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

cena 0,30 € 

V dňoch 13.-15. mája 2011 sa 
konali v Holandsku, v meste 
Heerlen 14. Európske baníc-
ke a hutnícke dni. Na tomto 
významnom európskom ba-
níckom podujatí sa zúčastnili 
aj zástupcovia „Združenia ba-
níckych spolkov a cechov Slo-
venska“, ktorého členom je aj 
Banskoštiavnicko-hodrušský 
banícky spolok. 

Tento spolok reprezentovali: Ing. 
Richard Kaňa (predseda spolku) s 
manželkou, Ing. Erik Sombathy, 
Ing. Jozef Karabelly, RNDr. Eva 
Matoušeková a Miloš Káčer. 

V rámci týchto dní sa uskutoč-
nilo prijatie zástupcov všetkých 
zúčastnených spolkov a cechov na 
radnici mesta Heerlen. Na tom-

to stretnutí pozdravili všetkých 
zúčastnených zástupcovia nášho 
spolku v mene slovenských baní-
kov a k pozdravu sa pripojil aj doc. 
Ing. Juraj Ďurove, PhD., zástup-
ca Košického baníckeho cechu a 
mesta Košice, ktorý zároveň po-
zval všetkých prítomných na 15. 
Európske banícke a hutnícke dni, 
ktoré sa budú konať v roku 2013 v 
Košiciach na Slovensku. 

Na záver týchto dní sa uskutoč-
nil slávnostný sprievod mestom 
za účasti všetkých zúčastnených 
spolkov a cechov Európy. Sprievod 
spestrovali zástavy jednotlivých 
spolkov a niekoľko skupín s dycho-
vou hudbou, ktoré neustále vyhrá-
vali pochodové piesne. Sprievod sa 
tiahol celým mestom, kde ho po-
zdĺž ulíc lemovalo a pozdravovalo 

množstvo divákov až k mestskej 
radnici. Tu sa ku všetkým prítom-
ným prihovoril a pozdravil ich pri-

mátor mesta Heerlen Arno Jäger 
a predseda Európskeho združenia 
baníckych spolkov.  3.str.
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Inzercia

Blíži sa leto a úmerne s ním 
rastie aj počet kultúrnych pod-
ujatí, ktoré lákajú domácich i 
návštevníkov. Po symbolickom 
štarte letnej sezóny v podobe 
Festivalu kumštu, remesla a 
zábavy nás v júni čakajú ďalšie 
podujatia, ktoré pripravuje, 
resp. na nich spolupracuje MsÚ 
– oddelenie kultúry, cestovné-
ho ruchu a športu.

Ešte pred začiatkom júna, 28. 
mája, sa od 16.00 hod. v priesto-
roch Kultúrne centra uskutoční 
podujatie s názvom Hafi rovica. 

Určené je všetkým, ktorí majú zá-
ujem o ľudový tanec a chceli by sa 
nenásilnou formou nielen o ňom 
dozvedieť čosi nové, ale sa ho aj 
naučiť. Školu tanca vedie etnograf-
ka Veronika Hajdučíková (pedago-
gička ľudového tanca, umelecká 
vedúca DFS Magdalénka).

V stredu 1. júna sa v priesto-
roch Kultúrneho centra uskutoč-
ní ďalšie stretnutie pod názvom 
V pivnici s... Hosťom večera bude 
jeden z najpopulárnejších mladých 
slovenských spisovateľov Michal 
Hvorecký. Autor štyroch románov 
a niekoľkých zbierok poviedok 

nám predstaví svoju tvorbu a povie 
čosi aj z pozadia toho, ako funguje 
život mladého spisovateľa v našej 
krajine.

3. a 4. júna organizuje Región 
Sitno v Banskej Štiavnici podujatie 
Z rozprávky do rozprávky po EÚ.   
 3.str.

Jún plný zábavy pre všetkých
V stredu 1. júna sa v priestoroch Kultúrneho centra uskutoční ďalšie stretnutie pod názvom V pivnici s...

Štiavnickí baníci v Holandsku
Štrnáste Európske banícke a hutnícke dni: 13.-15. mája 2011
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Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok na 14. Európskych  baníckych a 
hutníckych dňoch v holandskom Heerlene
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Z programu primátorky

Pozvánka

Pozvánka

Mestská polícia 
informuje

Dňa 21. mája 2011 sa v kúpeľnom 
meste Dudince v areáli amfi teát-
ra uskutočnil 4. ročník podujatia 
s názvom Župné leto – otvorenie 
kúpeľnej a turistickej sezóny 2011. 
Podujatie sa konalo pod záštitou 
predsedu Banskobystrického sa-
mosprávneho kraja Ing. Vladimíra 
Maňku. Organizátori podujatia: 
Mesto Dudince, Združenie cestov-
ného ruchu Balnea Cluster Dudin-
ce a Banskobystrický samosprávny 
kraj zorganizovali popoludnie na-
bité kvalitnou hudbou, tancom a 
známymi osobnosťami.

Súčasťou podujatia bola pre-
zentácia atraktivít cestovného 
ruchu odborným návštevníkom, 
ako aj širokej verejnosti.  Atmo-
sféru podujatia dotvárali ukážky 
tradičných dvorov z obcí Hrušov 
a Sebechleby, prezentácia Banskej 
Štiavnice ako aj ďalšie atraktív-

ne podujatia charakteristické pre 
tento región. Podľa záujmu širokej 
verejnosti možno konštatovať, že 
Banská Štiavnica sa stáva pre trá-
venie voľného času čoraz zaujíma-
vejšia. Otázky návštevníkov nášho 
stánku sa týkali najmä možností 
cykloturistiky a  kultúrneho vy-
žitia. Návštevníci, ktorí chodia do 
Banskej Štiavnice pravidelne, sa 
informovali o novinkách, ktoré 
sme pripravili na letnú turistickú 
sezónu. 

Pre kúpeľných hostí i návštev-
níkov mesta Dudince bol pripra-
vený animačný program pre deti, 
tombola, ale i zabávači, speváci a 
hudobné skupiny. Týmto by sme 
sa chceli poďakovať Banskobys-
trickému samosprávnemu kraju 
za možnosť prezentovať Banskú 
Štiavnicu  v spoločnom stánku. 

IN

Župné leto v Dudinciach

Mesto Banská Štiavnica si Vás 
dovoľuje  pozvať na otvorenie 
súťažnej výstavy „Svetové de-
dičstvo očami detí 2011“, ktoré 
sa uskutoční vo štvrtok 2. júna 
2011 o 10:30 hod. vo výstavnej 
miestnosti Kultúrneho centra  
(Kammerhofská 1) v Banskej 
Štiavnici. Ide o 17. ročník už tra-
dičnej súťaže a výstavy, ktorú pre 
deti z miest svetového dedičstva 
organizuje mesto Banská Štiav-
nica pri príležitosti jeho zápisu 
do Zoznamu svetového dedičstva 
UNESCO. 

MsÚ

Ak ste na otázku z titulku odpo-
vedali „áno“, srdečne vás pozýva-
me na pokračovanie cyklu V piv-
nici s... Po Jurajovi Červenákovi sa 
tentoraz predstaví zástupca mladej  
generácie slovenských autorov Mi-
chal Hvorecký.

Michal Hvorecký (1976) vyštu-
doval estetiku na UKF v Nitre. V 
roku 2004 absolvoval semester na 
spisovateľskej Univerzite v Iowa 
City v USA. Vydal zbierky povie-
dok: Silný pocit čistoty, Lovci & 
zberači a Pastiersky list a romány: 
Posledný hit, Plyš, Eskorta a Dunaj 
v Amerike. Knihy vyšli v prekla-
doch do nemeckého, talianskeho, 
poľského a českého jazyka. Žije v 
Bratislave.

Príďte si vypočuť úryvky z po-

pulárneho autora a využite mož-
nosť pýtať sa ho priamo naživo na 
jeho tvorbu i život spisovateľa na 
Slovensku. Podujatie sa uskutoč-
ní v stredu 1. júna o 18.00 hod. v 
priestoroch Kultúrneho centra, 
Kammerhofská ul. 1. Viac info na 
www.banskastiavnica.sk. 

Máte radi dobrú literatúru?

Dňa 18.5.2011 o 12.53 hod. 
bolo na útvar MsPo oznáme-
né, že v parku na Križovatke sa 
vulgárne správa neznámy muž. 
Hliadka MsPo po príchode na 
miesto zistila, že ide o M.T. z 
Banskej Štiavnice, ktorý bol pod 
vplyvom alkoholických nápojov 
a svojím správaním vzbudzoval 
verejné pohoršenie. Priestupok 
bol riešený v zmysle zákona SNR 
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v 
znení  neskorších predpisov. 

Dňa 18.5.2011 o 14.00 hod. 
bolo na útvar MsPo oznámené, 
že v kvetináči na Ul. Kammer-
hofská na nachádza roj včiel, 
ktoré ohrozujú okoloidúcich 
ľudí. Hliadka MsPo po príchode 
na miesto zabezpečila miesto, 
aby nedošlo k ublíženiu na zdra-
ví okoloidúcich ľudí a privolala  
včelára, ktorý včely odchytil a 
umiestnil do úľa.

Dňa 21.5.2011 o 01.15 hod. 
bola hliadka MsPo privolaná 
do podniku Impresso, kde malo 
dôjsť k bitke. Hliadka MsPo po 
príchode na miesto zistila, že 
M.Š z Banskej Štiavnice fyzicky  
napadol D.Š. z Banskej Štiavnice. 
Vec je v riešení OO PZ. 

Dňa 20.5.2011 v dopolud-
ňajších hodinách bolo na útvar 
MsPo opäť oznámené, že ten-
tokrát v záhrade  na Ul. 1.mája  
sa nachádza opäť roj včiel, kto-
ré ohrozujú obyvateľov domu. 
Hliadka MsPo zabezpečila vče-
lárov, ktorí roj včiel odchytili a 
umiestnili do úľa.

V dňoch 20.5.2011 a  21.5.2011 
Mestská polícia zabezpečovala 
počas konania Festivalu kum-
štu, remesla a zábavy na Starom 
zámku  verejný poriadok ako aj 
bezpečnosť a plynulosť cestnej 
premávky. 

Jozef Mego

poverený dočasným vedením MsPo

23.5. Pracovná porada s pracov-
níkmi Mestskej polície v Banskej 
Štiavnici. 

Príprava a kompletizovanie 
materiálov na rokovanie MsZ. 
24.5. Pracovné stretnutie k rie-
šeniu problematiky fi nančného 
usporiadania Regionálnej ne-
mocnice, n. o. 

Uskutočnilo sa rokovanie XIV. 
Snemu Združenia historických 
miest a obcí Slovenska v Banskej 
Štiavnici.  
25.5. Pracovné stretnutie so zá-
stupcami Banskoštiavnicko-hod-
rušského baníckeho spolku k po-
žiadavke na vyhotovenie sochy 
Nácka.

Pracovné stretnutie k riešeniu 
problematiky sídla spoločnosti 
Mestské lesy Banská Štiavnica, 
s.r.o.
26.5. Zasadnutie Mestského za-
stupiteľstva v Banskej Štiavnici. 
27.5. Pracovná porada k riešeniu 
projektov.
28.5. Slávnostné prijatie účastní-
kov pomaturitného stretnutia v 
obradnej sieni. 

Slávnostné prijatie občanov 
nášho mesta v obradnej sieni v 
budove Radnice pri príležitosti 
oslavy ich životných jubileí.

Andrea Benediktyová 

Memoriál M. Buzalku
Dňa 4.6.2011 o 10,30 hod. sa 

uskutoční na Ranči Nádej „Me-
moriál Michala Buzalku“ k 20. vý-
ročiu fi rmy Binder. Program: Ďa-
kovná sv. omša, celebruje Marian 
Kuff a, koncert súrodencov Jen-
druchovcov a priateľské westerno-
vé preteky. Bližšie info: 0911 806 
499, al. www.rancnadej.sk. 
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Slávnostné prijatie veľvyslankyne Holandského kráľovstva v SR J.E. 
Daphne Bergsma 
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Polícia informuje 

1.str. Dvojdňový program sa 
bude odohrávať v priestoroch Kul-
túrneho centra, ale najmä Botanic-
kej záhrady a určený je najmä pre 
deti. 

Na sobotu 18. júna sa môžu tešiť 
najmä fanúšikovia muzikálov. V 
Amfi teátri pod Novým zámkom 
budete môcť zažiť predstavenie 
Mníšky 2. Úspešné pokračova-
nie slávnej prvej časti prináša do 
nášho mesta divadlo GEDUR v 
spolupráci s MsÚ – oddelením 
kultúry, cestovného ruchu a špor-
tu a spoločnosťou Cultour. Lístky 
v cene 12 € bude možné zakúpiť v 
Informačnom centre už od začiat-
ku júna. Dôležité upozornenie v 
súvislosti s týmto podujatím je, že 
v prípade nepriaznivého počasia sa 
presunie na iný termín.

24. júna zavíta do Amfi teátra 
Štiavnický hudobný tajch organi-
zovaný tradične súkromnou spo-

ločnosťou a po roku opäť určený 
skôr pre mladších. Vystúpia Pu-
ding pani Elvisovej, Hex a Katarína 
Knechtová. Veríme, že sa príjemne 
zabavíte a vytvoríte podobnú at-
mosféru ako v minulom roku.

25. júna sa pri Počúvadlianskom 
jazere uskutoční ďalší ročník Bu-
denia sitnianskych rytierov. Tento-
raz sme sa rozhodli zmeniť formát 
a podujatie bude určené najmä 
rodinkám s deťmi. Okrem hier, sú-
ťaží a divadiel na nich budú čakať 
silné motorky, ale aj ukážky práce 
záchranárov a iné prekvapenia.

Ďalší bohatý program čaká na 
všetkých aj počas leta. Ak máte zá-
ujem dozvedieť sa viac o jednotli-
vých akciách (nielen spomenutých 
v tomto článku), sledujte plagáty, 
stránku mesta Banská Štiavni-
ca, prípadne Facebookový profi l 
Mestská kultúra v Banskej Štiav-
nici, kde nájdete úplne čerstvé a 

aktuálne informácie.
R. Marko

Jún plný zábavy pre všetkých

Nebezpečné vyhrážanie 

Na základe vyšetrovania po-
licajtov OO PZ BŠ bolo začaté 
trestné stíhanie a súčasne vzne-
sené obvinenie  osobe A. B. Ob-
vinený dňa 12. 05. 2011 v čase o 
13.00 hod. prišiel do svojho mies-
ta trvalého bydliska v Banskej 
Štiavnici pod vplyvom alkoholu, 
kde po príchode do bytu začal na 
svojho otca K. B. vulgárne nadá-
vať a vykrikovať, že ho zabije, pri-
čom v zúrivosti na chodbe bytu 
rozbil stolík a sklenené predmety, 
vo svojom konaní pokračoval a 
naďalej nadával a vyhrážal sa za-
bitím svojmu otcovi K. B., pričom 
s nožom v ruke naznačoval proti 
svojmu otcovi seky a bodnutia. 
Obvinenému A. B. hrozí za jeho 
konanie trest odňatia slobody na 
6 mesiacov až 3 roky. 

pplk. Mgr. Vladimír Kratoš

Riaditeľ OO PZ BS

ZO ZASADNUTIA 
KULTÚRNEJ KOMISIE

Dňa 18.5. 2011 sa zišla na dru-
hom zasadnutí v tomto roku Ko-
misia kultúry pri MsZ v B. Štiav-
nici. Predmetom stretnutia bolo 
oboznámenie sa a pripomienko-
vanie VZN Mesta B. Štiavnica o 
poskytovaní dotácií z rozpočtu 
Mesta Banská Štiavnica, pripo-
mienkovanie materiálu na zápis 
do Kroniky mesta za rok 2003, 
za účasti kronikárky mesta PhDr. 
Nory Bujnovej, ako i vytvorenie 
plánu práce kultúrnej komisie na 
2. polrok 2011, ktoré budú vždy 
prispôsobené zasadnutiam MsZ. 
Členovia KK sa okrem výstupov 
v podobe uznesení zhodli aj na 
podpore konštatovania jedného 
z členov, aby sa kronikár mes-
ta mohol zúčastňovať všetkých 
dôležitých udalostí politického, 
spoločenského i kultúrneho ži-
vota nášho mesta. Pri kontrole 
uznesení sa prítomní vrátili k 
prevzatiu Zacharovského hrobu 
pod správu Mesta  a v závere sa 
uzhodli na pravidelnom infor-
movaní verejnosti o svojej čin-
nosti prostredníctvom mediál-
nych prostriedkov. Viac na www.
banskastiavnica.sk.

/kk/ 

1.str. Po slávnostných prí-
hovoroch sa konalo dekorovanie 
spolkových zástav pamätnými 
stužkami zo 14. Európskych ba-
níckych a hutníckych dní v meste 
Heerlen. 

Celé podujatie bolo ukončené 

zvukmi baníckej hymny a účast-
níci sa pobrali na spiatočnú cestu 
do svojich krajín s predsavzatím, 
že sa stretneme v roku 2013 v Ko-
šiciach. 

Ďakujeme všetkým za účasť a 
poďakovanie patrí aj cestovnej 

kancelárii SOREN a pánu Lešič-
kovi, ktorí nás prepravili ku vše-
obecnej spokojnosti do Holandska 
a späť. 

ZDAR BOH!
Ing. Jozef Karabelly

Štiavnickí baníci v Holandsku

V dňoch 18. a 19. mája sa pri-
mátorka nášho mesta zúčastni-
la 21. snemu Združenia miest a 
obcí Slovenska, kde je riadnym 
členom aj Mesto Banská Štiav-
nica. Snem sa konal v Bratisla-
ve a hlavným bodom programu 
bola voľba nového predsedu 
Združenia miest a obcí Sloven-
ska. 

Novým predsedom ZMOS sa 
stal primátor Nitry Jozef Dvonč. 
Členovia ZMOS poďakovali býva-
lému predsedovi a starostovi Štrby 
Michalovi Sýkorovi za dlhoročnú 
prácu v tejto funkcii. Na základe 
programu rokovania snem nav-
štívil aj prezident Slovenskej re-
publiky Ivan Gašparovič a vládni 
predstavitelia na čele s predsedníč-

kou vlády Ivetou Radičovou, pod-
predseda vlády, ministri a politici 
medzi ktorými nechýbali ani Ján 
Figeľ, Róbert Fico, či Béla Bugár. 
Rokovanie snemu sa nieslo v plod-
nej atmosfére, kde sa riešili problé-
my, ktoré v súčasnosti mestá a obce 
na Slovensku trápia, a to je zlá eko-
nomická a sociálna situácia, ako 
aj problémy súvisiace s odvodom 
daňovej povinnosti miest a obcí a z 
jeho navrhovaným zvýšením daní.

Schválené boli priority ZMOS 
po 21. sneme ZMOS. Spomeniem 
aspoň niektoré:

• Aktívne sa podieľať na prípra-
ve komunálnej reformy s prioritou 
ekonomizácie činností a výkonu 
kompetencií orientovaných na ob-
čana

• Systémovo vyriešiť výkon a 

fi nancovanie sociálnych služieb, 
komplexne prehodnotiť kompe-
tencie v sociálnych službách medzi 
mestami, obcami, VÚC a štátom a 
ich fi nancovanie

• V rámci všetkých operačných 
programov presadzovať v prospech 
obcí úhradu zvýšenej dane z prida-
nej hodnoty od 1.1.2011

• Urýchliť uplatňovanie záko-
na o podpore cestovného ruchu v 
podmienkach miest a obcí a poža-
dovať od Ministerstva životného 
prostredia SR a Ministerstva pôdo-
hospodárstva a rozvoja vidieka SR, 
defi novanie rozvoja cestovného 
ruchu z pohľadu ochrany prírody 
a krajiny a urýchlené prijatie prí-
slušnej legislatívy ( najmä o zonácii 
národných parkov)

Michal Kríž

Rokovanie ZMOS v Bratislave
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K zamýšľanému budovaniu 
polyfunkčného objektu na ne-
hnuteľnosti, ktorá niesla hrdý 
názov Park mladých ochrancov 
prírody.

Členovia ZO SZOPK Sitno Ban-
ská Štiavnica touto formou tlmo-
čia verejnosti a zástupcom mesta 
Banská Štiavnica svoj nesúhlas so 
zamýšľanou realizáciou zastavania 
jedinej zelenej plochy v lokalite 
Križovatka.

Pre jednoduchšie pochopenie 
nášho jednoznačného nesúhlasu 
s uvedeným úmyslom sa musíme 
vrátiť k začiatku príbehu o Parku 
mladých ochrancov prírody.

Uvedená lokalita bola po vybu-
dovaní objektov občianskej vyba-
venosti niekoľko rokov neuprave-
ným priestranstvom. Z iniciatívy 
ZO SZOPK Sitno Banská Štiavnica 
pod vedením Ing. Milana Kapustu, 
CSc., bol v rámci Stredoškolskej 
odbornej činnosti vypracovaný 
projekt na rekultiváciu tohto verej-
ného priestranstva. 

Uvedená práca bola ocenená na 
krajskej a neskôr aj celoslovenskej 
úrovni ako ojedinelá svojho dru-
hu, nakoľko zahŕňala myšlienku 
občianskej angažovanosti a sta-
rostlivosti o životné prostredie. 
Na základe tohto projektu bola 
uvedená lokalita zrekultivovaná, 
bola v nej vysadená zeleň, osade-
né lavičky, vybudované chodníky, 
a to všetko za aktívnej účasti ban-
skoštiavnickej mládeže. Dodnes je 
prakticky jedinou oázou zelene v 
tejto lokalite.

Skutočnosť, že majitelia pozem-
kov majú určitý zámer s uvedeným 
pozemkom, nie je prekvapením. 
Naopak, mesto v čase, keď mu boli 
tieto pozemky ponúkané štátnym 
podnikom Pleta, reagovalo zamie-
tavo. Už vtedy však bolo zrejmé, že 
ak mesto dané pozemky neodkú-
pi, urobia to iní záujemcovia, kto-
rí časom začnú uplatňovať svoje 
vlastnícke práva a predstavia svoj 
zámer ako túto zelenú plochu pre-
tvoriť na niečo celkom iné. 

Mesto teda malo počítať s tým, 

že plán zástavby jedinej zele-
nej plochy v uvedenej lokalite sa 
stretne s nesúhlasom ľudí, ktorí 
park vybudovali, starali sa o jeho 
údržbu, či občanov, ktorí ho roky 
využívali, alebo tých, ktorí v tejto 
lokalite žijú. Občanom, ktorým nie 
je ľahostajné, že toto mesto umož-
ňuje likvidáciu zelene v nebývalom 
rozsahu (napríklad zeleň v záhrade 
Banského úradu, zeleň pod Šobo-
vom, okýptené brezičky na Križo-
vatke a pod.)

Záverom teda chceme vyjadriť 
svoj nesúhlas s pripraveným zá-
merom likvidácie Parku mladých 
ochrancov prírody a chceme po-
žiadať Mesto Banská Štiavnica o 
prípadné vyčlenenie náhradnej 
lokality pre investora.  

S pozdravom: Mysli globálne, 
konaj lokálne (motto celosvetové-
ho programu na ochranu a výsad-
bu stromov Global ReLeaf, ktorý 
na Slovensku predstavil a realizo-
val Ing. Milan Kapusta, CSc.)

Ing. Eva Mária Kapustová

Stanovisko ZO SZOPK Sitno Banská Štiavnica 

Židovská otázka stále patrí 
medzi sporné témy na Sloven-
sku. A nielen tu, ale aj v iných 
krajinách, ktorých sa tento 
„problém“ dotýka. Projekt 
„Stratení susedia – Zmizelí so-
usedé“, nad ktorým drží zášti-
tu Židovské múzeum v Prahe, 
má za hlavnú úlohu nabádať 
žiakov základných a stredných 
škôl, aby pátrali po stratených 
židovských obyvateľoch, kto-
rí kedysi bývali v ich meste. Z 
prác, ktoré vypracovali žiaci 
českých škôl, vznikla putovná 
výstava „Stratení susedia – 
pocta detským obetiam holo-
kaustu“, ktorú máte možnosť 
vidieť v priestoroch Gymnázia 
A. Kmeťa od 10.5. - 10.6.2011. 
Pre verejnosť je otvorená od 
1.6 - 10.6.  V prípade záujmu 
je pre väčšiu skupinu možná aj 
prehliadka s prednáškou. 

Študenti Gymnázia A. Kmeťa 
sa tiež rozhodli zapojiť do už spo-
mínaného projektu s cieľom pri-
blížiť osudy banskoštiavnických 
židov nielen na Slovensku, ale aj 
v Čechách. Ak by ste nám chceli 

pomôcť objasniť jednu z najväč-
ších záhad druhej svetovej vojny 
aj v našom meste, a poznáte ľudí 
s podobným životným osudom, či 
už Vášho suseda, bývalého spolu-
žiaka, priateľa... tak sa nám, pro-
sím,  ozvite na tel. čísle 0907/807 
212 (Tomáš Jaško) alebo 0918/081 
148 (Daniel Mališ)    (volať len od 
14.00). 

Banskú Štiavnicu obývalo pred 
začiatkom deportácii viac ako 500 

židovských obyvateľov. Po roku 
1943 sa toto číslo z trojciferného 
zmenilo na dvojciferné. Zahľaďme 
sa teda na príbehy českých Židov, 
ktorí umreli v koncentračnom tá-
bore a nezabudnime ani na sloven-
ských, ktorých čakal rovnaký osud. 
Títo ľudia sa predsa neprevinili 
ničím iným len tým, že vyznávali 
iného boha, ako vtedajšia mocnosť 
dovoľovala...

D. Mališ 

Stratení susedia – Zmizelí sousedé

Týždeň modrého gom-
bíka úspešne za nami

Celý minulý týždeň od 16. do 
22.5. 2011 patril zbierke „Týždeň 
modrého gombíka“, ktorej cieľom 
bolo vyzbierať čo najviac fi nanč-
ných prostriedkov na podporu 
vzdelania detí v Južnom Sudáne. 
Informačné centrum mladých BŠ 
zastupovalo UNICEF v Banskej 
Štiavnici a po dohode s miestnymi 
základnými a strednými školami 
koordinovalo zbierku v meste. 

Touto cestou by sme čo najsr-
dečnejšie chceli poďakovať ve-
deniu základnej školy J. Horáka 
a J. Kollára a SOŠ Ľ. Greinera 
ako aj SOŠ obchodu a služieb 
za ich podporu a poskytnutie 
dobrovoľníkov pre zbierku. Me-
novite patrí naša vďaka Jánovi 
Necpálovi, Oliverovi Šopoňo-
vi, Matúšovi Šimkovi, Jozefovi 
Jaškovi, Jurajovi Golianovi a 
Marcelovi Martinencovi za SOŠ 
Ľ. Greinera. Janke Uhliarovej, 
Petre Machavovej, Júlii Kollá-
rovej, Jánovi Ošustovi, Veronike 
Beňovej, Monike Kovácsovej, 
Daniele Vonkomerovej a Patri-
kovi Katonovi zo SOŠ obchodu 
a služieb. Základnú školu J. Ho-
ráka zastupovali Timea Dunová, 
Monika Maruniaková, Domini-
ka Longaverová, Dajana Cibu-
lová, Dominika Bačíková, Ma-
rek Hortobágyi, Andrej Osvald 
a Matej Machil a za základnú 
školu J. Kollára ďakujeme Paťke 
Židíkovej, Veronike Kmetíkovej, 
Petrovi Bednářovi a Šimonovi 
Maruniakovi.

Zároveň naše najväčšie ďaku-
jem patrí všetkým, ktorí zbierku 
pre deti v Afrike podporili.

Mgr.Katarína Tatárová 

Konzultantka ICM B. Štiavnica

Výberové konanie

Riaditeľstvo Súkromnej hote-

lovej akadémie, vypisuje výbe-

rové konanie na miesto stredo-

školského učiteľa s aprobáciou 

v kombinácii nemecký jazyk a 

anglický jazyk.

Žiadosti doložené štruktúrova-
ným životopisom zasielajte do 10. 
6. 2011 na adresu:

Súkromná hotelová akadémia

Drieňová 12

969 01 Banská Štiavnica
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T.Jaško, M.Žilík a E.Kuželová na vernisáži výstavy Stratení susedia – 
Zmizelí sousedé
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Epigram

V sobotu 21.5.2011 sa v mest-
skej časti Štefultov uskutočnil 
3. ročník atletických pretekov 
pod názvom Štefultovská de-
siatka za účasti rekordných 178 
štartujúcich zo Slovenska i za-
hraničia, čím dostal pretek opäť 
punc medzinárodný. V ťažkej 
ekonomickej dobe sa organi-
zátorom, ktorým bol ŠK Štel-
fultov v spolupráci s mestom a 
sponzormi, podarilo usporia-
dať náročné športové poduja-
tie, ktoré sa už na atletickom 
poli zaradilo dosť vysoko.

Výsledky

Predškolský vek dievčatá: 2007-

2008:  

1. Eliška Drahovská – Piešťany
2. Zoja Guštafíková – B.Bystrica
3. Sandra Durpalová – B.Štiavnica

Chlapci : 2007-2008:

1. Samuel  Kočtuch – Š.Bane
2. Karol Palášthy – B.Štiavnica
3. Matúš Kováčik – Štefultov

Predškolský vek dievčatá : 2005-

2006:  

1. Adela Prefertusová – B.Štiavnica
2. Lára Melicherčíková – BŠ
3. Zuzana Neuschlová – Š.Bane

Chlapci: 2005-2006:

1. Dominik Brzík – Š.Bane
2. Filip Kniebugel – Štefultov
3. Lucas Krajčovic – B.Bystrica
Najmladšie žiačky 2002-2004:
1. Andrea Trubanová – Vyhne
2. Nina Krajčíková – Žiar /Hr.
3. Veronika Bačíková – Štefultov

Najmladší žiaci – 2002 – 2004:        

1. Peter Burian – Štefultov
2. Andrej Berlanský – Štefultov
3. Thomas Krajčovic – B.Bystica

Mladšie žiačky 1999-2001:

1. Lídia Drahovská – Piešťany 
2. Zuzana Krajčíková – Žiar /Hr.
3. Dominika Neuschlová – T.  Hora

Mladší žiaci  1999-2001:

1. Patrik Malatinec – Š.Bane
2. Štefan Binder – Sv.Anton
3. Šimon Ernek – Počúvadlo

Staršie žiačky 1996- 1998:

1. Krnáčová – Vyhne
2. Veronika Daubnerová – Štefultov
3. Terézia Miháliková

Starší žiaci 1996-1998:

1. Matúš Berlanský – Štefultov
2. Tadeáš Drahovský – Piešťany
3. Samuel Závalec – Vyhne

Dorastenky 1993-1995:

1. Lucia Janečková – Nové Zámky
2. Martina Luptovská – Vyhne
3. Denisa Čunderlíková – Vyhne

Dorastenci 1993-1995:

1. Dominik Sebastián – Poľsko
2. Milan Potančok – B.Štiavnica
3. Tadeáš Drahovský – Piešťany

Ženy nad 40 rokov 6000 m:

1. Eva Budinská – Polursie    
27:47,8
2. Iveta Kamenská – Levice  31:08,1
3. Zlatica Balážová – Partizánske 
32:54,6

Ženy do 39 rokov 6000 m:

1. Dana Janečková – ACICS Slovakia  
23:39,5
2. Katarína Drahovská – Piešťany 
24:13,6
3. Martina Merková – Skalica  
25:42,8

Muži nad 60 rokov 6000 m:

1. Lyznicki Zygmund – Poľsko  
23:33,0
2. Stanislav Sviták – Žilina  25:24,4
3. Milan Samec – Partizánske  
26:34,1

Muži od 50 do 60 rokov 10000m:

1. Bohuslav Melicherčík – BŠ  
39:28,0 
2. Stanislav Ďuriga – Trenčín  
40:51,0
3. Róbert Berky – Prievidza  
41:15,0

Muži od 40 do 50 rokov 10000m:

1. Ervín Páleník – Trenčín  38:23,10
2. Pavol Faško – Horná Lehota  
39:16,28
3. Milan Furár – Nitra 39:47,8

Muži do 39 rokov:

1. Andrzei Dlugos – Poľsko  34:12,6
2. Bieroziak Maziek – Poľsko 35:32,1
3. Andrzei Janusz – Poľsko 37:45,1
4. Michal Bala – Poľsko 38:45,8
5. Martin Prokein – B.Štiavnica  
39:03,8

Organizátori vyhodnotili naj-
mladšieho účastníka pretekov, 
ktorým bol Damián Drahovský z 
Piešťan, ročník narodenia 2010 a 
taktiež bol vyhodnotený najstarší 
účastník, ktorým bol Juraj Cengel 

z Banskej Štiavnice, ročník na-
rodenia 1937. Ceny odovzdával 
viceprimátor z Banskej Štiavnice 
Dr. Dušan Lukačko, ktorý osobne 
prislúbil pomoc pri usporiadaní 4. 
ročníka Štefultovskej desiatky. Po-
ďakovanie patrí členom ŠK Šteful-
tov, Petrovi Sliackemu z oddelenia 
kultúry mesta Banskej Štiavnice 
za ozvučenie a vytvorenie výbor-
nej atmosféry, Róbertovi Petrovi 
za perfektne zvládnutú komentá-
torskú rolu, šéfk uchárom Janke a 
Miškovi Tokárovcom za chutný 
guláš, OOPZ Banskej Štiavnici za 
reguláciu dopravy a všetkým, kto-
rí sa či už priamo alebo nepriamo 
pričinili o vydarený priebeh pre-
tekov. Záverečné Ďakujem patrí 
sponzorom, bez ktorých sa špor-
tové podujatie takéhoto rangu 
nedá usporiadať. Mesto Banská 
Štiavnica p. Nadežda Babiako-
vá, Almik Zvolen, p. Toma Veľké 
Úherce, rodina Adamská, Janka a 
Michal Tinkovanovci, Zámočníc-
tvo Rucksohlo ss, Kamenárstvo 
p. Hudec, Rotobalance p. Ing Pa-
lovič, Castel – p. Burian, Svetro p. 
Blažková, Tanad – ŠPORT, Hotel – 
Topky, p. Vrastislav Cengel, p. Ga-
briel Ruckchloss, INTEMON – p. 
Hudák, p. Ing Ján Čamaj, MSM – 
DOM s. r. o., Ranč – Nádej p. Bin-
der, Potraviny STABON, p. Mráz 
Vladimír, Bytová Správa s. r.o. B. 
Štiavnica, Potraviny ERNEK, p. 
Dušan Tulipán, Sníček Palášthy, 
WINER – B. Štiavnica, Penzión 
na kopci, p. Gazda Vladmír, p. Ing 
Dušan Trcka, p. Melicherčík Erik,  
AVG – group – Vlkanová, Durpal 
– p. Ďurica, Rodina Mičurová, Ro-
dina Povinská, Jednota Žarnovica, 
p. Buzalka Stanislav, p. Ján Verešík, 
Klaudstudio – p. Ivaška.

Za ŠK Štefultov Milan Potančok

Rekordný 3. ročník Štefultovskej desiatky Štefultovskí hasiči 
úspešne vstúpili do 
súťaží THHL

Športoví hasiči Dobrovoľného 
hasičského zboru Banská Štiav-
nica – Štefultov úspešne vstúpili 
do nového VI. ročníka Tekovsko- 
Hontianskej hasičskej ligy. V I. 
kole, ktoré sa konalo v Poľnom 
Kesove, sme obsadili za účasti 
34 družstiev 2. miesto. Zišla sa 
tam elita hasičských družstiev 
zo Slovenska, kde sa potvrdilo, 
že dokážeme konkurovať v tom-
to krásnom športe! Výsledný čas 
nášho útoku bol 14,48 sekúnd!

Výsledky: 

1. Poľný Kesov – 14,09 sek.

2. Štefultov 14,48 sek.
3. Kyselica 14,51 sek.
4. Svinná 14,56 sek.
5. Turčianske Teplice –  14,91 sek

Viac informácií nájdete na strán-

kách: http://www.dhzstefultov.

estranky.sk/

Jarábek Vladimír

Kto chce navštíviť 
Židovský cintorín, 
nemusí sa mu to podariť

Napriek informácii, že kľú-
če od cintorína sú u vyberateľa 
poplatkov za parkovanie pod 
Novým zámkom, nie je to vždy 
tak. V nedeľu dopoludnia sme sa 
o tom presvedčili. Búdka zatvo-
rená na dve zámky. Ešte šťastie, 
že sme mali kontakt na majiteľku 
ďalších kľúčov – PaedDr. Beatu 
Nemcovú. Tá ochotne za nami 
prišla a kľúče nám požičala. Za 
ochotu jej srdečne ďakujeme. 
Nebolo by vhodnejšie, keby kľú-
če mala Turisticko-informačná 
kancelária? Tam určite vždy nie-
koho nájdete.

Nora Bujnová

Obyčajne 

Keď ti rozum zastáva,
zlé sny zo sna budia, 
určite za tým budú
Obyčajní ľudia.

Naďa Kvaková 
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Štefultovská „10“ aj so zahraničnou účasťou
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Nedávno sme  prostredníctvom  
TV JOJ v relácii ,,Áno, šéfe“ na-
hliadli do kuchyne Penziónu 
Starý hostinec vo Svätom An-
tone, ktorému populárny, ale 
i obávaný a nekompromisný 
majster kuchár Jaroslav Židek 
pridelil dve jagavé hviezdičky. 
O svoje zážitky a dojmy sa s 
nami podelila sympatická maji-
teľka hostinca pani Ditta Bara-
nyaiová.

Kto prišiel s týmto nápadom ?

 ,,Môj manžel. Bolo to na odpo-
ručenie nášho známeho ešte v čase, 
keď  reláciu ,,Ano, šéfe“ vysielali v 
ČR.“
Čo bolo hlavnou motiváciou tohto 

odvážneho kroku ?

,,Neustále uvažujeme o tom, ako 
naše služby inovovať, zlepšovať, 
ako čo v najväčšej miere uspoko-
jiť požiadavky zákazníkov, aby sa 
u nás dobre cítili a  radi sa k nám 
vracali. Dobré rady a skúsenosti 
sú na nezaplatenie, tak sme využili 
možnosť nechať si poradiť od špe-
cialistu.“
Aká bola atmosféra počas nakrú-

cania relácie? 

,, Naši televízni hostia neboli 
ubytovaní u nás, ale v meste, aby 

nedošlo k stretu záujmov. Atmosfé-
ra počas nakrúcania bola  priateľ-
ská ako zo strany pána Žideka, tak 
zo strany štábu. Čakali sme kritiku, 
aj keď možno nie až v takom me-
radle. Pán Židek vedel, že sa špe-
cializujeme na tradičnú slovenskú 
kuchyňu a  zámerne si objednal je-
dlá, o ktorých predpokladal, že ich 
vzhľadom k charakteru podniku 
nepripravujeme často.“
Ako na Vás zapôsobil ? 

,, Spočiatku sme mali pred ním 
veľký rešpekt, ale môžem povedať, 
že je to človek veľmi priateľský, s 
úžasným  zmyslom pre humor. Do 
našej kuchyne vniesol okrem dob-
rých nápadov aj mnohé zábavné 
momenty, pohodu a chuť do práce. 
Svojou silnou charizmou si získal 
celý personál.“
Priniesli Vám jeho dve hviezdičky 

šťastie? 

,,Ukázali nám cestu, ktorou by 
sme mali ísť.
Aké zmeny u Vás nastali po odvy-

sielaní relácie? 

,,Je to určite zvýšená návštev-
nosť spôsobená medializáciou, 
ktorá je pre nás v tomto období 
ako skúška ohňom. Pociťujeme 
zvýšenie nárokov niektorých hos-
tí a uvedomujeme si, že zlý chýr 

sa šíri oveľa rýchlejšie a ďalej, ako 
ten dobrý. Aj jeden jediný nespo-
kojný návštevník sa nás dotýka a 
trápi. Neraz siahame až na dno síl. 
Chceme rozšíriť rady zamestnan-
cov o ďalšieho dobrého kuchára a 
ešte pred otvorením letnej sezóny  
prestavať kuchyňu, podľa rád pána 
Žideka, ktorý nám odporučil dob-
rého architekta. Chceme sa naďalej 
zameriavať na  špeciality tradičnej 
slovenskej kuchyne, pretože máme 
radi naše Slovensko a jeho tradície 
chceme predstavovať v tom najlep-
šom svetle.“

Veľa šťastia a úspechov v mene čita-
teľov ŠN Vám praje

Janka Bernáthová

Hviezdičky Starého hostinca

p. Ivan Böhm, majiteľ reštaurácie 
U Böhma

Horárkine rezne (4 porcie)

Suroviny:

450 g diviny zo stehna
korenie na divinu
kocky slaniny 100 g
hríby 50 g
džem ríbezlový (čučoriedko-

vý) 4 pol.lyžice
2 dcl červeného vína
štipka cukru
1 šľahačková smotana
1 pol. lyžica gustinu
brusnice

Postup:

Stehno nakrájame na plátky, 
vyklepeme, posypeme kore-
ním na divinu, osolíme a prud-
ko opečieme. Mäso vyberieme, 
vo výpeku opražíme slaninku, 
hríby podlejeme vývarom a po-
dusíme, pridáme červené víno, 
štipku cukru, džem a šľahačkovú 
smotanu. Podľa potreby zahustí-
me omáčku gustinom. Vložíme 
opražené rezne a prihrejeme.  
Zdobíme brusnicami a kopče-
kom šľahačky.

Dobrú chuť! Na tematické sprevádzania po 
Štiavnici a okolí sa vždy teším a 
pokiaľ sa mi dá, vždy sa na nich 
zúčastňujem. Ešte sa mi nesta-
lo, žeby som sa nedozvedela 
nejaké zaujímavé veci. Preto 
som privítala ponuku – cestu 
po „Náučnom chodníku Arbo-
rétum Kysihýbel“ v sobotu 21. 
mája o 10.hod. Tak znela po-
zvánka. 

Mala som tu priateľku z Trnavy, 
ktorej som chcela ukázať niečo, čo 
ešte nevidela. Na plagátiku mi chý-
bal údaj o mieste zrazu. V infor-
mačnej kancelárii po telefonáte na 
oddelenie kultúry CR a Š mi ozná-
mili, že zraz je pred vchodom do 
Arboréta. No v určenú hodinu tam 
nebolo živej duše. Pátrali sme ďalej. 
Pred budovou Správy školských le-
sov sme natrafi li na Ing. Petrikoviča 
a jeho kolegu, ktorí nám oznámili 
správny názov náučného chodníka, 

ktorý znie „Náučný chodník Kysi-
hýbel“ (bez slova Arborétum). Sami 
boli prekvapení, že sa zišla taká 
miniatúrna skupina. Tvorili sme 
ju my dve, manželský pár z Rado-
šiny s dvoma deťmi a psíkom, pán 
doktor  zo štiavnickej nemocnice 
s priateľkou.  Na poslednú chvíľu 
nás našla pani zo Zvolena, vášnivá 
turistka, ktorá kvôli tomu prices-
tovala. Na úvod nám Ing. Michal 
Diviak poskytol zaujímavý výklad 
o histórii Školských lesov. Potom 
sme sa vydali na cestu spolu s Ing. 
Petrikovičom, ktorý nám galantne 
pomáhal zdolávať strmšie úseky. 
Vzhľadom na zloženie skupiny sa 
rozhodol pre kratší variant, ktorý aj 
tak  pri našom tempe trval takmer 
tri hodiny. Výklad nášho sprievod-
cu niesol všetky znaky odbornosti, 
bol zaujímavý a zrozumiteľný aj pre 
laikov. Vrcholným zážitkom bol 
vstup do „štálových dier“. Vnikli 
sme do asi 50 metrov dlhej ume-

lej jaskyne, v ktorej náš sprievodca 
zapaľoval po ceste sviečky, aby sme 
trafi li späť. Sviečkami, ktoré nám 
rozdal, sme si svietili pod nohy aj 
my.  Na konci nás čakalo čarovné 
jazierko, po zapálení sviečok okolo 
neho, odrážajúcich sa vo vode, sa 
vytvorila priam rozprávková at-
mosféra. A všetci sme si povedali, 
že tá námaha stála zato. Škoda, že 
dezinformácia zo strany organizá-
torov (nesprávny názov náučného 
chodníka a absencia údaja o mies-
te zrazu) spôsobili, že prišiel taký 
malý počet záujemcov. Mnohí si asi 
mysleli, že ide o návštevu Arboréta, 
ktorú absolvovali vlani. A tak prišli 
o nevšednú, poučnú a zaujímavú 
prechádzku nádhernou štiavnic-
kou jarnou  prírodou za ideálneho 
slnečného počasia.

Chceme sa poďakovať Ing. Petriko-
vičovi za krásne zážitky, ktoré nám 
sprostredkoval.

Nora Bujnová

Škoda premárnenej príležitosti

Haraburdy alebo Bazár 
(ne)potrebných vecí

Redukuj, znovupoužívaj, recykluj!
Hľadáte zberateťské unikáty, 

starožitnosti a starodávne deko-
rácie? Je Vám ľúto vyhodiť ha-
raburdy z padláša? Chcete kúpiť 
staré súčiastky, riad, nábytok, 
sklo, vercajg...?
Kedy?

03.-04.jún, 01.-02.júl, 05.-06.
august, 09.-10.sept. 2011
od 10:00 do 16:00 hod.

Kde?

v nádvorí Kammerhofu
(Kammerhofská 2)

Kontakt: Slovenské banské múze-
um, Kammerhofská 2, 969 00 Ban-
ská Štiavnica

Tel.: 045/694 94 51, fax: 045/ 692 

07 61, enviro@muzeumbs.sk

www.muzeumbs.sk
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Oznamy

Oznamujeme Vám, že posky-
tovanie zdravotnej starostlivosti v 
odbore urológia pre dospelých a 
pre deti od 3 rokov je zabezpečené 
v Banskej Štiavnici nasledovne: 

Urologická ambulancia - MUDr. 
Farkaš Ján, Križovatka 3 (budova 
Ametystu)

Ordinačné hodiny: piatok 8:00 
– 12:00 hod.; po 12:00 podľa objed-
nania za úhradu. Kontakt : 0949 
221 372

Verejná súťaž

SOŠ Ľudovíta Greinera, E.M.Šo-
ltésovej 5, 969 51 Banská Štiavnica 
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž 
na prenájom nebytových priesto-
rov a autocvičiskovej plochy na Ul. 
Kysihýbeľská, Banská Štiavnica a 
prenájom v areáli SOŠ ĽG, E.M.Šo-
ltésovej 5, Banská Štiavnica. Bližšie 
informácie na www.soulesnickebs.
sk a informačnej tabuli v SOŠ 
Ľ.Greinera, E.M.Šoltésovej 5, 969 
51 Banská Štiavnica.

 Ing. Andrea Bednářová

riaditeľka SOŠ Ľ.Greinera

Pozvánka

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

- príjemné posedenie pri guľáši 
aj s našimi hosťami

- prezentácia kompenzačných 

pomôcok
- ukážky s činnosti polície, SBS 

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

Paľa  
- sokoliarske umenie
- Skupina historického šermu z 

kráľovského mesta Krupina "Vlčí 
tesák"
Organizačné pokyny: 

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

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

OZ Margarétka

Hasičská súťaž okresov Banská 

Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad 

Hronom

Dňa 28.mája 2011 (sobota) o 
8.30.hod.  sa koná hasičská súťaž 
HD DHZ –OHZ .

Miesto konania súťaže: Štadión 
plochej dráhy Mesta Žarnovica.
Súťažné disciplíny:

a)  požiarny útok
b)  štafeta 8 x 50 m
c)  pretek jednotlivca
Do krajského kola postupuje ví-

ťaz z kategórie mužov a víťaz z ka-
tegórie žien, z kategórie dorastenci 
a dorastenky.

Krajské kolo súťaže DHZ sa koná 
vo Veľkom Blhu, okres Rimavská 
Sobota, dňa 11.júna 2011.

Vladimír Poprac

predseda OV DPO

MDD

Pozývame deti akéhokoľvek 
veku na MDD, ktoré sa bude konať 
29.mája 2011 (nedeľa) o 15. hod. 
na mestskom amfi teátri v Podhorí. 
V prípade nepriaznivého počasia v 
sále Kultúrneho domu. Máme pre 
Vás pripravený pestrý program 
– ukončený detskou diskotékou. 
Vstup voľný. 

Pozvánka

Dňa 4.6.2011 od 10 – 13.hod. sa 
uskutoční na Nám. sv.Trojice zraz 
Fiat 600. Pozývame všetkým  záu-
jemcov ! 

 
Ampér 2011

Dňa 4.6.2011 sa bude konať na 
ihrisku vo Svätom Antone podu-
jatie Ampér 2011, je to podujatie 
1. letecko-modelárskeho klubu 
Banská Štiavnica, kde sú pozvaní 
hostia z celého Slovenska a budú 
predvádzať svoje modely lietadiel, 
aut aj helikoptér na diaľkové ovlá-
danie. Vítame každého návštevní-
ka, ktorý sa príde pozrieť na naše 
podujatie.

Ospravedlnenie

Touto cestou by sme sa chce-
li ospravedlniť pohrebnej službe 
Requiem za obvinenia, ktoré boli 
spôsobené sl. Annou Valachovou 
v súvislosti s úmrtím nášho otca, 
Ing. Jozefa Sámela.

Rodina Sámelová

Spomienka
„Predobré srd-

ce na svete sme 
mali, ktoré vede-
lo nás milovať, 
keby sme s lás-
kou zobudiť ho chceli, neozve 
sa nám viac. Zmĺklo, stíchlo 
išlo už spať“. 

30. mája 2011 uplynú 3 
roky, čo nás navždy opustil 
milovaný syn, otec, manžel, 
brat, švagor, príbuzný a pria-
teľ Ľubomír Hrnčiar. Tí, kto-
rí ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku. Smútiaca 
rodina

„Dotĺklo dob-
ré srdce, utíchol 
milý hlas, pokles-
li pracovné ruky, 
čo životom viedli 
nás. Odišiel nám 
človek vzácny, drahý a dušou 
plnou nevšedných krás, ktoré-
ho ste tak radi mali a ktorý 
tak veľmi ľúbil nás“.

Dňa 31.5.2011 si pripomí-
name 15. výročie od úmrtia 
Alojza Baláža. Tí, ktorí ste 
ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku.

Manželka, synovia a dcéry 
s rodinami

OZNAMY

Oznamy

Po vydarených oslavách MDŽ 
na Ranči Nádej vo Svätom An-
tone sa výbor a členovia Klu-
bu dôchodcov (KD) na Nám. 
Svätej Trojice v Banskej Štiav-
nici rozhodli osláviť aj ďalší 
sviatok - Deň matiek „v teré-
ne“, to znamená nie v klube „v 
modrom dome“ , kde sa každý 
štrvtok stretávajú, ale mimo 
klubu a aj mimo Štiavnice. 

Tentokrát to bolo na Počúvadle 
Na terase u Blaškov dňa 12. mája 
2011. Krásne slnečné počasie, vý-
borná nálada,  skvelý deň – takto 
by sa dalo v krátkosti charakte-
rizovať podujatie, na ktorom sa 
zúčastnilo vyše 30 členov KD, 

ktorí sa na Počúvadlo dopravili 
minibusmi, taxíkom, či vlastným 
autom. 

Na „mieste činu“ nás milo pri-
vítala pani Ľudmila Blašková, po 
príhovore a prípitku, ktorý pred-
niesla  vedúca KD p. Marta Boroš-
ková, nasledoval pekný kultúrny 
program, ktorý pripravili členovia 
KD. Dojímavé básne, úvahy, vy-
znania a citáty o materinskej láske,  
striedali pesničky o mame, ktoré 
členovia spievali pod vedením p. 
H. Trilcovej. Vďaka za dôstojný a 
pekný program patrí členom KD 
J. Popracovej, O. Dubovanovej, B. 
Gašparovej, M. Krovinovej, J. Čí-
žovi, M. Bucholcerovej a E. Cúto-
vej. Veselú bodku za programom 

urobili vtipy, príhody a anekdoty 
o ženách, manželstve, rodine, dô-
chodcoch, o svokrách (vďačná to 
téma)... ai. v podaní M. Petrovej.  

A keďže nielen poéziou a pies-
ňami je človek živý, veru nám po 
programe dobre padol výborný 
guláš, ktorý pre nás uvarili man-
želia Blaškovci,  a po ňom kávič-
ka, kofola so slanými a sladkými 
dobrôtkami, ktoré priniesli čle-
novia KD. Ale týmto sa program 
Dňa matiek „ teréne“ ešte neskon-
čil. Nasledovala  tombola a aby tí, 
ktorým v tombole neprialo šťastie, 
neboli smutní, dostali cenu útechy 
(knižku Naša Štiavnica).

V príjemnej družnej atmosfére 
čas rýchlo ubiehal, niektorí ne-

odolali vábeniu slniečka a  vybra-
li  sa na prechádzku popri jazere, 
iní posedávali v rozhovoroch na 
terase, a všetci sa zhodli v tom, 
že prísť na Počúvadlo bol dobrý 
nápad. 

V mene KD ďakujeme man-
želom Blaškovcom za príjemný 
pobyt a sponzorstvo, poďakova-
nie patrí hlavnej organizátorke 
podujatia p. vedúcej klubu M. 
Boroškovej ako aj celému výboru 
KD a všetkým, ktorí akoukoľvek 
formou prispeli k priebehu tohto 
milého podujatia. Už teraz sa te-
šíme na ďalšie stretnutia klubu „v 
teréne“. 

 Členovia Klubu dôchodcov,

Nám. sv. Trojice, B. Štiavnica

Skvelý Deň Matiek „v teréne“
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Pozvánka

Pri príležitosti Medzinárodného 
dňa múzeí, dňa 18.5.2011, sa vo 
výstavných priestoroch konala 
vernisáž  autorskej výstavy ob-
razov akad. sochára a maliara 
Ladislava Sulíka pod názvom 
Tajomstvá prírody.

Ladislav Sulík sa narodil 
11.10.1946 v Piešťanoch. Študoval 
na Vysokej škole výtvarných umení 
v Bratislave a na ACCADEMIA DI 
BELLE ARTI „PIETRO VANNU-
CCI“ PERUGIA Taliansko. Venuje 
sa maliarskej  a sochárskej tvorbe. 
Realizoval viacero monumentál-
nych diel do interiérov administra-
tívnych, kultúrno -spoločenských a 
zdravotníckych objektov. Jeho diela 
sa nachádzajú tiež v súkromných 
zbierkach doma i v zahraničí (Ta-
liansko, Nemecko, USA, Belgicko, 
Švajčiarsko, Francúzsko). Je členom 
Slovenskej výtvarnej únie – spoloč-
nosť voľných výtvarných umelcov. 
Žije a tvorí v Piešťanoch.   

Súčasťou vernisáže bolo aj sláv-
nostné otvorenie dvoch miestností 

za pokladňou. V Africkom salóniku 
sú sústredené nádherné prepará-
ty afrických zvierat, ako napríklad 
pakôň pásavý, antilopa topi, sup 
bielohlavý, či nosorožec ostrorohý. 
Vybavenie salóniku dopĺňa bam-
busový nábytok a fotografi e Ferdi-
nanda Coburga z Afriky. 

Lovecký salón je zariadený ma-
sívnym rustikálnym nábytkom a 
množstvom trofejí z nášho konti-
nentu. Medzi najpozoruhodnejšie 
určite patrí trofej jeleňa (229 b. 
CIC) uloveného v Levočských vr-
choch, trofeje sibírskych srncov, 

zubra európskeho (pôvodom z 
Topoľčianok), koža diviaka albína, 
koža z kapitálneho diviaka (220kg), 
ktorý bol ulovený na Klastave, koža 
medveďa hnedého (180kg, 1970), 
ktorú venovala múzeu Dana Kraj-
čová z Novej Bane.

Srdečne pozývame čitateľov 
Štiavnických novín na prehliadku 
spomínaných priestorov v Múzeu 
vo Sv. Antone, ktoré budú sprístup-
nené do 30.9.2011 za symbolické 
vstupné 0,20 €. 

Monika Arvajová

Medzinárodný deň múzeí v kaštieli vo Sv. AntoneMilé prekvapenie

Na Medzinárodný deň múzeí 
18. mája 2011 nás v Múzeu vo Sv. 
Antone milo prekvapili deti z MŠ 
vo Sv.Antone. Prišli nám zapriať 
všetko najlepšie k sviatku múzeí 
a na reprezentačnom schodišti 
nám zaspieval i zatancovali. Aj 
týmto malým  príspevkom  sa  
chceme poďakovať deťom i p. 
učiteľkám z MŠ vo Sv. Antone. 
Ako odmenu za program im po-
tom Ing. Erik Petrikovič poroz-
prával o zvieratkách v poľovníc-
kej expozícii.

 Marian Číž

V dňoch 20. a 21. mája sa usku-
točnil 14. ročník Festivalu kum-
štu remesla a zábavy na Starom 
zámku v Banskej Štiavnici. Aj  
tento rok sa  festival zaradil me-
dzi najúspešnejšie  festivalové 
ročníky. Podujatie, ktoré bolo 
tentoraz zamerané na spraco-
vanie kože a vlny, navštívilo 
počas dvoch dní takmer 3000 
návštevníkov.

Takmer nikto si nenechal ujsť 
príležitosť vidieť, ako sa ručne stri-
hali ovce, česala vlna, priadla na 
kolovrátku a  plstila. Majstri reme-
selníci sa prezentovali aj ukážkami 
výroby gájd a spracovaním kože v 
najrôznejších podobách. Zaujíma-
vou bola prezentácia Strednej prie-
myselnej školy S.Mikovíniho z Ban-
skej Štiavnice výrobou  pergamenu 
a kožených knižných väzieb. 

Okrem rôznych tradičných  re-
meselníkov sa veľkej pozornosti te-
šili aj Kúzelník Peter, predstavenia 
dvojice Elá Hop,  Divadla Maškr-
ta,  živý banskoštiavnický banícky 
orloj a stredoveký kúpeľ. Detské 
oči rozžiaril pohľad na ručne po-
háňaný drevený kolotoč, ktorý bol 

najčastejšie využívanou atrakciou 
pripravenou pre deti. V pestrom 
sprievodnom programe sa návštev-
níci mohli zoznámiť s baníckymi 
tradíciami pri Šachtágu, vyskúšať 
si ryžovanie zlata, zručnosť v tvo-
rivých dielňach a pri výrobe fajok, 
prácu banských meračov , jazdiť na 
koňoch a v neposlednom rade sa 
zabaviť pri ukážkach šermiarskeho 
umenia umelecko-historickej spo-
ločnosti Bojník  pri dobývaní Staré-
ho zámku, alebo výučbe  dobových 
tancov. 

Pri príležitosti Medzinárodného 
roku lesov zaujala  Stredná odborná 
škola lesnícka z Banskej Štiavnice 
atraktívnym Stromoskopom, den-

drologickou prezentáciou a ukáž-
kami sokoliarstva.

V sobotu večer dalo počasie 
usporiadateľom  druhú šancu a celé 
podujatie bolo ukončené premieta-
ním snímok Envirofi lmu na von-
kajšie hradby  v Starozámockých 
záhradách.

Každý ročník festivalu nás uisťuje 
v tom, že to, čo robíme, má význam. 
Veríme, že sa nám bude dariť aj 
týmto spôsobom naďalej udržiavať 
záujem širokej verejnosti o tradície 
a kumšt majstrov remeselníkov.

Organizátori podujatia: OZ Inicia-
tíva za živé mesto, Slovenské banské 
múzeum, Mesto Banská Štiavnica

Mária Tomeková, SBM

Festival kumštu, remesla a zábavy

Hudobná a umelecká akadémia 

Jána Albrechta Banská Štiavnica 

odborná vysoká škola Botanická 

2, 969 01 Banská Štiavnica

Vás pozýva na 
JAZZOVÝ VOKÁLNY WORKSHOP 

26. – 28. mája 2011, denne 10:00 
– 12:00; 14:00 – 16:00 

Elly Wright - spev (AT)

Klaudius Kováč - klavírny sprie-

vod (SK)

Záverečný koncert 
28. 5. 2011 19:00 
Hotel Grand Matej 
Banská Štiavnica

Blues–Be–Bop 

Elly Wright  & NBS Trio www.elly-

wright.at, www.nbstrio.com

Klaudius Kováč – klavír , Robo 
Ragan – kontrabas , Peter Solárik 
– bicie

Srdečne vás pozývame! 

www.huaja-bs.eu

Realityyyyyyyyyyyyyyyyy

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

Dám do prenájmu 3-izbový  
byt, čiastočne zariadený v BŠ – 
Drieňová, tel.č.: 0903 785 660 po 
15 hod.

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

Prenajmem 2-izbový zariade- 
ný byt, tel.č.: 0910 269 505
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Lovecký salónik v Kaštieli vo Sv. Antone

Festival zameraný na vlnu a kožu
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Vážení lúštitelia! Výhru vo 
výške 3,50€ si výherca môže pre-
vziať v pokladni Klientskeho cen-
tra. Správne znenie krížovky z 
19.5.2011:„Kto má žlč v ústach, 
tomu je všetko horké“. „Šťastné 
srdce je lepšie ako plná peňažen-
ka.“ Výhercom sa stáva Stanislav 
Tomašovič, Križovatka 23, Ban-
ská Štiavnica

V tajničke sa ukrýva výrok:

A., Začiatok tajničky, produkt 
včiel, B., Nákladné motorové vozi-
dlo, muky česky, strukovina, plavi-
dlá, C., Ivica, manželka Chaplina, 
hrubý povraz, český spevák, D., 
Zvratné zámeno, rozprávkové po-
stavy, mesto v Rusku, pohanenie, 
E., Stred tajničky, 5 v Ríme, F., 
Vrch v ČR, nerv naopak, môže, 
nohy s prízvukom, G., Dych čes-
ky, zriem zriedkavo, Míša odzadu, 
český herec, gram, H., Gén, časť 

ruky, rod, stĺp, I.,  Liter, vyhy-
nutý kočovník, cudzie ženské 
meno, premet, J., Koniec taj-
ničky, Verdiho opera, české 
mesto, K., Veľké prekvapenia, 
Zlata v Maďarsku, podmien-
ková spojka, ženské meno, 
sky s hrubicou, 

1., Český spisovateľ, vo-
dieval, základná škola, 2., 
Domáce zviera, predložka, 
krídlo, 3., Cesta zriedkavo, 
strom, plod, šarkan, 4., Sodík, 
bábo naopak, Zlatica, 5., Bô-
žik lásky, obrat, plošná miera, 
6., Kuny s hrubicou, kašovi-
tá hmota, ženské meno, 7., 
Ruská rieka, veľká schôdza, 
veľký klinec, 8., Citoslovce výsme-
chu, Leonard, patriaca Ale, 9., Tr-
hal, Majstrovstvá sveta, možnosť, 
10., Biograf, rasca, dub anglicky, 
11., Orgán zraku, zn. hodiniek, 

čistil praním, 12., Vápnik, hinto-
vy, poslania misionárov, 13., Rola, 
pocit človeka, 14., Škodlivý hmyz, 
zahodila, síra, 15., Raj, slovenská 
rieka. Pohyb vzduchom, ozn. áut 

Rakúska a Kambodže,´16., 3.časť 
tajničky

Pomôcky: 

Rais, arat, šok, oreb, koler, elinok
Pripravuje: A. Rihová

Štvrtok 26.5.

KRÁSNE VSTÁVANIE
Komedie / Drama / Romantický ,USA, 2010, 107 min, Vstupné: 2,30€

Vynikajúca komédia so skvelým hereckým obsadením Becky Fuller 
(Rachel McAdams) je mladá televízna producentka a workoholička, 
ktorá práve prišla o prácu a jej osobný život je žalostný tiež. Vďaka 
svojmu pracovnému nasadeniu si nevie nájsť trvalejší vzťah a o ro-
dine sa jej ani nesníva. Až sa jej nakoniec naskytne príležitosť dostať 
zo dna sledovanosti istú rannú show Daybreak, kde stretne mladého 
muža, ktorý sa jej zapáči. Becky túto výzvu prijme a pokúsi sa zachrá-
niť show, aj svoj sľubne sa rozvíjajúci vzťah. Život jej však poreiadne 
skomplikuje moderátorská dvojica v hereckom obsadení Harrison 
Ford a Diane Keaton
Začiatok premietania : 18:30 hod.

Sobota 28.5. 

VŠEMOCNÝ
Thriller, USA, 2011, 105 min.MP 15,Vstupné: 2,20€

Eddie Morra je spisovateľ, ktorému sa začína rúcať svet. Chcú ho vy-
hodiť z práce a rozchod s priateľkou Lindy ho len utvrdí v presvedče-
ní, že jeho život je v troskách a budúcnosť nemôže priniesť nič než 
ďalšie sklamanie. To sa ale zmení vo chvíli, keď Eddieho navštívi jeho 
starý priateľ z detstva, Vernon. Ponúkne mu pilulky NZT - utajovanú 
drogu, ktorá umožňuje využívať mozog na 100% a dodáva človeku 
extrémne sebavedomie. Začiatok premietania: 18:30 hod.

Nedeľa 29.5. 

GNOMEO A JÚLIA
VB/USA 2011, animovaná komédia/rodinný, slovenský dabin-

g,Vstupné : 2 €

Najväčší príbeh lásky všetkých čias, v ktorom sú hlavní hrdinovia...zá-
hradní trpaslíci! Začiatok premietania: 15:00 hod.

Hafi rovica 
tanečný dom - Škola ľudového tanca pre malých aj veľkých

28.05.2011 o 18:00, Banská Štiavnica, Kultúrne centrum, Kammer-
hofská 1. Hafi rovica - škola ľudového tanca pre všetkých od 6 do 100 
rokov. Trvanie podujatia: 16. -19.hod. Škola ľudového tanca je určená 
pre začiatočníkov, laikov aj pokročilých tanečníkov. Výučba ľudových 
tancov z rôznych regiónov Slovenska pri živej hudbe, spojená s projek-
ciou archívnych tanečných záznamov. Tanečne nazrieme do regiónov 
Kysuce, Záhorie, Púchovská dolina, Zemplín a možno ešte viac. Školu 
tanca vedie etnografka Veronika Hajdučíková (pedagogička ľudového 
tanca, umelecká vedúca DFS Magdalénka) Hudba: Temperament cim-
bal orchestra (ZV). Vstupné: 2 €. 
Organizátor: Veronika Hajdučíková a Mestský úrad - OKCRŠ

Z rozprávky do rozprávky po Európskej únii
II. ročník v Banskej Štiavnici
Medzinárodný deň detí v Regióne pod Sitnom 3. – 4. jún 2011
Program: 
3. 6. 2011 Organizované predstavenia pre MŠ a 1. – 5. roč. ZŠ z okresu B. 
Štiavnica, Predstavenie pre verejnosť, Začiatok predstavenia: 16 hod.
Hraná rozprávka: Popletená punčocha (Švédska rozprávka). 
Účinkujúci: Divadlo LUDUS, Bratislava
Miesto predstavenia: Kultúrne centrum, Kammerhofská 1, B.Štiavnica
Vstupné: 2 €  
Podrobné info o trasách na www.banskastiavnica.sk, www.svatyanton.
sk, predpredaj vstupeniek: ic@banskastiavnica.sk, 045/694 96 53, info o 
podujatí: 0903 441 114, 0907 704 718 (Mgr. Kuzmová)  

KINO AKADEMIK

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

Kino Akademik vás pozýva

KULTÚRNE CENTRUM VÁS POZÝVA
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 Divadlo v Pivovare ERB pripra-
vilo pre svojich návštevníkov 
na piatok 20. mája vynikajúce 
predstavenie Na fašírky mi ne-
siahaj, v ktorom sa predstavili 
naše najväčšie mužské herecké 
hviezdy – páni Lasica a Kňažko. 
Na motívy textov súčasného 
ruského spisovateľa Jevgenija 
Griškovca, prispôsobených pá-
nom Lasicom na naše pomery, 
sa na scéne rozohrávajú vtip-
né dialógy, umne využívajúce 
mnohovýznamovosť slov, slov-
ných spojení a obraznosť nášho 
jazyka. Do predstavenia bol za-
radený aj telefonický rozhovor, 
ktorý p. Lasica so svojím dlho-
ročným hereckým partnerom 
Júliusom Satinským hral ešte 
v roku 1966. V súčasnosti ho 
úspešne nahradil Milan Kňaž-
ko. 

   Predstavenie pozostávalo zo 
štyroch častí. V prvej sa rozohráva-
la téma okradnutia jedného z pro-
tagonistov na bratislavskom letisku, 
a to na takom nedôstojnom mieste, 
ako je „hajzel“ (s prepáčením, ale 
citujeme doslovne). Prvá a druhá 
časť bola vtipne spojená premie-
taním speváka Lasicu, interpretu-
júceho pieseň Skôr než odídeš...“    
A diváci sa nesmierne bavili na 
autentických záberoch bozkávajú-
cich sa štátnikov Brežneva, Husáka, 
Honeckera a ďalších. Nechýbal ani 
uslzený Mečiar, lúčiaci sa v televízií  

s politikou.
Druhá časť mala nosnú tému 

kúpele, kúpeľné manželstvá. Viete, 
prečo sa Smrdáky volajú Smrdák-
mi? Dozvedeli sme sa, že sa tam 
lieči nadúvanie. Vtipné boli úvahy 
o ženách a pijatike (najčastejšie 
témy mužských rozhovorov). Jeden 
z protagonistov prišiel k záveru, že 
„žiť sa dá aj bez žien a alkoholu, 
ale stojí to za h...“( tu nám dobré 
vychovanie nedovoľuje doslov-
nú citáciu). Viete, že do vinoték 
sa nechodí piť, ale čítať? ( a to pre 
množstvo fl iaš naukladaných na 
policiach). Odznela sťažnosť, že 
mužom skomplikovali život mo-
bily. Pomocou mobilov ich ženy 
nájdu všade. Predtým žena musela 
svojho chlapa  hľadať po krčmách. 
A keď ho konečne po troch dňoch 
našla, bola taká šťastná, že mu za-
budla aj vynadať. 

Tretiu časť tvoril už spomínaný 
telefonický rozhovor o zaváraní.

Štvrtá časť bola venovaná úva-
hám o jeseni, veľmi obľúbenom 
ročnom období, ktoré prináša 
burčiak (v západoslovenských dia-
lektoch „burčák“). Rampáš údajne 
unikol pozornosti jazykovedcov, 
ináč by bol „rampiaš.“ Nechýbali 
ani konštatovania o istej nelogic-
kosti, vhodne zapadajúce do pivo-
varského prostredia. „Pivo sa varí, 
ale pije sa studené.“ Dialóg sa točil 
aj okolo geniálnych vynálezov ľud-
stva – žiarovky, telefónu a lietadla. 
Aktuálny bol aj postreh, že euru 

sa zatiaľ nepodarilo preniknúť do 
slovenských prísloví, porekadiel a 
slovných spojení. Veď pri takom 
„korunovanom volovi“ euro nemá 
šancu. Ale p.Lasica pripustil, že „ za 
euro by si dal aj koleno prevŕtať, a 
pri prepočte aj obidve.“      

Množstvo majstrovsky rozohra-
ných dialógov, umocnených neo-
pakovateľnou mimikou a gestami 
oboch protagonistov, vyvolávalo 
búrku smiechu. Po záverečnom spo-
ločnom duete publikum odmenilo 
účinkujúcich hercov frenetickým 
potleskom. Mnohí návštevníci si 
tento večer spríjemnili posedením 
v reštaurácii s večerou a pohárom 
chutného piva. 

V Banskej Štiavnici, ktorá je ne-
smierne bohatá na kulúrny život, 
priniesol Pivovar ERB zvláštny fe-

nomén. Vo svojom útulnom divadle 
ponúka predstavenia najvyššej kva-
lity. Veď v ERBe už hrali také herec-
ké osobnosti, akými sú nápríklad 
Luděk Sobota, Zuzana Krónerová, 
Zita Furková, Milan Lasica, Milan 
Kňažko, Zuzana Tlučková a Marián 
Labuda ml. 

ERB rokuje s najvýznamnejšími 
českými a slovenskými divadelný-
mi scénami, výsledkom čoho by 
malo byť odohranie predstavení s 
takými osobnosťami, ako sú Mirek 
Donutil, Ivana Chýlková, Bolek Po-
lívka, Juraj Kukura, či Zdenka Stu-
denková.

V sobotu 28.5.2011 sa v hre Zhasně-
te lampiony predstavia česká hereč-
ka Tatiana Vilhelmová a slovenský 
herec Marián Miezga.

Nora Bujnová

Dve hodiny výbornej zábavy

Ján Palárik (Beskydov) – meno 
kňaza a spisovateľa, ktoré by malo 
práve v týchto jarných mesiacoch 
rezonovať v ušiach maturantov. 
Spojitosť s ním však môže byť aj 
úplne iná. Napr. tá, že v obci Maj-
cichov pri Trnave sa tento rok ko-
nal už piaty ročník celoslovenskej 
súťaže v poézii a próze „Palárikovi 
nasledovníci“. A prečo práve tam? 
Určite aj preto, lebo tu pôsobil 
ako kňaz až do svojej smrti, ktorý 
okrem toho, že písal divadelné hry, 
horlil aj za občianske práva a ná-
rodnú i sociálnu slobodu. Právom 
sa teda po ňom nazýva aj súťaž, do 
ktorej sa zapojili aj niektorí autori 
z B. Štiavnice a okolia. O čo väčšie 

bolo naše prekvapenie, keď sa nám 
až trom podarilo umiestniť na po-
predných miestach vo svojej kate-
górii, a tak sa zúčastniť slávnostné-
ho vyhodnotenia, ktoré sa konalo 
19.mája 2011 v Majcichove. Pova-
žujeme si to za česť už aj preto, že 
uvedený dejateľ pôsobil v rokoch 
1850 – 1861 v obci Štiavnické Bane, 
(ktoré boli mimochodom spoluor-
ganizátori tohto ročníka) a z toho 
jeden rok aj v Banskej Štiavnici. A 
naše dojmy? Skutočne veľmi dob-
ré. Celé vyhodnotenie sa začalo 
pietnou spomienkou pri hrobe J. 
Palárika, pokračovalo slávnostnou 
svätou omšou, krátkym kultúrnym 
programom a slávnostným agapé, 

kde sa nedá uprieť pohostinnosť 
usporiadateľov v každom smere. 
Mňa osobne ešte potešila ako Pod-
horčanku aj návšteva pamätnej 
izby J. Palárika, kde je veľká časť 
venovaná aj pamiatke ďalšieho de-
jateľa F. R. Osvalda, ktorý istý čas 
pôsobil v Majcichove a potom dlhé 
roky v obci Teplá (dnešné Podho-
rie). Po príjemne strávenom dni 
mi už neostáva iné len predstaviť 
našich ocenených autorov a tešiť sa 
na ďalší ročník súťaže.
Tu sú ich mená:

1. miesto (poézia) – Katarína 
Kissová /B. Štiavnica/

2. miesto (poézia) – Ing. Danie-
la Sokolovičová /Podhorie/

1. miesto (próza)  – Janka Ber-
náthová /B. Štiavnica/

D.Sokolovičová

Odkaz Jána Palárika žije v nás
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Milan Lasica a Milan Kňažko v Pivovare ERB

Zľava J. Bernáthová, K. Kissová a
 D. Sokolovičová
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IV. liga – JUH dospelí 22. kolo

D. Strehová - B.Štiavnica 3:1 (1:0), 
gól: 50’ Lupták

Pažout – Halát, Hanzlík A., Necpal, 
Čiliak, Barák, Šima, Lupták, Kosec, Bu-
dinský D. Kozárik (80’ Číž) 

V priemernom stretnutí mužstvo, 
ktoré okupuje poslednú priečku, 
malo väčšiu chuť pobiť sa o víťaz-
stvo, čo sa mu nakoniec aj podarilo. 
V 17’ išli do vedenia po 11 m kope. 
Týmto výsledkom sa skončil 1. pol-
čas. 2. polčas začali naši hráči veľmi 
dobre, už v 50’, po peknej paráde 
Luptáka, ktorý zo 17 m vymietol 
šibenicu domáceho gólmana, bolo 
vyrovnané. Ďalšie šance Kozárika 
a Budinského zostali nevyužité, čo 
potrestali domáci, keď išli do ve-
denia v 71’. V 80’ mohol vyrovnať 
Lupták, no zahodil obrovskú šancu 
a domáci v závere ešte skrášlili ko-
nečný výsledok.     
IV. liga dorast 22. kolo 

D. Strehová - B.Štiavnica 6:1 (2:1), 
góly: 12’ Pastier

Szabó – Schrom, Ladický, Pastier (60’ 
Č.K.), Denéši, Ďurovič (75’ Sovinec), 
Potančok, Ferenčík, Cibula, Židík, Čík 

Naši dorastenci zvládli len prvých 
45’. V 12’ sme išli do vedenia gólom 
Pastiera, ten istý hráč v 60’ vyfaso-
val červenú kartu. 2. polčas sme 
absolútne nezvládli kvôľi niektorým 
hráčom, ktorí si namiesto prípravy 
dopriali celodenný výlet.   
II.trieda dospelí 16.kolo: Prekvape-

nie na účet favorita

Banská Štiavnica „B“ – Hr. Beňadik  
1:3 (1:1), gól: 2’ Ferenčík

Kraják – Boroška (79’ Kosorín), Ma-
liš, Žikla, Macko, Beňadik, Číž, Hanzlík 
P., Majerský (53’ Lupták), Kozárik (71’ 
Gazda), Ferenčík

Tak ako dobre začali naši béčkari, 
tak zle skončili a pripísali si zbytoč-
nú prehru. Už v 2’ po spätnej pri-
hrávke Číža rozvlnil sieť Ferenčík 
a zdalo sa, že o víťazovi tohto stret-
nutia niet pochýb. No zahodenie 3 
tutoviek a už v 19’ vyrovnanie ako-
by našich hráčov našiel nepripra-
vených na túto situáciu a dokonca 
zápasu hrali v kŕči, všetko vrhli do 
útoku, čo využili šikovne hráči hostí 
a zaslúžene si odviezli víťazstvo na 
účet favorita.
III. liga SŽ a MŽ 20.kolo 

SŽ – Brusno - B.Štiavnica 4:1 (0:1), 
gól: Šemoda 

MŽ – Brusno - B.Štiavnica 4:1 (1:1), 
gól: Prokaj

Kam na futbal?

IV. liga  dospelí 23.kolo 29.5. o 
17.hod. Š. Bane – B.Štiavnica

IV. liga dorast 23.kolo 29.5. o 14,30 
hod. Krupina - B.Štiavnica  

III. liga SŽ a MŽ 21.kolo 28.5. o 10 – 
12 hod. Kremnica - B.Štiavnica

II. trieda dospelí 17.kolo 28.5. o 17 
hod. B.Štiavnica „B“ - Prenčov

FUDO

Ďalšie futbalové výsledky 
4. liga sk. JUH – 22. kolo

Revúca - Š. Bane 3:2 (1:1)
Sekula – Sojka, Holmík, M. Pavlík, 

Turkota (81’ Spišiak), Holík, Drexler, 
Osvald (46’ Ševeček), Ondrík, V. Pavlík, 
Košárník (86’ Heiler)

Po rozháranom výkone oboch 
mužstiev v úvode zápasu to boli 
domáci, ktorí si vytvorili 2 sľubné 
šance, avšak piarsky brankár svoje 
mužstvo podržal. Potom prevzali 
iniciatívu hostia a v 30’ sa ujali ve-
denia gólom Pavlíka. Neskôr však 
doplatili na slabšiu koncentráciu, 
následkom čoho domáci v 43’ vy-
rovnali. V 2.polčase začali aktív-
nejšie hostia a v 57’ sa opäť ujali 
vedenia 1:2 gólom Holíka. Vzápätí 
mohli pridať ďalšie góly, no v kon-
covke neboli úspešní. A keď fauly na 
Pavlíka a Drexlera v 16-tke zostali 
nepotrestané, po nastrelenej žrdi sa 
domáci spamätali a v 79’ vyrovnali 
na 2:2. Výsledok zápasu „dokreslil“ 
rozhodca, ktorý v 85’ odpískal proti 
hosťom spornú penaltu, ktorú do-

máci premenili, a tak 3 body zostali 
doma.

J.Daubner

II. trieda, 16.kolo 

V. Lehota – B.Belá 0:0
Prokaj – Kupček, Selyem, Hanzlík, 

Ivanič, Palášthy, Lukáč (78’ Murgaš), 
Buzalka, Durbák (75’Klein), Debnár, 
Hankovič 

Domáci si vytvorili miernu pre-
vahu, svoje šance však nepremenili. 
Hostia tiež kontrovali, no bez gó-
lového efektu. Obidve mužstvá na-
strelili žrde, no gól diváci nevideli. 
Zisk bodu na horúcej pôde vedúce-
ho mužstva tabuľky možno považo-
vať za úspech bansko-belianskeho 
mužstva. V závere zápasu bol vylú-
čený hosťujúci Buzalka.     

R. Pavlík  

Prenčov - Hámre 0:1 (0:1)

Nemec - A.Chovan, Mi.Výboch, 
Ma.Výboch, Brnák, M.Beňovic, Hron-
ček (75’ Hlaváč), M.Chovan, Vlček, 
S.Krajčovic, J.Krajčovic (55’ Dolinský) 

1.polčas bol vyrovnaný, no na-
priek tomu hostia využili chybu do-
mácej obrany na strelenie jediného 
gólu. V 2.polčase zvýšili svoju akti-
vitu, no napriek vyloženým šanciam 
nedokázali streliť gól, a tak sa z ví-
ťazstva tešili hostia.

J.Dolinský

Kto? S kým? Kedy?

II.trieda: 28.5. o 17.hod. B.Štiavnica 
– Prenčov, 29.5. o 17. hod. B.Belá – O. 
Grúň  ROMAN KURUC

ŠPORT

1. Čierny Balog 22 16 2 4 60:26 50
2. FK Žiar nad Hronom 22 16 1 5 61:26 49
3. Bystrica - Podlavice 22 11 6 5 52:23 39
4. Prameň Kováčová 22 11 4 7 52:35 37
5. Hliník nad Hronom 22 11 3 8 59:43 36
6. FK 34 Brusno 22 11 3 8 36:28 36
7. SKLOTATRAN Poltár 22 10 5 7 41:29 35
8. Jednota Málinec 22 10 3 9 36:44 33
9. Banská Štiavnica 22 9 4 9 27:35 31
10. FC Slovan Divín 22 8 4 10 39:49 28
11. Štiavnické Bane 22 6 6 10 26:35 24
12. MFK Revúca 22 6 1 15 24:51 19
13. Veľký Blh 22 3 3 16 21:74 12
14. Dolná Strehová 22 2 3 17 19:55 9

Dňa 7. 5. 2011 ; 3. Kolo 25 m bazén

Muži kategória A : 

Berlanský Matúš – 1997
200 m voľ. sp. 2:16.16 1. 
50 m motýľ 34.01 3.
50 m voľ. sp. 28.48 2.
100 m voľ. sp. 1:01.66 1.
100 m prsia 1:17.22 1.
100 m poloha 1:11.11 4.

Longauer Jakub – 1997 
50 m motýľ 32.60 2.
50 m voľ. sp. 31.07 5.
100 m voľ. sp 1:08.98 3.
100 m motýľ 1:19.36 1.
100 m poloha 1:19.09 2.

Orság Dalibor Daniel – 1998 
50 m prsia 38.50 2.
200 m prsia 3:06.36 1.
50 m voľ. sp. 30.41 3.
100 m voľ. sp. 1:12.89 5.
100 m prsia 1:27.43 3.

100 m poloha 1:20.46 4.
Muži kategória B :

Ernek Šimon – 2000
50 m prsia 44.22 2.
200 m prsia 3:27.89 1.
50 m voľ. sp. 34.38 2.
100 m voľ. sp. 1:19.61 3.
100 m prsia 1:39.22 2.
100 m poloha 1:28.01 2.

Muži kategória X

Berlanský Andrej – 2003
25 m voľ. sp. 19.96 1.
25 m znak 25.51 2.
25 m prsia 27.96 1.

Muži kategória J

Konečný Marek – 1994
50 m prsia 34.48 2.
200 m prsia 2:51.39 2.
50 m voľ. sp. 27.83 3.
100 m voľ. sp. 1:03.09 5.
100 m poloha 1:11.48 4.

Adamský Marián – 1994 

50 m motýľ 26.63 1. 
50 m voľ. sp. 24.93 1.
100 m voľ. sp. 56.32 1.
100 m motýľ 1:00.81 1.
100 m poloha 1:02.89 1.

Hriňák Dávid – 1993 
50 m motýľ 26.63 1.
50 m voľ. sp. 26.13 2.
100 m voľ. sp. 57.40 2.
100 m motýľ 1:01.76 2.
100 m poloha 1:04.57 2.

Doletina Dárius – 1995 
50 m motýľ 30.57 3.
50 m voľ. sp. 27.86 4.
100 m voľ. sp. 1:01.52 4.
100 m motýľ 1:15.11 3.
100 m poloha 1:10.79 3.

Muži kategória M

Čamaj Ján – 1978
100 m znak 1:08.52 1.

50 m voľ. sp. 26.89 1.
100 m voľ. sp. 59.77 1.
50 m znak 30.88 1.
100 m poloha 1:07.75 1.

Ženy kategória J

Tenkelová Denisa – 1995
50 m voľ. sp. 27.40 1.
50 m prsia 36.26 1.
100 m prsia 1:18.181.
200 m prsia 2:46.08 1.
100 m poloha 1:07.95 1.
200 m poloha 2:26.82 1.

Maruniaková Monika – 1996 
50 m motýľ 30.77 1.
50 m voľ. sp. 29.48 2.
200 m poloha 2:33.73 2.
100 m motýľ 1:09.24 1.
100 m poloha 1:11.61 2.

Štafeta : 4x50 voľ. spôsob : Tenkelo-
vá, Maruniaková, Hriňák, Adamský 
1:53.70 1. 

7. ročník Banskobystrického pohára v Rimavskej Sobote 
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INZERCIA

GUAPA
Obchodík so zdravou výživou
•Bezlaktózové potraviny 

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

Služby InzerciaPrenajmeme 3 – izbový 
byt (63,37 m²)  na ulici 
Dolná 27 (prvý výškový 

pod Tabakovou). Mesačný 
nájom 220 € + energie. 
Kontakt: 045/692 0883, 

mobil: 0915 826 295.

Prenajmem garáž v 
Banskej Štiavnici na 
Drieňovej, ul. Ener-

getikov. Mesačný 
nájom 33,19€. Kon-
takt: 0905 912 125

Kosenie záhrad, tel.č.: 0914 138  
988

Najvýhodnejšie detské poiste- 
nie. Najširšie krytie rizík spolu so 
sporením pre vaše dieťa do budúc-
nosti, tel.č.: 0908 889 676

Predám novú liaheň na vajíčka,  
cena 129€, tel.č.: 0914 291 265

Lacné autodiely, výfuky, tlmiče,  
spojky, rozvody motorov, tel.č.: 0907 
181 800

Predám elektrocentrálu 3000 W,  
cena 250€, benzínové čerpadlo na 
vodu, cena 150 €, tel.č.: 0907 181 800

Kúpim staré autobatérie, tel.č.:  
0908 531 348

Darujem starý nábytok za odvoz,  
tel.č.: 0911 848 641

Predám garáž na Povrazníku s  
elektrinou. Cena 4 700 €, tel.č.: 0903 
121 901

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

Prenajmem príp. predám garáž,  
tel.č.: 0911 012 213

Predám Volkswagen Polo lacno,  
motorku Aprilia Pegaso 650, cena 
dohodou, tel.č.: 0902 274

Dám do prenájmu 1-izb. byt so  
samostatným vchodom v Š.Baniach, 
tel.č.: 0918 142 474


