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Na základe rozhodnutia minis-
tra životného prostredia SR z 
20. apríla 2010, číslo 15/2010-
1.7 sa dňom 1. 6. 2010 SVP, š. 
p., vracia do Banskej Štiavnice. 
SVP, š. p., sa presťahuje zo 
Žiliny do Banskej Štiavnice 
a sídliť bude v budove na 
Radničnom námestí č. 8, ktorá 
bola aj predtým jeho sídlom 
a je v jeho vlastníctve. Mesto 
pre rozšírenie pracovných 
priestorov SVP, š. p., poskytlo 
aj objekt na Ul. Sládkoviča, 
tzv. Belházyovský dom. 

Návratu sídla predchádzalo veľa 
rokovaní, ale bez osobnej zainte-

resovanosti mnohých ľudí by sa to 
určite nepodarilo. Osobne si veľ-
mi vážim ochotu ľudí a ich snahu 
pomôcť navráteniu SVP, š. p., do 
Banskej Štiavnice a touto cestou sa 
im chcem v mene svojom a v mene 
obyvateľov nášho mesta poďako-
vať. Ďakujem predsedovi vlády SR 
Robertovi Ficovi, podpredsedovi 
Národnej rady SR Miroslavovi Čí-
žovi, ministrovi ŽP Jozefovi Med-
veďovi, predsedovi BBSK Vladimí-
rovi Maňkovi, Braňovi Ondrušovi, 
riaditeľovi Tlačového odboru vlády 
SR, poslancovi NR SR Tiborovi 
Lebockému a v neposlednom rade 
človeku, ktorý vždy korektne so 
samosprávou spolupracoval, a to 

generálnemu riaditeľovi SVP, š. p., 
Štefanovi Borušovičovi. Chcem po-
ďakovať aj politickej strane SMER 

- SD za pomoc a podporu pri na-
vrátení sídla.
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Sídlo Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., od 1. 6. 2010 opäť v Banskej Štiavnici

Úspešný návrat SVP, š.p., do Štiavnice

Krásne slnečné počasie, ktoré 
v piatok a v sobotu 21. a 22. 
mája vystriedalo dlhotrvajúce 
studené, daždivé a veterné dni, 
prišlo doslova v hodine 12-tej a 
splnilo všetky túžobné želania 
organizátorov 13. ročníka 
Festivalu kumštu, remesla a 
zábavy. 

A tak sa aj tohto roku tento fes-
tival zaradil medzi najúspešnejšie 
festivalové ročníky. Podujatie, kto-
ré bolo tentoraz venované najmä 
ochrane a spracovaniu kameňa, 
navštívilo počas dvoch dní okolo 
3000 návštevníkov. Okrem niekoľ-
kých desiatok remeselníkov sa už 
tradične veľkej pozornosti, najmä 

detských divákov, tešil kúzelník Pe-
ter, ale aj televízna dvojica Elá hop! 
Diváci si nenechali ujsť ani ukážku 
stredovekého kúpeľa, šermiarske 
súboje družiny dobových zvyklostí 
Tormenta, predstavenie sokoliarov 
zo skupiny sv. Bavona a v sobotu 
od pravého poludnia aj tri vystú-
penia Banskoštiavnického živého 
baníckeho orloja, ktorý sa po dvoch 
rokoch opäť podarilo sformovať. 
Návštevníci sa mali možnosť oboz-
námiť aj s ukážkami rôznych reme-
selných postupov, a to nielen pri 
kamenárskej výrobe, ale aj v iných 
remeselníckych odboroch, akými je 
hrnčiarstvo, sudárstvo, drevárstvo, 
výšivkárstvo, nožiarstvo, kerami-
kárstvo či kožiarstvo alebo tkáč-

stvo. Počas obidvoch festivalových 
dní boli návštevníkom k dispozícii 
aj všetky stále expozície Starého 
zámku - Fajkárska a kováčska diel-
ňa, žaláre, mučiareň, expozícia stre-
leckých terčov a archeologických 
nálezov, ale aj novonainštalovaný 
ďalekohľad na barokovej veži Sta-
rého zámku. Nuž a v druhý festi-
valový deň bol pri kmeni spíleného 
orecha zasadený aj mladý stromček 
- orech, ktorý bude pripomínať nie-
len 13. ročník festivalu, ale aj 110. 
výročie vzniku múzejníctva na 
území Banskej Štiavnice, keď bolo 
1.júla 1900 práve na Starom zámku 
založené prvé Mestské múzeum v 
tomto meste.

Mgr. Ľuboš Krno

Festival kumštu, remesla a zábavy 
Začiatok Štiavnického kultúrneho leta v Banskej Štiavnici úspešný

Minister ŽP Jozef Medveď na obhliadke vodného diela
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Mestská polícia 
informujeZ diára primátora

Oznam
• P. Čierny môže parkovať bez par-

kovacej karty???

Pán Čierny z pizzerie od Kozáka 
je asi veľký pán, keď si môže dovo-
liť parkovať pred svojím podnikom 
s autom na zásobovanie priamo na 
prechode pre chodcov, a dokonca 
bez parkovacej karty, .... ako sa ho-
vorí: pod lampou je najväčšia tma, 
však páni mestskí policajti 

ďakujem za riešenie.
Marika 

Odpoveď: 

Vážená neznáma pisateľka Ma-
rika, predtým ako o niekom niečo 
napíšem, alebo poviem, sa aspoň 
presvedčím, či v tomto prípade 
pán Čierny je vodičom spomína-
ného vozidla, alebo nie je. Podľa 
mojich vedomostí pán Čierny nie 
je vodičom, preto nemohol ani 
spáchať dopravný priestupok, do-
konca ani o ňom nemusel vedieť. 

Takže ak ste zistili, že vozidlo, 
ktoré patrí pánovi Čiernemu, ale 
ktoré odstavil takto „perfektne“, 
teda na priechode pre chodcov 
pre mňa neznámy vodič, mohli ste 
nám pomôcť tým, že by ste využili 
našu služobnú linku a oznámili by 
ste nám takúto skutočnosť. Hliad-
ka MsPo by sa dostavila na dané 
miesto a vyriešila tento priestupok 
v zmysle zákona o priestupkoch. 
Ostatne nebolo by to prvý a ani 
poslednýkrát, čo by MsPo riešila 
priestupok zamestnancov pizzérie. 
Na strane druhej by som vás chcel 
zdvorilo požiadať, aby ste sa nevy-
jadrovali takým spôsobom, ako ste 
sa vyjadrili na adresu Mestskej po-
lície, pretože nie vždy sme len na 
Trojičnom námestí, ale plníme aj 
iné úlohy, preto niekedy nemôže-
me zasiahnuť hneď, ako si to situ-
ácia vyžaduje, alebo keď zistíte na-
príklad vy spomínaný priestupok. 
Verím, že pridelením „Réservé“ 
státia pri vinárni Gallery, ktoré si 
pán Čierny práve zakúpil, sa od-
stránia aj problémy s dlhodobým a 
nesprávnym státím jeho zásobova-
cieho vozidla. 

Náčelník MsPo JUDr. Dušan Lukačko

Vyberáme z čiernej skrinky

Oznam o prerušení dodávky 

elektrickej energie

Dňa 1.6.2010, v čase od 8,00 
-12.00 hod. bude prerušená do-
dávka elektrickej energie z dô-
vodu výrubu stromov v blízkosti 
vedenia. Bez el. energie bude Ul. 
Kukučinova, Staronová, Bočná.

Dňa 1.6. a 2.6.2010, v čase od 
12,00 - 16.00 bude prerušená do-
dávka elektrickej energie z dô-
vodu výrubu stromov v blízkosti 
vedenia. Bez el. energie bude Ul. 
Exnára, Durpal, Povraznik.

Dňa 8.6. a 9.6.2010, v čase od 
8.00 - 10.00 hod. bude prerušená 
dodávka elektrickej energie z do-
vodu výrubu stromov v blízkosti 
vedenia. Bez el. energie bude v 
Podsitnianskej Ul. S. Chalupku a 
Partizánska.

Dipečing VN/NN Žiar nad Hronom

Dňa 22.5.2010 bola hliadka 
MsPo privolaná na Ul. Dolná ru-
žová, kde sa hlučne správali ne-
známe osoby. Hliadka MsPo po 
príchode na miesto zistila že ide 
o P.P. a P.P. obaja z Banskej Štiav-
nice. Menovaní boli  hliadkou 
MsPo z  miesta vykázaní.  

Dňa 25.5.2010 o 07.45 hod. 
bola hliadka MsPo privolaná do 
predajne Billa  na Križovatke, 
kde došlo ku krádeži. Hliadka 
MsPo po príchode na miesto zis-
tila, že ide o K.P. z Banskej Štiav-
nice, ktorá bola následne hliad-
kou MsPo  prevezená na  OO PZ 
s cieľom vykonania  ďalších po-
trebných úkonov.  Vec je v riešení 
OO PZ.  

V ten istý deň ale o 12.45 hod. 
bola hliadka MsPo opäť privolaná 
do predajne Billa na Križovatke, 
kde opäť došlo ku krádeži. Hliad-
ka MsPo po príchode na miesto 
zistila, že ide o M.B. z Banskej 
Štiavnice. Menovaná bola hliad-
kou MsPo prevezená na OO PZ  
s cieľom vykonania  ďalších po-
trebných úkonov.  Vec je v riešení 
OO PZ.  

V dňoch 21.5.2010 a 22.5.2010 
Mestská polícia zabezpečovala 
počas konania Festivalu kum-
štu, remesla a zábavy na Starom 
zámku  verejný poriadok ako aj 
bezpečnosť a plynulosť cestnej 
premávky. 

JUDr. Dušan Lukačko

náčelník MsPo

Súbežne v piatich slovenských 
mestách, Banská Bystrica, 
Banská Štiavnica, Kremnica, 
Krupina a Zvolen, sa od 10. do 
15. mája konal 16.medzinárod-
ný festival fi lmov o životnom 
prostredí Envirofi lm 2010. 
Ten tohtoročný sa konal pod 
záštitou Janeza Potočnika, eu-
rópskeho komisára pre životné 
prostredie. Prihlásených bolo 
celkove 165 fi lmov z 31 krajín.

Cenu primátora mesta Banská 
Štiavnica získal fi lm Lovec. Je to 
príbeh mladého lovca, hovoriaceho 
rečou vtákov, ktorý preberá na seba 
vlastnosti vtáčieho dravca – sme-
losť, neohrozenosť a slobodu. A tak 
cena, dielo autorky, Štiavničanky,  
Mgr.Heleny Chovanovej, putuje do 
ďalekého Iránu, režisérovi Jafarovi 
Normohmmadimu.

Okrem prehliadok súťažných a  
nesúťažných fi lmov bol  v Banskej 
Štiavnici pripravený sprievodný 
program. 

V mene festivalového výboru a v 
mene svojom ďakujem za pomoc  a 
spoluprácu pri jeho organizovaní: 
Slovenskému banskému múzeu, 
menovite Mgr. Anne Ďuricovej, 
študentom Strednej odbornej školy 
lesníckej a najmä ich p. profesorke 
Ing. Veronike Dudíkovej, žiakom 
a p. učiteľke ZŠ v Prenčove za en-
vironmentálne divadielko, Správe 
CHKO Štiavnické vrchy, TS, m.p., 
Národnému lesníckemu centru 
vo Zvolene, zvlášť p. Ruskovi a p. 
Longauerovi, zamestnancom Od-
delenia kultúry, cestovného ruchu 
a športu MsÚ v Banskej Štiavnici, 
osobitne p. Zuzane Patkošovej.

Ďakujem tiež všetkým, kto-
rí prijali pozvanie na podujatia 
sprievodného programu v Banskej 
Štiavnici, aj keď očakávania uspo-
riadateľov vzhľadom na zaujímavú 
ponuku  sa nenaplnili.

Ing. Juraj Čabák, člen festivalového 

výboru

ENVIROFILM 2010Bolo...

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.

Uskutočnilo sa prijatie poslan-
kyne Národnej rady SR za SDKÚ
-DS p. Magdy Vášáryovej.

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

Účasť na Garden Party, ktorú 
zorganizovala Súkromná hotelo-
vá akadémia Joergesov dom.

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

28. - 30. 5.

Účasť na 13. ročníku podujatia 
Európske banícke a hutnícke dni, 
ktoré sa bude konať v maďarskom 
meste Pecs.  
31.5.

Banskú Štiavnicu navštívia 
pri príležitosti otvorenia staro-
nového pracoviska generálneho 
riaditeľstva SVP, š. p., minister 
životného prostredia SR p. Jozef 
Medveď a podpredseda NR SR p. 
Miroslav Číž. 
1. 6.

Uskutočnia sa pravidelné „Ra-
ňajky s primátorom“, ktoré orga-
nizuje Združenie turizmu a bude 
venované aktuálnym otázkam a 
riešeniu problematiky v oblasti 
cestovného ruchu

Ďalšie zasadnutie Lokalizačnej 
komisie s cieľom zefektívnenia 
hospodárenia s majetkom mesta.

3. 6.
Účasť na spomienkovej sláv-

nosti venovanej odhaleniu pa-
mätníka Ulrike Babiakovej, 
štiavnickej rodáčke a objaviteľke 
planétky Štiavnica.

Vernisáž výstavy detských 
výtvarných prác z celého sveta 
„Svetové dedičstvo očami detí“ v 
priestoroch ZŠ J. Horáka.  

Andrea Benediktyová
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Polícia informuje 

Pozvánka

Vzhľadom na blížiace sa voľby 
do NR SR, ktoré sa uskutočnia 
v sobotu 12. júna, 2010 vyhra-
dilo Mesto Banská Štiavnica 
prostredníctvom všeobecne 
záväzného nariadenia plochy 
na vylepovanie predvolebných 
plagátov. 

V zmysle zákona o voľbách do 
NR SR sa časom volebnej kampa-
ne rozumie obdobie začínajúce 17 
dní a končiace 48 hodín pred zača-
tím volieb. Obec na účely volebnej 
kampane najneskôr 35 dní predo 
dňom konania volieb vyhradí plo-
chu na vylepovanie predvolebných 
plagátov. Jej využívanie musí zod-
povedať zásade rovnosti kandidu-
júcich politických strán a hnutí 
Akákoľvek volebná kampaň je 48 
hodín pred začatím volieb a v deň 
konania volieb zakázaná. 

Všeobecne záväzné nariadenie 
Mesta Banská Štiavnica č. 1/2006 
upravuje postup vylepovania vo-
lebných plagátov kandidujúcich 
politických strán, hnutí zúčast-
nených vo voľbách na verejných 
priestranstvách počas volebnej 
kampane a využitie mediálneho 
priestoru v týždenníku Štiavnické 
noviny a VIO TV. V týždenníku 
Štiavnické noviny sa poskytne me-
diálny priestor pre každú politickú 
stranu, hnutie v rozsahu formátu 
A5. 

Podľa tohto VZN sa časom vo-
lebnej kampane do NR SR alebo 
kampane pred referendom rozu-
mie obdobie pred konaním volieb 
alebo referenda, ktoré je upravené 
v osobitných právnych predpi-
soch. 

Pre účely tohto nariadenia sa 
za volebný plagát považuje každý 
plagát, ktorý prezentuje politickú 
stranu, politické hnutie, koalíciu 
politických strán a politických 
hnutí  zúčastnených vo voľbách, 
alebo plagát, ktorý presviedča za 
určitý spôsob hlasovania v refe-
rende. 

Politické strany, hnutia a ich ko-
alície do začatia plynutia volebnej 
kampane si uplatnia na Mestskom 
úrade, oddelení kultúry, cestovné-
ho ruchu a športu požiadavku na 
vyčlenenie plagátovacej plochy a 
vyčlenenie mediálneho priestoru v 
týždenníku Štiavnické noviny.

Mestské zastupiteľstvo v Ban-
skej Štiavnici pre účely volebnej 
kampane určilo kandidujúcim 
stranám, hnutiam a ich koalíciám 
na vylepovanie volebných plagátov 
tieto vývesné miesta v meste: 

a) Plagátovacia betónová plocha 
(skruža) na Križovatke (pri zastáv-
ke SAD)

(plocha: 380 x 200 cm)
(možnosť nalepiť 27 plagátov 

formátu A2)
( po 9 kusov v troch radoch, 

alebo adekvátny počet menších 
plagátov)

b) Plagátovacie betónové plochy 
(skruže) na sídlisku Drieňová

(pri kotolni, za predajňou Jed-
nota COOP a pred vchodom do 
ZŠ J. Kollára)

(plocha: 380 x 200 cm)
(možnosť nalepiť 27 plagátov 

formátu A2)
( po 9 kusov v troch radoch, 

alebo adekvátny počet menších 
plagátov)

c) Zasklená propagačná skrinka 
v miestnej časti Štefultov 

(plocha 1,20 x 0,8 m)
(možnosť umiestniť 2 plagáty 

formátu A2, alebo adekvátny počet 
menších plagátov)

d) Zasklená propagačná skrinka 
v miestnej časti Banky (na kultúr-
nom dome)

(plocha 1,20 x 0,8 m)
(možnosť umiestniť 2 plagáty 

formátu A2, alebo adekvátny počet 
menších plagátov)

f) Zasklená propagačná skrinka 
v lokalite Jergištôlňa

(plocha 1,20 x 0,8 m)
(možnosť umiestniť 2 plagáty 

formátu A2, alebo adekvátny počet 
menších plagátov)

g) Zasklená propagačná skrinka 
v miestnej časti Počúvadlianske 
jazero

(plocha 1,20 x 0,8 m)
(možnosť umiestniť 2 plagáty 

formátu A2, alebo adekvátny počet 
menších plagátov)

h) Zasklená propagačná skrinka 
Pod Kalváriou

ch) Vstavaná zasklená skrinka v 
múre na Radničnom námestí 

Na tieto miesta môže každá po-
litická strana, hnutie alebo ich ko-
alície zúčastňujúci sa volieb alebo 
referenda, vylepiť svoje predvoleb-
né plagáty. Plagáty môžu byť vo 

formáte A2 (420x594mm), alebo v 
menších formátoch. To znamená, 
že jednému plagátu formátu A2 
zodpovedajú 2 plagáty formátu A3 
(297x420mm), alebo 4 plagáty for-
mátu A4 (210x297mm). 

Na plagátovacie betónové plo-
chy (označené písmenom a) a b)) 
môžu politické strany, hnutia a ich 
koalície umiestňovať svoje plagáty 
samostatne, s rešpektovaním rov-
nakého práva na propagáciu pre 
iné subjekty na tejto plagátovacej 
ploche. 

Na ostatné plagátovacie plochy 
umiestni propagačné plagáty Od-
delenie kultúry, cestovného ruchu 
a športu MsÚ na základe dohody 
s politickým subjektom a nezávis-
lým kandidátom. 

Propagácia na iných verejne 
prístupných objektoch a zariade-
niach, teda vylepovanie plagátov 
na čakárne, telefónne automaty, 
stĺpy verejného osvetlenia elektric-
kých a telekomunikačných vedení, 
dopravných značiek, koše a kon-
tajnery na TKO, lavičky, kvetináče 
a na iných neurčených miestach, 
ale aj iný spôsob propagácie (napr. 
používanie farieb, sprejov a pod.) 
sa v katastrálnom území mesta 
Banská Štiavnica zakazuje. 

Zakazuje sa svojvoľne vylepovať 
plagáty na budovy, stavby, ploty a 
na iné neurčené plagátovacie plo-
chy viditeľné z verejných priestran-
stiev. 

Mimo určených plagátovacích 
plôch možno so súhlasom vlastní-
ka (užívateľa) objektu umiestňovať 
plagáty vo výkladoch prevádzkar-
ní obchodu a služieb, v oknách 
rodinných domov, presklených 
vchodoch viditeľných z verejného 
priestranstva, a to len z ich vnútor-
nej strany. Za takýto druh kampa-
ne je zodpovedný kandidujúci sub-
jekt a vlastník (užívateľ) objektu. 

Každý politický subjekt je po-
vinný do 7 dní od skončenia voleb-
nej kampane nalepené plagáty na 
určených plagátovacích plochách 
odstrániť. V prípade neodstráne-
nia materiálov na volebnú agitáciu 
odstráni tieto Mesto Banská Štiav-
nica na náklady politickej strany, 
hnutia a koalície. 

Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a 

športu tel.č.: 045/290 90 09.

Vyhradené plagátovacie plochy určené na 
vylepovanie plagátov vo voľbách do NR SR Doposiaľ neznámy pácha-

teľ v dobe  od 23: 25 hod dňa 
18.05.2010 do 23:45 hod dňa 18. 
05. 2010 vykonal krádež vláma-
ním do budovy pohostinstva Šariš 
v obci Banská Belá, odkiaľ spoza 
baru odcudzil  z plastovej zbernice  
na mince 25 ks 2 eurových mincí, 
35 ks  1 eurových mincí, 30 ks  50 
centových mincí a z regálu s taba-
kovými výrobkami odcudzil 10 
ks krabičiek cigariet zn. Davidoff , 
10 krabičiek cigariet zn. Marlbo-
ro, čím spôsobil škodu majiteľovi 
pánu M. B. bytom Banská Belá 
škodu na odcudzenej fi nančnej 
hotovosti a tovaru v celkovej výške 
162,- € a na poškodenom majetku 
vo výške 165,- €. Za uvedený sku-
tok hrozí páchateľovi trest odňatia 
slobody až 3 roky. 

Krádež v pohostinstve

Dňa 23. 05. 2010 bolo začaté 
trestné stíhanie a vznesené obvi-
nenie osobám T.V., bytom Banská 
Bystrica, Ul. Nemčianska a D.V., 
bytom Banská Bystrica, Ul. Tulská, 
ktorí sa dňa 23. 05. 2010 v čase od  
03:30 hod do 03: 17 hod vláma-
li do pohostinstva „ Hostinec na 
mýte“ v obci Svätý Anton, odkiaľ 
odcudzili fi nančnú hotovosť vo 
výške 562,- € , ďalej odcudzili ciga-
rety, alkohol, cukrovinky v pred-
bežnej hodnote 500,- €. Uvedený 
tovar bol vrátený späť majiteľovi aj 
s fi nančnou hotovosťou vo výške 
402,- e, po tom ako boli páchatelia 
zadržaní policajnou hliadkou OO 
PZ Banská Bystrica. Majiteľovi 
pohostinstva O. S. , bytom Banská 
Štiavnica, vznikla škoda vo výške 
243,- € . Za uvedený skutok hrozí 
páchateľom trest odňatia slobody 
vo výške do 3 rokov. 

plk. JUDr. Gejza Volf

Riaditeľ  OPP OR PZ ZH

Dovoľujeme si vás pozvať na 
otvorenie súťažnej výstavy „ Sve-
tové dedičstvo očami detí 2010“, 
ktoré sa uskutoční vo štvrtok 3. 
júna 2010 o 14. hod. v Základnej 
škole Jozefa Horáka (Dobšinské-
ho 17) v Banskej Štiavnici. Ide 
o 16. ročník už tradičnej súťaže 
a výstavy, ktorú pre deti z miest 
svetového dedičstva organizuje 
mesto Banská Štiavnica    pri prí-
ležitosti jeho zápisu do Zoznamu 
svetového dedičstva UNESCO
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K otázke návratu Slovenského 
vodohospodárskeho podniku, 
š.p., sme položili pár otázok 
generálnemu riaditeľovi Ing. 
Štefanovi Borušovičovi.

V čom vidíte prínos návratu 
SVP, š.p., pre podnik a mesto ?

 Návrat sídla Slovenského vodo-
hospodárskeho podniku, š. p., späť 
do Banskej Štiavnice považujem 
za pozitívum pre podnik predo-
všetkým v tom, že sa vracia z pre-
najatých priestorov do priestorov 
vlastných. Súčasne sídlo podniku 
sa dostane takmer do geografi cké-
ho stredu Slovenska, čo korešpon-
duje s jeho celoslovenskou pôsob-
nosťou a predpokladám v blízkej 
budúcnosti aj výrazne lepšiu ko-
munikáciu s odštepnými závodmi 
i správami povodí. Za pozitívum 
pre mesto považujem to, že sa opäť 
stane sídlom inštitúcie s celoslo-
venskou pôsobnosťou, ktorá urči-
te do Banskej Štiavnice pritiahne 
mnoho dodávateľských i odbe-
rateľských organizácií, s ktorými 
spolupracujeme a budeme spo-
lupracovať, čo pomôže do určitej 
miery zviditeľniť ešte viac Banskú 
Štiavnicu a možno prispieť aj k jej 
ekonomickému rozvoju. 

Koľko zamestnancov má gene-
rálne riaditeľstvo Slovenského vo-
dohospodárskeho podniku ? 

 Podnikové riaditeľstvo SVP, š. p., 
má spolu s osobitným Strediskom 
pre rozvoj a prevádzku historic-
kých vodných diel v Štiavnických 
Baniach a Strediskom normovania 

spotreby živej a zhmotnenej práce 
v Žiline celkom 100 zamestnancov, 
z ktorých tri štvrtiny predstavujú 
zamestnanci bývajúci v Banskej 
Štiavnici a blízkom okolí. V naj-
bližšej dobe sa neuvažuje o zvýšení 
stavu zamestnancov podnikového 
riaditeľstva SVP, š. p., predpokla-
dám, že po zhodnotení účinnosti 
organizačného poriadku a vyme-
dzení nových kompetencií jed-
notlivých organizačných zložiek 
podniku môže dôjsť k určitému 
zoštíhleniu podnikového riaditeľ-
stva SVP, š. p.

Aký je plán rekonštrukcie taj-
chov na najbližšie obdobie ?

 Rekonštrukcia tajchov priro-
dzene závisí od možností podni-
ku zabezpečiť potrebné fi nančné 
zdroje, a to buď vlastné alebo fi -
nančné prostriedky z európskych 
fondov, čo je úloha, hlavne v ostat-
nom čase, mimoriadne náročná. 
Cieľom podniku pri postupnej 
rekonštrukcii tajchov je dosiah-
nuť stav, aby ich prevádzkovanie 
bolo maximálne bezpečné, preto 
sa robia opatrenia na to, aby boli 
bezpečné hrádze a dal sa regulovať 
hladinový režim. V súčasnosti sa 
projektovo pripravuje rekonštruk-
cia viacerých tajchov, v najbližšom 
období by sa mala rekonštruovať 
Dolnohodrušská a Veľká Richňav-
ská vodná nádrž, potom tajch 
Evička a Počúvadlo a následne 
Halčianska, Ottergrundská a Mi-
chalštôlnianska vodná nádrž.

Ste spokojný s podmienkami 

etablovania SVP, š. p., so spolu-
prácou mesta Banská Štiavnica? 

 Je prirodzené, že každé sťaho-
vanie sídla podniku prináša so 
sebou množstvo problémov, pre-
dovšetkým problémov personál-
neho charakteru. Domnievam sa, 
že prechod podniku zo Žiliny do 
Banskej Štiavnice z tohto hľadis-
ka nebol mimoriadne dramatický, 
aj keď počítam s tým, že chvíľku 
potrvá, kým sa vytvorí na jed-
notlivých pracoviskách normálny 
pracovný režim. K tomu určite 
prispeje fakt, že podnik sa vrátil 
do svojich vlastných priestorov, 
získal naviac ďalšie prevádzko-
vé priestory, ktoré mu umožnia 
skvalitniť systém riadenia opie-
rajúci sa o informačnú základňu. 
Chcem zdôrazniť, že počas celého 
doterajšieho pôsobenia podniku v 
Banskej Štiavnici bola spolupráca 
s Mestom Banská Štiavnica, mest-
ským zastupiteľstvom, ale aj inými 
inštitúciami v meste na príkladnej 
úrovni, podnik mal s pomocou 
mesta vytvorené všetky priesto-
rové i materiálne predpoklady, 
aby mohol aktívne rozvíjať svoje 
verejnoprospešné i podnikateľské 
aktivity. Som hlboko presvedčený 
o tom, že spolupráca Slovenského 
vodohospodárskeho podniku s 
Mestom Banská Štiavnica sa bude 
rozvíjať minimálne na takej úrov-
ni, ako to bolo doteraz. 

red

AKTUALITY

Reality

1.str. Osobitne si vážim po-
stoj nového ministra životného 
prostredia Jozefa Medveďa, ktorý 
dokázal aj s odstupom času pre-
hodnotiť naše argumentácie a 
uznať dôvody návratu sídla SVP, š. 
p., do nášho mesta. 

Naša snaha o návrat nikdy ne-
prestala. Vedeli sme, že odôvod-
nenie presťahovania z Banskej 
Štiavnice do Žiliny a argumentácie 
k presťahovaniu neboli opodstat-
nené. V roku 2007 naše odôvodne-
nia, podložené petíciou obyvateľov 
Banskej Štiavnice a obcí okresu 
Banská Štiavnica, ministerstvo ŽP 

nezobralo do úvahy. Pocit kriv-
dy zostal v srdciach Štiavničanov, 
preto bolo našou povinnosťou za-
sadiť sa o prinavrátenie SVP, š. p.. 
Návrat ma teší o to viac, že naše ar-
gumenty sa ukázali pravdivé, raci-
onálne a správne. Sídlo tejto inšti-
túcie pre Banskú Štiavnicu malo a 
má z hľadiska rozvoja mesta svoje 
opodstatnenie, je v súlade so záko-
nom o Banskej Štiavnici, ktorý kla-
die dôraz na inštitucionálny rozvoj 
mesta a rozvoj školstva, čo zname-
ná aj stabilizáciu inštitúcií v meste, 
ale má aj veľký význam z hľadiska 
sociálno-ekonomického rozvoja 

mesta. Zároveň má väzbu na zápis 
mesta na Listinu UNESCO, pre-
tože Slovenský vodohospodársky 
podnik, š. p., spravuje unikátny 
vodohospodársky systém tajchov, 
ktoré sú ako technické pamiat-
ky zapísané na Listine UNESCO. 
Snahou mesta bude vytvárať dobré 
podmienky pre vzájomnú spolu-
prácu a dobré fungovanie podniku 
a tiež sa budeme snažiť dosiahnuť 
doplnenie sídla SVP, š. p., v Ban-
skej Štiavnici do zákona o vodách.

Nadežda Babiaková

prednostka MsÚ

Prenajmeme skladové/ob- 
chodné 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 síd- 
lisku 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 zariade- 
nú izbu v centre mesta, dohoda 
tel.č.: 0949 642 244

Predáme stavebný pozemok 1  
880 m2 v Banskej Belej. Info: Ot-
tová - 0905 148 574, beata.otto-
va@realitor.sk.

Predáme 3 – izbový byt na  
Drieňovej, cena: 29 999 €, tel.č.: 
0905 148 574

Predám slnečný 3-izbový byt  
s balkónom na Križovatke. Vý-
hodná poloha, 6.poschodie. Veľ-
mi dobrý stav, plastové okná, 
bezpečnostné dvere, podlahy, 
sanované jadro. Rozloha: 64m2. 
Cena: €39.000,-. Tel.č.: 045/ 692 
18 31, 0908 564 218

Ubytovanie krátkodobé, dlho- 
dobé v centre mesta, tel.č.: 0915 
615 521

Vezmeme do prenájmu byt ale- 
bo obývateľný dom v BŠ, okrem 
Drieňovej. 0903 941 429

Úspešný návrat SVP, š.p.

Prínos SVP pre Štiavnicu a okolie  
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Neveľmi som verila teórii, že keď 
má človek poriadok vo veciach, má 
poriadok aj v duši. Ale ono to fun-
guje. Keď majú veci svoje miesto, 
zavládne v človeku taký zvláštny 
pokoj a pocit uspokojenia, že teraz 
je všetko tak, ako má byť.

A takto nejak, aj keď nie doslo-
va, sa cítim po správe o našej Bota-
nickej záhrade, ktorej ponechávajú 
3. stupeň ochrany. Ako sme pred 
časom informovali, hrozilo, že ako 
maloplošné chránené územie bude 
zo zoznamu vyradená. Málokto si 
vtedy uvedomoval, že „Botanika“ 
by klesla na úroveň ktoréhokoľ-
vek pozemku na území Banskej 
Štiavnice, a tak by sa znížila nie-
len jej fyzická a morálna hodnota, 
ale aj vplyv a možnosti získavania 
prostriedkov na jej ochranu a zve-
ľaďovanie zo strany štátu, čo tiež nie 

je zanedbateľné.
Verejnosť, ale aj cudzinci, no pre-

dovšetkým samotní Štiavničania 
citlivo zareagovali na dianie oko-
lo Botanickej záhrady a keď bola 
vyhlásená petícia, netrvalo dlho a 
podpísalo sa pod ňu viac ako 3500 
ľudí. Vám všetkým patrí naše poďa-
kovanie. 

Bez tejto medializovanej pod-
pory by rozhodovanie súčasnej 
odbornej elity nemuselo dopadnúť 
tak, ako by sme boli chceli. Veď sa 
to vyvíjalo všelijako ! 

Čo je však najdôležitejšie, konti-
nuitu intelektuálneho dedičstva sa 
tak vďaka vám, milí spoluobčania, 
ale i vám občania Slovenska i mno-
hí cudzinci, skrátka vďaka všetkým 
tým, ktorých s našim mesto spája 
neviditeľné puto, podarilo zachovať. 
Úprimne ďakujeme za vašu účinnú 

podporu. Banskoštiavnická bota-
nická záhrada tak naďalej ostáva 
významným prostredím z hľadiska 
kultúrno-historického i dendro-
logického a ako taká bude požívať 
adekvátny 3. stupeň ochrany a to je 
aj vaše víťazstvo.. 

Prvý krok na ceste k jej revitali-
zácii máme teda za sebou. Aby bo-
tanická záhrada žila a súčasne bola 
chránená, musia nasledovať ďalšie. 
Bude potrebné tak zo strany štátu, 
odborov starostlivosti o životné 
prostredie ako i nášho mesta prijať 
také opatrenia, ktoré už nikdy ne-
zadajú príčinu na jej zrušenie. 

Verím vo víťazstvo rozumu kom-
petentných i v súvislosti s podob-
nou hrozbou, ktorá visí nad našou 
Kalváriou... Pokoj v duši ešte cel-
kom nezavládol !

Oľga Kuchtová

Štiavnická botanická záhrada je zachránená

BANSKÁ ŠTIAVNICA – MOJE RO-

DISKO 

7.4. Liana Kružlicová, 8.4. Ma-
túš Šimo, 13.4.Lucia Nemcová, 
13.4. Viktória Maďarová, 14.4.Ši-
mon Šinko,14.4. Martina Petrová, 
14.4. Tobias Sajvald, 16.4. Patrik 
Čakloš, 16.4. Dávid Šimek, 24.4. 
Christopher Chochula, 30.4.Ja-
kub Beňo.

NA SPOLOČNÚ CESTU ŽIVOTOM 

SA VYDALI

24.4. Miroslav Bartko a Oľga 
Holá, 24.4. Matúš Knezovič a 
Mgr. Miroslava  Kámenová.

ODIŠLI Z NAŠICH RADOV

5.4. Miloš Dodek vo veku 
48 rokov, 8.4. Valéria Kotorová 
vo veku 80 rokov, 9.4. Jozef Pí-
sch vo veku 68 rokov, 15.4.Ella 
Bretschneiderová vo veku 83 ro-
kov, 21.4. Mária Račková vo veku 
70 rokov, 21.4. Mária Meľagová 
vo veku 88 rokov, 26.4. Štefánia 
Peticová vo veku 86 rokov.

J.Simonidesová

V pondelok 10. mája 2010 sa v 
areáli pamätníka SNP v Banskej 
Bystrici konal projekt pre žiakov 
základných škôl pod názvom „Vy-
tvorme si rekordnú reťaz“. Podu-
jatie sa uskutočnilo v rámci XVI. 
medzinárodného festivalu fi lmov 
o životnom prostredí Envirofi lm 
2010. Hlavnými usporiadateľmi 
bolo mesto Banská Bystrica a part-
ner festivalu SITA Slovensko. 

O čom to vlastne bolo? Žiaci zo 
základných škôl banskobystric-
kého kraja zbierali hliníkové fó-
lie, ktoré spájali do 2 m reťazí. 10. 
mája do Banskej Bystrice prišli po 

2 žiaci z každej školy, ktorí spája-
li reťaze do jednej rekordnej. Do 
projektu bolo zapojených 19 škôl. 
Zo štiavnických škôl bol najúspeš-
nejšia  ZŠ sv. Františka Assiského, 
ktorá nazbierala 16,67 g hliníka/
žiaka. Z ďalších našich škôl ZŠ J. 
Kollára nazbierala 7,12 g/žiaka a 
ZŠ J. Horáka 6,97 g/žiaka. Pre po-
rovnanie 1. miesto získala ZŠ E. M. 
Šoltésovej z Krupiny, ktorá nazbie-
rala až 99,72 g/žiaka. Celková dĺžka 
rekordne dlhej reťaze bola 3 711,5 
m a vážila 122,36 kg. Na podujatí 
sa zúčastnil aj minister životného 
prostredia doc. Ing. Jozef Medveď, 

PhD. Ocenil usilovnosť žiakov, kto-
rí takýmto spôsobom urobili niečo 
pre záchranu životného prostredia 
a aj našej Zeme. Dúfam, že takých-
to podujatí bude čo najviac.

Mária Buzalková, ZŠ sv. Fr. Assiského

Vytvorme si rekordnú reťaz 

Vo štvrtok 21. mája 2010 sa v 
zasadačke MsÚ v Banskej Štiav-
nici konala tlačová konferencia k 
otvoreniu Štiavnického kultúrneho 
leta. Na konferencii sa zúčastnili 
primátor mesta Mgr. P. Balžanka, 
viceprimátor Ing. J. Čabák, tlačový 
tajomník primátora mesta PhDr. 
Peter Zemaník, Mgr. Martin Ma-
charik, predseda Kalvárskeho fondu 
a vedúci Oddelenia kultúry, cestov-
ného ruchu a športu Ing. R. Marko. 
Medzi prítomnými pozvanými hos-
ťami boli predstavitelia médií. 

Na tlačovke okrem iného Martin 

Macharik predstavil novú infor-
mačnú brožúrku Kam v B. Štiavnici, 
ktorej je spoluautorom. Táto malá 
príručka je určená predovšetkým 
pre turistov, a je zdrojom rôznych 
zaujímavých informácií. Brožúrka 
je rozdelená do 3 častí: Všeobecné 
turistické informácie (kam sa vy-
brať, čo navštíviť), Služby (stravova-
nie, ubytovanie, doprava) a Kalen-
dár kultúrnych podujatí. Na úvod 
je slovník výrazov, podľa ktorých sa 
v meste orientujú Štiavničania, ale 
pre turistov sú často „španielskou 
dedinou“. V krátkom úvodnom 

slovníčku nechýbajú výrazy ako 
„ópépé“. „Križovatka“, „Staré ihris-
ko“, ktoré domáci často používajú v 
snahe usmerniť turistov. V ďalších 
častiach nechýbajú žiadne podstat-
né informácie, ktoré môžu turistom 
napomôcť pri orientácii v meste, 
jeho službách a atraktivitách. Tento 
malý sprievodca bude vydávaný 2 
krát do roka a pravidelne aktuali-
zovaný, cena je 1,50 EUR. Zakúpiť 
si ho je možné v I. centre na Nám. 
sv. Trojice 6 v budove Berggerichtu, 
ako aj v niektorých ďalších prevádz-
kach po celom meste. Michal Kríž

Nová informačná brožúrka už v predaji 

Členovia a členky KD sa zišli 
20.4. vo svojich útulných priesto-
roch na Námestí sv. Trojice, aby  
spoločne oslávili staronový svia-
tok Deň matiek.

Prítomných privítala predsed-
níčka klubu p. Marta Borošková. 
Hlavný prejav si pripravil p. Vla-
dimír Poprac, ktorý stručne pri-
blížil vznik a históriu tohto sviat-
ku.. Na Slovensku sa obnovil po 
roku 1989.

Krátky kultúrny program si v 
rámci hesla „Seniori seniorom“ 
členovia KD pripravili sami. Za-
myslenie sa nad otázkou „Prečo 
ženy plačú?“ predniesla p. Mária 
Krovinová. Báseň M. Petrovej 
„Mame“ si vybrala Julka Popraco-
vá. Vlastné verše, venované mam-
ke, precítene zarecitovala  p. Júlia 
Sikulová. Štyri kolpašské speváč-
ky potešili prítomných piesňami 
o neúprosnom plynutí času, ktorý 
spravodlivo odkrajuje zo života 
každému. 

Členovia klubu nezabudli za-
blahoželať k meninám jednej z 
najaktívnejších členiek – Julke 
Popracovej.

V svornej debate pri koláčikoch, 
kávičke a vínku seniori strávili 
príjemné štvrtkové popoludnie.

ŠN

KD si pripomenul Deň matiek
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Priateľ, športovec, ochotnícky 
herec, zabávač a člen DHZ v 
Banskej Štiavnici.

Jožko báči, veru 28. mája by si 
sa bol dožil 98 rokov a ani sa mi 
nechce veriť, že to už bude 9. ro-
kov, ako si nám odišiel do večnej 
radosti. Verím, že tam máš svoje 
zaslúžené miesto, aké si si za svoj 
poctivý život zaslúžil. Po tvojom 
ukončení meštianskej školy si sa 
vyučil za cukrára. Pánovi Hohošovi 
oproti Grandu sme chodili s mojím 
otcom do vašej cukrárskej výrobne 
na fantastické krémeše. Ján Poprac 
a Jozef Hederer, tak to bola dvojica. 
Zaujímavé bolo, že keď ste sa stretli 
v meste, jeden dole na chodníku a 
druhý na hornom drotuári a deba-
tovali ste aj hodinu a nemali ste ani 
potrebu prejsť cez cestu a pokračo-
vať v debate. Robili ste si špásy ako 
„hop, daj pozor, rauch ho do šajbi, 
tu pani v obloku." Ľudia sa obzera-
li a nevedeli, čo sa robí a vy ste sa 
uškŕňali.

Otec ako Mikuláš, ty ako Čert 

a takto ste navštevovali detičky po 
domoch na Mikuláša po dlhé roky. 
Ešte teraz stretám ľudí a pamätajú si 
ako deti, že ste boli u nich doma a 
ako sa vás báli, najmä čerta.

Obidvaja ste sa zapojili do SNP, 
do boja proti fašizmu. Po potlače-
ní povstania si bol odvlečený do 
koncentračného tábora Buchen-
vald, neskôr Mathausen, otca Jána 
Popraca odvliekli do Kleidenbachu, 
odkiaľ ste sa vrátili s podlomeným 
zdravím.

Po návrate ste založili organi-
záciu SVOJPOV teraz je to SZPB. 
Začal si pracovať v dielni na výrobu 
fajok a neskôr na okresnom úrade 
ako požiarny technik.  Začiatkom 
50. rokov si sa prihlásil na brigádu 
do uránových baní v Jáchymove. V 
roku 1953 si sa zamestnal v závode 
Rudných baní a pracoval  v dopra-
ve.

Športová verejnosť ťa poznala ako 
účastníka diaľkových pochodov, 
lyžiara, plavca, futbalistu, účastní-
ka Bielej stopy SNP a Povstaleckej 
vatry. Do neskorého veku si pravi-

delne súťažil o odznak zdatnosti a 
vo viacbojoch všestrannosti. Ako 
veterán, v zimnej časti týchto  pre-
tekov, získal si titul majstra Sloven-
ska. Rozhodoval si viaceré športy, 
hlavne však plávanie. Stál si pri zro-
de bežeckých podujatí Drieňovský 
okruh a Salamandrový beh. V Hli-
níku nad Hronom sme spolu s ha-
sičským družstvom vyhrali 1. cenu 
v okresnej hasičskej súťaži JSBVO 
CO. (jednotného systému bran-
nej výchovy obyvateľstva – civilnej 
ochrany). Aktívne si sa zúčastňoval 
štiavnického a spoločenského živo-
ta.

V mladosti si účinkoval v ochot-
níckom divadle a dlhé roky zabával 
divákov salamandrových sprievo-
dov postavou burgermajstra vezú-
ceho sa na somárikovi. Mal som tú 
česť od roku 1964 sa s tebou zúčast-
ňovať týchto sprievodov. Spomínam 
si na tvoju fantastickú odpoveď , keď 
si sedel na somárikovi a otázka od 
diváka znela. „ Kto  z vás dvoch je 
somár a ty si pohotovo odpovedal, 
že ten, čo sa pýta“. V banskoštiav-

nickom orloji stvárnil si postavu 
večného študenta a túto postavu 
teraz prevzal Vladimír  Nemčok. 
Ako člen Banskoštiavnicko-hod-
rušského baníckeho spolku si sa rád 
zúčastňoval jeho šachtágov, nácko-
vých pochodov, baníckych majále-
sov, juniálesov, na ktorých si svojím 
humorom obveseľoval prítomných. 
Bol si funkcionárom Slovenského 
zväzu protifašistických bojovníkov 
a Slovenského červeného kríža. Fy-
zickú a duševnú sviežosť si si udržal 
do neskorej jesene svojho života.

Tak Jožko báči ,veru stále spomíname na 

teba s úctou a chýbaš nám. Tvoj kolega 

burgermajster Vladimír Poprac

Jožko báči Hederer (28.5.1912 - 13.8.2001)

Svätý Anton  -  celé dni len prší 
a prší, aké bude počasie v sobotu 
22. mája 2010. Už v piatok bol ná-
znak zlepšenia, ale sobota nás pri-
vítala krásnym slnečným počasím a 
všetci, ktorí prišli na Územné kolo 
súťaže mladých hasičov, mali posta-
rané o nevšedný športový zážitok. 
Po prvýkrát sa v obci Svätý Anton, 
v areáli kaštieľa uskutočnila súťaž 
mladých hasičov, súťažná hra Pla-
meň 2010, ktorá bola zároveň po-
stupovým kolom na krajskú súťaž. 
Postupne prichádzali hasičské autá, 
ktoré dopravili súťažiacich, veď ich 
bolo prihlásených jedenásť z okre-
sov Banská Štiavnica, Žarnovica a 
Žiar nad Hronom. Okres Banská 
Štiavnica reprezentovali chlapci 
z Banského Studenca, dievčatá a 
chlapci zo Sv. Antona. Slávnostné 
otvorenie podujatia sa uskutočnilo 
pred hlavným vchodom kaštieľa, 
kde veliteľ súťaže privítal všetky 
zúčastnené družstvá, rozhodcov 
ako i hostí podujatia, ktorými boli 
predseda ÚzV DPO Ing. Jozef Peri-
na, veliteľ prom. právnik Vladimír 
Slezák, riaditeľka p. Mária Putišová, 

starostka obce Ing. Janka Koreňo-
vá, veliteľ jednotky HaZZ mjr. Ing. 
Milan Hrudka, riaditeľ ZŠ a MŠ 
Mgr. Ladislav Labuda, zaslúžilý člen 
DPO SR Matej Havran a neskôr 
podujatie navštívil i riaditeľ kaštieľa 
Ing. Marian Číž. Starostka obce vo 
svojom príhovore privítala účast-
níkov Územného kola, popriala im 
príjemný pobyt, veľa úspechov v 
súťaži a zároveň poďakovala Dob-
rovoľnému hasičskému zboru za 
prípravu celého podujatia.

Po slávnostnom otvorení začala 
samotná súťaž disciplínami požiar-
ny útok CTIF a štafetou na 400 m s 
prekážkami, ktoré určili postupujú-
cich na krajské kolo. Po absolvovaní 
oboch disciplín bolo rozhodnuté o 
tom, kto postúpil. V súťaži dievčat 
zvíťazili mladé hasičky Sv. Antona 
výsledným súčtom bodov 155,72 
pred Malou Lehotou 242,22. V sú-
ťaži chlapcov zvíťazili mladí hasiči 
Kremnice 135,47 pred Banským 
Studencom 156,06 a Sv. Antonom 
163,72. Oba víťazné kolektívy po-
stúpili na krajské kolo, ktoré sa 
uskutoční 5. júna 2010 v Detve.

V disciplíne, ktorá sa hodnotí 
samostatne, bez rozdielu kategó-
rií, ale je zároveň u detí hodnotená 
najvyššie – požiarny útok s vodou, 
zvíťazili dievčatá Sv. Antona 24,50 s. 
pred Kremnicou 26,69 s. a Bartošo-
vou Lehôtkou 29,78 s. Celkovým ví-
ťazom podujatia po sčítaní všetkých 
troch disciplín sa stali chlapci 
Kremnice s výsledným súčtom bo-
dov 162,16 pred dievčatami Sv. An-
tona 180,22 a chlapcami Banského 
Studenca 186,00.

Čo na záver tohto vydareného 
podujatia, ktoré sa obišlo bez zrane-
ní, bez protestov, už len poďakovať 
všetkým, ktorí sa podieľali na prí-

prave, organizácii podujatia, po-
ďakovať sponzorom, ktorými boli 
Obecný úrad vo Sv. Antone, kaštieľ 
vo Sv. Antone, hostinec Na Rínku 
– Viktor Vavrík, Vladimír Remeň, 
zelovoc Ajka – p. Výbochová, f. 
ALBO - Boroška Albert st., f. BATO 
- Babiak Milan, stolárstvo – Hikl 
Ján, informačné centrum Banská 
Štiavnica, obchod s darčekmi a su-
venírmi – p. Ladziansky, p. Drozdo-
vá Mária a p. Fílus Dušan. Víťazným 
družstvám prajeme veľa úspechov 
na krajskom kole hry Plameň 2010 
v Detve!

A. Jusko, predseda DHZ Sv. Anton

Súťaž hasičov Plameň 2010 
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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

LETNÉ POBYTY V CHORVÁTSKU

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

Pracovníci CVČ

Ampér 2010 

Letecko-modelársky klub B. 
Štiavnica v spolupráci so zastupiteľ-
stvom obce a pod záštitou starostky 
obce p. Ing. Janky Koreňovej si vás 
dovoľuje pozvať na letecko-mo-
delárske podujatie Ampér 2010, 
ktoré sa v prípade priaznivého po-
časia uskutoční dňa 5. júna 2010 vo 
Svätom Antone/Antole – futbalové 
ihrisko – Gaštanová ulica od 8.00 
hod. – 19.00 hod. Na podujatí budú 
verejnosti predstavené modely 
lietadiel, vrtuľníkov a iných lieta-
júcich kuriozít alebo zariadení od 
modelárov z celého Slovenska. Na 
podujatí ste srdečne vítaní, o občer-
stvenie bude postarané. Prihlášky 
na e-mailovej adrese:tomovae-
va@gmail.com, evatoma@post.sk                                                                   
Výbor 1.LMK Banská Štiavnica

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. 

Štefultovská desiatka

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. Prihláš-
ky: Milan Potančok. Moyzesa 16, 
969 01 Banská Štiavnica, tel.č.: 0905 
883 802, Štartovné: 2 Eur, kategórie 
A, B, C, D, E, F.

OZ TÚLAVÁ LABKA 

Pozýva všetkých psíčkarov a 
milovníkov turistiky na MINIDO-
GTREKKING – Po stopách túla-
vých labiek, ktorý sa uskutoční dňa 
12.6.2010 od 10.00 hod., parkovis-
ko Horná Roveň. Štartovné: 4 eurá. 
Výťažok z akcie poputuje na činnosť 
OZ Túlavá labka, a teda poputuje 
pre psíkov a mačičky, ktoré našu 
pomoc potrebujú! Príďte sa zaba-
viť s vaším psíkom a užiť si prírodu 
krásnych Štiavnických vrchov. 

Na výhercov čakajú pekné ceny, 
na psíkov chutné maškrty. Bližšie 
pokyny a prihlasovací formulár 
nájdete na www.tulavalabka.sk, 
tel.č.: 0903/261 807, 0908 953 783, 
0911 291 083.

 
Klub slovenských turistov Ban-

ská Štiavnica vás pozýva na 6. Maj-
strovstvá sveta vo varení a jedení 
bryndzových halušiek, dňa 29.mája 
2010 (sobota) do obce Turecká pod 
úpätím Krížnej. Možnosť individu-
álnej turistiky (Staré Hory, Maje-
rova skala, Krížna). Cena zájazdu 
10 €. Odchod z B. Štiavnice o 7,30 
hod. Bližšie info: Ing. Róbert Mel-
cer, tel.č.: 0907 522 840.
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.
Stretnutie zdravotne postihnutých 

Srdečne vás pozývame v sobotu 
29.5.2010 na 7.ročník stretnutia 
zdravotne a telesne postihnutých 
detí a mládeže na Sitne 1009m.               

 Program:
Príjemné posedenie pri guľáši 

aj s našimi hosťami, prezentácia 
kompenzačných pomôcok, ukážky 
z činnosti polície, SBS Bandog se-
cutrity, beseda s hosťami, súťaže pre 
deti, spev pri ohni za sprievodu uja 
Paľa, sokoliarske umenie, Skupina 
historického šermu z kráľovského 
mesta Krupina " Vlčí tesák "

Organizačné pokyny:
Stretnutie je o 10,00 hod. v Ban-

skej Štiavnici pred CBA marketom 
na sídlisku Drieňová. Odtiaľ sa 
presunieme na Sitno autami a kto 
bude chcieť a vládať, pôjde pešo od 
Počúvadlianskeho jazera. Tešíme sa 
na vás!
Vedecká hračka

Dovoľujeme si Vás pozvať na ver-
nisáž výstavy Vedecká hračka, ktorá 
sa uskutoční v utorok 1. júna 2010 
o 13.00 hod. vo výstavných priesto-
roch Kammerhofu SBM v B. Štiav-
nici. Výstava Vedecká hračka potr-
vá od 1. do 30. júna 2010. Otvorená 
bude každý deň, okrem nedele v 
čase od 8.00 do 16.00 hod. Tešíme 
sa na stretnutie pri hračkách, reš-
pektujúcich a využívajúcich fyzi-
kálne zákony.
Poďakovanie

Na človeka občas doľahnú ťažké 
chvíle. Medzi najčastejšie patrí ne-
moc. V takej chvíli si človek najviac 
cení pomoc, ktorej sa mu dostane. 
Aj ja za nedávnu poskytnutú po-
moc a starostlivosť chcem vysloviť 
úprimné poďakovanie: LSPP, ZZS a 
celému osadenstvu Interného odd. 
v našom meste. S veľkou vďakou 
Božena Petríková.

Blahoželanie

V mesiaci apríli sa dožila krás-
neho životného jubilea 70 rokov 
pani Anka Debnárová, dlhoročná 
predstaviteľka postavy „Cirónička“ 
salamandrového sprievodu. Preto 
dovoľte, aby sme Vám milá Anka 
touto cestou poďakovali za Váš 
krásny a vrelý vzťah k baníctvu ako 
aj k nášmu krásnemu mestu. Súčas-
ne Vám prajeme veľa, veľa zdravia, 
pohody, dobrého elánu, aby ste ešte 
veľa rokov svojou účasťou, spevom 
a vynikajúcim kuchárskym ume-
ním spríjemňovali život občanov 
nášho mesta. 

želajú salamandrovníci

Spomienka...

Na Janku Doletinovú
Dňa 14.5.2007 v neznámy svet 

odišla si spať, zaplakal každý, kto 

mal ťa rád. Čas plynie, bolesť stále 
trápi, ale teba nám už nikdy nena-
vráti. Tí, čo ste ju poznali, venujte 
jej tichú spomienku. S láskou spo-
mína manžel a dcéry s rodinami.

„More lásky 
si sebou vzal, 
hory bolesti za-
nechal, prázd-
no je tam, kde 
znel Tvoj hlas, spomienka na 
Teba zostáva v nás.“

Dňa 30.5.2010 uplynie 2 
smutné výročie, čo nás na-
vždy opustil náš milovaný 
syn, manžel, otec, brat, švagor 
a príbuzný Ľubomír Hrnčiar. 
S láskou spomínajú všetci, 
ktorí ho milovali. Ďakujeme 
všetkým, ktorí na  neho neza-
budli. Smútiaca rodina. 

„Dotĺklo dob-
ré srdce, utíchol 
milý hlas, po-
klesli pracovité 
ruky, čo životom 
viedli nás. Odišiel nám človek 
vzácny, drahý a s dušou plnou 
nevšedných krás, ktorého sme 
tak veľmi radi mali a ktorá 
tak veľmi ľúbila nás.“ 

S úctou a láskou si dňa 
30.5.2010 pripomenieme 10. 
výročie úmrtia našej drahej 
mamičky, starkej a prastarkej 
Kataríny Kleinovej. Tí, ktorí 
ste ju poznali, venujte jej spo-
lu s nami tichu spomienku. 
Smútiaca rodina. 

Dňa 12. 
mája 2010 
sa dožila 
k r á s n e h o 
ž i v o t n é h o 
jubilea 70 
rokov milovaná manželka, 
matka, stará matka p. Helena 
Tenkelová z Banskej Štiavni-
ce. Do ďalších rôčkov života 
ešte veľa svižných krokov a 
veľa zdravia, šťastia a opti-
mizmu z úprimného srdca 
želá manžel Michal, synovia 
Ivan s Jankou, Ľubo s Ivet-
kou, vnučky Ivanka, Domini-
ka, Denisa a vnuk Roman. 

OZNAMY

Oznamy
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MÚZEÁ
starý zámok
 utorok- nedeľa 8:00 - 16:00

nový zámok
 streda - nedeľa
 8:00 - 16:00

galéria J. Kollára
 streda - nedeľa 8.00 - 16.00

mineralogická expozícia
streda - nedeľa, 8:00 - 16:00
8:00 - 16:00
kammerhof
 pondelok - piatok 8:00 - 16:00

štôla glanzenberg
 utorok, štvrtok, sobota, 13.00 
 objednať deň vopred
múzeum vo svätom antone

 pondelok - zatvorené
utorok - sobota 8.00 - 15.00

Múzeá otváracie hodiny

90 rokov organizovaného poľov-

níctva na Slovensku

Pod týmto názvom bola pri prí-
ležitosti Medzinárodného dňa mú-
zeí 18. mája 2010 vo svätoanton-
skom kaštieli sprístupnená výstava 
o histórii slovenskej poľovníckej 
organizácie. V roku 1920 vznikol 
hlavne z iniciatívy armádneho ge-
nerála Dr. Jána Červíčka Lovecký 
ochranný spolok pre Slovensko. 
Za prvoradé úlohy spolku patrilo 
zveľadenie stavov zveri, boj proti 
pytliactvu, záchrana ohrozených 
druhov a ich životného prostre-
dia.  Zásluhou spolku sa podarilo 
zachrániť i také druhy, akými sú 
kamzík, medveď, drop,...Dnes – po 
90 rokoch sa poslanie poľovníckej 
oragnizácie v mnohom nezmenilo 
–  za tých 90 trokov sa podarilo 
zlepšiť početnosť i druhovú sklad-
bu zveri, životné prostredie zveri 
a zveľaďovať poľovnícku kultúru. 
Slovenská poľovnícka organizá-
cia je dnes vo svete uznávaná a 
uvádzaná ako príklad ostatným 
krajinám.  Práve začiatom  roka 
2010 bola vytvorená Slovenská 
poľovnícka komora, ktorá zastre-
šuje všetky poľovnícke subjekty 
na Slovensku. Na vernisáži výsta-
vy sa zúčastnili i významní hostia: 
minister pôdohospodárstva SR 
Ing. Vladimír Chovan, poslanec 

NR SR a prezident Slovenského 
poľovníckeho zväzu i Slovenskej 
poľovníckej komory Ing. Tibor 
Lebocký, generálny riaditeľ lesníc-
kej sekcie MP SR Prof. Ing. Július 
Novotný, Csc, organizačný riadi-
teľ Lesov SR Ing. Ľubomír Veselý 
a mnohí ďalší. Po mnohých ro-
koch na výstave prezentujeme aj 
unikátne impozantné veľkoploš-
né uhľomaľby (300x234cm) Otta 

Recknagela i olejomaľby Franza 
Xavera Pausingera s motívmi jele-
ňa., diviaka, medveďa, hlucháňa i 
kamzíkov. Výstava potrvá do kon-
ca septembra a vzhliadnuť ju budú 
môcť i návštevníci už jubilejného 
20. ročníka Dní Sv. Huberta – 4. a 
5. septembra. Na výstavu srdečne 
pozývame i čitateľov Štiavnických 
novín.    

Marian Číž

V službách prírode 

Projekt "Nájdi si svoju babičku, 

deduška"

13. mája 2010 do nášho zariade-
nia na Špitálskej ulici 3 zavítali žia-
ci Základnej školy Jozefa Horáka v 
Banskej Štiavnici.

26 žiakov z 5.B., vedených tried-
nou učiteľkou p. Ing. Margitou 
Mojičkou, sa zoznámilo s našimi 
obyvateľmi a životom v našom za-
riadení. Väčšina z nich ešte nemá  
žiadne skúsenosti s prostredím, v 
ktorom sa poskytujú sociálne služ-
by seniorom či ľuďom z rôznych 
dôvodov  odkázaným na pomoc 
iných.  

Žiaci sa predstavili prostredníc-
tvom malého kultúrneho progra-
mu, pripravili si pre nás aj malé 
pozdravy a kvetiny. Stretnutie 
predznamenalo vzájomnú spolu-
prácu, v ktorej sa dve celkom roz-

dielne generácie môžu navzájom 
obohacovať hoci len naozajstným 
ľudským  kontaktom. A práve pre-
to majú takéto stretnutia zmysel.

 

Mgr. Andrea Kočalková, sociálna pracov-

níčka Domova MÁRIE

Aktivity Domova Márie
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Slávnostná vernisáž výstavy „V službách prírode“ v kaštieli vo Sv. Antone

Žiaci zo ZŠ J. Horáka potešili seniorov programom a kvetmi
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Viac info: Mestský úrad, oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, info: tel.č.:045/290 9009 kultura2@banskastiavnica.sk

Poznaj svoj región - poznaj sám seba
Štvrtá časť súťaže Z rozprávky do rozprávky po Európskej únii

ROZPRÁVKA

Velikánsku knižku mám, pred se-
bou ju otváram .... touto vetou za-
čínala teta Viera Bálintová čítať ne-
deľné rozprávky vždy o ôsmej ráno 
v Slovenskom rozhlase. Otec čistil 
sporák, mama začínala pripravo-
vať nedeľný obed a my so sestrou 
sme v posteli pod veľkou perinou 
počúvali....

Prečo očarúvajú rozprávky nielen 
milovníkov rozprávok, ale i vedcov, 
odborných znalcov rozprávok celé-
ho sveta? Čím prekvapujú, aký nový 
zážitok prinášajú ? Predovšetkým 
pútajú svojím bohatstvom a roz-
právačským umením. Vanie z nich 
vôňa krajín, z ktorých pochádzajú, 
kde sa po dlhé stáročia rozprávali 
v chalúpkach aj v hrdých domoch. 
Niet človeka na celom svete,

ktorý by nepočul alebo nečítal 
rozprávky. V rozprávkach deti pre-
žívajú svoje bezstarostné detstvo 
a dospelí sa prostredníctvom nich 
vracajú do svojho detstva. V roz-
právke sa každá krivda napraví, 
každá bolesť utíši, srdiečko pookreje 
a rozum poučí.

Každý, kto číta rozprávky, pred-
stavuje si toho svojho princa, svoju 
vílu , svoju vysnenú krajinu. Keď 
ich už  pozeráme, tak musíme pri-
jímať predstavy iných. Naše pred-
stavy si vám dovolíme ponúknuť 
na podujatí – Z rozprávky do roz-
právky po EÚ. Tento projekt si určil 
tri základné ciele – poznávať svoj 
región ( prísť so svojimi deťmi na 
miesta historicky, prírodne a kul-
túrne vzácne nielen pre nás, ale pre 
celý svet) – cez rozprávky sa zno-
va vrátiť do detstva a cez autorov 
rozprávok priblížiť si aj krajinu ich 
pôvodu.

Prvý ročník bude vo Svätom An-
tone 5.6.2010 – budeme hrať štyri 
rozprávky a predstavíme štyri kraji-
ny.Jeden z najväčších rozprávkárov 
sveta H.CH.Andersen pochádza z 
.......................Jeho rozprávku Hlú-
py Jano naštudovala Ľ.Klimková 
so svojimi žiakmi v Základnej ume-
leckej škole v B.Štiavnici. V tejto 
rozprávke sa pytači k princeznej 
dostanú na živých koňoch ale sa aj 
dozviete aké prekvapenie pripravil 
pre princeznú Jano. Túto rozprávku 

si môžete pozrieť na .....................
Už v časoch Karla ................. v 

Čechách začali mať vodníci prob-
lémy so životným prostredím, a 
preto museli vyjsť z riek von a tak 
ako my teraz, tak oni vtedy, boli 
nútení sa rekvalifi kovať  a prijať 
také povolania v ktorých sa aspoň 
trochu voda nachádza – na pod-
vodníkov, zá-vodníkov .Vodnícku 
rozprávku naštudovali staršie žiač-
ky ZUŠ pod vedením K.Burdovej. 
Fontána, pri ktorej si usporiadali 
vodníci konferenciu, sa nachádza 
na  ......................

James M.Barie sa síce narodil v 
Škótsku, ale väčšinu svojho života 
prežil v .....................Kto z nás by 
nepoznal príbehy Petra Pana. My 
sme vybrali príbeh – Peter, Wendy 
a ........................, ktorý nacvičili v 
Centre voľného času na Drieňovej 
deti z Červeného jabĺčka a Texasiek 
pod vedením Zlatky Berešíkovej a 
tety Hany.

Ákos Tordon nie je pre nás veľ-
mi známym autorom, ale očarila 
nás takmer moderná Baba Jaga so 
železným nosom.Túto rozprávku 

naštudovali profesionálni herci – 
Juraj Haviar z ................ Zvolen a 
študentka dramaturgie Akadémie 
umení v Banskej Bystrici Janka 
Janove. A ako chutí Maďarsko, si 
v Starom hostinci môžete okošto-
vať.SOŠ OaS z Banskej Štiavnica 
vám pripravili známy sladký dezert 
Somlóy  ............... a slaný koláč Toki 
pompos.

Scény a všetky kostýmy do roz-
právok pripravila mladá výtvar-
níčka, absolventka bábkárskej scé-
nografi e

VŠMU v Bratislave – Michaela 
Getlerová.

Tešíme sa na vašu návštevu, pre-
tože vo Svätom Antone sa toto pod-
ujatie bude konať asi až o 12 rokov. 
Na budúci rok vás budú čakať ďal-
šie štyri rozprávky z iných štyroch 
krajín EÚ. ale určite sa budú hrať v 
Banskej Štiavnici.

( Doplňte vybodkované miesta v 

texte  a svoje odpovede pošlite do 

redakcie Štiavnických novín. Víťaz 

vyhráva 4 vstupenky na toto pod-

ujatie)

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 pracujú samé ženy. Keď vedenie továreň jedného dňa zrad-
ne opustí, rozhodnú sa ženy dať dokopy svoje odstupné a urobiť konečne niečo radikálne – najmú si zabijaka, aby sa za ne pomstil. Zádumčivá 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 viníkov, ale i fi nálnej satisfakcie. Bláznivá 
fraška v tom najlepšom zmysle slova s ľahko anarchistickou náladou, kde sa strieda je-
den 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.

Štvrtok 3.6. 

MILOŠ FORMAN  CO ŤE NEZABIJE...
ČR, 2009, 110 min.MP 15, Vstupné: 2 eurá, Začiatok premietania: 18:30 hod.
Životný príbeh Miloša Formana, veľkého českého režiséra. Čo ťa nezabije, to ťa posilní. 
Príbeh o krutosti, o strate rodičov a synov, o sile premôcť zlé prízraky, o túžbe uspieť a 
byť slobodný.
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POS – Pracovisko Banská Štiav-
nica a mesto Banská Štiavnica 19. 
apríla v Kammerhofskej kaplnke 
pripravili ďalšie podujatie zo série 
predstavovaní talentovaných štiav-
nických rodín. Tento raz to bola 
rodina Anky a Milana Debnárov-
cov, ktorých asi čitatelia ŠN dobre 
poznajú. Tento manželský pár je 
známy svojimi hereckými a spe-
váckymi vystúpeniami na rôznych 
kultúrnych akciách. Pán Milan 
je aj zdatný harmonikár. Vtipné 
vlastné autorské scénky, humorné 
častušky i ľudové piesne pobavili 
už nejedno publikum, aj to v Kam-
merhofe. Ich hudobný a spevácky 
talent zdedili deti i vnúčence. Na 
stredajšom podujatí sa predstavil 
syn Dušan, člen Mestskej polície, 
ktorého prišiel povzbudiť aj jeho 
šéf – JUDr. Dušan Lukačko a po-
slanec MsZ Ing. Marián Zimmer-
mann.   P. Debnár popri svojej 
náročnej práci relaxuje spevom v 
rôznych hudobných zoskupeniach. 

Publiku ponúkol  známe piesne z 
repertoáru Karla Gotta, Jara Filipa, 
Karla Černocha i Honzu Nedvěda,  
zvládol ich na výbornú. Hudobný 
sprievod zabezpečoval Ján Šemo-
da. Páčili sa aj duetá, ktoré zaspie-
val spolu s manželkou Dášou. Z 
ich troch detí sa hudbe venuje syn 
Dušan a dcéra Patrícia. Dušan ml. 
nielen spieva a hrá na gitare, ale 
skladá aj vlastné piesne. Patrícia 
má za sebou úspešné vystúpenia 
na rôznych podujatiach a čaká ju 
štúdium na konzervatóriu. Hudbu 
si zvolila za svoj životný údel. S 
bratom Dušanom sú výborne zo-
hratí, čo dokumentovali aj na tom-
to podujatí.

   Hudobné čísla striedali básne o 
Štiavnici v podaní Márie Buchhol-
cerovej a vtipné verše Mariky Pet-
rovej.

Na záver viceprimátor Ing. Ju-
raj Čabák odovzdal rodine Deb-
nárovcov knihu Banská Štiavnica 
na starých fotografi ách a Mgr. 

Petrová sa poďakovala kytičkami 
a drobnými spomienkovými dar-
čekmi. Pani Anka dostala sošku 
anjela, ktorý bude symbolicky roz-
prestierať ochranné krídla nad jej 
najbližšími. Vnučka Patrícia  si  k 
15.narodeninám zalistuje v kni-
žočke s múdrymi radami do ži-
vota. Všetkým účinkujúcim patril 
vrelý potlesk preplnenej Kammer-
hofskej kaplnky.

Debnárovci si uctili publikum 
chutnými domácimi koláčikmi a 
pohárikom vína.

Z podujatia, nad ktorým pre-
vzal záštitu primátor mesta Pavol 
Balžanka,  sme odchádzali s výbor-
nou náladou a s prianím všetkým 
Debnárovcom, aby im láska k hud-
be a rodinná svornosť vydržali ešte 
dlhé roky.

ŠN

Rodinný večer Debnárovcov

Písal sa rok 1941, keď v mrazivom 
prítmí januárového podvečera po-
ložila neznáma mladá žena na scho-
dy prešovského kostola dve deti. 
Zakrútené iba v deke so strohým 
odkazom ,,Robte s nimi, čo chcete“. 
Ľuďom prichádzajúcim na rannú 
omšu sa naskytol  srdce drásajúci 
pohľad. Ivanko mal vtedy necelé tri 
rôčky a Anička len deväť mesiacov.

,,Neprináleží mi nikoho súdiť. 
Najhlbšie jazvy svojej duše som za-
hojila láskou a odpustením,“ pove-
dala s odstupom času pani Anička 
Debnárová. Nájdené deti skončili v 
košickom sirotinci. Cez vojnu ich 
nebolo čím živiť, a tak ich rozdávali 
po domoch, do služby. Štvorroč-
ná Anička sa nevedno ako ocitla v 
Prenčove. Maličká pastierka, sirôtka 
viac bitá ako sýta. Veru neraz tajne 
na pasienke odchlipla mliečka pria-
mo spod kravky, alebo riskujúc bit-
ku, vzala z kurína vajíčko. A koľko 
dreva sa nanosila na tom útlom chr-
bátiku. ,,Nikdy som nespala v det-
skej postieľke, nikto ma nepohladil, 
nespýtal sa, čo ma bolí. Niekedy ma 
vyviezli do hôr, kde sa pásli ovce a 
nechali ma tam so stádom samu 
bez jedla aj dva dni. Vraj zabudli. 

Na mne nezáležalo, ale keď sa pobili 
barany a jeden uhynul, strašne ma 
zbili. Koncom vojny gazdovi zhore-
la maštaľ. Ja som spávala vo válove 
pre dobytok. Vtedy niekto vykríkol, 
že je tam  malá slúžka. Jeden vojak 
ma zachránil, pričom sa mu chyti-
li horieť šaty. Ešte ma stihol hodiť 
gazdovi do náručia a potom v hroz-
ných bolestiach umrel. Neviem jeho 
meno, ani to, na ktorý hrob mám 
položiť kvietok, ale všetko ostatné 
si pamätám ako dnes.“ Anička sa 
zhlboka nadýchla, utrela si slzy a 
pokračovala. ,,Celá dedina vede-
la, ako so mnou zaobchádzajú, tak 
ma  dali druhým gazdom. Tam som 
smela spávať pod pecou, ale lepšie 
som sa nemala. Štát občas prideľo-
val sirotám šatstvo, to však dali ro-
dine a mne sa ušli len staré handry. 
V zime sme chodili do školy, bola 
2km vzdialená. Premrznutá, nôžky 
zakrútené v onuckách, o topánkach, 
či desiate som mohla len snívať. A 
akoby nás život nebil dosť, pridal 
sa aj pán učiteľ a pán farár. Tí nás 
trestali trstenicou po holom tele, len 
tak, zo zvyku, aj keď sme nič neuro-
bili a nadávali nám, že sme hnusné 
zlezy sirotské. Nikto nás nezastal. 

Každú noc som plakala, pýtala sa, 
prečo ja nemám rodičov, prečo to 
takto musí byť. Až za Gottwaldovej 
vlády vyšlo nariadenie pozbierať 
nás a umiestniť do detských domo-
vov. Tam mi bolo dobre.“ Anička 
spomína, aká len bola šťastná, keď 
si ju kuchárky, alebo vychovávateľ-
ky brávali na sviatky domov. Milé, 
skromné a prítulné dievčatko s 
kučeravými vláskami si každý ob-
ľúbil. Postupne ako rástla, ocitla sa 
v Horovciach, Kremnici a Brezne. 
Vyučila sa v mliekárňach vo Zvo-
lene. ,,Vôbec som netušila, že mám 
rodinu a súrodencov, ani to, že moja 
mama nedala súhlas k adopcii, keď 
o mňa prejavila záujem rodina jed-
ného váženého profesora. V Brezne 
som spoznala pani vychovávateľku 
Marienku Kriekovú z Očovej. Ona 
mi prvýkrát povedala, že nie som 
sirota. Rozhodli sme sa hľadať moju 
rodinu. Písali sme listy na všetky 
strany, aj do zahraničia. Mala som 
14 rokov a rozplakala som sa od 
šťastia, keď som sa dozvedela, že 
mám mamičku. Prvé mi napadlo, 
že mi bude mať kto požehnať, ak sa 
raz budem vydávať. Marienka ma 
vyobliekala, kúpila lístok a s malým 

kufríkom posadila na rýchlik. V tú 
noc som prvýkrát uvidela svojich 
súrodencov Grétku a Ivana, aj šty-
roch ďalších, ktorí k nim pribudli. 
Dones sa všetci stretávame a máme 
sa radi.“ Dospievajúca Anička si 
kamienok po kamienku skladala 
mozaiku svojho osudu. No musela 
sa zmieriť s tým, že niektoré miesta 
v nej ostanú prázdne. Nech sa ako-
koľvek snažila, v maminom srdci 
pre ňu lásky nebolo, práve naopak...  

     Príbeh Aničky Debnárovej 
by bol témou na rozsiahly román. 
Všetky jazvy jej detstva nemožno 
vtesnať do jedného článku. Mená 
tých, ktorí ich spôsobili, sme zámer-
ne neuviedli. Anička im vo svojej 
nekonečnej dobrote dávno odpusti-
la. ,,Ako dieťa som najviac túžila po 
rodine. Dnes ju mám. A rodinou sú 
mi všetci dobrí ľudia.“ Šťastie a lásku 
našla, aj bez maminho požehnania, 
po boku milujúceho manžela Mila-
na. Tešia sa slnečnej jeseni života, 
zo svojich detí, vnúčat i pravnúčat, 
spievajú a pečú prekrásne torty a zá-
kusky pre radosť príbuzných, pria-
teľov a známych. Ich domov stále 
rozvoniava vanilkou a láskou.

Janka Bernáthová   

Skutočný príbeh Aničky Debnárovej

F
o

to
: J

. B
e

rn
á

th
o

v
á

Rodina Debnárovcov
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IV. liga – dospelí 22.kolo:

D. Strehová - B. Štiavnica 2:2 (1:0), 

góly: Hanzlík P., Kminiak 

Budinský V. – Kuruc, Čiliak, 
Mayer, (82’ Rusnák), Dulaj A., 
Drexler, Necpal, Hanzlík P., Ba-
rák N., Budinský D., (70’ Lupták), 
Kminiak

V priemernom stretnutí uhrali 
naši hráči cennú remízu. Je to v 
jarnej časti 1. bod, ktorý sme zís-
kali z vonku. 
II. trieda dospelí: Gólová paráda 

Hanzlíka P. 

B. Štiavnica „B“ – Ostrý Grúň 4:1 

(1:1), góly: 40, 72, 84’ Hanzlík P., 

81’ Dulaj M.

Kraják – Kuruc (46’ Potančok), 
Žikla (46’ Beňadik), Mališ, Han-

zlík A., Hanzlík P., Hudák (46’ 
Rusnák), Binder, Boroška (29’ 
Ferenčík), Dulaj M., Kružlic (46’ 
Lupták)

V priemernom stretnutí sa pre-
sadili naši hráči, až v 2. polčase a 
potvrdili rolu favorita. Bravúru 
predviedol Hanzlík P., keď každý 
jeho gól pohladil dušu futbalového 
fanúšika. Hostia začali stretnutie 
vo veľkom štýle. Už v 5’ samostatný 
únik zlikvidoval bravúrne Kraják. 
O minútu, neskôr zahodil útočník 
hostí obrovskú gólovku, keď zostal 
5 m od brány úplne sám, široko 
ďaleko žiadny obranca, no tak sa 
zľakol šance, že nevedel, kde je se-
ver a Kraják si loptu zobral spod 
jeho roztrasených nôh. V 21’ išli 
hostia do vedenia po našej chybe v 
obrane. Do polčasu vyrovnal tiah-
lou strelou z 20 m k tyči trojgólový 
strelec. V 2. polčase sme jasne boli 
lepším mužstvom a zaslúžene sme 
získali 3 body.   
IV. liga dorast: 

Tomášovce - B. Štiavnica  

Naši hráči na stretnutí neodces-
tovali.

II. liga SŽ – B. Bystrica - B. Štiavni-

ca 9:0 (1:0)

MŽ – B. Bystrica - B. Štiavnica 2:2 

(0:1), góly: Chovan, Binder Št.

Kam na futbal?
IV. liga 23. kolo 30.5. o 17. hod. 

V. Blh - B. Štiavnica
IV. liga 23. kolo 23.5. o 17. hod. 

Tisovec - Št. Bane
II. trieda 21. kolo 29.5. o 17.hod. 

Jesenské - B. Štiavnica „B“ 
IV. liga dorast 23. kolo 29.5. o 

17. hod. Jesenské - B. Štiavnica
II. liga SŽ a MŽ 23. kolo 29.5. o 

10 – 12.hod. Tisovec - B. Štiavnica

FUDO

ŠPORT

1.  CSM Tisovec  21  15  3  3  52:22  48
2. Baník Kalinovo 21 13 4 4 42:22 43
3. FK 34 Brusno 21 11 6 4 54:26 39
4. Poltár 22 11 6 5 52:28 39
5. Podlavice 21 11 4 6 50:29 37
6. Štiavnické Bane 21 10 6 5 42:29 36
7. Žiar nad Hronom 21 10 5 6 39:36 35
8. MFK Revúca 22 7 3 12 33:36 24
9. Banská Štiavnica 21 5 9 7 30:37 24

10. Hliník nad Hronom 21 7 1 13 36:52 22
11. Dolná Strehová 21 5 3 13 24:49 18
12. FC 98 Hajnačka 20 4 5 11 31:57 17
13. Veľký Blh 21 4 4 13 17:46 16
14. FC Slovan Divín 22 5 1 16 29:62 16

1.  Strojár Krupina  20  15  2  3  44:16  47
2. SPARTAK Hriňová 20 12 7 1 54:22 43
3. Baník Veľký Krtíš 20 12 2 6 61:31 38
4. FK Šalková 20 10 7 3 49:20 37
5. Banská Štiavnica 21 9 2 10 41:44 29
6. FK Jesenské 20 8 4 8 51:47 28
7. Hodruša-Hámre 21 8 3 10 51:58 27
8. FK Mesta Tornaľa 20 8 3 9 30:41 27
9. Slovan Tomášovce 21 9 0 12 47:64 27

10. Hliník nad Hronom 21 7 0 14 38:45 21
11. Slovan Kúpele Sliač 18 6 3 9 44:65 21
12. Poltár 21 6 2 13 38:62 20
13. ŠK Selce 18 6 1 11 46:60 19
14. Rimavská Sobota 19 4 4 11 34:53 16

Kariéra

Služby

Zvonku cenný bod

Dňa 15.5.2010 sa v 50 m bazéne 
v Žiline konali Majstrovstvá stre-
doslovenskej oblasti v plávaní. Na 
plaveckých pretekoch sa zúčast-
nili pretekári z plaveckých klubov 
zo Žiliny, Liptovského Mikuláša, 
Ružomberka a Rimavskej Soboty. 
Medzi nimi nechýbali ani plavci 
Plaveckého klubu Banská Štiavni-
ca ktorí si viedli úspešne. Prináša-
me výsledky:  
Adamský Marián – r. 1994

50 m voľ.sp - 26.71     3.
100 m prsia - 1:12.11   1.
200 m prsia - 2:40.70   1.
100 m motýľ - 1:02.56   2.
200 m poloha - 2:27.22  1.

Berlanský Matúš – r. 1997

50 m voľ.sp - 30.69      4.
100 m voľ. sp- 1:07.76   3.
100 m znak - 1:18.06     1.
200 m znak - 2:41.61     1.
100 m prsia - 1:24.98    2.
200 m prsia - 3:00.48    2.

Doletina Dárius  - r. 1995

50 m voľ.sp - 28.99      10.
100 m vol. sp - 1:04.60   8.
100 m motýľ - 1:13.42     6.
200 m poloha - 2:39.83    4.
400 m poloha - 6:07.00    3. 

Hriňák Dávid – r. 1993

100 m motýľ - 1:04.24     3.
50 m voľ.sp. - 27.96      6.
100 voľ.sp. - 1:02.05   5.
200 voľ.sp. - 2:17.73    3.

Ernek Matej – r. 1998

50 voľ.sp - 32.56        3.
100 vol. sp - 1:10.98    3.
100 znak - 1:25.38       3.
100 motýľ - 1:22.74      4.
200 motýľ- 3:05.35       3.

Konečný Marek – r. 1994

100 prsia - 1:23.13     6.
200 prsia- 3:02.81      5.

Longauer Jakub – r. 1997

50 voľ. sp - 33.18        9.
100 voľ. sp - 1:14.44     9.
200 voľ. sp - 2:46.45     3.
100 znak - 1:26.85        5.
100 motýľ - 1:33.97       2.

Orság Dalibor - Daniel – r. 1998

50 voľ. sp - 34.63     8.
100 prsia - 1:34.55    2.
200 prsia - 3:27.73    3. red

Majstrovstvá stredoslovenskej oblasti v plávaní

Dňa 24. 4. 2010 sa konali vo 
Vranove nad Topľou 18. Maj-
strovstvá Slovenska v pretláčaní 
rukou. Medzi súťažiacimi zo Slo-
venska nechýbali ani naši borci z 
AWK Banská Štiavnica, ktorí si 
viedli veľmi úspešne. Prinášame 
výsledky: 
Kategória do 70 kg: 

Pavol Gettler: 2. miesto ľavá 
ruka, 6. miesto pravá ruka
Kategória do 85 kg:

Roman Tenkel: 1. miesto ľavá 
ruka, 4. miesto pravá ruka

Michal Kyjovský: 3. miesto 
pravá ruka
Kategória do 95 kg:

Radoslav Dobrovič: 2. miesto 
ľavá ruka, 2. miesto pravá ruka

K dosiahnutým výsledkom našim 

borcom blahoželáme!

18. Majstrovstvá Slovenska 
v pretláčaní

Directreal Top hľadá pre svojich  
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

Hľadám spolupracovníkov na  

predaj nehnuteľností, zn.serióznosť, 
tel.č.: 0902 882 707

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

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

Vykonávam búracie a výkopové  
práce a rekonštrukciu budou, tel.č.: 
0944 164 590

Realitná kancelária hľadá pre svo- 

jich klientov nehnuteľnosti na pre-
daj v Banskej Štiavnici a okolí. Bliž-
šie info na www.euroroyal.sk alebo 
na tel.č.: 0918 604 512 

ČSOB – Stavebná sporiteľňa – hy- 
potéky, stavebné úvery, spotrebiteľ-
ské úvery, stavebné sporenia. Bližšie 
info: 0918 604 512

Kosenie záhrad a pílenie dreva na  
klátiky, tel.č.: 0908 655 270

Prijmem čašníčky, tel.č.: 0944  
164 590

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

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 prihlásiť  
na: allcom@allcom.sk, tel.č.: 0905 
157 008

Inzercia

Vykupujem staršie PB fľaše,  
platba v hotovosti, tel.č.: 0907 
636 771

Predaj nových prázdných PB  
fl iaš. Tel.č.: 0907 437 492

Kúpim staré knihy, tel.č.: 0918  
344 558
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Roman Tenkel
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INZERCIA

Chcete predať 
svoju nehnuteľnosť? 

Právny poraden-
ský servis a predaj 
zariadime za Vás! 

Info: 0902 882 707, 
045/691 23 26

Ponuka prác realizo-
vaných fi rmou Bojari:

- stavebné práce
- opravy, nátery a výmena 

strešných plášťov
- stavanie, opravy a demolácie 

komínov
- kompletné zatepľovanie, vý-

mena a renovácia okien
- výškové práce všetkého dru-

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

dení na neprístupných miestach
- pílenie a opilovanie stromov 

horolezeckou technikou
Kontakt: 0905 807 834, 0904 

334 390

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 ces- 
tou 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

Vykupujem zlomkové zlato,  
tel.č.: 0914 138 988  

Predám karisieť 2 x 3, 4 x 20 x  
20, tel.č.: 0908 531 348

Predám zachovalý detský bi- 
cykel zn. Author, cena 50 €, málo 
používanú el. gitaru + Combo zn. 
Benringer GM 108, cena 100 €, za-
chovalý el. klavír Privia PX – 100, 
Casio, 8 oktáv, 88 kláves s kladiv-

kovou mechanikou a dynamikou 
úderu + stojan, cena 600 €, tel.č.: 
0902 208 152 

Kúpim Simson Enduro S – 51  
bez ŠPZ, tel.č.: 0908 655 270

Hľadám spolubývajúceho – cu  
za 5 Eur/1deň, tel.č.: 0914 258 523 

Inzercia


