
Pamätná tabuľa
Pripomenuli sme si 100. 
výročie narodenia fotografa 
Deža Hoffmanna. str.5

Noc kostolov
Do medzinárodného podujatia, ktoré sa uskutoční 
1. júna, sa zapájajú viaceré európske krajiny. Tento 
rok sa zapojili aj kostoly v Banskej Štiavnici. str.7

Spievaj si, vtáčatko
Okresná súťaž MŠ v speve 
ľudových piesní sa konala vo 
Svätom Antone. str.10
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InzercIa

Vzhľadom na sústavné poško
dzovanie verejnej zelene 
na Ul. Dolnej muselo Mesto 
Banská Štiavnica pristúpiť k 
opatreniam, smerujúcim k 
zlepšeniu situácie s parko
vaním vozidiel, aby mali 
občania – motoristi umožnené 
zákonné parkovanie svojich 
vozidiel. 

Posúdili sme spolu s dopravným 
inžinierom Okresného riaditeľ-
stva policajného zboru v Žiari nad 
Hronom možnosti parkovania na 
miestnej komunikácii a priľahlom 
chodníku na Ul. Dolnej. Vzhľa-
dom na to, že sme dodržali zákon-
nom stanovenú povinnosť, a to šír-
ku jazdného pruhu 3 m ... •3.str.

Parkovanie v našom meste 50 rokov 
Múzea vo 
Sv. Antone 
Na Medzinárodný deň 
múzeí – 18. mája, sa konala 
vo výstavnej sále svätoan
tonského kaštieľa vernisáž 
výstavy „Svätý Anton – 
Slovensko – svet 50 rokov 
Múzea vo Sv. Antone“. 

Slávostným príhovorom otvo-
rila výstavu štátna tajomníčka 
Ministerstva pôdohospodárstva a 
rozvoj vidieka SR Prof. Ing. Mag-
daléna Lacko Bartošová, CSc. Po-
zvanie na vernisáž prijali i ďal-
ší vzácni hostia: Prof. Ing. július 
Novotný, CSc, Ing. Milan Sarvaš, 
PhD., JUDr. Dušan Lukačko – zá-
stupca primátorky mesta Banská 
Štiavnica, Jozef Baranyai – sta-
rosta obce Svätý Anton, Ing. Ján 
Ivanič, Mgr. Mária Petrová, PhDr. 
RNDr. Ján Novák, CSc, Mgr. Ľu-
bica Miľanová – riaditeľka Les-
níckeho a drevárskeho múzea vo 
Zvolene, Ing. Štefan Orolín – ria-
diteľ Lesov Banská Belá a mnohí 
ďalší. 

Svätohubertovskou fanfárou 
otvorili výstavu trubači zo SOŠL 
v Banskej Štiavnici a v kultúrnom 
programe sa predstavil Mgr. Art. 
Adam Marec, Art.D. z Hudobnej 
a umeleckej akadémie Jána Al-
brechta v Banskej Štiavnici.

•4.str.

Mesto Banská Štiavnica po ukon-
čení verejného obstarávania na re-
konštrukciu verejného osvetlenia 
na sídl. Drieňová dňa 16. mája 2012 
podpísalo zmluvu s dodávateľom a 
21. mája 2012 prebehlo odovzdanie 
staveniska zhotoviteľskej organizá-
cii. Sídlisko Drieňová sa tak po troch 
rokoch dočká modernizácie verejné-

ho osvetlenia. V súvislosti s rozbie-
hajúcimi sa prácami prosíme obyva-
teľov a návštevníkov tohto sídliska 
o pochopenie určitých, hlavne do-
pravných obmedzení súvisiacich s 
výmenou a rekonštrukciou stožia-
rov verejného osvetlenia a montá-
žou všetkých osvetľovacích telies na 
verejnom osvetlení. Dopravu bude 

usmerňovať Mestská polícia Banská 
Štiavnica. Potrebné bude aj postup-
né čiastočné uvoľňovanie parkova-
cích plôch súvisiace s prístupom k 
stĺpom verejného svetlenia a bez-
pečnosťou pri samotnej realizácii, 
preto prosíme o ústretovosť pri po-
žiadavkách zo strany mestskej polí-
cie. Zuzana Kladivíková

Rekonštrukcia verejného 
osvetlenia na sídl. Drieňová

Na Dolnej ulici vznikli nové parkovacie miesta. foto michal kríž
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Vážený pán Peter Ivanič, Vaším 
podnetom, ktorý ste napísali na 
Mestský úrad, sa budeme zaoberať 
dňa 28. mája 2012 (pondelok) na 
zasadnutí redakčnej rady Štiavnic-
kých novín. Redakčná rada sa usku-
toční v budove Kultúrneho cen-
tra na Ul. Kammerhofská 1 na 1. 
poschodí o 14:00 hod. Na toto za-
sadnutie Vás pozývame, v prípade, 

že Vám tento termín z akýchkoľ-
vek dôvodov nevyhovuje, prosím, 
kontaktujte nás. Tu bude vytvo-
rený priestor na vzájomnú disku-
siu a Vaše konkrétne pripomienky. 
Máme záujem veci riešiť, konzulto-
vať a zlepšovať k spokojnosti Vašej 
ako aj ostatných občanov mesta.

Ivana Nikolajová, 
prednostka Mestského úradu

Odpovedáme 
občanom...

Dňa 17. mája 2012 sa stal 
riaditeľom Úradu práce, sociá
lnych vecí a rodiny v Banskej 
Štiavnici Ing. Štefan Filip. 

V rokoch 1991 – 95 pracoval na 
Obvodnom úrade v Banskej Štiav-
nici najprv ako referent živnos-
tenského oddelenia a neskôr ako 
vedúci regionálneho rozvoja. Na 
Okresnom úrade v Banskej Štiav-
nici pracoval taktiež od jeho vzni-
ku v roku 1996 až do roku 2002 a 
od roku 2004 nepretržite pracuje 
na Úrade práce, sociálnych vecí a 
rodiny v Banskej Štiavnici. Do zod-
povednej funkcie riaditeľa úradu s 

pôsobnosťou v okresoch Banská 
Štiavnica, Žiar nad Hronom a Žar-
novica mu blahoželáme a prajeme 
veľa úspechov pri presadzovaní dô-
ležitých spoločenských zámerov i 
mimoriadne širokého spektra po-
trieb našich spoluobčanov.

 Redakcia ŠN

Blahoželanie novému 
riaditeľovi ÚPSVaR

Zabezpečovanie podujatí
Dňa 5. mája 2012 a 13. mája 
2012 zabezpečovala hliadka 
Mestskej polície dohľad nad bez-
pečnosťou cestnej premávky v 
súvislosti so zrazom historických 
vozidiel na Trojičnom námestí.

Dňa 12. mája 2012 hliadka MsPo 
zabezpečovala dohľad nad bez-
pečnosťou cestnej premávky a do-
hľad nad verejným poriadkom 
počas rybárskych pretekov, kto-
ré sa konali na Počúvadlianskom 
jazere.

Poškodenie verejného osvet-
lenia
Dňa 13. mája 2012 hliadka MsPo 
zistila, že na ulici Lesnícka je 
uvoľnený kryt lampy verejné-
ho osvetlenia, a trčia káble elek-
trického vedenia. Hliadka za-
bezpečila miesto, aby nedošlo k 
ohrozeniu života a zdravia ľudí a 
zabezpečila odstránenie poruchy. 

Znečistenie verejného 
priestranstva
Dňa 14. mája 2012 o 09:30 hod. 
hliadka MsPo zistila znečistenie 
verejného priestranstva na Uli-
ci Energetikov. Znečistenie po-
chádzalo zo stavby zatepľova-
nia obytného domu. Bola zistená 
zodpovedná osoba, ktorej bol 
daný termín na odstránenie da-
ného odpadu. Vec bola riešená v 
zmysle priestupkového zákona. 
Hliadky MsPo budú vykonávať 
kontroly daného priestoru a v prí-
pade zistenia nedostatkov budú 
prijaté prísnejšie sankcie. 
Vladimír Kratoš, náčelník MsPo 

21. mája
Uskutočnila sa pracovná pora- �
da k riešeniu problematiky tep-
lovodu Drieňová v súvislosti s 
výstavbou 32 bj.
Gremiálna porada vedenia  �
mesta.
Riešenie investičných akcií  �
mesta.

22. mája
Pracovné rokovanie ohľadom  �
zriadenia vysokoškolského pra-
coviska v našom meste.
Riešenie realizácie rekonštruk- �
cie verejného osvetlenia na 
Drieňovej. 
Posledná rozlúčka s občanom  �
nášho mesta pánom Imrichom 
Antalom.
Pracovné stretnutie k pripravo- �
vanému podujatiu pri príleži-
tosti 250. výročia založenia Ba-
níckej akadémie s prorektorom 
prof. Ing. Mariánom Peciarom, 
PhD. zo Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave k pristú-
peniu Deklarácie pokračovate-
ľov duchovného dedičstva.

23. mája
Vyhodnotenie verejného obsta- �
rávania súťaže „Zberný dvor“ a 
riešenie problematiky odpado-
vého hospodárstva.
Účasť na otvorení predajne  �
Cent na sídlisku Drieňová.
Príprava materiálov na rokova- �
nie Mestskej rady.

24. mája
Pracovné rokovanie k príprave  �
regionálnej konferencie Orga-
nizácie miest svetového dedič-
stva (OMSD) pre členské mestá 
zo strednej a východnej Európy 
na regionálnom sekretariáte 
OMSD v Budapešti. 

25. mája
Účasť na otvorení Župného leta  �
v priestoroch Starého zámku v 
Banskej Štiavnici.
Práca v meste, individuálne  �
pracovné stretnutia.

Eva Turányiová

Epigram  
Nade Kvakovej
Nech to stojí, čo to stojí
Musíme šetriť, 
urobiť zmenu, 
musíme šetriť 
za každú cenu.

Myšlienka dňa
„Život má dve tváre. Tu prvú, v kto-
rej je človek sám a bojuje so svojím 
životom, a tú druhú, v ktorej človek 
bojovať nemusí, pretože miluje a je 
milovaný.“  Michal Boháč

Mesto vymenilo sklá a zrekonštruovalo autobusové zastávky na Križo-
vatke v spolupráci s Technickými službami, m.p. foto michal kríž
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•1.str. ...pre každý smer jazdy (spo-
lu teda 6m), bolo možné pristúpiť k 
realizácii takéhoto parkovania. Sú-
časťou obhliadky Ul. Dolnej doprav-
ným inžinierom nám bolo odporú-
čané presunúť priechod pre chodcov 
o pár metrov nižšie, a to z toho dô-
vodu, aby bol priechod lepšie osvet-
lený a tým budú chodci lepšie vi-
diteľní pre vodičov. Vyznačením 
nového priechodu pre chodcov nám 
na strane druhej uľahčil situáciu pri 
kostolíku sv. Alžbety, teda v mieste, 
kde bol pôvodný priechod pre chod-
cov, kde sa nainštalovali obrubníky, 
čím sa usmerní a zaústi voda, ste-
kajúca po ceste priamo do jestvujú-
cej kanalizácie. Zámerom Mesta je 
aj stavebná úprava šikmého státia 
na chodníku a verejnej zeleni medzi 
panelákom č. 29 a 31. Všetky tieto 
opatrenia na Ul. Dolnej sú urobené 
ako náhradné riešenia pre parkova-
nie vozidiel občanov bývajúcich na 
Ul. Dolnej a tých, ktorí nepodpo-
rili myšlienku vybudovania dočas-
nej odstavnej plochy za výškovými 
panelákmi na tzv. "Kaniarikovskej 
lúke". Toto riešenie pomôže obča-
nom bývajúcim na Ul. Dolná a zá-
roveň je to výzva pre všetkých vodi-

čov prechádzajúcich týmto úsekom, 
aby boli tolerantní a ohľaduplní je-
den voči druhému a dokázali tolero-
vať takýto jednoduchý spôsob par-
kovania vozidiel na ceste. Táto cesta 
má slúžiť všetkým motoristom a 
nie je určená pre milovníkov rých-
lostných okruhov. Ak šírka cesty 
5,5 m na Ulici Kammerhofská po-
stačuje na obojsmernú premávku, 
musí postačovať 6 m cesta na Uli-
ci Dolnej. Samozrejme, že za dodr-
žania podmienok najvyššej dovole-
nej rýchlosti 30km/h. Momentálne 
to bolo najrýchlejšie a najlepšie rie-
šenie pre parkovanie vozidiel, ktoré 
sme zrealizovali a dúfam, že k spo-
kojnosti občanov, bývajúcich v blíz-
kosti tejto ulice. 

Ďalším pozitívnym oznáme-
ním pre občanov bývajúcich na Ul. 
P. Dobšinského a I. Krasku, či ce-
lej Štúrovej ul. je skutočnosť, že 
Mesto začalo s budovaním chodní-
ka po pravej strane Ul. Pletiarskej 
v smere na Ul. P. Dobšinského, aby 
ochránilo chodcov od prechádza-
júcich vozidiel. Postupným dobu-
dovaním obrubníkov a preložením 
zábradlia z ľavej strany na pravú, 
ako aj povrchovou úpravou chod-

níka, by sme chceli pomôcť obča-
nom bývajúcim na týchto uliciach 
a spustiť obojsmernú premávku od 
bývalej Plety na Ul. I. Krasku. Vý-
jazd do Ul. P. Dobšinského zostane 
v smere od Plety zakázaný a táto 
ulica zostane aj naďalej ako jedno-
smerná. 

Ďalšie menšie opatrenia týkajúce 
sa Ul. Železničiarska pri ZŠ J. Horá-
ka budú spočívať v namaľovaní vo-
dorovného dopravného značenia na 
miestnu komunikáciu, aby bola za-
bezpečená bezpečnosť a plynulosť 
cestnej premávky hlavne v ranných 
hodinách. Samozrejmosťou je aj 
oprava tejto miestnej komunikácie 
striekaným asfaltom, ktorá už bola 
urobená. Mesto Banská Štiavnica 
hľadá možnosti zlepšenia dopravy v 
meste a bude sa snažiť tieto zlepše-
nia čo najskôr premietnuť do praxe, 
teda zreálniť ich.

Touto cestou prosím všetkých 
motoristov o maximálnu toleranciu, 
trpezlivosť a aby boli na našich ces-
tách čo najdisciplinovanejší. Pomá-
hajú tým nielen sebe, ale aj všetkým 
účastníkom cestnej premávky.

Dušan Lukačko, 
zástupca primátorky 

Parkovanie v našom meste
Krádež vlámaním
Dňa 21. mája 2012 bolo na tunaj-
šie Obvodné oddelenie PZ Ban-
ská Štiavnica oznámené, že dopo-
siaľ nezistený páchateľ vykonal 
krádež vlámaním do Motorestu v 
katastri obce Kozelník v dobe od 
20. do 21. mája 2012, odkiaľ od-
cudzil rôzny tovar ako alkohol, ci-
garety mäsové výrobky v celkovej 
hodnote 600,- eur a poškode-
ním dvier a zárubne spôsobil ško-
du 150,- eur. Polícia vedie vo veci 
trestné stíhanie pre trestný čin 
krádež a po páchateľovi pátra. 

Priestupok voči majetku
Príslušníci Obvodného oddelenia 
PZ v Banskej Štiavnici zdokumen-
tovali priestupok proti majetku, 
ktorý spáchal doposiaľ neznámy 
páchateľ tým že v nočných hodi-
nách dňa 19. až 20. mája 2012 
odcudzil z motorového vozňa od-
staveného na železničnej stanici 
v Banskej Štiavnici 80 l motoro-
vej nafty, čí spôsobil škodu Želez-
ničnej spoločnosti 120,- eur. Vec 
bola v zmysle vecnej a miestnej 
príslušnosti odstúpená na oddele-
nie železničnej polície. Po pácha-
teľovi polícia pátra. 

Požívanie alkoholu
Príslušníci Obvodného oddele-
nia PZ v Banskej Štiavnici počas 
výkonu služby vykonali kontro-
lu motorového vozidla Š-Octávia, 
kde pri kontrole bolo zistené, že 
vozidlo vedie nevodič T.T., kto-
rý bol podrobený dychovej skúš-
ke na zistenie alkoholu v dychu 
prístrojom Alcotest 7410, ktorý 
nameral hodnotu 0,67 mg/l. Vec 
bola odstúpená do trestného ko-
nania, nakoľko je podozrenie zo 
spáchania trestného činu ohro-
zovania pod vplyvom návykovej 
látky. 
Vladimír Fábry, riaditeľ OOPZ BŠ

Bytová správa, s.r.o., zverej
ňuje podľa ustanovenia § 9a. 
a nasl. Zák. č. 138/1991 Zb. 
Zákona o majetku obcí, v znení 
neskorších zmien a doplnkov 
zámer na priamy nájom neby
tového priestoru č. 01/2012

Predmet nájmu:
nebytový priestor v bytovom  -
dome na Dolnej Ul. č. 2, súp. č. 
1576, postavený na p. č. C-KN 
3983/1 v Banskej Štiavnici, v 
celkovej výmere podlahovej plo-
chy 106,22 m2 ( bývalý autoser-
vis na OPP).

Doba nájmu:
určitá, a to 5 rokov odo dňa pod- -
písania nájomnej zmluvy

Cena nájmu:
minimálna výška ročného ná- -
jomného je stanovená v súlade 
s Čl. VII odst.5 Zásad hospodá-

renia a nakladania s majetkom 
Mesta Banská Štiavnica, vo výš-
ke:

2 655,50 €- 25 € za m1. 2 ak 
budú priestory využité na 
prevádzku obchodu služieb- 
kanceláriu, alebo
1412,73 €- 13,30 € za m2. 2 ak 
budú priestory využité ako 
vedľajšie priestory na sklad, 
výrobnú prevádzku a pod.

V cene nájmu nie sú zahrnu-
té ostatné poplatky spojené s 
nájmom.

Podmienky nájmu:
Priestor sa prenajíma v stave, tak  -
ako sa nachádza v čase zverejnia 
ponuky, a nájomca si ho pre svo-
ju potrebu, po dohode s prenají-
mateľom, upraví na vlastné ná-
klady.
Priestor sa prenajíma s cieľom  -
zriadenia prevádzky obchodu a 

služieb, skladu výrobná prevádz-
ka okrem prevádzky pohostin-
ského zariadenia.
Nájomné bude splatné v pravi- -
delných mesačných splátkach vo 
výške 1/12 dohodnutého ročné-
ho nájomného.

Podávanie žiadostí:
Cenovú ponuku a zámer využitia 

priestoru žiadame predložiť v poda-
teľni Bytovej správy, s.r.o., v Ban-
skej Štiavnici, alebo poštou na adre-
su: Bytová správa, s.r.o., Dolná č.2, 
969 01 Banská Štiavnica tak, aby 
bola zaevidovaná v podateľni do 18. 
júna 2012 do 12:00 hodiny.

Bližšie informácie na telefón-
nom čísle 045/6911971, 0903 696 
183 alebo osobne na Bytovej sprá-
ve, s.r.o, Dolná č.2 v Banskej Štiav-
nici. Úplné znenie Zámeru je zve-
rejnené na www.bsbs.sk a www.
banskastiavnica.sk.

Bytová správa, s.r.o.

Zámer na priamy nájom 
nebytového priestoru

Zdravé 
dezerty 

OZ Život v spolupráci s Kultúr-
nym centrom v Banskej Štiavnici 
Vás pozýva na stretnutie "Zdravé 
dezerty", ktoré sa uskutoční 28.5. 
(pondelok) o 17:00 v Kultúrnom 
centre, Kammerhofská 1. Odbor-
ný garant: Univerzita Loma Lin-
da, www.klubyzdravia.sk
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•1.str. Pred 50 rokmi - v decembri 
roku 1962 bolo vo svätoantonskom 
(vtedy antolskom) kaštieli prvýkrát 
otvorené múzeum. Už pôvodní ma-
jitelia kaštieľa sústredili v jeho inte-
riéroch unikátne exponáty z celého 
sveta. Ich cestovateľská a zberateľ-
ská vášeň spojila v malebnej dedin-
ke pod Sitnom celý svet na relatívne 
malom priestore. Je preto logické, že 
i dnes sa múzeum snaží nadviazať na 
snahy panovníckych rodov Koháry 
a Coburg a svojimi expozíciami, vý-
stavami i podujatiami, spája zas celý 

svet. Len vďaka zodpovednej práci 
zamestnancov múzea, v spolupráci 
s obcou i celým banskoštiavnickým 
regiónom, môže múzeum plniť vý-
znamné postavenie v rámci Sloven-
ska. Vďaka umu a šikovnosti reme-
selníkov, ktorí exponáty vytvorili, i 
múzejníkov, ktorí ich spravujú a pre-
zentujú, vďaka diplomacii pôvodných 
majiteľov kaštieľa i súčasných správ-
cov múzea sú jeho bohaté zbierky a 
činnosť známe na celom svete. Vý-
stava pomocou informačých panelov 
predstavuje 50-ročnú činnosť múzea 

a vzácnými exponátmi prezentuje 
umelecko-historický mobiliár kaštie-
ľa, poľovnícto i výtvarné diela.

Aj týmto článkom sa chcem 
úprimne poďakovať za prácu 
všetkým bývalým i súčasným pra-
covníkom múzea, partnerom aj 
priateľom, vďaka ktorým môže mú-
zeum úspešne postupovať po trase 
„Svätý Anton – Slovensko - svet“. 
Výstava potrvá do konca septem-
bra a srdečne na ňu pozývame aj 
všetkých čitateľov Štiavnických no-
vín.  Marian Číž 

Dňa 17. mája 2012 v predvečer 
Medzinárodného dňa múzeí 
a galérií prevzalo Slovenské 
banské múzeum Banská 
Štiavnica cenu Múzeum roka 
za rok 2011 v kategórii špecia
lizované múzeá a galérie s 
celoštátnou pôsobnosťou. Titul 
sa múzeám a galériám udeľuje 
od roku 2003. 

Posledné dva roky sú upravené 
podmienky súťaže tak, aby prezen-
tované aktivity zachytili celú šká-
lu odborných činností. Cez akvizič-
nú činnosť, starostlivosť o ochranu 
zbierkového fondu, vedeckú a pre-
zentačnú činnosť, až po prácu s ve-
rejnosťou a propagáciu. Múzeum ale-
bo galéria ašpirujúce na titul musia 
dosiahnuť mimoriadne výsledky vo 
všetkých piatich predmetoch súťaže. 

Cenu odovzdal Minister kultúry 
SR Marek Maďarič do rúk riadite-

ľa Slovenského banského múzea v 
Banskej Štiavnici Jozefa Labudu.

Okrem vyhlásenia Múzea roka 

Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo aj 
laureátov Ceny Andreja Kmeťa.

Magdalena Sombathyová

Cena pre Múzeum roka 2011

Zľava generálny riaditeľ Sekcie kultúrneho dedičstva MK SR P. Šimunič, 
minister kultúry M. Maďarič, riaditeľ SBM PhDr.J. Labuda a Ing. M.Somba-
thyová pri udeľovaní titulu Múzeum roka 2011. foto sbm

Svetoznáme banské regióny 
strednej Európy poznajú 
historický význam Banskej 
Štiavnice. Jednotlivé inštitúcie 
týchto regiónov (najmä 
múzeá, galérie, archívy, 
samosprávy ...) veľmi dobre 
poznajú hodnotu zbierok 
SBM, a to z osobných návštev 
našich expozícií, resp. z našich 
publikácií. 

Z toho dôvodu odznela pred-

náška J. Labudu na pôde mesta 
Freiberg (Sasko) dňa 11. mája 2012 
na tému Kontakty Banskej Štiavni-
ce s banským regiónom Saska v 13. 
– 16. stor. V dňoch 10. – 12. mája 
2012 sa konala v tomto meste ve-
decká konferencia počas osláv 850. 
výročia udelenia banského privilé-
gia k začiatku ťažby striebra v tom-
to nemeckom banskom regióne. 

V sobotu 18. mája 2012 sa v Kut-
nej Hore (Česká republika), Galéria 
Stredočeského kraja, uskutočnila 

vernisáž výstavy medzinárodné-
ho projektu s názvom Europa Ja-
gellonica 1386 – 1572. Medzi vyše 
300 jedinečnými exponátmi eu-
rópskeho gotického umenia zaují-
ma čestné miesto socha sv. Barbory 
od Majstra M. S., ktorá je súčasťou 
zbierky SBM v Galérii J. Kollára. 
Výstava potrvá do konca septem-
bra 2012 a už teraz je o ňu obrovský 
záujem (len vernisáže sa zúčastnilo 
vyše 300 návštevníkov).

Jozef Labuda

Prezentácie SBM a Banskej 
Štiavnice v zahraničí

50 rokov Múzea vo Sv. Antone

Celoslovenská 
zbierka 
Slovenského 
Červeného 
kríža

V dňoch 2. - 20. mája 2012 pre-
biehala Celoslovenská zbierka 
Slovenského Červeného kríža. V 
Banskej Štiavnici zbierka do po-
kladničiek sa uskutočnila 17. mája 
2012 za pomoci dobrovoľníkov 
SČK. Boli to študenti Spojenej ško-
ly, strednej odbornej školy obcho-
du a služieb. Ďakujem všetkým, 
ktorí prispeli čo i len centom do 
pokladničiek , alebo na účet. Ďa-
kujem aj dobrovoľníkom, ktorí sa 
pričinili svojím zodpovedným prí-
stupom k dôstojnému priebehu 
tejto humánnej akcie. 

Katarína Senciová

Poďakovanie 
primátorky 
mesta
Dňa 17. mája 2012 na Minis
terstve kultúry SR z rúk 
ministra kultúry Mareka 
Maďariča prevzal titul 
"Múzeum roka za rok 2011" 
za aktivity prispievajúce k 
ochrane, zachovaniu a využí
vaniu kultúrneho dedičstva, 
riaditeľ SBM Dr. Jozef Labuda, 
CSc.

Preto mi dovoľte touto cestou 
Vám osobne, pán riaditeľ, ako aj 
všetkým zamestnancom SBM v 
Banskej Štiavnici poďakovať sa 
v mene mojom, vedenia mesta, 
poslancov Mestského zastupiteľ-
stva a občanov mesta za Vašu prá-
cu, ktorou prispievate k ochrane, 
uchovaniu a využívaniu historic-
kých hodnôt, ktorými nielen ší-
rite dobré meno Banskej Štiavni-
ce doma i v zahraničí a prispievate 
tým k rozvoju cestovného ruchu a 
návštevnosti mesta, ale aj k ochra-
ne vzácneho historického dedič-
stva nášho mesta zapísaného na 
Zozname svetového kultúrneho 
dedičstva UNESCO. 

Vážený pán riaditeľ, vážení za-
mestnanci SBM, sme na vašu prá-
cu hrdí a želáme vám veľa úspe-
chov v ďalšej práci a pri rozvoji 
SBM v našom meste.

Nadežda Babiaková, 
primátorka mesta 
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Staré štiavnické domy a 
domčeky ukrývajú mnoho 
tajomstiev. Akoby mali svoj 
vlastný život, svoju vlastnú 
históriu, tú tvoria aj spomienky 
na tých, ktorí sa tam narodili, 
alebo prežili kus života. 

V piatok 18. mája 2012 bola na 
malom ružovom domčeku Pod čer-
venou studňou číslo 10, (známom 
tiež ako bývalá Lackovie krčma) od-
halená pamätná tabuľa, ktorá bude 
okoloidúcim s hrdosťou pripomína, 
že sa tu 24. mája 1912 narodil Dežo 
Hoffmann, neskôr svetovo uznáva-
ný londýnsky fotograf filmových a 
hudobných hviezd, ktorý stál a po-
máhal aj pri zrode legendárnej sku-
piny Beatles. Dežo Hoffmann, na 
jednej strane geniálny, odvážny, 
náročný a nekompromisný profe-
sionál, ale i neuveriteľne skromný, 
pracovitý, priateľský a dobrý člo-
vek. Aj keď mu svet hviezd ležal pri 
nohách, ostával sám sebou a nikdy 
nezabúdal na svoje rodné Sloven-
sko. A rodáci zo Slovenska a z Ban-
skej Štiavnice nezabúdajú na neho. 
Pri príležitosti 100. výročia jeho na-
rodenia zorganizovalo OZ Fórum 
starej Štiavnice a Beata Nemcová 
spomienkové podujatie, ktoré sa 
stretlo s nečakane veľkým záujmom 

verejnosti, a to priamo nad Trojič-
ným námestím, pred jeho rodným 
domom.

Po úvodnej piesni v podaní Mgr. 
Michala Šveca a jeho dcérky Lucie a 
príhovore PaedDr. Beaty Nemcovej 
odhalili JUDr. Miroslav Číž, posla-
nec NR SR a JUDr. Dušan Lukač-
ko, viceprimátor Banskej Štiavnice, 
pamätnú tabuľu na rodnom dome 
Deža Hoffanna, a pán Ivan Celder 
ju za Fórum starej Štiavnice prizdo-
bil vencom. Program vhodne do-
tvárali hudobníci a melódie skupi-
ny Beatles, ktorých nadčasovosť 
vycítil Dežo Hoffmann ešte skôr, 

než obleteli svet.
Podujatie pokračovalo v Kultúr-

nom centre vernisážou výstavy fo-
tografií Lea Redlingera, Jána Du-
dáša a prezentáciou tvorby členov 
banskoštiavnického fotoklubu Blur, 
Ing. Lubomíra Lužinu, Tibora Líš-
kaya a Mgr. Jána Petríka, ktorých 
osobne predstavila Beata Nemco-
vá. K príjemnej atmosfére večera 
prispeli i skvelí džezoví hudobníci 
skupiny Banda Americano. Výsta-
vu jedinečných fotografií s hudob-
nou tematikou si môžu návštevní-
ci Kultúrneho centra pozrieť do 2. 
júna 2012 . Janka Bernáthová

aktualIty

Vystúpenie džezových hudobníkov Banda Americano. foto lubo lužina

V niekoľkých predchádzajúcich 
vydaniach Štiavnických novín 
bol uverejnený rad článkov k 
zrušeniu Chráneného areálu 
Banskoštiavnická kalvária. 
Nakoľko návrh podávala 
Štátna ochrana prírody SR 
(ŠOP SR) Správa Chránenej 
krajinnej oblasti Štiavnické 
vrchy, rád by som uviedol 
podstatné fakty návrhu.

Jednou z podmienok vstupu Slo-
venska do Európskej Únie (EU) bola 
aj povinnosť prebrať legislatívu EÚ 
v oblasti životného prostredia a 
ochrany prírody. Je potrebné pri-
pomenúť, že legislatíva „európska“ 
je nadradená legislatíve „národnej“, 
čiže aj našej. Aj na základe týchto 
nových skutočností zaradila ŠOP 
SR do plánu hlavných úloh v roku 
2007 úlohu č. I.1.B „Prehodnotenie 

chránených území národnej sústa-
vy“. Toto prehodnotenie realizova-
li všetky Správy národných parkov 
a chránených krajinných oblastí na 
Slovensku na základe metodické-
ho pokynu ŠOP SR Banská Bystri-
ca, ktorý bol schválený odbornou 
komisiou Ministerstva životného 
prostredia SR. Materiál vychádza 
z „európskeho“ pohľadu na ochra-
nu prírody, čo zjednodušene zna-
mená – prioritne chrániť posledné 
zbytky aspoň čiastočne zachova-
lej pôvodnej flóry a fauny a nechrá-
niť to, čo ochranu nepotrebuje, res-
pektíve kde dôvod ochrany zanikol, 
je už chránený inými zákonmi, ale-
bo nespĺňa vyhlášky a predpisy EÚ. 
Všetky chránené územia, ktoré nie 
sú prekryté európskou sieťou chrá-
nených území (známa NATURA 
2000), boli podľa vyššie spomína-
ného materiálu v roku 2007 pre-

hodnocované.
Jedným z týchto prehodnoco-

vaných území bol aj Chránený are-
ál Banskoštiavnická kalvária, ale aj 
Chránený areál Banskoštiavnická 
botanická záhrada, alebo Chráne-
ný areál Arborétum v Kysihýbli. Dô-
vody zrušenia Chráneného areálu 
Banskoštiavnická kalvária sú presne 
uvedené v článku prednostu Kraj-
ského úradu životného prostredia v 
Banskej Bystrici Ing. Tibora Tuhar-
ského. Komu toto vysvetlenie ne-
stačí, prípadne mu nerozumie, ale-
bo by sa chcel dozvedieť niečo viac, 
môže navštíviť pracovisko Štátnej 
ochrany prírody SR v Banskej Štiav-
nici – Správu Chránenej krajin-
nej oblasti Štiavnické vrchy. Tam si 
môže kompletný materiál pozrieť, 
odpísať, prefotiť prípadne sa opýtať 
na jemu neznáme skutočnosti.

Dušan Trcka

Zrušenie Chráneného areálu

Doma nie je nikto prorokom
Pripomenuli sme si 100. výročie narodenia fotografa Deža Hoffmanna Kniha nielen 

o štiavnickom 
striebre
V dňoch 7. – 9. septembra 
2011 usporiadalo Slovenské 
banské múzeum v spolupráci 
so Slovenskou archeolo
gickou spoločnosťou pri 
Archeologickom ústave 
SAV v Nitre, Historickým 
ústavom SAV v Bratislave, 
Mestom Banská Štiavnica 
a Združením Baníckych 
spolkov a cechov Slovenska 
medzinárodnú konferenciu 
venovanú montannej histórii 
s akcentom na nové arche
ologické objavy v banských 
regiónoch Európy. 

P r e d -
nášky, ktoré 
na tejto kon-
ferencii od-
zneli, vyšli 
v zborníku 
pod názvom 
Argenti fo-
dina 2011 

aj s anglickými resumé. Zo štú-
dií upozorňujeme na tie, ktoré sa 
priamo dotýkajú nášho mesta, 
resp. regiónu: Objav sakrálnej ar-
chitektúry v lokalite Staré mesto 
(Glanzenberg) v Banskej Štiavni-
ci (Jozef Labuda) Archeomagne-
tické stanovenie veku trosky zo 
Starého mesta pri Banskej Štiav-
nici (Igor Túnyi – Jozef Labuda), 
Numizmatické pamiatky z hradu 
Sitno. Stručné dejiny hradu Sitno 
(Ján Hunka). Stredoveké baníc-
ke náradie v Uhorsku (Attila Sze-
man – Maďarsko), Banskoštiav-
nická argenti fodina a jej cesty ku 
svetovej sláve (Ján Novák), Cesto-
pisy o slovenských banských regi-
ónoch z konca 18. a začiatku 19. 
storočia (Miroslav Kamenický), 
Zdroje banských a priemyselných 
odvetví stredného Slovenska v 
období monarchie. Pramene z Ra-
kúskej národnej knižnice: knihy, 
mapy a glóbusy (Sabine Stadler - 
Rakúsko), Dramatické ukončenie 
rafinácie striebra a zlata na Slo-
vensku (Richard Kafka), Banícka 
slovná zásoba v predspisovnom 
období slovenského jazyka (Pavol 
Žigo). Súčasťou zborníka je aj CD 
nosič s farebnými fotografiami, 
grafmi a tabuľkami. Publikáciu aj 
s CD nosičom si môžete zakúpiť v 
ktorejkoľvek expozícii Slovenské-
ho banského múzea. Ján Novák 
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Téma: Hudba 
Termín: 25.  26.5.2012 
Miesto: Starý zámok v Banskej 
Štiavnici

Hlavný organizátor: Iniciatíva za 
živé mesto, občianske združenie, 
Slovenské banské múzeum Ban-
ská Štiavnica, Mesto Banská Štiav-
nica, Banskobystrický samosprávny 
kraj, Slovenská agentúra pre cestov-
ný ruch.

Festival prebieha v jednom z ob-
jektov Slovenského banského mú-
zea v Starom zámku, ktorý je so 
svojimi priestormi atraktívnou ku-
lisou festivalového diania. 

Ťažiskovou úlohou Festivalu – ako 
to vyplýva aj z názvu – je prezentá-
cia remesiel. Remeslo predvádzajú a 
svoje výrobky ponúkajú remeselní-
ci z celého Slovenska. Do remeselnej 
činnosti sa môžu zapojiť i návštevníci 
v tvorivých dielňach, či u samotných 
remeselných výrobcov, alebo v rámci 
projektu Slovenského banského mú-
zea – Škola v múzeu. Od r. 2005 vy-
hlasujeme vždy jedno z remesiel ako 
hlavné. Tento rok to budú remeslá a 
profesie, súvisiace s hudbou, ktorá v 
rôznych podobách zasahovala a zasa-
huje do každodenného života. 

Počas festivalu bude prezentova-
ná výroba tradičných ľudových hu-
dobných nástrojov, kde výrobcovia 
sú aj interpretmi svojich nástrojov 
fujary (p. Michal Fiľo), píšťaly, gaj-
dy (p. A. Ladziansky), drumble (p. 
M. Moncoľ), korýtkové husle (p. V. 
Kicková), staré citarové nástroje – 
ninera (p. L. Kobliček). S tanečno-
hudobným programom vystúpia 
folklórne skupiny z banskoštiavnic-
kého regiónu FS Prenčovan z Pre-
nčova, FS Podhorčan z Podhoria, 
FS Sitňan z Banskej Štiavnice. Svo-
ju odbornú činnosť predstavia ban-
skoštiavnické stredné školy SPŠ S. 
Mikovíniho a Stredná lesnícka ško-
la (napr. lesný xylofón).

V zábavnej časti sa predstavia kú-
zelník Peter Šesták, herecká dvojica 
Katarína Aulitisová a Ľuboš Piktor 
s programom Elá Hop, šermiarska 
skupina Bojník z Bojníc, jedinečný 
Banskoštiavnický banícky živý or-
loj (len v sobotu), Štiavnický Nácko, 
Miroslav Saniga – Vtáčie spevy.

V priebehu celého dňa sú pripra-

vené rôzne atrakcie nielen pre deti 
– drevený, ručne ovládaný kolotoč, 
ale aj dospelých - ryžovanie zlata, 
prehliadka expozícií Starého zám-
ku, výroba fajok, škola šermu a veľa 
iných aktivít. V piatok sa uskutoční 
večerné premietanie hudobného fil-
mu Smoliari v priestoroch Lapidá-
ria Starého zámku. Keďže tento rok 
je hlavnou témou hudba, pripravili 
sme pre návštevníkov koncert detí 
zo Základnej umeleckej školy v B. 
Štiavnici, koncert vážnej hudby a 
džezový koncert Hudobnej akadé-
mie J. Albrechta v B. Štiavnici. 

Nielen v Banskej Štiavnici, ale aj 
širšom regióne sa Festival kumštu, 
remesla a zábavy stal pozitívne ak-
ceptovaným, je súčasťou Kalendá-
ra festivalových podujatí v meste. O 
jeho akceptácii rozhoduje záujem, 
každoročne ho navštívi v priebe-
hu 2 dní vyše 3-tisíc návštevníkov. 
Organizačne ho zabezpečujú dob-
rovoľníci občianskeho združenia 
IŽM, v úzkej a dobrej spolupráci so 
zamestnancami SBM, Mesta Ban-
ská Štiavnica, baníckeho spolku, 
jednotlivých škôl v meste. Poduja-
tie sa uskutočňuje vďaka ekonomic-
kej podpore jednotlivých podnika-
teľov v meste, samosprávy, niekedy 
sa podarí osloviť výrazného gene-
rálneho sponzora. 

Súčasťou tohtoročného jubilej-
ného 15. ročníka Festivalu kum-
štu remesla a zábavy bude otvore-
nie letnej turistickej sezóny piatym 
ročníkom propagačno-kultúrneho 
podujatia Župné leto Banskobys-
trického samosprávneho kraja. V 
rámci programu sa predstavia: Ban-
skobystrický samosprávny kraj, Slo-
venská agentúra pre cestovný ruch, 
Oblastná organizácia cestovného 
ruchu Dudince, Vojvodstvo Warmia 
- Mazury (Poľsko), Junior Achieve-
ment Slovensko, n.o., partnerstvo 

MURÁNSKA PLANINA - ČIERNY 
HRON, Geopark Novohrad – Nó-
grad, Občianske združenie POD-
POĽANIE, Občianske združenie 
Sebechleby, Pohronské osvetové 
stredisko, Podpolianske osvetové 
stredisko, Stredoslovenské osveto-
vé stredisko.  Mária Tomeková

Program:
25. mája 2012 (piatok)
09:00 - otvorenie FKRZ, 09:15 - Kú-
zelník Peter, 09:30 - Bojník – Histó-
ria naživo, 09:45 - ZUŠ BS – klasické 
nástroje a spev, 10:00 - Stredoveký 
kúpeľ, 10:30 - Elá Hop, 11:30 - Kú-
zelník Peter, 12:00 - Stredoveký 
kúpeľ, 12:30 - ZUŠ BS – folklórne 
vystúpenie, 13:00 - Otvorenie Žup-
ného leta 2012 županom BBSK, 
13:00 - Bojník – Verbovačka, 13:30 
- Stredoveký kúpeľ, 14:00 - Elá Hop, 
14:45 - M. Saniga – Vtáčie spevy, 
15:00 - Bojník – Šermiarsky súboj, 
15:30 - POS – výchovný koncert, 
16:00 - Kúzelník Peter, 17:00 - Fol-
klór u nás – FS Podhorčan, FS Pren-
čovan a FS Sitňan, 19:00 - Koncert 
vážnej hudby HUAJA – Rytierska 
sála, 20:00 - Večerné premietanie - 
Lapidárium

26. mája 2012 (sobota)
09:30 - Kúzelník Peter, 10:00 - Boj-
ník – História naživo, 10:30 - Stre-
doveký kúpeľ, 11:00 - Elá Hop, 
12:00 - Živý banskoštiavnický ba-
nícky orloj, 12:30 - Detská dychová 
hudba – Nová Baňa, 13:00 - Kúzel-
ník Peter, 13:20 - Stredoveký kúpeľ, 
13:30 - Bojník – Verbovačka, 14:00 
- Živý banskoštiavnický banícky or-
loj, 14:30 - Horana – hudecká hudba 
(V.Kicková), 15:00 - Elá Hop, 15:30 
- Bojník – Šermiarsky súboj, 15:50 - 
Stredoveký kúpeľ, 16:00 - Horana – 
hudecká hudba (V.Kicková), 16:30 - 
Živý banskoštiavnický banícky orloj, 
18:00 - Džezový koncert – HUAJA 
nádvorie alebo Rytierska sála, 20:00 
- Strašidelná nočná prehliadka Sta-
rého zámku, 22:00 - resp. od 23:00 
Jam session - HUAJA Art Cafe

Ďalej sú pre vás pripravené: tvo-
rivé dielne, ryžovanie zlata, drevený 
kolotoč, jazda na koni, Štiavnický 
Náco, prezentácia odborných škôl, 
sokoliari, výroba fajok, prehliadka 
expozícií Starého zámku.

XV. ročník Festivalu kumštu, 
remesla a zábavy

Otvorenie Župného leta 2012 Banskobystrického samosprávneho kraja

Spýtali sme sa Štiavničanov 
a návštevníkov mesta, že ako 
prežívali hokejový šampionát?

„Preciťoval som ho celým svojím te-
lom, v pohodlí pri vínku s výkrikmi 
radosti.” Ján S.

„Boli to emócie, najmä v zápasoch s 
Kanadou a Českom.Vynikajúci ho-
kej, skoro sme sa od šťastia zblázni-
li.” Martin G.

„Finálový zápas proti Rusku sme 
sledovali na lesníckom internáte. V 
hokejovom zápale sme nevenovali 
pozornosť prítomnosti neznámeho 
fanúšika a až ráno sme zistili, že je 
to predseda maturitnej komisie.”
 Ondrej Š.

„Fandili sme o život. Naši chlapci 
boli zlatí v zápasoch i v prejavoch ra-
dosti.A pre nás sú zlatí víťazi aj so 
striebrom na krku.” Anna Č.

„Ja tomu veľmi nerozumiem, ale po-
chopila som, že ide do tuhého, keď 
som v sobotu nezohnala taxi. Bolo 
mi oznámené, že musím počkať do 
konca tretiny. Brala som to samo-
zrejme s úsmevom.” Iveta F.

„Boli to nervy, radosť i pocity ne-
smiernej hrdosti na naše malé veľké 
Slovensko. Úžasné!” Juraj K.

„Skvelé momenty, hokej opäť zobu-
dil národ,naši chlapci to dali.Ale te-
šili sme sa aj z českého bronzu.”
 Michal G.

Janka Bernáthová

Štiavnické noviny
anketa

Ďaku jeme 
v š e t k ý m 
príbuzným, 
priateľom, 
kolegom a 
z n á m y m , 
ktorí sa pri-
šiel dňa 19. mája 2012 s na-
šim zosnulým Milanom Peť-
kom. 
Ďakujeme za dôstojnú roz-
lúčku pánu dekanovi, poh-
rebnej službe Requiem, ba-
níckemu spolku a spevokolu. 
Úprimná vďaka patrí vám 
všetkým za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary. 
Smútiaca rodina
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oznamy, pozvánky
spomienky

oznamy

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

Pozvánka 
OZ Margarétka Vás srdečne po-
zýva v sobotu 26.5.2012 na 
9.ročník celoslovenského stret-
nutia zdravotne a telesne postih-
nutých detí a mládeže na Sitne. 
Program: skupina historického 
šermu „Vlčí tesák“, spev pri ohni 
sprievod na harmonike p.Radja-
nsky, príjemné posedenie pri gu-
láši aj s našimi hosťami, ukážky z 
činnosti polície, požiarnikov, SBS 
Bandog security, športové súťa-
že pre deti, ukážky sokoliarske-
ho umenia. Stretnutie je o 10:00 
v B.Štiavnici pred CBA marke-
tom na sídl. Drieňová. Odtiaľ sa 
presunieme na Sitno autami, kto 
bude chcieť a vládať, pôjde pešo 
od Počúvadlianskeho jazera.

OZ Margarétka

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

Oprava
V poslednom čísle ŠN bol v po-
ďakovaní rodiny p. Gábora ne-
správne uvedený subjekt pohreb-
ná služba Requiem – p. Šaková, 
správne malo byť uvedené poh-
rebná služba Requiem – p. Luptá-
ková. Za chybu sa ospravedlňuje-
me. redakcia ŠN

„Osud Ti nedoprial s nami dlh-
šie byť, ale v našich srdciach 
budeš stále žiť".
26.5.2012 uplynú 3 roky od 
smutnej chvíle, keď nás na-
vždy opustil náš milovaný 
manžel, otec, brat, starký, 
švagor a svat Juraj Konôpka. 
Tí, ktorí ste ho poznali, ve-
nujte mu spolu s nami tichú 
spomienku. Smútiaca rodina

Dňa 5. mája sa na Podsit
nianskej v Banskej Štiavnici 
uskutočnilo čistenie čiernej 
skládky odpadov. Partia 
kamarátov sme sa zišli a s 
dobrou náladou sa pustili do 
práce. Spoločnosť nám robilo 
nádherné počasie, príjemný 
tieň voňavých stromov a 
odhodlanie pomôcť kúsku 
našej krásnej Zeme. Naplnili 
sme asi 70 vriec roztriedeného 
odpadu, ktorý sme vyviezli na 
Technické služby. 

Chceme ďalej ľudí informovať 

o vôli pokračovať v čistení čiernej 
skládky na Sitne, ktoré asi pred 
dvoma rokmi inicioval J. Petrík ml. 
a časť z nej sa aj vtedy podarilo od-
pratať. 

Skládka má cca 50 rokov (asi aj 
viac), tak si viete predstaviť, koľko 
roboty tam treba urobiť. Je tam veľa 
"pokladov" napr. aj z roku 1966. Na 
svoje si tu prídu teda aj pamätníci 
a milovníci zaujímavých historic-
kých kúskov Takže všetkých priaz-
nivcov odpratávania odpadu z prí-
rody pozývame dňa 24. júna 2012 
na Sitno. Bližšie informácie sa do-
zviete v Štiavnických novinách a na 

Facebooku. 
Radi by sme poďakovali mes-

tu Banská Štiavnica a Technickým 
službám, m.p., za ich ústretovosť 
a poskytnutie vriec na vyzbieraný 
odpad. Taktiež ďakujeme všetkým 
kamarátom z Archanjel caffebar, 
Priateľom zeme, z Občianskeho 
združeni Túlavá labka, Jasparvim.
sk a dobrovoľníkom z programu 
„Mládež v akcii", ktorých hosťuje 
skautská Nadácia Baden-Powella, 
ktorí tiež zabezpečili auto na odvoz 
odpadu...a všetkým ostatným, kto-
rí sa zúčastnili. Uvidíme sa na Sit-
ne! Viktória, Marián, Ján 

Do medzinárodného podujatia, 
ktoré sa uskutoční 1. júna 
(piatok), sa zapájajú viaceré 
európske krajiny. Tento rok 
sa zapojili aj kostoly u nás 
v Banskej Štiavnici. Ide o 
podujatie, ktoré má ľuďom 
nielenže bližšie priblížiť tieto 
nádherné cenné stavby aj 
zvnútra, ale aj život vo vnútri 
kresťanského spoločenstva. 
Noc kostolov sa začne 1. júna 
v piatok o 17:50 zvonením 
zvonov vo všetkých zúčast
nených kostoloch a bude 
pokračovať programom až do 
polnoci. 

V Banskej Štiavnici sa do progra-
mu prihlásili celkovo 3 kostoly a Kal-
vária. Medzi najzaujímavejšie body 

programu bude nepochybne patriť 
sprístupnenie jednej z veží Horné-
ho kostola na Kalvárii, premietanie 
filmu Bella, koncert študentov kon-
zervatória, vstup do objektov Kal-
várie (Kalvária), voľná prehliadka s 
možnosťou vstupu do hlavnej veže, 
program pre deti, svedectvá, kon-
cert spevokolu Štiavničan, rozhovor 
so spisovateľom Antonom Lauče-
kom, koncert Farského zboru, noč-

né sprevádzanie („Nemecký kos-
tol“), organový koncert, exkluzívna 
výstava predkoncilových originál-
nych liturgických predmetov a oble-
čení, voľná prehliadka s bezplatným 
výkladom (Kostol sv. Kataríny), 
prednáška s diskusiou: Stredovek 
ako ho nepoznáme a Po stopách tu-
rínskeho plátna (Kostol sv. Alžbety 
– Križovatka).

A keďže aj Starý zámok bol pô-
vodne kostolom, pozývame vás na 
vynikajúci koncert českého lutnis-
tu Jana Čižmářa, na historických 
nástrojoch (pripravila Hudobná a 
umelecká akadémia J. Albrechta).

Podrobnejší program na www.
nockostolov.sk, alebo www.farar.
inky.sk. 

Všetkých vás srdečne pozývame! 
Organizátori

Pomoc kúsku našej Zeme

Noc kostolov aj v Štiavnici

Začiatkom mája ,,rozkvitol" na 
štiavnickom Trotuári obchodík 
s romantickým názvom Vôňa 
nostalgie. 

Obchodík ako zo sna, ktorý už 
svojím čarovným výkladom pozýva 
okoloidúcich na príjemné pozasta-
venie a stretnutie s nežnou krásou 
aj uprostred obyčajného dňa. Na-
chádza sa v ňom toľko vecí a veci-
čiek tohto sveta, vyvolávajúcich prí-
jemné pocity a spomienky, že človek 
ani neviete, na čo skôr upriamiť svo-
ju pozornosť. „Tento obchodík je dáv-
ny splnený sen, ktorý sme mali s mojim 
manželom.” Prezradila mi usmieva-

vá majiteľka pani Magdaléna Mar-
ková. „Azda každý druhý návštevník, 
ktorý k nám príde, si tajne zaspomína. 

Maľovaná šálka, retro telefón, bábika, 
štýlový nábytok, vázička s pivonkami, 
gramofón, hojdací koník alebo baroko-
vý anjelik. Drobné vecičky, ktoré majú 
dušu a zvláštnu schopnosť robiť svet 
okolo nás krajším. Je to "vôňa nostal-
gie" v mojom ponímaní.” Počas nášho 
rozhovoru som si všímala aj reakcie 
ľudí, ktorí do obchodíku vošli. Mno-
hí otvorene hovorili o svojich prí-
jemných pocitoch a aj keď si na pr-
výkrát nič nekúpili, verím, že sa sem 
opäť vrátia, aby si trochou tej nos-
talgie prevoňali svoje domovy, alebo 
v podobe originálneho darčeka uro-
bili radosť svojim blízkym.

Janka Bernáthová

Obchodík s vôňou nostalgie

Ponúkaný sortiment obchodíku. 
foto janka bernáthová
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Štefan Psotný po 20.rokoch 
inšpektora MsP v Banskej 
Štiavnici.

Zalistujme v knihe doterajšieho 
plodného života pána Štefana Psot-
ného. Narodil sa 9.12.1953 v Ban-
skej Štiavnici. Svoje detstvo pre-
žil na Štefultove, kde začal chodiť 
aj do Základnej školy. V roku 1969 
nastúpil na Stredné odborné učiliš-
te vo Zvolene, kde sa vyučil za au-
tomechanika pre Rudné bane v B. 
Štiavnici. Ako 18-ročný nastúpil na 
základnú vojenskú službu do Olo-
mouca. Po 24 mesiacoch sa vrátil 
do Rudných baní na Michal šachtu 
so zaradením údržbár banských lo-
komotív. V podzemí strávil dlhých 
17 rokov, počas ktorých pracoval 
na viacerých rekordoch pri razení 
dlhých banských diel. Hoci to bola 
ťažká práca, ľudské vzťahy boli vte-
dy oveľa krajšie a nikdy na toto ob-
dobie nespomína v zlom. Po útlme 
banskej činnosti v rokoch po revolú-
cii po naplnení expozičných zmien 
bol z podzemia Rudných baní vyra-
dený. Koncom roka 1991 nastúpil 
na Mestský úrad v Banskej Štiavni-
ci. Tu najprv pracoval ako inkasant 
poplatku za vjazd do historického 
jadra mesta a neskôr na Mestskej 
polícii. Ako strážca poriadku sa stre-
tával s rôznymi ľuďmi, prežil množ-
stvo nepríjemných ako aj pekných 
chvíľ. Vždy sa snažil túto prácu vy-
konávať skôr srdcom ako pokutami 
a bol (vlastne aj stále je) ochotný po-
môcť vždy, keď ho niekto požiadal. 
V uniforme inšpektora mestskej 
polície prežil 20 rokov a 18.4.2012 
odišiel do starobného dôchodku. 

Na oslave bola prítomná aj dcé-
ra pána Štefana Psotného Lucia 
a opýtal som sa jej, ako by cha-
rakterizovala svojho otca? 

Keby som mala ocina charakteri-
zovať z pohľadu dieťaťa, musela by 
som skonštatovať, že je to ten naj-
lepší otec, akého som si ja ako aj 
môj brat Miroslav mohli priať. Z 
jeho úst som nikdy nepočula slovo 
"nie", keď sme niečo potrebovali – 
či už to bola detská „dôležitosť“ ale-
bo niečo skutočne podstatné. Naučil 
nás množstvo vecí, ukázal nám, ako 
svet funguje, ako sa majú ľudia k 
sebe správať a tiež, že chlapi predsa 
len plačú. Ľudskosť, spravodlivosť a 
obetavosť sú asi tie najvýstižnej-
šie slová, aké mi napadnú, keď si ho 
predstavím. Momentálne si najviac 
užíva rolu starého otca. Je až nesku-
točné, koľko kilometrov už nacho-
dil so svojou len 10-mesačnou vnuč-
kou Kristínkou. A čo má rád? Okrem 
chvíľ s rodinou doma, má rád turis-
tiku, záhradu, práce okolo domu, 
staré filmy a dokumenty a samozrej-
me dobrých ľudí okolo seba.

Štefan, aj dnes v tejto zasadač-
ke sa zišlo veľa dobrých ľudí 
okolo teba.

Máš pravdu i keď mám taký sties-
nený pocit, ale pritom som dnes 

rád, že sa môžem rozlúčiť s kole-
gami MsPo, ako aj s pracovníkmi 
mestského úradu. 

Bývaš na Ul. L. Svobodu 18 a 
veľakrát, keď som prechádzal 
popri vašom paneláku, pracoval 
si okolo vašej bytovky.

Záleží mi na životnom prostredí, 
starám sa o našu zeleň a skrášľova-
nie v prospech všetkých obyvateľov 
našej bytovky. Pokiaľ mi to zdravie 
dovolí, budem sa snažiť o najkraj-
šiu zeleň, aj o našu bytovku.

Čo praješ našim občanom?
Pokojné spanie, nevyrušovanie 

hulákaním mládeže a aby si rodičia 
kontrolovali svoje deti.

Štefan, bolo mi cťou tebe odo-
vzdať dňa 12. januára 1996 preu-
kaz člena Dobrovoľného hasičského 
zboru. Pomáhal si nám aj pri preven-
tívnych protipožiarnych kontrolách, 
za čo ti v mene nášho zboru srdečne 
ďakujem. Prajeme ti pevné zdravie, 
tvoj optimizmus nech ťa neopúšťa 
a prajeme ti veľa radosti a pohody v 
rodinnom kruhu. Vladimír Poprac 

Žije medzi nami: Štefan Psotný

Janka Bernáthová, 
členka Redakčnej rady ŠN

Biela Afrodita 
Potrebujeme: 500g Pangasiusa, 
1 veľký zeler, petržlenovú vňať

Postup: Na minimálnom množ-
stve olivového oleja opražíme 
kúsky bieleho rybieho mäska. Pri-
kryjeme ho nastrúhaným zele-
rom, (ktorým pre jeho účinky v 
mesiaci lásky naozaj netreba šet-
riť), posolíme, podlejeme a po-
dusíme. Bielu Afroditu ozdobenú 
plátkom citrónu a petržlenovou 
vňatkou podávame s čerstvým ze-
leninovým šalátom. Jedlo je rých-
le, chutné a netreba pri ňom mys-
lieť na kalórie. Dobrú chuť!

Mestská 
polícia zavítala 
do školy
Mestská polícia medzi žiakmi 
Špeciálnej základnej školy a 
Praktickej školy.

Náčelník Mestskej polície Mgr. 
Vladimír Kratoš a inšpektorka 
Martina Bačíková zavítali vo štvr-
tok 17. mája 2012 medzi deti Špe-
ciálnej základnej školy v Banskej 
Štiavnici, aby im pútavou formou 
priblížili prácu polície. Okrem 
iných zaujímavostí im pripomenu-
li aj základné pravidlá bezpečnosti 
cestnej premávky z pozície chod-
cov a cyklistov, pretože, žiaľ, práve 
deti bývajú na cestách najzraniteľ-
nejšie. Vzácni hostia ochotne od-
povedali na zvedavé detské otázky 
a predviedli aj pomôcky, ktoré sú 
neodmysliteľnou súčasťou výbavy 
každého príslušníka polície pri vý-
kone služby. 

Deťom sa toto stretnutie veľmi 
páčilo a okrem toho, že bolo zaují-
mavým spestrením vyučovacieho 
dňa, určite si z neho zapamätali 
veľa užitočných informácií a prak-
tických rád do života.

Janka Bernáthová

V krásne utorkové dopoludnie sa 
na ihrisku v Bankej Štiavnici uskutoč-
nilo po prvýkrát stretnutie pletiarov. 
Skvelá atmosféra pracovníkov, ktorí 
sa nevideli aj niekoľko rokov, umoc-
nila toto stretnutie, prehriate slneč-
nými lúčmi, no niekoľkým sa aj malá 
kvapôčka rosy zjavila v oku. Avšak 
ten pocit šťastia sprevádzal všetkých 
prítomných po celý čas. Táto skvelá 
myšlienka bola vyslaná od p. Jožka 

Číža, ujali sa jej manželia Blaškovci. 
Spolu s tímom výboru nám pripravili 
chutný guľáš, kapustnicu od p. Bará-
ka, pletiari pridali sladké aj slané pe-
čivo, nechýbalo ani dobré vínko, či 
52% slivovica. Bola losovaná aj tom-
bola, ktorú slovom sprevádzali p. Ky-
jovský a p. Beňo, s úsmevom ju roz-
dávala p. Elenka Stopková. Mnohí si 
odnášali domov nielen darčeky, ale 
aj hrejivý pocit zo stretnutia. Býva-

lá pracovníčka Terezka Sovincová sa 
poďakovala za krásne strávený deň. 
V mene svojom ako aj v všetkých 
prítomných vyslovujem veľké ĎA-
KUJEM, ktorí či už sponzorsky ale-
bo pracovne sa podieľali na tejto ak-
cii. Buďte aj naďalej takí milí, radosť 
– šťastie rozdávajte, buďte ako kyt-
ka kvetov, lásku a modlitbu si v srd-
ci uchovajte. Verím, že sa stretneme 
aj v roku 2013. Emília Cútová

Stretnutiu prialo aj počasie

Štefan Psotný a jeho spolupracovníci. foto vladimír poprac
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Výhru vo výške 3,50 € si výherca 
môže prevziať v pokladni Klientske-
ho centra. Správne znenie krížov-
ky z č.18/2012: „Je omnoho ľah-
šie zložiť hromadu uhlia ako vyznať 
lásku“. Výhercom sa stáva Tomáš 
Bartolovic, Ľ. Štúra 15, B. Štiav-
nica. Srdečne blahoželáme!
V tajničke sa ukrýva výrok P. Stru-
sa: 
A., Oska, mrazená pochúťka, psí 
vodič, B., Začiatok tajničky, C., 
Ženské meno, tanec na špičkách, 
správca emirátu, D., Anna dom., 
vyšívaný kabát, koniec anglicky, 
E., Osobné zámeno, pracuj plu-
hom, žolík, vyučuj, textová skratka, 
F., České mesto, zelenina, nákazli-
vá choroba, predložka, plošná mie-
ra, G., Preš, potisne, pri s hrubicou, 
H., Muž, topili sa česky, liečivo, I., 
Boli na daždi, prehra v šachu, rozde-

ľoval, J., Koniec tajničky, 
K., Meno anglickej princeznej, hl. 
mesto Talianska, namotával, 
1., Podviedol, ozn. vozidiel Švaj-
čiarska, Maurícia a Nemecka, 2., 
Celtové prístrešky, pracovalo ih-
lou, tebe, 3., Príbytok zvierat, 
okresný podnik, česká nadávka, 
4., Papagáj, náš najväčší vták, vy-
pracovaný postup, 5., Dáva sa do 
zbraní, zhluk hmyzu, Ivica, 6., 
Veci, ktoré sa udiali, kaz, 7., Spo-
luhlásky slova kopal, druh domu, 
likviduje oheň, 8., Znovu meral, 
tíš, 9., Výrobca sít, zrak, budova, 
10., Žrď na voze, nezaujíma ho, 
preto, 11., Vieme česky, opytova-
cie zámeno, letec, 12., Tlačí, ploš-
né miery, Idka, 13., Podarúnok, 
stred tajničky, kloval 
Pomôcky: Aa, CHMSD, Jihli, Sar, 
Lara, Klul Anna Rihová

kultúra

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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

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

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

Kino Akademik: To bude boj
Sobota 26. mája, 18:30, 2,50 €, akčný /romantický, USA, 2012, 96 min. MP 12
Dvaja špičkoví agenti CIA, Tuck a FDR, sú kamaráti na život a na smrť. Ašak len do chví-
le, keď sa obaja zbláznia do jednej a tej istej slečny - Lauren Scottová. Kariéristka Lauren 
Scottová je síce vo svojom pracovnom živote úspešná, ale jej milostný život je jedna veľká 
katastrofa. Potom čo ju nechá priateľ, kvôli ktorému sa presťahovala z milovanej Atlanty, 
nemá na randenie a hľadanie nového vzťahu ani pomyslenie. S tým sa ale neuspokojí jej 
uletená kamarátka Trish, ktorá ju prehovorí, aby skúsila nájsť šťastie v láske na interneto-
vej zoznamke. Na internete sa zoznámi so sympaťákom Tuckom a dohovorí si s ním rande. 
Aby to ale nemala také jednoduché, vo videopožičovni sa jej do cesty pripletie aj pohľadný 
krásavec FDR. Lauren sa rozhodne randiť zatiaľ s oboma, samozrejme bez najmenšej po-
tuchy, že obaja chlapci sú najlepšími kamarátmi a navyše top agenti CIA.
So snímkou To bude boj! sa na plátna kín vracia režisér Charlieho anjelov McG, ktorému 
sa aj tentoraz podarilo nakombinovať dokonalú zmes akcie, napätia, vášne a humoru so 
skvelým hereckým obsadením.

Festival kumštu remesla a zábavy 
(spojený s Otvorením župného leta)
25. - 26. mája, Starý zámok, Banská Štiavnica
Občianske združenie Iniciatíva za živé mesto, Slovenské banské múzeum, Mesto Banská 
Štiavnica, BBSK a SACR vás pozývajú na jubilejný ročník podujatia, ktoré otvorí letnú se-
zónu nielen v Banskej Štiavnici, ale aj celom BBSK. Program na 6. strane.

POZOR! ZMENA! PREDSTAVENIE MANDARÍNKOVÁ IZBA ZRUŠENÉ!
Predstavenie Mandarínková izba plánované na 2. júna je z technických dôvodov 
zrušené a uskutoční sa v náhradnom termíne. Zakúpené lístky je možné vrátiť v 
Informačnom centre, Nám. sv. Trojice, Banská Štiavnica.
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V utorok 15. mája 2012 sa 
žiačky Katolíckej spojenej 
školy sv. Františka Assiského 
zúčastnili celodiecéznej 
súťaže „SPIEVAJME PÁNOVI“ 
v Novej Bani. Súťaž vyhlasuje 
Diecézny školský úrad v 
Banskej Bystrici pod záštitou 
jeho riaditeľky Ing. Mgr. Janky 
Brázdilovej. 

Hostiteľom bola Základná ško-
la sv. Alžbety v Novej Bani, ktorá v 
osobe pána riaditeľa Mgr. Branisla-
va Pirháča privítala speváčikov zo 
všetkých cirkevných škôl bansko-
bystrickej diecézy. V interpretácii 
jednej ľudovej a jednej gospelovej 
piesne sa teda stretli žiaci z hosti-
teľskej novobanskej, ďalej bystric-
kej, zvolenskej, žiarskej, levickej, 
štiavnickej, žarnovickej a dobro-
nivskej cirkevnej školy. Súťažilo sa 
v 4 kategóriách: 1.-3. ročník repre-

zentovala piesňami „Zaspal Janík z 
humny“ a „Patrí mi biela tyč“ Vero-

nika Bačíková a domov si prinies-
la krásne 2. miesto. Mária Kissová 
presvedčila porotu piesňami „Bola 
som ja švárnô diouča“ a „Len mi-
losťou“ a vo svojej kategórii 4.-6. 
ročník si vyspievala prvenstvo. Po-
dobne v kategórii „Skupinky“ sa 
dvojhlasnými duetami „Už doznej 
zvonca hlas“ a „ZÁZRAKY“ pred-
stavili Nora Gregussová a Lucia Šve-
cová. Ich výkon bol ocenený prvým 
miestom, ku ktorému im srdečne 
blahoželám. V duchu úvodnej pies-
ne, „Ty si najvyšší, Ty si Pán, to, čo 
mám, Tebe ponúkam“, ktorú sme si 
zaspievali spoločne, vyjadrujem ra-
dosť, že zúčastnené a ocenené žiač-
ky svoj spevácky talent rozvíjajú a 
s podporou svojich rodičov a pánov 
učiteľov ho vedia i ďalej darovať- či 
už na pôde svojej cirkevnej školy, 
na pôde svojich farností v spevoko-
loch, ako i mestu cez ZUŠ.

Irena Chovanová

kultúra

V stredu 16. mája koncertná 
sála ZUŠ praskala vo švíkoch. 
Hudobné, spevácke, tanečné 
a interpretačné umenie 
svojich ratolestí, venované 
Dňu matiek, si prišlo pozrieť a 
vypočuť početné publikum.

Celý program vtipne uvádzal p. 
učiteľ Michal Timko. Na úvod dal 
priestor najmenším – klavirist-
kám Julke Balážovej, Danke Žem-
berovej a Silvii Mravcovej. O nie-
čo staršie žiačky Dorota Pauková a 
Anka Štirblová si už trúfli na štvor-
ručné Andantino skladateľa Vaň-
halu. Takisto štvorručne sa pred-
viedli džezovou skladbou Barbora 
Borošková a Dominika Piatrová. 
Brahmsov melodický Valčík suve-
rénne zvládla Dominika Šušková. 
Prevládajúce klavírne vystúpenia 
svedčia o tom, že je to zrejme naj-
obľúbenejší nástroj v ZUŠ. Kristi-
ána Kováča poznáme ako výbor-
ného keyboardistu. V jeho podaní 
sa dobre počúvali melódie skupiny 
Beatles. Tento nástroj sa pokúša 
pokoriť aj Maruška Kissová. Gita-
rové číslo ponúkla Lucia Ivaničo-
vá, husľovo-klavírne Simona Mi-
ková a Barbora Sombathyová. Že 
majú štiavnické deti spevácky ta-
lent, presvedčili sólistky Magda 
Tököliová, Maruška Kissová Ve-

ronika Bačíková, Veronika Sásiko-
vá a Zborík pod vedením p. Irenky 
Chovanovej. M.Sch. Trnavský by 
sa iste potešil z interpretácie svo-
jej skladby Keby tak vedeli, ktorú 
si vybrali Simona Romanová, Es-
ter Gašparová, Paula Turáneková 
a p. uč. Perla Voberová. Zaspievali 
ju výborne. Publikum sa dobre ba-
vilo na veselých Jarných básničkách 
v podaní Hanky a Ninky Buzalko-
vých, Žofie Lišaníkovej, Mateja 
Kuhna a Vivien Vlašičovej. Páčila 
sa aj Sofia Niederlandová a Jerguš 
Paučula (Jerguš, obdivujeme tvo-
ju pamäť). Prítomných rozveselila 

humornou príhodou Ester Gašpa-
rová. Roztomilé bolo tanečno-hu-
dobné vystúpenie žiačok tanečné-
ho odboru Uspávanky malých mám, 
ktoré tematicky veľmi vhodne za-
padlo do programu. Každý účinku-
júci po svojom vystúpení siahol do 
košíka po srdiečko s motívom mo-
týľa, kvietku, ktoré vymodelovali 
žiaci výtvarného odboru, a odnie-
sol ho svojej mamičke. 

Vyše hodinový koncert bol milým 
darčekom mamičkám k ich sviatku. 
Program sledoval a publikum po-
zdravil viceprimátor JUDr. Dušan 
Lukačko. Nora Bujnová

Za Tvoju lásku, mamička

Uspávanky malých Mám. foto zuš

Reprezentantky nášho mesta. 
foto irena chovanová

Spievaj si, 
vtáčatko
Okresná súťaž v speve 
ľudových piesní detí mater
ských škôl pod názvom 
"Spievaj si, vtáčatko" sa 
konala vo Svätom Antone. 
Bol to jubilejný už XXX. 
ročník. Prvý ročník sa 
konal v roku 1982 a prvým 
víťazom bol Janko Kružlic z 
Podsitnianskej, (v súčasnosti 
vedie mužský spevácky zbor 
Štiavničan). 

Každý rok sa stretávali malí 
speváčikovia v Materskej ško-
le vo Svätom Antone a spieva-
li slovenské ľudové piesne, kto-
ré ich naučili mamičky a panie 
učiteľky. V tomto roku sa stretlo 
17 detí z týchto škôlok: Mater-
ská škôlka Bratská, MŠ Mierová, 
MŠ 1.mája a cirkevná MŠ, všet-
ky z Banskej Štiavnice, MŠ Ban-
ská Belá, MŠ Štiavnické Bane a 
domáca MŠ Svätý Anton. Ospra-
vedlnili sa MŠ Podhorie a Prenčov 
pre nemoc detí. Prítomných priví-
tala Anka Valachová ,zástupkyňa 
ZŠ s MŠ vo Svätom Antone. Po-
rota, ktorú tvorili: Gabika Lup-
táková, Olinka Hricová, Marika 
Kotilová, Danka Bartková, Erika 
Krunková, Hilda Chladná a Anna 
Rihová nemala ťažkú úlohu. Hoci 
všetky deti zaspievali pekne, pa-
nie učiteľky sa zhodli a obodovali 
päť detí ktoré sa umiestnili nasle-
dovne. I.miesto s počtom bodov 
28 získala Lenka Doletinová. 2. 
miesto z počtom bodov 24 Maťko 
Sedlák, obaja z MŠ Mierová Ban-
ská Štiavnica, 3. miesto obsadil s 
počtom bodov 23 Dávidko Štirbl 
zo Štiavnických Baní. Na 4. mies-
te s počtom bodov 12 sa umiest-
nila Henrietka Címová z Banskej 
Belej a Natálka Siagová z MŠ 1. 
mája Banská Štiavnica. Prví tra-
ja dostali pekné diplomy a vecné 
ceny, ale ani ostatní speváci nebo-
li smutní, aj oni dostali malú od-
menu za účasť a odvahu vystúpiť 
pred publikom. Anna Rihová

Zo súťaže: Spievajme Pánovi 

SBS prijme do TPP 
pracovníka strážnej 

služby 
v Banskej Štiavnici. 

Kontakt: 
048/4145591

InzercIa



11číslo 20 • 24. máj 2012
sn@banskastiavnica.sk šport

IV. liga - juh 22. kolo dospelí
FK Brusno - FK Sitno Banská 
Štiavnica 2:0 (2:0)
Pažout, Halát, Necpal , Hanzlík A., 
Lupták (53.’ Baranec), Hrabko (87.’ 
Cabaník), Ferenčik st., Barák N., Han-
zlík P., Urgela, Kminiak.

V predohrávke 22.kola nastúpi-
lo naše mužstvo na zápas u lídra 
súťaže bez niekoľkých hráčov zá-
kladnej zostavy. Podalo však opro-
ti predchádzajúcemu kolu bojovný 
a herne lepší výkon. Bolo domá-
cemu mužstvu vyrovnaným súpe-
rom i keď treba priznať, že futbalo-
vá kvalita bola na strane domácich. 
Na zápas sme nastúpili so zabez-
pečenou obranou so zámerom ne-
púšťať pozorným bránením do-
mácich hráčov do šancí, čo sa nám 
viac ako polhodinu veľmi dobre 
darilo. Do prvej šanci, ktorá zavá-
ňala gólom, sa dostalo naše muž-
stvo. V 18. minúte Necpal zahrá-
val trestný kop, jeho centrovanú 
loptu predĺžil Kminiak hlavou na 
Luptáka, ktorý však v dobrej pozí-
cii neprekonal domáceho brankára. 
Naopak, hneď z protiútoku mohli 
isť do vedenia domáci, ale domáci 
útočník preloboval nášho branká-
ra i našu bránu. O osude zápasu sa 
rozhodlo znovu za necelých päť mi-
nút, keď v 37.min sa v 16.-ke uvoľ-
nil domáci útočník a krížnou stre-
lou nedal nášmu brankárovi šancu, 
bolo 1:0. V 40.min.založili domáci 
rýchly útok po ľavej strane, nasle-

doval prudký center cez celú šírku 
16-ky a domáci hráč nezadržateľne 
zvýšil skóroval. O minútu neskôr 
sa vyznamenal náš brankár, ktorý 
chytil pokutový kop po faule nášho 
hráča na domáceho hráča v poku-
tovom území. Do druhého polčasu 
sme nastúpili s rovnakou taktikou 
ako na začiatku zápasu, čo sa nám 
i úspešne podarilo naplniť. Domáci 
mali opäť dve dobré šance, ale skó-
re zostalo nezmenené. Najskôr Pa-
žout vyrazil v 57. minúte prudkú 
strelu domáceho hráča a v 83. mi-
núte nastrelili domáci brvno našej 
brány. Naše mužstvo mohlo skori-
govať výsledok zápasu v 60. minúte 
zápasu, keď Kminiaka, ktorý sa rú-
til sám na domácu bránku, na pre-
kvapenie všetkých zastavil rozhod-
ca pre údajný ofsajd.

Tabuľka po 22. kole
1 FK 34 Brusno 22 20 2 0 72:11 62
2 Sitno Banská Štiavnica 22 13 3 6 43:29 42
3 MFK Revúca 22 12 3 7 38:23 39
4 ŠK Čierny Balog 22 10 5 7 47:33 35
5 ŠK Badín 22 11 2 9 42:38 35
6 Jednota Málinec 22 11 2 9 33:45 35
7 Baník Štiavnické Bane 22 9 7 6 34:34 34
8 FK Jesenské 22 9 4 9 31:31 31
9 JUPIE BB - Podlavice 22 9 3 10 41:38 30

10 FC Slovan Divín 22 8 4 10 43:42 28
11 Prameň Kováčová 22 7 4 11 30:41 25
12 SKLOTATRAN Poltár 22 6 3 13 26:29 21
13 FTC Fiľakovo 22 5 2 15 23:45 17
14 PS Hliník nad Hronom 22 1 2 19 20:84 5

IV. liga - juh dorast 22. kolo
FK Jesenské - FK Sitno Banská 
Štiavnica 3:0 

III. liga 16. kolo starší a 

mladší žiaci
Mužstvá mali voľno.

II. trieda 16. kolo dospelí
FK Sitno Banská Štiavnica "B" 
- FK Ostrý Grúň 4:1 (2:1) góly: 
Hanzlík P. 2, Dulaj A., Kmeť
Kraják, Ferenčík st, Dulaj A., Baranec, 
Potančok st., Cabaník, Kmeť, Hrabko, 
Barák N., (25.’ Binder), Hanzlík P., 
Dulaj M.

V zápase priemernej úrovne naše 
mužstvo zaslúžene zvíťazilo. Ujalo 
sa vedenia v 6. min.po kombinácii 
a následne peknej strele Hanzlíka 
P. Hostia vyrovnali v 37.min zápasu 
strelou z 20 m k tyči. Do kabín však 
odchádzalo s jednogólovým vede-
ním naše mužstvo po zahrávaní ro-
hového kopu dal hlavou gól Kmeť. 
V 2. polčase naše vedenie poistil 
strelou z 30 m Dulaj Andrej, bodku 
za konečným výsledkom dal v záve-
re zápasu opäť Hanzlík P. 

Kam na futbal
IV. liga dospelí, 27.5. o 17:00 
Sitno Banská Štiavnica - Badín
FK Jesenské - FK Štiavnické Bane
IV. liga dorast, 26.5. o 14:00
Sitno Banská Štiavnica - Žarnovica
III. liga starší a mladší žiaci o 
10. a 12.hod
Sitno Banská Štiavnica - FK Sliač
II. trieda dospelí, 27.5.
FK Horné Hámre - FK Sitno Banská 
Štiavnica "B"

Ivan Javorský, Ivan Beňo

Zlepšená hra štiavnických 
futbalistov na body nestačila 

Športové 
úspechy 
žiakov ZŠ 
J. Kollára 

V apríli a máji roku 2012 pre-
biehali okresné, regionálne a kraj-
ské kolá vo futbale žiakov a žia-
čok. Naša základná škola obsadila 
všetky vekové kategórie - najmlad-
ší žiaci, mladší žiaci, starší žiaci a 
staršie žiačky. Každé družstvo vo 
svojej kategórii v okresnom kole 
zvíťazilo a postúpilo do regionál-
neho kola. Aj v tomto kole súťaže 
dosiahli naši žiaci výborné výsled-
ky. Najmladší žiaci - McDonald - 
3.miesto, mladší žiaci 1. miesto, 
starší žiaci 2. miesto a staršie žiač-
ky 2. miesto. Na základe výsled-
kov sa podarilo postúpiť mladším 
žiakom do krajského kola, kde ob-
sadili celkovo 4. miesto. Za prí-
kladnú reprezentáciu školy patrí 
poďakovanie žiakom, pedagogic-
kým pracovníkom i trénerom, kto-
rí žiakov na súťaže pripravili.

Základná škola Jozefa Kollára

Štefultovská 
desiatka

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

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

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

Organizátori

Štefultovská desiatka r. 2011.  
foto peter sliacky

Deň matiek sme v Domove 
MÁRIE, ako každý rok, 
oslavovali tri dni. Nebola to 
nejaká trojdňová „žúrka“, ale 
v každom z našich objektov si 
vybrali na oslavu iný deň.

Na Ulici Špitálska 3 sme zača-
li v predstihu už 10. mája. Príjem-
né posedenie začalo príhovorom 
riaditeľky zariadenia PhDr. Viery 
Chladnej, pokračovalo chvíľkou po-
ézie v podaní Mgr. Zuzky Žilovej a 
pozvoľna prešlo do spevu a tanca. 
Milým prekvapením pre všetkých 
boli výborné koláčiky, ktoré na-

piekli naše sociálne pracovníčky. 
Koláčiky najviac chutili prítom-
ným pánom, ktorí, ako čestní hos-
tia, prítomné matky veľmi sklamali 
- nechceli tancovať. Pridali sa však 
k úprimným gratuláciám, a tak sme 
našim obyvateľkám spoločne za-
želali k sviatku matiek všetko naj, 
naj, naj ...

Podobný priebeh mala aj oslava 
Dňa matiek na Ulici Strieborná 15. 
Posedenie so spevom a maškrte-
ním potešilo všetky naše klientky a 
malo veľký úspech aj u mužskej čas-
ti nášho zariadenia.

Deň matiek v Domove MÁRIE 

na Ulici L. Svobodu mal celkom iný 
priebeh. Koláčiky a dobrá nálada 
tam samozrejme nechýbali, ale pri-
šli aj hostia - gratulanti zo Základ-
nej školy Jozefa Kollára. Deti pri-
niesli svojím vystúpením do nášho 
zariadenie nielen veľmi pozitívnu 
energiu, ale hlavne dobrú náladu a 
príjemnú atmosféru. Našich klien-
tov potešili aj malé darčeky, ktoré 
im deti vlastnoručne pripravili. Veľ-
mi pekne ďakujeme týmto šikov-
ným deťom a tiež ich učiteľke pani 
Mgr. Darmile Ciglanovej a vychová-
vateľke pani Eve Prokeinovej.

Anna Bridišová

Deň matiek v Domove MÁRIE

Naši hráči podali bojovný a snaživý výkon, ale na výhru to bolo málo
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reality

služby

práca

inzercia

Nábytok na mieru
- interiér
- exteriér

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

Predaj moriek 
8 týždňových - 8,80 €/ks
termín predaja 9.6.2012 

vo Sv. Antone
objednávky telefonicky 

na 0908 966 518

NAJŠIRŠÍ SORTIMENT 
NAJLEPŠEJ ELEKTRONIKY

Denne nový tovar za stále nižšie ceny
OBCHOD PLNÝ DARČEKOV:

k TV prijímačom stolík (príp.držiak)  -
zdarma
k DVD prehrávačom fi lmy zdarma -
k notebookom, fotoaparátom, MP3  -
prehrávačom a mobilom puzdro 
zdarma
nákup nad 99 € darčekový balík  -
zdarma

Nový sortiment: 
HUDOBNÉ NÁSTROJE

Letné ZĽAVY až do 50%!
 + dovoz zakúpených aj odvoz starých 

výrobkov: 
TV, chladničiek, pračiek a podobne 

zdarma
+ servis elektroniky 
Nákup na splátky

Splácajte len 10 EUR mesačne!
Odteraz stačí len občiansky preukaz

Splátkový festival QUATRO

Urobte si radosť

Kammerhofská 2, 045 692 13 27
po - pi 8:00 -18:00, so - ne 8:00 - 12:00

POŽIADAVKY: 

výučný list alebo rekvalifi kácia 
možnosť ubytovania, atraktívne 

platové podmienky

PONÚKAME: 
Možnosť 13. platu, stabilný a priateľský kolek-
tív, navštevovanie kurzov v oblasti gastronó-
mie, stabilná práca s fi nančnou istotou.

Spoločnosť ERB – Eduard 
Rada Breweries, s.r.o., prijme 

na pozície

K U C H Á R

Žiadosť posielajte na 
maria.radova@pivovarerb.sk, 0918 356 744

Kúpim dom, byt v BŠ aj v okolí, tel.č.:  �
0905 551 791

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

Kúpim v BŠ starý dom alebo ruinu  �
cca 300 ročnú, viac informácií na tele-
fónnom čísle: 0949 268 350

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

Predám 4-izbový byt s halou po kom- �
pletnej rekonštrukcii v OV v BŠ, tel.č.: 
0944 201 211

Garsónka - prenájom - Križovatka,  �
tel.č.: 0908 288 582

Dám do prenájmu 3-izbový zariade- �
ný byt v centre Banskej Štiavnice. K dis-
pozícii zimná záhrada, vírivka, 2 krby, 
klenbová pivnica. Parkovanie pred do-
mom, tel.č.: 0907 302 262 

Dám do prenájmu 4-izbový byt  �
na Drieňovej, cena 350 €/mesiac, 
viac informácií na telefónnom čísle:  
0905 534 896

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

Výkopové práce bagrom a dovoz  �
Aviou, 0907 448 819, 0911 334 081

Spoločnosť Sedačky Banská Štiavni- �
ca prijme do zamestnania vyučenú kraj-
čírku s nástupom ihneď, 0948 035 530

Hotel Grand Matej prijme kuchára,  �
prax nie je nutná, tel.č.: 0903 518 316

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

Kúpim starý drevený betlehem,  �
viac informácií na telefónnom čísle:  
0907 710 630

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

Spojky, výfuky, rozvody, ramená a  �
čapy a iné autodiely, 0907 181 800

Predám palivové drevo, viac informá- �
cií na telefónnom čísle: 0944 164 590

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

Kúpim staré hrady z krovov, zdra- �
vé za rozumnú cenu viac info na tel.č.: 
0908 361 438

Predám prívesný vozík Pongratz,  �
viac informácií na telefónnom čísle: 
0903 908 050


