 
Drieňová v Banskej Štiavnici 
regionálne majstrovstvá v 
streľbe GM - 400 a OS - 40. 

Preteky boli usporiadané pre po
ľovnícke organizácie užívajúce po
ľovné revíry v jej pôsobnosti. Od 
7:00 do 9:00 prebehla prezentácia, 
kde sa jednotlivci zapisovali na jed
notlivé disciplíny. V kategórii GM  
400 sa zúčastnilo 26 pretekárov a 
v kategórii OS  40 3 pretekári. Aj 
tentokrát sa potvrdila skutočnosť, 
že streľba z brokovej zbrane sa z na
šich regiónov úplne vytráca. 

Začalo sa tréningom, aby si súťa
žiaci mohli vyskúšať svoje zbrane 
ešte pred začatím samotnej súťaže.

Regionálne majstrovstvá otvo
ril predseda OPK Ing. Slavomír Kic

ko spolu s hlavným rozhodcom Ing. 
Lambertom Joklom. Všetkým do 
preteku popriali veľa šťastia a dob
rú mušku. 

Pretekári postupne absolvovali 
streľbu na medzinárodný redukova
ný terč líšky, diviaka, srnca a kamzí
ka v počte desať rán na každý terč. Na 
terč líšky strieľali pretekári v ľahu s 
optikou, ktorá mohla mať maximál
ne zväčšenie 6x. Na terč diviaka sa 
strieľalo z voľnej ruky, na terč srnca 
s oporou o pevne postavenú palicu 
a streľba na terč kamzíka sa absol
vovala s voľne postavenou palicou.

Dobrá organizácia preteku a dis
ciplína samotných pretekárov sa 
podpísali na plynulom priebehu re
gionálnych majstrovstiev.

Po ukončení všetkých strelec
kých disciplín rozhodcovský zbor 
vyhodnotil terče a určil víťazov sú
ťaže. Pretekári ukázali, že obsluha a 

streľba zo zbrane im nie je cudzia.

Kategória GM – 400: 
1. Ing. Róbert Láska – 37 b.
2. Jakub Hric – 383 b.
3. Erik Sloboda – 383 b.

Kategória OS – 40:
1. Ing. Róbert Láska – 399 b.
2. Róbert Gazdík – 25 b.
3. Milan Barát st. – 5 b.

Prví traja v kategórii GM – 400 a 
OS – 40 postupujú na oblastné maj
strovstvá v streľbe, ktoré sa budú ko
nať v Sielnici pri Zvolene. Na záver 
by sme sa radi poďakovali všetkým 
zúčastneným a organizátorom a do 
budúcnosti si želáme, aby poľovníc
ke organizácie prejavili viac záujmu 
o strelecké podujatia organizované 
Obvodnou poľovníckou komorou 
Žiar nad Hronom. Miroslav Garaj

Regionálne majstrovstvá v strelbe

Štefultovská 
desiatka

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

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

Program:
09:00  Otvorenie kancelárie pre
tekov
11:00  Štart predškolský vek
11:15  Štart mladšie žiactvo
12:00  Štart staršie žiactvo
13:00  Štart dorastenci, dorasten
ky, muži A, B, C, D, ženy E, F

Organizátori

Štefultovská desiatka r. 2011.  
foto peter sliacky

Letný tábor 
detí v Štúrove
Centrum voľného času v Ban-
skej Štiavnici organizuje v ter-
míne od 7. do 14. júla 2012 let-
ný tábor v Štúrove. 

Poplatok za dieťa je 140 eur, v 
ktorom je zahrnuté: doprava, uby
tovanie priamo v areáli kúpaliska 
Vadaš (apartmány AQUA + voľné 
vstupné k bazénom), celodenná 
strava, výlet do Ostrihomu, hry, 
turistika, pedagogický dozor. 

Od 06.08. – 15.08.2012 poby-
tový zájazd v Gradaci v Chor-
vátsku. 

Cena za dospelú osobu je 318 
eur, v ktorej ja zahrnutá doprava 
z Banskej Štiavnice, 7 x ubytova
nie s polpenziou, delegačný ser
vis, poistenie insolventnosti CK, 
pobytová taxa. 

Prihlásiť sa môžete v Centre 
voľného času, Ul.L.Svobodu 40, 
Banská Štiavnica, 0907 598 567. 

Jana Machilová
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reality

služby

prácainzercia

InzercIa

najlepšie ceny v meste

CITYCITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

Nábytok na mieru
- interiér
- exteriér

0908 145 166
gatos.sk@gmail.com
www.gatos.sk

Obchodík s korením  
a bylinkami

OBCHODNÉ  
CENTRUM SITNO 

BANSKÁ ŠTIAVNICA

SBS prijme do TPP 
pracovníka strážnej 

služby 
v Banskej Štiavnici. 

Kontakt: 
048/4145591

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

Kúpim dom, byt v BŠ aj v okolí,   �
bližšie informácií na telefónne čísle: 
0905 551 791

Predám pozemok na Štefulto �
ve, viac informácií na telefónne čísle: 
0903 121 901

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

Predám 2izbový byt na Drieňovej,  �
cena dohodou, viac informácií na tel.č.: 
0911 244 984

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

Predám 1izbový byt v Banskej Štiav �
nici na Zigmund šachte, 16 500 €, viac 
informácií na tel.č.: 0948 506 943, 
0905 418 616

Predám murovanú chatku so zá �
hradou (360 m2) pri Banskej Štiavni
ci. Chatka je zateplená, podpivničená, 
celoročne využiteľná. Dohoda na cene 
možná. 16 000 €, viac informácií na 
tel.č.: 0915 269 954

Predáme 3izbový prerobený byt  �
(68m2) na sídlisku Drieňová, Cena: 
35000 tel.č.: 0907 105 342

Prenajmem 2izbový čiastočne zaria �
dený byt na sídlisku Drieňová, bližšie 
informácií na tel.č.: 0905 706 915

Kúpim v BŠ starý dom alebo ruinu  �
cca 300 ročnú, bližšie informácií na te
lefónne čísle: 0949 268 350

Predám 2izbový byt na Dolnej uli �
ci, viac informácií na telefónne čísle:  
0903 520 978

Dám do prenájmu 2izbový a 3iz �
bový byt, na Ul. Dolná č. 12/A, 969 01 
Banská Štiavnica. Bližšie informácie na 
tel. č.: 0902 903 291, 0902 903 290.

Garsónka  prenájom  Križovatka,  �
bližšie informácií na telefónne čísle: 
0908 288 582

Predám 4izbový byt s halou po  �
kompletnej rekonštrukcii v OV v BŠ, 
bližšie informácií na telefónne čísle: 
0944 201 211

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

Poskytujem spracovanie jednodu �
chého a podvojného účtovníctva, per
sonalistiky a miezd, viac informácií na 
tel.č.: 0908 918 706 

Kosenie záhrad, viac informácií na  �
tel.č.: 0908 655 270

Vykonávam palické a likvidačné prá �
ce, tel.č.: 0949 268 350 

Ponúkam výkopové práce bag �
rom a dovoz Aviou, viac informácií 
na telefónnom čísle: 0907 448 819,  
0911 334 081

Dovoz dreva – suché štiepané, met �
rovica, palety, brikety, stavebniny, štr
ky, piesky, brizolit a iné, viac informácií 
na tel.č.: 0903 121 901

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

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

Spojky, výfuky, rozvody, ramená a  �
čapy a iné autodiely, viac informácií na 
tel.č.: 0907 181 800

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

Predám palivové drevo, viac info na  �
tel.č.: 0944 164 590

Predám prívesný vozík d.1,80 m.,  �
š.1,10 m., 13 kolesá. STK 5.9.2013. 
Cena 200 €, viac informácií na tel.č.: 
0904 961 227

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

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

Predám 2 ks nové drevené kazeto �
vé zárubne 80 a 90 za polovičnú cenu, 
tel.č.: 0918 090 217


