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Predposledný májový týždeň 
navštívila Banskú Štiavnicu 
skupina študentov a foto-
grafov z maďarského mesta 
Šoproň, ktorí v našom meste 
pracovali celý týždeň v rámci 
projektu „Spoločne bez hra-
níc“, podporeného zo zdrojov 
EÚ prostredníctvom Programu 
cezhraničnej spolupráce Ma-
ďarsko – Slovenská republika.

Šopronskí študenti Strednej 
umeleckej školy spolu s našimi štu-
dentmi u nás počas celého týždňa 
vytvárali v priestoroch Základnej 
umeleckej školy nádherné diela. 
Hlavnou témou týchto diel bola 

Banská Štiavnica. Spolu s učiteľmi, 
odbornými garantmi a taktiež  štu-
dentmi Základnej umeleckej školy 
pripravili malú výstavu realizova-
ných diel, ktorú v nedeľu otvoril 
primátor mesta. 

Zatiaľ čo v Základnej umeleckej 
škole vznikali nové diela, fotografi  
robili prácu v teréne, a to aj na-
priek nepriazni počasia. A keďže 
najlepšie miesta na fotenie poznajú 
práve štiavnickí fotografi , títo im 
poukazovali miesta všedné aj ne-
všedné. Najkrajšie zákutia mesta, 
pamiatky, uličky, tajchy, vyhliad-
kové body a pod. 
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Poslanci MsZ schválili:

- Rozbor hospodárenia T.S., m.p., 
Banská Štiavnica. Tento podnik do-
siahol hospodársky výsledok 6.302 
eur.

- Rozbor hospodárenia mesta, 
záverečný účet mesta za rok 2009 a 
vyrovnanie schodku vo výške 1 195 
386,25 eur.

- Správu o inventarizácii majetku 
mesta.

- Odmenu primátorovi mesta 
vo výške 15 % súčtu platov v roku 
2009.

- Návrh Plánu kontrolnej činnos-
ti HK mesta B. Štiavnica na druhý 
polrok 2010.

- Odklad druhej splátky nájomné-
ho za užívanie pozemkov a stavieb 
vo vlastníctve mesta v r. 2009, splat-

nej k 31.3.2010 vo výške 6638,78 eur 
do 1.9.2010 pre SOŠ lesnícku.

- Vyhlásenie opakovanej obchod-
nej verejnej súťaže na predaj kotolne 
súp.č. 1986 na Ul.Budovateľská 19, 
B. Štiavnica a vymenovanie komi-
sie na otváranie obálok v zložení: 
JUDr. Emília Jaďuďová, predseda, 
Ľubomír Barák, Ing. Ján Mojička, 
Ing. Ondrej Michna, členovia, Oľga 
Nigríniová, zapisovateľka.

- Zámer priameho odpredaja po-
zemku o výmere 157 m2 a 21 m2 za 
kúpnu cenu stanovenú znaleckým 
posudkom Ing. Štefanovi Filipovi  s 
manželkou.

- Zámer priameho odpredaja po-
zemku o výmere 130 m2 za kúpnu 
cenu stanovenú znaleckým posud-
kom  Ing. Júliusovi Forrovi s man-

želkou.
- Zámer priameho odpredaja po-

zemku o výmere 31 m2 za kúpnu 
cenu stanovenú znaleckým posud-
kom Jozefovi Majerovi s manžel-
kou.

- Zámer priameho odpredaja 
pozemku o výmere 120 m2, orná 
pôda, Jozefovi Allimu.

- Zámer na odpredaj pozemkov o 
výmere 294 m2 a 185 m2 Jozefovi 
Blahútovi.

- Zámer na odpredaj pozemku 
(les) o výmere 14 m2 Petrovi Vici-
anovi.

- Zriadenie vecného bremena 
viažuceho sa na nehnuteľnosť stav-
by garáže súp.č. 2386 postavenej na 
pozemku o výmere 78 m2, 
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Májové rokovanie Mestského zastupiteľstva
Na 26. mája primátor mesta Pavol Balžanka zvolal riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva

Ľudia ľuďom - Slováci a Maďari inak
Banská Štiavnica a Šoproň očami študentov umeleckých škôl a fotografov
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Vernisáž výstavy v Šoproni
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Mestská polícia 
informujeZ diára primátora Vyberáme z čiernej skrinky

Bolo...

31.5.

Uskutočnilo sa slávnostné pri-
jatie ministra životného prostre-
dia SR p. Jozefa Medveďa, pod-
predsedu NR SR p. Miroslava 
Číža pri príležitosti otvorenia 
staronového pracoviska Generál-
neho riaditeľstva SVP, š. p. 
1. 6.

Konali sa pravidelné „Raňajky 
s primátorom“, ktoré zorganizo-
valo Združenie turizmu a bolo 
venované aktuálnym otázkam a 
riešeniu problematiky v oblasti 
cestovného ruchu. 

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

Otvorenie výstavy Vedec-
ká hračka v priestoroch SBM v 
Kammerhofe. 
3. 6.

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

Vernisáž výstavy detských vý-
tvarných prác z celého sveta „Sve-
tové dedičstvo očami detí 2010“ 
v priestoroch ZŠ J. Horáka.

Bude...

4. 5.

Pracovné stretnutie k proble-
matike Geoparku.
7. 5.

Uskutoční sa pravidelné stret-
nutie starostov obcí okresu Ban-
ská Štiavnica.
8. 5.

Slávnostné odovzdávanie cien 
víťazom súťaže v separovanom 
zbere "Zbieraj body za odpady", 
ktorú vyhlásilo Mesto Banská 
Štiavnica v spolupráci s Tech-
nickými  službami, m.p., Banská 
Štiavnica. Do súťaže sa zapojili 
žiaci materských a základných 
škôl v našom meste.
11. 5.

Pracovné stretnutie na Sekcii 
kultúrneho dedičstva Minister-
stva kultúry SR v Bratislave s cie-
ľom ďalšej koordinácie prác pri 
príprave Dní Európskeho kultúr-
neho dedičstva 2010.

Andrea Benediktyová

Dňa 26.5.2010 bola hliadka 
MsPo privolaná na Ul. Učiteľská, 
kde došlo k verbálnemu útoku 
syna voči svojmu otcovi. Útoku 
sa dopustil A.B. z Banskej Štiav-
nice, ktorý pod vplyvom alkoho-
lických nápojov nadával a urá-
žal svojho otca. Priestupok bol 
riešený v zmysle zákona SNR č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch. 

Dňa 27.5.2010 bolo na útvar 
MsPo oznámené, že na sídlisku 
Drieňová niekto páli elektrické 
káble. Hliadka MsPo po prícho-
de na miesto zistila, že ide o I.K. 
a V.K. obaja z Banskej Štiavnice. 
Menovaní na príkaz hliadky oheň 
uhasili a verejné priestranstvo 
očistili. Priestupok bol vyriešený 
na mieste.

Dňa 27.5.2010 o 17.00 hod. 
MsPo vykonala asistenciu IRS 
pri prevoze duševne chorej oso-
by do Psychiatrickej liečebne v 
Kremnici. 

Dňa 27.5.2010 o 19.30 hod. 
bola spoločne s hliadkou OO 
PZ vykonaná kontrola verejného 
poriadku a podávania alkoholic-
kých nápojov mladistvým oso-
bám na sídlisku Drieňová, ako 
aj v reštauračných zariadeniach 
Kelt a Pražovňa. Zistené poruše-
nia zákona sú v riešení OO PZ. 

Upozornenie

Mestská polícia upozorňuje 
na dodržiavanie Štatútu mesta 
Banská Štiavnica občanov mesta, 
a hlavne tých, ktorí sú majitelia 
a užívatelia domov a záhrad ( a 
iných nehnuteľností), že sú po-
vinní konáre stromov, kríkov a 
iných rastlín, ktoré prečnievajú 
na chodníky a ulice, obstrihať až 
do výšky 4m tak, aby živé ploty 
a pod. neprekážali chodcom a 
cestnej premávke. 

Zároveň upozorňuje na naria-
denie upratovať a udržiavať dvo-
ry, záhrady, ploty a iné nehnuteľ-
nosti, ktoré hraničia s verejným 
priestranstvom. 

V prípade, že tak majitelia a 
užívatelia domov a záhrad ne-
urobia, bude to zabezpečené 
prostredníctvom TS, m.p., Ban-
ská Štiavnica. Všetky tieto práce 
budú vyúčtované užívateľom do-
mov a záhrad. Je preto dôležité 
nepodceniť tieto povinnosti a 
splniť si ich čo najskôr.

JUDr. Dušan Lukačko

náčelník MsPo 

kotolne súp. č. 1986 na Ul. Bu-
dovateľská 19 v Banskej Štiav-
nici, postavenej na pozemku p. 
č. C KN 1670 a pozemku p. č. C 
KN 1670 vo výmere 1731 m2, 
zastavané plochy a nádvoria   
v k. ú. Banská Štiavnica

Minimálna požadovaná cena 
za nehnuteľnosti je cena zistená 
znaleckým posudkom vo výške  
60.500,- €. 

Doba trvania súťaže: od 1.6.2010 

– 30.6.2010
Predmetom verejnej obchodnej 

súťaže je výber  najvyššej  cenovej 
ponuky na   nehnuteľností .

Bližšie informácie a podklady 
k verejnej obchodnej súťaži si zá-
ujemcovia môžu vyzdvihnúť na 
Mestskom úrade v Banskej Štiav-
nici, odd. právnom a správy majet-
ku, tel: 045 -6949637, 0905413945

e-mail:  majetok@banskastaiv-
nica.sk.  Podklady aj na www.ban-
skastiavnica.sk

Mesto Banská Štiavnica vyhlasuje 

obchodnú verejnú súťaž na predaj:

• PNS pod Poštou

Dobrý deň, kto vydal súhlas na 
premiestnenie PNS, a urobenie zá-
kladov pod túto PNS pod Poštou 
na pozemok, ktorý nepatrí mestu 
a ani SPF ale súkromným osobám, 
ktoré nedali na to súhlas?

Odpoveď: 

Pozemok pod Poštou, na kto-
rom je v súčasnosti umiestnený 
stánok, je vedený na LV v prospech 
neznámych vlastníkov, resp. vlast-
níkov, ktorých miesto pobytu nie 
je známe. Týchto zo zákona zastu-
puje Slovenský pozemkový fond 
(SPF). Slovenský pozemkový fond 
/SPF/ je ako správca predmetného 
pozemku vedený aj na LV, teda je 
oprávnenou organizáciou na uza-
tvorenie nájomnej zmluvy. Mesto 
Banská Štiavnica dalo SPF a maji-
teľovi stánku súhlasné stanovisko 
na jeho premiestnenie, vzhľadom 
na rekonštrukciu tejto časti Dolnej 
ulice.

• Mestské zastupiteľstvo

Mestské zastupiteľstvo rozho-
duje o základných otázkach živo-
ta mesta. Prešlo 40 mesiacov a p. 
poslanci mohli už začať nás obča-
nov informovať o svojej činnosti v 
prospech mesta. Ing. arch. Peter 
Mravec, Prof. RNDr. Hubert Hil-
bert PhD., Ľubomír Barák, Peter 
Ivaška, PaeDr. Milan Klauz, Ing. 
Marian Zimmerman, Ing. Ján Mo-
jička, PhDr. Peter Šemoda, Ivan 
Beňo, MVDr. Stanislav Ďurkan, 
Helena Koťová, Ing. Ondrej Mich-
na, Mgr. Karol Palášthy, Ing. Mi-
riam Blaškovičová a Ing. Slavomír 
Palovič. Budeme čakať v našich ŠN 
ich odpovede. Ďakujeme.

Občania

Odpoveď:

Poslancov sme vyzvali písom-
ne, ale aj na zasadnutí MsZ dňa 
26.5.2010, aby informovali obča-
nov o svojej činnosti. Doteraz však 
odpovedal iba RNDr. Pavel Bačík v 
ŠN č.17/2010. Red ŠN
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Slávnostné otvorenie SVP za účasti primátora mesta P. Balžanku, ministra 
ŽP Jozefa Medveďa a podpredsedu NR SR M. Číža
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Polícia informuje 

Mesto Banská Štiavnica podľa 
§ 25, odst. 3 a § 26, zákona č. 
333/2004 Z.z. o voľbách do Ná-
rodnej rady Slovenskej republi-
ky v znení neskorších predpisov 
oznamuje, že :

1. Voľby do Národnej rady Sloven-
skej republiky sa uskutočnia v sobo-
tu 12. júna 2010 od 7.00 hodiny do 
22.00 hodiny.

2. Miestom konania volieb je:
a/ zasadačka Mestského úradu,  

Radničné námestie č. 1 pre volebný 
okrsok č. 1, pre voličov bývajúcich 
v uliciach: Andreja Kmeťa, Antona 
Pécha, Andreja Sládkoviča, Aka-
demická, Bočná, Botanická, Dani-
ela Licharda, Dolná Resla,  Dolná 
ružová, Družicová, Horná Resla, 
Horná ružová, J.Augustu,  J.K.Hella, 
Jána Bottu, Kamenná, Katova, Klin-
ger, Koncová, Kutnohorská,  Malá 
okružná, Martina Kukučina,  Nad 
Rozgrundom,  Námestie sv. Trojice, 
Novozámocká,  Pavla Kyrmezera,  
Pod Paradajzom, Pod  Červenou 
studňou, Radničné námestie, Samu-
ela Mikovíniho,  Starometská, Sta-
ronová,  Starozámocká, Strieborná, 
Úvozná, Viery Václavekovej, Vilová, 
Ing. Š.Višňovského a Vodárenská,

b/ zasadačka Bytovej správy, s.r.o., 
Ul. Dolná č. 2/A (bývalé OPP) pre 
volebný okrsok č. 2, pre voličov býva-
júcich v uliciach: Dolná, Farská, Jána 
Hollého, Jána Palárika, Kammerhof-
ská, Malé trhovisko, Mládežnícka 
od č. 11 až po číslo 24, Na Zigmund 
šachtu, Remeselnícka, Robotnícka, 
Spojná, Tabaková, Záhradná  a Zvo-
nová,

c/ Domov mládeže Strednej les-
níckej školy, Ul. Mládežnícka č. 4 
pre volebný okrsok č. 3, pre voličov 
bývajúcich v uliciach:

8. mája, A.G.Göllnerovej, Baníc-
ka, Belianska, Belianske jazero, Dr. 

Imricha Tótha, Družstevná, Jurija 
Gagarina, Hájik,  Jozefa Miloslava 
Hurbana, Petra Jilemnického, Ďurka 
Langsfelda, Lesnícka, Michala Mi-
loslava Hodžu, Mierová, Michalská, 
Mládežnícka od č. 1 do č. 10, Osad-
ná, Pavla Orságha  Hviezdoslava, 
Pod Kalváriou, Ľudmily Podjavorin-
skej, Poľnohospodárska, Pustá, Sve-
tozára Hurbana Vajanského, SNP od 
čísla 1 do č. 21/A, Šobov, Športová a 
Výskumnícka,

d/ Základná škola Jozefa Horáka, 
Ul. P. Dobšinského č. 17, pre  volebný  
okrsok č. 4,  pre voličov bývajúcich v 
uliciach: Antona Bernoláka, Ivana 
Krasku, Janka Matušku, Juraja Fán-
dlyho, Križovatka, Ľudovíta Štúra, 
Martina Hattalu,  Pavla Dobšinské-
ho, Pletiarska, Slovanská, Staničná, 
Údolná a Železničiarska,

e/ Slovenský červený kríž, Ul. Kri-
žovatka č. 13, pre volebný okrsok č. 
5, pre voličov bývajúcich v uliciach: 
1.mája, Andreja Trúchleho Sytnian-
skeho, Dr. Vladimíra Clementisa, 
Drevená, Eleny Maróthy Šoltésovej, 
Hadová, Hlavná, Horná, Jozefa Ho-
ráka, Karola Šmidkeho, Kolpašská,  
Ladislava Novomeského,  Martina 
Benku, Na jazero, Majer, Okrúhla, 
Počúvadlianske jazero, Pod Trojic-
kým vrchom, Trate mládeže a Vy-
hnianska,

f/ Základná škola Jozefa Kollára, 
Ul. L. Svobodu č. 40, pre volebný 
okrsok č. 6,  pre voličov bývajúcich 
na Ul. L. Svobodu,

g/ Základná škola Jozefa Kollára, 
Ul. L. Svobodu č. 40, pre volebný 
okrsok č. 7,  pre voličov bývajúcich 
v uliciach: Bratská, Drieňová, Ener-
getikov, Kysihýbelská, Okrajová, 
Ovocná, Pátrovská, Poľovnícka a 
Roľnícka,

h/ Základná škola Jozefa Kollá-
ra, Ul. L.Svobodu č. 40, pre volebný 
okrsok č. 8, pre voličov bývajúcich 

v uliciach: SNP od č. 22 do č. 39,  
MUDr. Jána Straku a Učiteľská,

i/ Domov mládeže Združenej 
strednej školy obchodu a služieb, Ul. 
Budovateľská 12 pre volebný okrsok 
č. 9, pre voličov bývajúcich v uliciach: 
Antolská, Brezová, Budovateľská, 
Cintorínska, Ferka Urbánka, Horná 
Huta, Hutnícka, Jána Ámosa Ko-
menského, Jozefa Cígera Hronského, 
Jozefa Gregora Tajovského, Kreme-
nisko, Ladislava Exnára, G.Z.Lask-
omerského, Lintich, Na Mária šach-
tu, Obchodná, Povrazník, Rakytová, 
Špitálska a Štefana Krčméryho,

j/ Požiarna zbrojnica v Štefulto-
ve, Ul. Požiarnická č. 8 pre volebný 
okrsok č. 10, pre voličov bývajúcich 
v uliciach: 29. augusta. B.S.Timravy, 
Boženy Nemcovej, Ignáca Bajzu, 
Ilijská, Jozefa Škultétyho, Janka Je-
senského, Jozefa Kollára, Kríková, 
Krížna, Na Matej štôlňu, Na Maxi-
milián šachtu, Námestie padlých hr-
dinov, Obrancov mieru, Partizánska, 
Podhájska,  Potočná, Požiarnická, 
Rudolfa Debnárika, Sama Chalup-
ku, Srnčia, Stratená, Školská, Štefana 
Moyzesa a Úzka.

3. Volič dostatne hlasovacie lístky 
vo volebnej miestnosti v deň konania 
volieb.

4. Volič musí mať pri sebe preukaz 
totožnosti, ktorým sa preukáže  čle-
nom okrskovej volebnej komisie a 
voličský preukaz, ak mu bol na jeho 
vyžiadanie vydaný.

5. Na zabezpečenie poriadku a 
dôstojného priebehu hlasovania vo 
volebnej miestnosti je volič povinný 
riadiť sa pokynmi predsedu okrsko-
vej volebnej komisie.

6. Každý volič sa musí pred hla-
sovaním odobrať do priestoru urče-
ného na úpravu hlasovacích lístkov, 
inak mu okrsková volebná komisie 
hlasovanie neumožní.

Mgr. Pavol Balžanka, primátor mesta

Oznámenie o dni a mieste konania volieb
Usmrtenie

Dňa 27.05.2010 o 6:00 hod 
oznámil I. B., bytom Banská Štiav-
nica na polícii, že našiel svojho 
brata L.B, bytom Banská Štiavnica 
obeseného na povale, pričom lano 
mal omotané okolo krku. Násled-
ne na to zavolal lekársku pomoc, 
po jej príchode lekár konštatoval 
smrť obesením – samovraždu. 
Krádež v pohostinstve

Dňa 23.05.2010 bolo začaté 
trestné stíhanie a vznesené obvi-
nenie osobám T.V., bytom Ban-
ská Bystrica, Ul. Nemčianska a 
D.V., bytom Banská Bystrica, Ul. 
Tulská, ktorí sa dňa 23. 05. 2010 
v čase od  03:30 hod do 03: 17 
hod vlámali do pohostinstva  „ 
Hostinec na mýte“ v obci Svätý 
Anton, odkiaľ odcudzili fi nančnú 
hotovosť vo výške 562,- € , ďalej 
odcudzili cigarety, alkohol, cuk-
rovinky v predbežnej hodnote 
500,- €. Uvedený tovar bol vráte-
ný späť majiteľovi aj s fi nančnou 
hotovosťou vo výške 402,- €, po 
tom, ako boli páchatelia zadrža-
ní policajnou hliadkou OO PZ 
Banská Bystrica. Majiteľovi po-
hostinstva O. S. , bytom Banská 
Štiavnica vznikla škoda vo výške 
243,- € . Za uvedený skutok hrozí 
páchateľom trest odňatia slobody 
vo výške do 3 rokov. 
Útok na policajnú hliadku

Dňa 29. 05.2010 bolo začaté a 
súčasne vznesené obvinenie oso-
be R.CH., za prečin „ Útok na ve-
rejného činiteľa“ podľa § 323 ods. 
1 písm. a Tr. zákona trvale bytom 
Svätý Anton, 1 x súdne trestaný za 
to, že 29.05.2010 v čase po 19:33 
hod. v obci Svätý Anton v rodin-
nom dome po predchádzajúcich 
nezhodách s obyvateľmi domu 
pod vplyvom alkoholu napadol 
aj privolanú policajnú hliadku, za 
čo mu hrozí trest odňatia slobody 
viac ako 3 roky.

plk. JUDr. Gejza Volf

Riaditeľ OPP OR PZ ZH

Oznamujeme vám, že dňa 7.6. a 
11.6.2010, v čase od 9,30 – 10,30 hod. 
bude prerušená dodávka elektrickej 
energie z dôvodu výrubu stromov. 
Bez el. energie bude Autodoprava 
Luptak, Ul.Brezová, Rakytová bývalý 
areál Žiaran, Benku č.1- 9, Exnára 4, 
Horáka č.1, 7, 8, 22, 2-6, 9 a 21, 24-
26,1250, Šmidkeho 1-17, Elektro-
indukta, Clementisa č.1- 9, Exnára 
3-18.

Dňa 7.6.2010 a 11.6.2010, v čase 

od 12.30 - 13.30 hod. bude prerušená 
dodávka el. energie ČOM 6218543 z 
dôvodu výrubu stromov bez el. bude 
čast obce Št. .Bane od č.58 po č.103, 
č.d.5, 219, 224, 402, 405, 416, 421, 
462, Ovčín a  časť Podsitnianskej 
Ul.Obrancov Mieru od KD smer Su-
chý Tajch, Ul.Jozefa Kollára-Pažite, 
S.Chalupku, B.Nemcovej.

Dňa 8.6. a 9.6.2010, v čase od 8.00 
- 16.00 hod. bude prerušená dodávka 
el. energie z dôvodu opravy el. zaria-

denia. Bez el.en. bude celá obec Št. 
Bane, H. Roveň a časť Podsitnianska 
domy na Ul. Obrancov Mieru od KD 
smer Suchý Tajch, Ul. J. Kollára-Pa-
žite, S.Chalupku, B.Nemcovej.

Dňa 8.6. a 9.6.2010, v čase od 
14.00 - 16.00 hod. bude prerušená 
dodávka elektrickej energie z dôvo-
du výrubu stromov v blízkosti vede-
nia za Medikou. Bez el. energie bude 
v Podsitnianskej Kromperk.

Dipečing VN/NN Žiar nad Hronom

Oznam o prerušení dodávky elektrickej energie

Výherca súťaže 

V ŠN č.17-20/2010 bola vyhláse-
ná súťaž o 4 rodinné vstupenky na 
kultúrne podujatie „Z rozprávky do 
rozprávky“. Šťastnou výherkyňou 4 
vstupeniek sa stáva Monika Turá-
nyiová, J. Straku 10/70, BŠ. Vstu-
penky si môžete prevziať osobne v 
redakcii ŠN na Ul. A. Sládkoviča 1 
(Belházyho dom), vchod odzadu. 
Srdečne blahoželáme!                 red
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Reality

1.str. ktorá je na pozemku Re-
náty Leštianskej, bytom Križovatka 
18, B. Štiavnica, spočívajúceho v 
práve prechodu, prejazdu a státia 
motorového vozidla v nevyhnutnej 
miere a na nevyhnutný čas.

- Odplatný prevod prebytočného 
majetku štátu v správe NLC Zvolen. 
Úhrada vo výške 138 000 eur sa 
bude realizovať z rozpočtu mesta

- Použitie rezervného fondu 
mesta na úhradu výdavkov: kúpna 
cena rodinného domu: vo výške 31 
000 eur, oprava komunikácie na Ul. 
Bajzu vo výške 13 840 eur, oprava 
komunikácie na Ul. Straku vo výške 
50 000 eur.
Poslanci MsZ vzali na vedomie:

- Správu o stave mesta za rok 
2009

- Správu o rozvojových lokali-
tách mesta na individuálnu bytovú 
výstavbu.

- Informatívnu správu z Valného 
zhromaždenia Dexia banky

Po interpeláciách a dopytoch pri-
mátor mesta zasadnutie ukončil.

ŠN

Májové rokovanie MsZ

Zodpovedne solidárni. Dôsledne spravodliví.  
Triezvo národní. Otvorení k ľuďom.

Dnes, dvadsať rokov od svojho vzniku, ponúka 
KDH, svoju predstavu, program Cesta pre Sloven-
sko, pre ozdravenie celej spoločnosti a jej inštitúcií.  
Tento program je postavený na osvedčených kres-
ťanských a konzervatívnych hodnotách, ktoré for-
movali slovenskú a európsku spoločnosť a kultúru. 

Nejasný a nerovný smer nestačí, Slovensko po-
trebuje cestu. Naším cieľom je ponúknuť každému 
jeho občanovi perspektívu pre život a budúcnosť.  

Chceme do politiky vrátiť slušnosť, kompetent-
nosť a zmysel pre službu verejnosti.

KDH je voľba, ktorej základnými princípmi sú 
tradičná rodina, ako zväzok muža a ženy, ochrana 
života od jeho počatia až po prirodzenú smrť, pod-
pora modernej infraštruktúry a rozvoj regiónov.  
Veríme princípom sociálneho trhového hospodár-
stva. Chceme tiež :

• jeden politik – jeden volebný mandát

• zúženú poslaneckú imunitu
• rovnakú kvalitu zdravotnej starostlivosti
• spravodlivú valorizáciu dôchodkov
• maximálny mesačný doplatok za lieky pre dô-

chodcov a ZŤP – 2 % z z príjmu
• úpravu mýtneho systému
• daňové prázdniny pre novomanželov
• o 100 % vyšší daňový bonus na dieťa
do 6 rokov
• otcovskú dovolenku
• zníženie daňovo-odvodového 
zaťaženia
• pružný Zákonník práce
• nižšie odvody pre absolventov škôl
Z okresu Banská Štiavnica kandidujú : č.35  Ing. 

Juraj Čabák a č. 47 Ondrej Binder
Nezabudnite prísť 12.6. k voľbám a podporte na-

šich kandidátov preferenčným hlasom!
Nech je Slovensko dobrým miestom na dôstojný 

život !                                              Okresné centrum KDH

Kresťanskodemokratické hnutie č.13

1.str. Popri práci, ktorú tu 
študenti a  fotografi  urobili, aj spo-
znávali naše mesto. Bol pre nich 
pripravený bohatý program, v 
rámci ktorého si prehliadli mesto, 
navštívili kaštieľ vo Sv. Antone, sfá-
rali do bane, prezreli si Galériu J. 
Kollára, zúčastnili sa na Festivale 
kumštu remesla a zábavy, zajazdili 
si na koňoch, pozreli si sokoliarske 
vystúpenie, prešli sa okolo tajchov, 
ochutnali pečené prasiatko a absol-
vovali ešte mnoho iných aktivít. 

Aby mohol projekt vyústiť do 
úspešného konca, zavítali o dva dni  
na to deti zo Základnej umeleckej 
školy a banskoštiavnickí fotografi  
do mesta Šoproň. Tu sa opäť začalo 
pracovať tak ako v Banskej Štiav-
nici. Deti zo Základnej umeleckej 
školy a deti zo Strednej umeleckej 
školy celý týždeň usilovne pracovali 

na dielach, ktorých hlavou témou 
bolo mesto Šoproň. 

Štiavnickí fotografi  sa zase snažili 
urobiť pre projekt čo najlepšie fotky 
mesta Šoproň. Pri ich potulkami 
mestom boli sprevádzaní miestny-
mi fotografmi. 

Okrem pracovných povinností 
bol pre nás pripravený atraktívny 
program. Absolvovali sme pre-
hliadku mesta Šoproň, navštívili 
sme: letné sídlo rodiny Esterházi-
ovcov zámok (Fertöd), Seycheni-
ho zámok, ako aj pamätné miesto 
konania Paneurópskeho pikniku. 
Zaveslovali sme si na kanoe po Ne-
usiedlerskom jazere, prehliadli sme 
si vápencový skanzen, absolvovali 
prehliadku čokoládovne spojenú 
s ochutnávkou, ďalej návštevu ne-
ďalekého rakúskeho mesta Eisen-
stadt a malého mestečka Rust, pre-

hliadku vínnych pivníc a pod. 
Výstupom práce fotografov bude 

spoločná výstava v oboch mestách 
a séria pohľadníc o partnerskom 
meste. 

Na záver by sme chceli poďakovať 
všetkým zúčastneným a všetkým 
ľuďom, ktorí sa usilovali o to, aby sa 
u nás naši priatelia zo Šoprone cítili 
dobre a aj tým, ktorí sa o nás starali 
v Šoproni.  IN

Slováci a Maďari inak
V budove Ortler na ul. Dolná  

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

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

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

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

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

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

Predám slnečný 3-izbový byt s  
balkónom na Križovatke. Výhod-
ná poloha, 6.poschodie. Veľmi 
dobrý stav, plastové okná, bez-
pečnostné dvere, podlahy, sano-
vané jadro. Rozloha: 64m2. Cena: 
€ 39.000,-. Tel.č.: 045/ 692 18 31, 
0908 564 218

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

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

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

Predám alebo dám do prená- 
jmu 3-izbový prerobený a čias-
točne zariadený byt na sídlisku 
Drieňová v BŠ. Byt bude voľný 
od 1.7.2010, tel.č.: 0903 785 660 – 
denne po 15 hod. 

Vezmem do prenájmu na mini- 
málne 1 rok celoročne obývateľný 
dom v Banskej Štiavnici, alebo 
väčší byt (nie na sídlisku). Tel. 
0918 638 675

Predám 2-izbový byt v Banskej  
Štiavnici, cena dohodou, tel.č.: 
0918 649 063

Predám 1-izbový byt na Križo- 
vatke 39m2, cena 20 000 €, tel.č.: 
0905 658 224

Predám alebo prenajmem 2-iz- 
bový zariadený byt, tel.č.: 0910 
361 575

Politická inzercia
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Vo štvrtok 27.mája od rána 
prichádzali do krásne zrekon-
štruovaných podkrovných 
priestorov ZŠ J.Horáka ľudia s 
dobrým srdcom, aby darovali 
to najvzácnejšie, svoju krv a 
spolu s ňou aj nádej pre tých, 
ktorí sa možno raz ocitnú v 
ohrození života.

Minulý rok sme vás informovali 
o prvom ročníku tohto podujatia, 
na ktorom sa zúčastnili aj maturan-
ti SOŠL. Darovali krv s myšlienkou 
na chorú spolužiačku Zuzanku. Už 
vtedy účasť darcov prerástla všetky 
očakávania organizátoriek Mgr. 
Renáty Taligovej a Mgr. Adriany 
Balážovej. Tie so svojimi žiakmi 
pracovali na dlhodobom projekte 
zameranom na spoznávanie ľud-
ského tela a záchranu života. Na 
besedách sa deti dozvedeli aj o 
pôsobení a význame Červeného 
kríža. Vyvrcholením ich snaženia 
bol úspešný odber, ktorého sa zú-
častnili rodinní príslušníci žiakov 
ZŠ, študenti, ale aj šľachetní dar-
covia, ktorí sa o podujatí dozvedeli 
vďaka medializácii. Zdravotníci z 
Národného tranzfúzneho centra 
v B.Bystrici mali plné ruky práce, 
zaznamenali 87 darcov, vykonali 
82 odberov, z čoho 30 prvodar-
cov. Podujatie prišiel podporiť aj 

primátor Mgr. Pavol Balžanka v 
sprievode vzácneho hosťa, známej 
štiavnickej rodáčky a bývalej žiačky 
tejto školy pani Magdy Vášáryovej. 
Jej srdečnosť, milý úsmev a spo-
mienky, rovnako ako prianie vrátiť 
sa občas medzi deti a čítať im kniž-
ky, tiež prispeli k neopakovateľnej 
atmosfére tohto dňa. Myslím, že 
každý sa tu cítil dobre, veď krásne 
prostredie, príjemná hudba, kvety, 
milí ľudia, darčeky, ktoré vytvorili 
všadeprítomní a ochotní žiaci, ob-
čerstvenie, chutný obed, ďakovný 
list, to všetko nasvedčovalo o tom, 
že darcovia krvi sú tichí hrdinovia 
dneška a svojím obdivuhodným 

skutkom dávajú krásny vzor de-
ťom, možno budúcim darcom. 

Podujatie podporili Coop Jedno-
ta, Pekárne Anton-Antol, p. Barák- 
reštaurácia Galery, p.Macálikov-
á-kaderníctvo, p.Sásik Farby-laky, 
p.Považan-drogéria, p.Triebušníko-
vá-Gizka, p. Halaj-záhradkárstvo, 
p.Knapeková-obuv, p.Ernek-pot-
raviny, p.Ciglan-veľkosklad piva, 
p.Rákayová-kvety, p.Žiklová-ško-
lský bufet, Penzión Cosmopilitan, 
predajňa Magic Computers, ale aj 
(neznáma) pani predavačka zo 101 
drogérie. Všetkým srdečne ďakuje-
me.

J. Bernáthová

Daruj krv, daruj nádej

Na Svätodušnú nedeľu, čiže Tu-
ríce, bola v evanjelickom kostole 
v Banskej Štiavnici konfi rmačná 
slávnosť, na ktorej bolo do rodiny 
banskoštiavnických evanjelikov 
prijatých 5 mladých ľudí: Daniel 
Oros, Michal Ivanič, Dominika 
Longauerová, Martina Blahútová a 
Viera Blahútová. Po zodpovedaní 
konfi rmačných otázok a sľube boli 
osobne konfi rmovaní ev. a. v. fa-
rárkou Mgr. Lenkou Kusendovou 
a slávnostne vyhlásení za dospe-
lých členov cirkvi. Po svojej prvej 
spovedi prvýkrát vo svojom živote 
prijali rozhrešenie a v podobe po-
sväteného chleba a vína aj Telo a 
Krv Kristovu. 

Prajme im, nech sa držia živej 
viery a nech vždy dokážu premôcť 
samých seba.

Oľga Kuchtová

Konfi rmácia, prijatie do rodiny evanjelikov

DETSKÝ PRÁZDNINOVÝ TÁBOR

Základná škola s Materskou ško-
lou M.Hella , Štiavnické Bane

Organizuje v termíne letných 
prázdnin od 05.07 do 09.07.2010

DENNÝ PRÍMESTSKÝ TÁBOR

Program pre deti bude veľmi 
bohatý a rozmanitý – tvorivé 
dielne, letné športové hry ,turis-
tika, koníky a dravce , premie-
tanie rozprávok a iné zaujímavé 
aktivity. V cene 7 eur na deň sú 
zahrnuté denné aktivity , obed , 
desiata ,olovrant a pitný režim.

Tábor je určený deťom od 6 
rokov do 15rokov. Denne od 7:30 
do 15:30 hod. Rezervácie a bližšie 
informácie na tel.č. 0948519958

Základná škola s Materskou školou 

Maximiliána Hella 969 81 Štiavnic-

ké Bane & ZUŠ Banská Štiavnica 

Organizuje Dňa 17.06.2010 o 16 
: 00 hod v areáli ZŠsMŠ M.Hella,-
Štiavnické Bane. Deň plný radosti 
a prekvapení, ktorý vyvrcholí kon-
certom Zdenky Prednej a hromad-
ným vypúšťaním balónikov šťastia 
do neba.

Čaká na Vás :

skvelá zábava, zaujímavé hry, 
maľovanie na tvár ,koníky, dravce, 
občerstvenie, ale aj sladká odme-
na...                        Vstupné: 1,50 €

Čo nové v KC Šukar Dživipen?

Dňa 13.5.2010 sa konalo v Art 
Café premietanie klubového fi lmu 
„ Jeden svet“ spojené s diskusiou. 
Film bol o Rómoch pod názvom 
„Kalo Lav“. Po premietaní fi lmu sa 
konala beseda s p. J. Výbochom a 
našou neziskovou organizáciou. 
Hovorilo sa v ňom o histórii Ró-
mov, a o našej práci v komunite. 
Besedy sa zúčastnili aj študenti. 
Túto akciu zorganizovalo ICM 
Banská Štiavnica.

Dňa 6.6.2010 o 14. hod. sa bude 
konať na Šobove MDD. Program 
bude zaujímavý, vystúpia na ňom 
deti zo škôlky, rôzne súťaže, príde 
aj skupina historického šermu z 
kráľovského mesta Krupina „Vlčí 
tesák“, opekačka a nakoniec disko-
téka pre všetky deti. Samozrejme 
nebudú chýbať sladkosti. Sponzori: 
Mesto B. Štiavnica, primátor mesta 
Mgr. Pavol Balžanka, COOP Jed-
nota Žarnovica, Mini Mix Michal 
Bartoš a Šukar Dživipen, n.o.

Manželia Koledovci

Darovať krv prišlo do 100 darcov
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Konfi rmácia v Evanjelickom kostole
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Pán Anton Václavek, priateľ, 
partizán, skromný, svedomitý 
človek, malý vzrastom, ale s o to 
väčším dobrosrdečným srdcom, 
spoľahlivý funkcionár SZPB a člen 
DHZ v Banskej Štiavnici, sa naro-
dil 25.5. 1922 v Banskej Štiavnici. 
Mamka Antónia, rodená Záhor-
ská. Otec Karol ako rotmajster 
zahynul v roku 1939 v Šachách pri 
mobilizácii a obrane nášho štátu. 
Po ukončení meštianskej školy v 
Banskej Štiavnici /Lýceum/ začal 
pracovať v rokoch 1939 – 1942 ako 
obchodník u Weclera a Bálinta, 
nakoľko ho neprijali na lesnícku 
školu, pretože otec bol Moravák, a 
teda českej národnosti. Potom za-
čal pracovať v Žiline. Tu sa spoznal 
s Hatalom a Žingorom, ktorí záso-
bovali partizánov v SNP. Ukončil 3 
ročnú nadstavbu obchodnej školy. 
Sestra Vierka sa narodila 1.6.1926 
v Banskej Štiavnici. Stredoškolské 
štúdium absolvovala v Banskej 
Štiavnici. Keďže jej český pôvod 
bol tiež prekážkou ďalšieho štúdia, 
nastúpila pracovať do obchodu. V 
septembri 1944, po vypuknutí SNP, 
sa dobrovoľne prihlásila do Parti-
zánskej brigády kpt. Nálepku - Sit-
no. V bojoch za slobodu položila 
svoj hrdinský život 24.12.1944 pri 
Počúvadlianskom mlyne. Aj na jej 
počesť je postavený pomník pri Po-
čúvadlianskom jazere. Brat Karol sa 
učil za umeleckého stolára v Ban-
skej Bystrici. Neskôr ako partizán 

a podplukovník v armáde bol vy-
znamenaný medailou Rady obrany 
Alexandra Nevského. Pán Anton 
Václavek sa zúčastnil ako partizán 
SNP už 27.8.1944. V Španej doline 
bol ranený ako príslušník 1. Čes-
koslovenskej Partizánskej brigády 
M. R. Štefánika. Neskôr bol zajatý 
nemeckou armádou a 16.3. 1945 
mal byť zastrelený, našťastie sa mu 
podarilo ujsť k Červenej armáde. 
V roku 1946 sa vrátil z armády a v 
tomto roku založil Okresnú organi-
záciu zväzu partizánov v Leviciach 
a Banskej Štiavnici, predsedom sa 
stal s. Šmidke. V rokoch 1946 – 47 
začal pracovať v Zlatých Morav-
ciach na úrade práce a potom v 
Banskej Štiavnici takisto na úrade 
práce, hospodárstva, dopravy a 
požiarnej ochrany. V roku 1952 sa 
druhýkrát oženil so Šárikou, rode-
nou Goldfúzovou. V roku 1960 po 
územnej reorganizácii pracoval ako 
tajomník MNV v Banskej Štiavnici, 
zároveň aj ako predseda plánovacej 
komisie. V roku 1964 začal praco-
vať v Žiari nad Hronom ako vedúci 
odboru priemyslu a organizačného 
odboru. V roku 1968-1972 ukončil 
štúdium na Právnickej fakulte Uni-
verzity Komenského v Bratislave. V 
roku 1982 odišiel do dôchodku.

V rokoch 1983- 1986 bol vedú-
cim tajomníkom SZPB (Sloven-
ského zväzu protifašistických bo-
jovníkov) v Žiari nad Hronom. V 
Banskej Štiavnici v roku 1945 bola 

založená organizácia SVOJPOV, 
tajomníkom bol Ján Poprac. V 
roku 1948 v Košiciach bol zlúčený 
SVOJPOV do spoločnej organizá-
cie SZPB. Pán Anton Václavek za 
svoje 65 ročné funkcionárske pô-
sobenie ,či už ako predseda a alebo 
tajomník v našom zväze, vybavil 
2.500 žiadostí, dokumentov pre 
našich členov SZPB v okresoch 
Levice a Banská Štiavnica. Jeho 
služobné cesty viedli niekoľkokrát 
do Prahy , Bratislavy a do Banskej 
Bystrice. Veľa práce venoval pri 
vybavovaní fi nančného vojnové-
ho odškodnenia pre našich členov 
SZPB: partizánov, vojakov, pozo-
stalým členom. Od roku 1946 do 
roku 2010 bol ocenený 23 medaila-
mi: Strieborná partizánska hviezda 

– udelená ministrom obrany ČSR 
armádnym generálom Svobodom. 
I. stupeň M. R. Štefánika. Medaila 
sovietskeho zväzu /komitétu/ vete-
ránov vojny 1941- 1945. Českoslo-
venského zväzu protifašistických 
bojovníkov Praha atď.

Vážený pán Anton Václavek, za 
Tvoju celoživotnú prácu v našom 
zväze a aktivity v prospech mesta, 
výbor SZPB v Banskej Štiavnici Ti 
schválil na rok 2010 návrh na ude-
lenie medaily Výročnej ceny mesta 
Banská Štiavnica. Touto cestou Ti 
srdečne blahoželáme k tvojim 88 
narodeninám, s prianím aby si svo-
je ďalšie roky prežil v zdraví a v po-
koji, ktorého máš vo svojom živote 
tak málo. S úctou. 

Vladimír Poprac podpredseda SZPB

Žijú medzi nami - Anton Václavek

Dňa 11.5.2010 sa uskutočnilo 
prijatie Jána Koreňa, významnej 
osobnosti rudného baníctva štiav-
nicko-hodrušského rudného regi-
ónu, štiavnickej kultúry a športu 
druhej polovice 20. storočia, na 
pôde Banskoštiavnicko-hodrušské-
ho baníckeho spolku pri príležitosti 
významného životného jubilea. V 
rámci prijatia sa uskutočnil aj sláv-
nostný šachtág, počas ktorého ju-
bilant absolvoval čestný „skok cez 
kožu“ podľa § 24a pivného zákona. 
Krstným otcom mu bol Ing. Ladi-
slav Sombathy, najstarší člen baníc-
keho spolku. 

J. Koreň  sa narodil v Banskej 
Štiavnici 11.5.1925. Základnú a 
meštiansku školu absolvoval v rod-
nom meste, po jej skončení absolvo-

val v rokoch 1942 – 1944 trojročnú 
banícku prax v závode v Banskej 
Štiavnici. V rokoch 1944 – 1947 štu-
doval na baníckom odbore Vyššej 
priemyselnej školy v Banskej Štiav-
nici. Po jej ukončení nastúpil na vo-
jenskú základnú službu v Martine, 
neskôr prestúpil na Vojenskú aka-
démiu v Roudnici nad Labem. 

V roku 1949 sa zamestnal v zá-
vode Rudných baní v Banskej Štiav-
nici, začínal ako robotník, neskôr 
ako revírnik v bani. V roku 1950 
bol preradený do úpravne pri šach-
te František, kde vykonával funkciu 
majstra, neskôr vedúceho úpravne. 
Popri zamestnaní vykonal v roku 
1951 aj maturitnú skúšku a získal 
úplné stredné odborné vzdelanie.  
V roku 1952 bol na jeden rok pre-

ložený na závod Pezinok, kde vo 
funkcii vedúceho úpravne zavie-
dol fl otáciu antimónových rúd. Po 
návrate pracoval opäť v úpravni, 
neskôr bol poverený funkciou ve-
dúceho technickej kontroly. V roku 
1961 bol vymenovaný za riaditeľa 
závodu Rudných baní v Banskej 
Hodruši, kde pôsobil do roku 1967. 
Po opätovnom návrate do závodu v 
Banskej Štiavnici vykonával funkciu 
vedúceho učňovského strediska a 
neskôr vedúceho výchovy kádrov 
až do odchodu na dôchodok v roku 
1985. Aj na dôchodku bol pracovne 
aktívny, keď vykonával funkciu ria-
diteľa Mestského kultúrneho stre-
diska v Banskej Štiavnici a od roku 
1987 bol poverený organizáciou vý-
stavby amfi teátra a kina Akademik. 

Je známy aj svojou spoločenskou 
angažovanosťou na športovom a 
kultúrnom poli, v mladosti hrával 
futbal za B. Štiavnicu a neskôr bol 
tiež športovým funkcionárom. Bol 
aj ochotníckym divadelníkom, vy-
stupoval tiež v estrádach uskutoč-
ňovaných v B. Štiavnici pri rôznych 
slávnostných príležitostiach. V roku 
1972 bol jedným zo zakladateľov 
spevokolu Štiavničan, v ktorom ak-
tívne pôsobí dodnes. Od roku 1992 
je členom baníckeho spolku.

Za dosiahnuté výsledky v kultúre 
mu bola v roku 2000 udelená pa-
mätná medaila Mesta Banská Štiav-
nica a v roku 2006 čestné uznanie za 
celoživotnú prácu v oblasti kultúry.

S pozdravom „Zdar Boh!“

Ing. Milan Durbák

Významné životné jubileum - Ján Koreň 85 ročný
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Anton Václavek ocenený viacerými vyznamenaniami
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Oznamuje členom SZTP a ich 
priaznivcom, že 7. júna sa uskutoč-
ní prechádzka prírodou, tento raz 
na trase Arborétum – Halča. Od-
chod z Križovatky pri Bille o 7,30 
hod. Pre veľmi nepriaznivé a chlad-
né počasie bol odvolaný plánovaný 
1-dňový rekondičný zájazd do Pod-
hájskej na deň 18. mája 2010. Ná-
hradný termín je určený na 8. júna 
2010, s odchodom autobusov o 7,30 
hod. z Križovatky. 

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

Ivan Madara, predseda OC SZTP

 
19. výročie fi rmy Binder

Ranč Nádej Vás pozýva na osla-
vy 19.výročia fi rmy Binder, ktoré 
sa uskutočnia 6.6.2010 (nedeľa) na 
Ranči Nádej vo Svätom Antone o 
10,30 hod. Program: Ďakovná svätá 
omša - dp. Marian Kuff a (súroden-
ci Jendruchovci), od 13. hod. oslavy 
MDD (Texasky, Westernové prete-
ky, súrodenci Jendruchovci), ob-
čerstvenie. Ste srdečne vítaní, tel.č.: 
0911 806 499, www.rancnadej.sk. 

Original Oldies party

V piatok 4.6.2010 od 21.hod. v 
Pražovni vás pozývame na Origi-
nal Oldies party. Hrajú DJ Drobček 
(ZV) a DJ Hymy. Na vašu účasť sa 
teší Original Oldies Team. 

Vtedy na záchode

Paradájz Pikčr pozýva svojich 
priaznivcov, ale aj náhodných oko-
loidúcich, na oprášený 1. štyavnyc-
ký splachuvací western VTEDY 
NA ZÁCHODE alebo komu treba, 

tomu naozaj treba.V takmer pô-
vodnom obsadení v 3D kvalite. 5. 
júna (v sobotu) o 19.hod. v Kultúr-
nom dome na Štefultove. Vstupné 
dobrovoľné.

Ampér 2010 

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

OZ TÚLAVÁ LABKA 

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

Na výhercov čakajú pekné ceny, 
na psíkov chutné maškrty. Bližšie 
pokyny a prihlasovací formulár 

nájdete na www.tulavalabka.sk, 
tel.č.: 0903/261 807, 0908 953 783, 
0911 291 083.

 
Poďakovanie

Touto cestou by som sa chcel po-
ďakovať Vladkovi Popracovi za spo-
mienkový článok v ŠN č.20 „Jožko 
báči Hederer“, v ktorom si spomína 
a pripomína Štiavničanom nášho 
milovaného otca, ktorý nadovšet-
ko miloval svoju rodinu, mal rád 
Štiavnicu, kamarátov a všetkých 
dobrých ľudí. Ako si napísal, chýba 
nám, ale svojím životným optimiz-
mom, rozhľadom, všestrannosťou, 
skromnosťou a humorom nám zo-
stane navždy príkladom a z našich 
sŕdc nikdy neodíde. Za celú rodinu 
Hedererovú Ti ďakuje syn Ján.

Poďakovanie pre TS, m.p.

Je 25.mája 2010 doobeda a volal 
som pánu Marianovi Orčíkovi na 
TS, že máme poruchu na verejnom 
osvetlení na Pechovej ulici ako aj 
problém so zasahujúcimi konármi 
zo stromu do  elektrickej rozvodnej 
siete. Pri predošlej veternej búrke 
došlo k poruche dodávky elektric-
kého vedenia, následkom spomína-
ných konárov v elektrickom vedení 
a Dolná, Horná  Resla bola bez elek-
trického prúdu do nasledujúceho 
rána. Bol som milo prekvapený, že 
po hodine môjho telefonátu dofrča-
la plošina TS.  Peter Pecník vymenil 
žiarivku a potom Peter Machava 
vypílil konáre. Za túto promptnú 
opravu a pomoc srdečne ďakujú 
občania ulíc: Pechovej, Dolnej a 
Hornej Resle. V.Poprac.
Poďakovanie

Ďakujeme p.Ľubomírovi Baráko-

vi a zamestnancom jeho reštaurácie 
za  zabezpečenie našej ,,stretávky“ 
po 25 rokoch hostinu v krásnych 
priestoroch i skvelú grilovačku. Náš 
veľký večer v Štiavnici bol čarovný 
a bezstarostný aj vďaka jeho služ-
bám. Kolektív bývalej 4.P (1985)

"Odišiel si 
tíško ako od-
chádza deň, v 
našich srdciach 
zostáva spo-
mienka len. Už len kytičku 
kvetov s horiacou sviečkou na 
hrob Ti môžeme dať, spokoj-
ný, večný spánok priať, mod-
litbu tichú odriekať a s láskou 
na Teba spomínať."

Dňa 9. júna 2010 uplynie 
10 rokov, čo nás navždy opus-
til náš milovaný syn, brat, 
vnuk, pravnuk a synovec 
Mário Konôpka. So žiaľom 
v srdci si naň spomínajú ma-
minka, tatík, sestričky Bianka 
a Paulínka, braček Jakubko a 
ostatná smútiaca rodina. Tí, 
ktorí ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku.

Ľubomír Benčaj (22.1.1951 - 

26.5. 2010)

Dovoľujem si Vám ozná-
miť, že nás náhle opustil 
Ľubomír Benčaj, posledný, 
kto vedel hovoriť po našom  
richtik, po štiavnicky. Od-
počívaj v pokoji. Vytrpel si  
dosť.

Vladimír Poprac

OZNAMY

Oznamy

Stará ľudová múdrosť hovorí, 
že roky sa zastaviť nedajú, čo 
ako by sme chceli. Utekajú a 
ani sa nezbadáme a mladosť 
je preč. Naše deti už dávno 
vyrástli z detských topánok  a 
z nás sa stávajú starí a pras-
tarí rodičia. Život je ako veľká 
kniha, v ktorej si každý z nás  
píše svoje stránky. Niektoré sú 
naplnené šťastím a radosťou, 
ale nájdu sa aj také, v ktorých 
je smútok a žiaľ. 100 rokov v 
živote človeka je veľmi dlhá  
cesta, po ktorej kráčala aj naša 
jubilantka.

Málokto sa dožije takého krás-
neho veku v takom zdraví a v ta-
kej vitalite ako pani Mária Palo-
vičová. 

Obecný úrad vo Svätom Anto-
ne si 31.mája 2010 o 15. hod. uctil 
100. výročie našej jubilantky pek-
nou oslavou. Zúčastnila sa na nej 
rodina jubilantky, starostka obce 
Ing. Janka Koreňová , ktorá pred-
niesla príhovor, poslanci obce 
a členky zo Senior centra, ktoré 
prispeli do oslavy peknými pies-
ňami Potešiť jubilantku prišli aj 
deti z Materskej školy vo Svätom 
Antone.  Nechýbali ani gratulá-

cie od  všetkých zúčastnených na 
oslave  a úprimné priania  zdravia  
do ďalších rokov života.

O občerstvenie sa postaral 
Obecný úrad a rodina jubilant-
ky. Čo dodať na záver? Nech Váš 
život, pani Mária Palovičová, je 
krásny , pokojný a slnečný, aby 
ste si v kruhu svojej rodiny poži-
li ešte zopár pekných rôčkov. To 
Vám  v mene obce Sv.Anton praje  
starostka obce Sv. Anton a  všetci, 
ktorí vás poznajú.

Alica Gajanová

Mária Palovičová -100 ročná jubilantka
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Inzercia

Služby

Súčasťou 15. ročníka Levických 
poľovníckych dní bol aj Medziná-
rodný fi lmový festival Hubertlov – 
Levice 2010, tematicky sa venoval 
ochrane prírody a poľovníctvu .  
Prvé miesto získal v kategórii do-
kumentárnych a náučno-metodic-
kých fi lmov fi lm Tuláčik vytvorený 
v Klaudstudiu spolu s Ing. Maria-
nom Čížom, o čom sme už v na-
ších novinách písali. Okrem tohto 
ocenenia získal náš rodák Ján 
Kollár zo Svätého Antona peknú 
3. cenu v súťažnej  kategórii – do-

máce video – fi lmové začiatky za 
fi lm „ Náručie prírodného skvostu 
okolia Banskej Štiavnice“. Okrem 
3. ceny dostal aj Pamätný list za 
druhý  fi lm  „ Potulky prírodou v 
okolí Banskej Štiavnice“. Oba fi lmy 
sú určené hlavne detským divá-
kom, preto ich pán Kolár venoval 
žiakom MŠ na Iliji , kde sa stretli 
s veľkým záujmom. K oceneniu 
mu gratulujeme a želáme mu veľa 
štastia pri natáčaní nových fi lmov 
s poľovníckou tematikou.

I.G.

Poľovnícke dni v Leviciach priniesli ocenenie

Na pomaturitné stretnutie sa 
chystajú abiturienti Učiteľskej aka-
démie v Banskej Štiavnici – tí, kto-
rí maturovali v roku 1950. Usku-
točniť sa má v piatok 4. júna 2010. 
Pripomenúť azda treba, že vtedy 
pred 60 rokmi v dvoch triedach ich 
maturovalo 50. Na vtedajšej UA 
boli to posledné maturity, pretože 
v zmysle školskej reformy z roku 
1948 učiteľské akadémie zanikli a 
namiesto nich boli zriaďované pe-
dagogické gymnáziá. Riaditeľom 
UA v tom čase bol profesor Pa-
vol Petrík. Triednymi profesormi 
boli Eugen Kolár (brat národného 
umelca Jozefa Kollára). A aké boli 
plány a ďalšie osudy všetkých tých, 
v tom čase mladých, elánom na-
plnených, čestných maturantov? 
Všetci dostali umiestenky a museli 

nastúpiť do školských služieb ako 
učitelia národných a nižších stred-
ných (meštianskych) škôl. Roz-
miestnení boli takmer po všetkých 
kútoch Slovenska. Najviac ich mu-
selo odísť na východné Slovensko, 
kde potreba kvalifi kovaných uči-
teľov bola najväčšia. Mnohí z nich 
po roku – dvoch začali študovať na 
pedagogických, ba aj na iných vy-
sokých školách, viacerí dokonca aj 
s prerušením pracovnej činnosti, 
a takto si zvyšovali svoju pedago-
gickú kvalifi káciu, prípadne získali 
kvalifi káciu novú. Vďaka dobrým 
základom z UA, sústavnému štú-
diu i svojim ambíciám mnohí 
z nich boli poverení riadiacimi 
funkciami v rezorte školstva, ba i 
v iných rezortoch. Na pomaturit-
né stretnutia v posledných rokoch 

prichádzali v menších počtoch. 
Pred 3 rokmi ich bolo 10, pred 2 
ešte menej. Viacerí neprišli, lebo 
nevládali, alebo prísť už nemohli.

A koľkí z nich sa zídu na tom-
to jubilejnom stretnutí po rokoch 
60-tich? Organizátori dúfajú, že 
prídu všetci, ktorým ako tak slúži 
zdravie a bije srdce. Áno, prídu! 
Prídu, aby si zaspomínali na svoju 
Alma mater, na svojich profesorov, 
na Banskú Štiavnicu... na okolité 
vrchy, na Sitno...na Paradajz, na 
Starý zámok, na tajchy, na Klinger, 
na jazero Hodrušské i na tie ďalšie, 
na Klopačku, na vydláždené ulice 
okolo sv. Trojice, na prvé lásky, 
prechádzky po korze, na slávne 
mesto banícke, na mesto študent-
ské.

Ján Varga, Prešov

Ad revidendum po 60 rokoch

O Banskej Štiavnici sa hovorilo 
v Amsterdame počas meetingu 
17-tich európskych kultúrnych 
inštitúcií, ktoré sú partnermi 
v projekte On-Air podporova-
nom grantom Európskej komi-
sie pre kultúru 2007-2013.

Tento dvojročný projekt zame-
raný na mobilitu umelcov, osvetu v 
rámci možností a zmyslu reziden-
cie ako súčasti umeleckej tvorby 
iniciovala holandská organizácia 
Trans Artists. Za Slovensko bol 
do kolektívu najzaujímavejších 
inovatívnych iniciatív prizvaný  
Štokovec, ktorý v Amsterdame 

zastupovala Zuzana Bodnárová. 
"Okrem prezentácie a diskusie 
nad projektom revitalizácie želez-
ničnej stanice v Banskej Štiavnici 
na otvorenú kultúrnu platformu 
sme mali s kolegami z ostatných 
organizácií možnosť navštíviť de-
siatku v Amsterdame pôsobiacich 
menších i väčších kultúrnych a 
umeleckých projektov. Kultúrne 
fabriky, priestor bývalého krema-
tória, ktorý sa zmenil na kultúrne 
centrum, alebo squatt, ktorý sa 
transformoval na byty či gigantic-
kú garáž, ktorú developer požičal 
za nulový nájom umelcom a ešte 
oveľa viac nás čakalo v nabitom 

programe počas 3 dní." vysvetľuje 
Zuzana Bodnárová.

Projekt On-Air je len na svojom 
začiatku. V roku 2010 a 2011 bude 
pokračovať sériou workshopov a 
seminárov v Rumunsku, Švédsku, 
Maďarsku a Turecku. Štokovec 
verí, že participácia na projekte má 
zmysel aj pre mesto Banská Štiav-
nica, ktorá sa konečne zapisuje na 
mapu profesionálnych kultúrnych 
organizácií zameraných na súčas-
né umenie.

viac informácií na www.banskas-

tanica.sk.

OZ Štokovec

Štokovec v Amsterdame

Chcete si zlepšiť konverzáciu  
alebo gramatiku? Chcete sa pri-
praviť na maturitu ? Doučujem 
angličtinu a francúzštinu, tel.č.: 
0904 822 531

Hľadám osobu na doučovanie  
účtovníctva stredoškoláčky, tel.č.: 
0917 418 739 

Profesionálne fotografovanie  
svadieb, podujatí. 0911 570 099, 
www.vdphoto.eu

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

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

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

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

Upratovanie v centre mesta 1  
hod./denne, tel.č.: 0918 942 410

Vykupujem staršie PB fľaše, plat- 
ba v hotovosti, tel.č.: 0907 636 771

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

Kúpim staré knihy, tel.č.: 0918  
344 558

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

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

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

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

Predám zachovalý detský bi- 
cykel zn. Author, cena 50 €, málo 
používanú el. gitaru + Combo zn. 
Benringer GM 108, cena 100 €, za-
chovalý el. klavír Privia PX – 100, 
Casio, 8 oktáv, 88 kláves s kladiv-
kovou mechanikou a dynamikou 
úderu + stojan, cena 600 €, tel.č.: 
0902 208 152 

Predám prevádzku vodných bi- 
cyklov na Richňave, tel.č.: 0918 281 
198 

Predám stolový cirkulár, mo- 
tor 1,1 kW/220V výška píly nad 
stolom nastaviteľná a hobľovačku, 
motor 1,5 kW/280V, 3-nožový va-
lec dĺžka 20 cm aj samostatne, cena 
dohodou, tel.č.: 045/6912475, 0904 
901 289

Kúpim staršiu miešačku aj v po- 
kazenom stave, tel.č.: 0918 474 323
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Viac info: Mestský úrad, oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, info: tel.č.:045/290 9009 kultura2@banskastiavnica.sk
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Sobota 5.6. 

BRATIA
USA, 2009, 105 min., MP 15, Vstupné :2 eurá, Začiatok premietania: 
18:30 hod.
Pýchou rodiny Cahillovcov je starší syn Sam (Tobey “Spiderman” Magu-
ire) - otec dvoch malých dcér, vzorný manžel a hlavne - mariňák, ktorý 
trávi dve tretiny roka na zahraničných misiách. Za to mladšiemu synovi, 
ľahkomyselnému Tommymu, ktorého stvárnil Jake Gyllenhaal, ktorý je 
častejšie vo väzení než doma, nemôže otec Cahill prísť ani na meno. Aj 
tak je to práve Tommy, kto sa ujme Samovej rodiny po tom, čo je vrtuľník 
jeho brata zostrelený v Afganistane a Sam vyhlásený za mŕtveho. Sta-
rostlivosť o druhých pomaly menia problémového Tommyho na zodpo-
vedného strýka, ktorý viac než na seba myslí na svoje netere, ale tiež na 
svoju švagrinú Grace (Natalie Portman). Zúfalstvo a bolesť zo straty brata 
a manžela začne tých dvoch priťahovať, lenže obidvaja sa za to hanbia a 
boja sa, čo nastane. Len čo sa trúchliaca rodina pomaly vracia do života, 
objaví sa stratený Sam. 

Štvrtok 10.6.

HLAD
V. Británia/Írsko, 2008, 96 min., MP 15, Vstupné: 2 eurá, Začiatok pre-
mietania: 18:30 hod
Väznica Maze v severnom Írsku, rok 1981. Situácia medzi odsúdenými 
z radov írskej republikánskej armády (IRA) a dozorcami sa začína vymy-
kať kontrole. Ponižujúce a čím ďalej tým brutálnejšie praktiky dozorcov 
naopak utvrdzujú väzňov v ich odhodlaní k odporu. Bobby Sands (1954-
1981), vodca väzňov, dáva pokyn najprv k odmietaniu akejkoľvek hygie-
ny. Ale keď je táto „provokácia “ potlačená policajnými ťažkoodencami, 
vyhlási generálnu hladovku. Takmer sedemtýždňová hladovka sa zapí-
sala do krvavých dejín britsko-írskych vzťahov a rozdelila spoločnosť na 
tých, ktorí v írskych väzňoch videli obyčajných teroristov, a na tých, pre 
ktorých sa stali novodobými mučeníkmi.
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V Majcichove, poslednom 
pôsobisku národného dejateľa, 
publicistu, novinára, dramatika, 
básnika, kňaza a spoluzakladateľa 
Matice slovenskej Jána Palárika, sa 
19.mája 2010 uskutočnilo slávnost-
né vyhlásenie výsledkov 4.ročníka 
literárnej súťaže pod názvom Palá-
rikovi nasledovníci. Zorganizoval 
ju Divadelno-spevácky súbor Jána 
Palárika (DSSJP). 

Aj B. Štiavnica, ako niekdaj-
šie pôsobisko veľkého národov-
ca (1851-1852), mala na tomto 
podujatí svoje čestné zastúpenie 
v osobe pána viceprimátora Ing.
Juraja Čabáka a dvoch ocenených 

autoriek. Tento ročník bol podľa 
organizátorov veľmi úspešný z hľa-
diska počtu zúčastnených autorov 
(186) s medzinárodnou účasťou, a 
vysokej úrovne súťažných príspev-
kov, čo svedčí o stále rastúcom zá-
ujme o lit. tvorbu, šírenie kultúry a 
odkazu Jána Palárika. Po úvodnej 
prezentácii účastníkov sa kona-
la svätá omša vo farskom kostole 
Všetkých svätých, ktorú celebro-
val Mons.Pavol Zemko, trnavský 
generálny vikár. Podujatie pokra-
čovalo vo vyzdobenej sále miest-
neho kultúrneho domu udelením 
ocenení a slávnostným vyhlásením 
výsledkov lit. súťaže. Do Banskej 

Štiavnice putovali štyri ocenenia. 
V kategórii poézia dospelých 1.Eva 
Valachyová, 2.Janka Bernátho-
vá 3.Katka Mojžišová a 3.miesto 
v kat. próza porota udelila  Mgr.
Márii Petrovej. Po prečítaní víťaz-
ných prác nasledovalo slávnostné 
agapé autorov a pozvaných hostí, 
a predstavenie DSSJP s hrou Šaty. 
Na záver sa uskutočnila prehliadka 
pamätnej izby Jána Palárika a náv-
števa miestneho cintorína. Kytice 
kvetov, modlitba a pieseň Kto za 
pravdu horí boli úprimným preja-
vom úcty veľkému Slovákovi, kto-
rý žil Bohu a národu.  

J.Bernáthová

Palárikovi nasledovníci

Kto bol fanúšikom skupiny Free 
Faces, ten si nemohol nechať ujsť 
koncert Home Made Mutant v 
Art café (prišla pozrieť aj Zdenka 
Predná a Helena Krajčiová).„Doma 
vzniknutého hudobného mutanta“ 
vedie nekonvenčný Maroš Hečko, 
ktorý nás nenásilne vtiahol do svoj-
ho sveta pokoja, jemných detailov 
a pohyblivých obrázkov. Miesto 

predkapely sme si pozreli zostrih 
najlepších krátkych fi lmov z festi-
valov Early Melons a Azyl Fest, kto-
ré má Maroš pod taktovkou. Mladý 
multiinštrumentalista Toni Granko 
nám predviedol, akú radosť možno 
mať z elektronickej hudby a skvele 
nás naladil na hlavný chod večera. 
Celá komorná atmosféra koncertu 
bola podčiarknutá videoprojekciou 

a šarmom trojice Hečko, Hasák, 
Turčan, ktorá živo komunikovala 
so zhypnotizovaným publikom. 
Hoci hudba HMM sa radí medzi 
elektronickú, je veľmi ľudská rovna-
ko ako frontmanov  prejav. Z celej 
produkcie bolo cítiť Deža Ursínyho, 
Bratislavu, Dunaj, krehké vzťahy a 
hlavne vôľu žiť ako človek. Vďaka za 
skvelý večer.  Mgr. Z. Jakubíková

Home Made Mutant v Banskej Štiavnici

Srdečne vás pozývame na podujatie

BANSKÁ ŠTIAVNICA V UMELEC-

KOM SLOVE A HUDBE

Inovovaná repríza poeticko-
hudobného pásma, ktorú si vy-
žiadali diváci.

Prekrásne vyznania literátov 
a hudobníkov mestu pod Sitnom 
spojené s premietaním obrazové-
ho materiálu.

Účinkujú interpreti umelecké-
ho slova a hudby z nášho mesta 
a regiónu.

Hosť podujatia Spevokol ŠTIAV-
NIČAN

Štvrtok, 17. 6. 2010 o 17.30 
hod. v Evanjelickom kostole v 
Banskej Štiavnici

Podujatie sa koná pod zášti-
tou primátora Mesta Banská 
Štiavica

Na Vašu účasť sa tešia účinkujúci 

a organizátori: 

BBSK – Pohronské osveto-
vé stredisko Žiar nad Hronom 
– Pracovisko Banská Štiavnica, 
Evanjelický cirkevný zbor a.v. v 
Banskej Štiavnici

Mesto Banská Štiavnica

Bližšie informácie na č.t.: 045 / 

692 13 87, mobil: 0915 819 989, 

mail:petrova@osvetaziar.sk

Politická inzercia
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IV. liga – dospelí 23.kolo:

V. Blh - B. Štiavnica 9:2 (2:2), góly: 
1’ Kminiak, 45’ Čiliak – Č.K. 62’ Halát, 
Č.K. 77’ Čiliak

Budinský V. (70’ Kraják), Ku-
ruc, Mayer, Čiliak, Halát, Barák 
N., Drexler, Lupták, Dulaj A., (46’ 
Číž), Budinský D., Kminiak (70’ 
Beňadik)

To, čo predviedli naši hráči v 
2. polčase proti mužstvu, ktoré sa 
celú sezónu potĺka na dne tabuľky, 
sa ináč ani nedá nazvať ako ka-
tastrofa a verný fanúšik to asi ťaž-
ko predýcha, veď prehrať s takým-
to mužstvom o 3 triedy je hanba, 

ktorá sa nedá ničím ospravedlniť. 
Stretnutie sme začali veľmi dobre 
už v 1’ Kuruc krížnou prihrávkou 
našiel Budinského D., ten vysu-
nul Kminiaka, ktorý otvoril skóre 
stretnutia. Domáci vyrovnali v 21’ 
z 11 m kopu. V 32’ išli domáci do-
vedenia. V 45’ Čiliak nevídanou 
strelou z 35 m vymietol šibenicu a 
upravil polčasový výsledok na 2:2, 
čo bolo z našej strany všetko, keď v 
2.polčase sme si ani neškrtli a vy-
fasovali sme 7 gólov.

II. trieda dospelí: 

Horné Hámre - B. Štiavnica „B“ 2:1 
(2:1), gól: 33’ Rusnák

Kraják – Kuruc, Dulaj M., Žikla, 
Binder, Beňadik, Mališ, Hanzlík P., 
Hudák, Lupták, Ferenčík, Ostra-
mok,  Rusnák.

V priemernom stretnutí nepo-
tvrdili naši hráči rolu favorita a 
tesne prehrali.
IV. liga dorast: 

Jesenské - B. Štiavnica 5:1 (2:0), 

gól: Budinský V.
Domáci nedali našim hráčom 

ani najmenšiu šancu na lepší vý-
sledok.

II. liga SŽ – Tisovec - B. Štiavnica 
13:0 (6:0)

MŽ – Tisovec - B. Štiavnica 7:1 (3:1), 
gól: Prokajn

Dohrávka 20. kolo – SŽ – B. Štiavni-
ca – Detva 0:8 (0:3)

MŽ – B.Štiavnica – Detva 0:12 (0:5)  

Kam na futbal?

IV. liga 24. kolo 6.6. o 17. hod. B. 
Štiavnica - Divín

IV. liga 24. kolo 6.6. o 17. hod. 
Št. Bane - Brusno

II. trieda posledné 22. kolo 5.6. o 
17.hod. B. Štiavnica – V. Lehota

IV. liga dorast 24. kolo 5.6. o 
14. hod. B. Štiavnica – Hodruša - 
Hámre

II. liga SŽ a MŽ 24. kolo 5.6. o 
10 – 12.hod. B. Štiavnica – Zvolen 
„C“

FUDO

ŠPORT

1.  Baník Kalinovo  23  15  4  4  50:24  49
2. CSM Tisovec 22 15 3 4 53:24 48
3. FK 34 Brusno 22 12 6 4 60:27 42
4. Bystrica - Podlavice 22 12 4 6 54:30 40
5. Poltár 23 11 6 6 54:31 39
6. Štiavnické Bane 22 11 6 5 44:30 39
7. Žiar nad Hronom 23 10 5 8 40:41 35
8. Revúca 23 8 3 12 35:37 27
9. Hliník nad Hronom 22 8 1 13 40:52 25

10. Banská Štiavnica 22 5 9 8 32:46 24
11. Veľký Blh 23 6 4 13 27:48 22
12. Dolná Strehová 22 5 3 14 25:51 18
13. Hajnačka 22 4 5 13 32:68 17
14. Divín 23 5 1 17 29:66 16

Kariéra

Druhopolčasová katastrofa

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

Maruniaková Monika – r. 1996

100 znak - 1:19.19     3.
200 znak - 2:46.10     1.

100 prsia - 1:25.08    2.
200 prsia - 3:06.97    2.
100 motýľ - 1:16.96    3.
200 poloha - 2:44.63   1.

Tenkelová Denisa – r. 1995

100 voľ.sp - 1:03.27    2.
50 voľ.sp - 28.86       2.
100 znak - 1:11.26      1.
200 znak - 2:32.12      1.
100 motýľ - 1:08.36     1.
200 poloha - 2:36.31    2.

Pohár žiakov kategórie ,,C" Trna-

va 

Dňa 15. - 16.5.2010 sa na 25 m 
bazéne v Trnave  konali neofi ciál-
ne majstrovstvá SR žiakov ,,C" na 
ktorých sa zúčastnil aj plavec PK 
Banská Štiavnica.
Ernek Šimon 

50 voľ. sp - 34.44        5.
100 poloha - 1:35.44     6.
100 znak - 1:37.51      11.
50 prsia - 48.09         7.
100 voľ. sp - 1:25.51   11.
100 prsia - 1:43.64      7.
50 znak - 43.67         11.

red

Majstrovstvá stredoslovenskej oblasti v plávaní

Dňa 15.5.2010 sa v Topoľčanoch 
uskutočnili Majstrovstvá Sloven-
skej republiky detí, mládeže a ml. 
dorastu v karate. Vyvrcholenia 
súťažnej sezóny sa zúčastnili aj 
odchovanci banskoštiavnického 
karate, reprezentujúci klub Slávia 
TU, Zvolen Gabriela Maruniako-
vá a Matúš Maruniak. Obidvaja 
potvrdili svoj progres a zhodno-
tili poctivú prácu pod vedením 
trénerov. Matúš sa vo svojej kate-
górii kata starší žiaci 10-11 rokov 

prebojoval do tretieho kola, kde 
podľahol svojmu súperovi.Gabri-
ela sa prebojovala v kategórii kata 
mladšie žiacky 8-9 rokov až do 
boja o tretie miesto, kde podľahla 
svojej súperke. A ostalo jej len ne-
populárne štvrté miesto. Všetko si 
to však vynahradila v športovom 
zápase kumite, kde získala krásne 
tretie miesto po víťazstve 3:0. Ešte 
raz gratulujeme a ďakujeme tréne-
rom a sponzorom, ktorí im pomá-
hajú a podporujú ich. red

Tretie miesto G. Maruniakovej na M-SR v karate

Už do 2. pretekárskej sezóny 
vstupuje niekdajší úspešný fut-
balista, tentoraz triatlonový Vla-
do Poprac, ml. Po náročnej a vy-
darenej zimnej príprave sa Vlado 
začína presadzovať v duatlone a 
triatlone. Výsledky, ktoré zauja-
li: Duatlon – beh, cyklistika, beh 
- Dvory nad Žitavou – 9. miesto, 
duatlon – Martin – Slovenský 
pohár – 5. miesto. Triatlon – Se-
nec – Európsky pohár, 85 účast-
níkov – 22. miesto. Triatlon – 
Viedeň – 29.5.2010.

Halfi ronman - plávanie 1,9 
km, cyklistika 90 km, beh 21 
km. Široké štartové pole – 400 
triatlonistov, kategória nad 40 
rokov - 22. miesto, čas 5.15,20, 
čas výborný! Dobré výsledky, 
ktoré dokazujú, že v športe sa 
dá dosiahnuť veľa bez ohľadu 
na vek, treba len chcieť! Vlado, 
pokračuj! 

Vlado Nemčok  

Úspešný veterán

Chcete predať 
svoju nehnuteľ-

nosť? Právny po-
radenský servis a 
predaj zariadime 
za Vás! Info: 0902 
882 707, 045/691 

23 26

Hľadám prácu upratovačky po  
16 hod., tel.č.: 0917 418 739

Hľadám spolupracovníkov na  
predaj nehnuteľností, zn.seriózn-
osť, tel.č.: 0902 882 707

G. a M. Maruniakovci

V. Poprac, ml.
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INZERCIA

PRÍJMEME

 MANAŽÉR INTERNETOVÉHO 
OBCHODU

Požiadavky: šikovný človek s energiou
 anglický jazyk – aktívne
 
Ponúkame: pestrú a zaujímavú prácu
 možnosť rozvíjať sa

Pre viac informácií nás kontaktujte:

p. Kováč, 0903 958 171
Pure Media, s.r.o., Radničné námestie 5, 96901 Banská Štiavnica


