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Inzercia

Primátorka mesta Mgr. Nadež-
da Babiaková zvolala na 26. 
mája 2011 riadne zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva.

Prítomní: všetci zvolení poslanci

Mestské zastupiteľstvo schválilo:

- Inventarizačný zápis z in-
ventarizácie majetku mesta k 
31.12.2010

- Rozbor hospodárenia Technic-
kých služieb, m.p., k 31.12.2010. 
Hospodársky výsledok – 16 295 
eur bude použitý na umorenie 
straty z minulých rokov v celkovej 
výške 15 372, 94 eur, kladný roz-
diel bude presunutý do rezervného 
fondu

1. Celoročné hospodárenie mes-
ta, 2. záverečný účet mesta za rok 
2010,  3. vyrovnanie schodku vo 
výške 1 062 024,16 eur

- Dodatok č. 3 k VZN mesta 
č.4/2008 o príspevkoch na čiastoč-
nú úhradu nákladov v školách a 
školských zariadeniach

- Delegovanie zástupcov zriaďo-
vateľa do školských rád a Mestskej 
školskej rady.

Do Rady školy pri ZŠ J. Kollá-
ra – JUDr. Gejzu Volfa, do Rady 
školy pri MŠ 1. mája č. 4 – JUDr. 
Dušana Lukačku, do MŠ Bratská 
č. 9 – Mgr. Helenu Chovanovú, do 
Mestskej školskej rady -  Ing. Mari-
ána Zimmermanna a Mgr. Helenu 
Chovanovú

- 1. S účinnosťou od 1.1.2012 
zriadenie samostatnej právnickej 
osoby – MŠ Ul. Mierová č. 2, 2. 
Návrh Zriaďovateľskej listiny MŠ 
Mierová č. 2 a jej súčasti – školskej 
jedálne, s účinnosťou od 1.1.2012 v 
zmysle nadobudnutia právnej sub-

jektivity, 3. spojenie MŠ Námestie 
padlých hrdinov č.2 s MŠ Ul. 1. 
mája č.4 do jednej právnickej oso-
by MŠ 1. mája s ponechaním elo-
kovaného pracoviska v doterajších 
priestoroch 

 3.str.

Májové rokovanie Mestského zastupiteľstva

Dňa 27. mája 2011 bol doruče-
ný primátorke mesta Banská 
Štiavnica Mgr. Nadežde Ba-
biakovej list od predsedníčky 
Výboru NR SR pre pôdohospo-
dárstvo a životné prostredie 
p. Márie Sabolovej, v ktorom 
vyjadrila úprimnú vďaku za 
srdečné prijatie členov výboru 
na banskoštiavnickej Radnici. 
Ako príloha tohto listu bolo do-
ručené uznesenie tohto výboru   
z vykonaného poslaneckého 
prieskumu, ktoré zverejňuje-
me v plnom znení.

Výbor Národnej rady Slovenskej 
republiky pre pôdohospodárstvo 
a životné prostredie na svojej 18. 
schôdzi prijal uznesenia: 
Uznesenie č. 87

Výboru Národnej rady Slovenskej 

republiky

pre pôdohospodárstvo a životné 
prostredie 

z 24. mája 2011
z poslaneckého prieskumu v 

Banskej Štiavnici v dňoch 10. a 11. 
mája 2011

A) Slovenské banské múzeum v 
Banskej Štiavnici

Výbor Národnej rady Slovenskej 
republiky pre pôdohospodárstvo 
a životné prostredie konštatu-
je, že vychádzajúc z Dohovoru o 
ochrane svetového kultúrneho a 
prírodného dedičstva a zákona č. 
100/2002 Z. z. o ochrane a roz-
voji územia Banskej Štiavnice a 
okolia, je potrebné zabezpečiť fi -
nančné prostriedky na zachovanie, 
prevádzku a rozvoj existujúcich 
architektonických, umelecko-his-
torických a technických pamia-
tok mesta Banská Štiavnica, teda 
Slovenského banského múzea v 

Banskej Štiavnici a žiada ministra 
životného prostredia Slovenskej 
republiky, ministra kultúry Slo-
venskej republiky

1. zachovať Slovenské banské 

múzeum v Banskej Štiavnici
2. zabezpečiť potrebné fi nančné 

prostriedky na úhradu záväzkov 
Slovenského banského múzea, ... 
 3.str.

Poslanci NR SR prijali uznesenia

F
o

to
: M

. K
rí

ž

Slávnostné prijatie poslancov NR SR na Radnici
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Z programu primátorky

Oznam

Mestská polícia 
informuje

Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR pravidel-
ne vyzýva všetky ZŠ a SŠ, aby sa 
zapojili do rozvojového projektu 
ENVIROPROJEKT a viedli tak 
budúcu generáciu k obnovovaniu 
a zachovávaniu prirodzeného ko-
lobehu prírody. V tomto školskom 
roku Ministerstvo školstva vybralo 
29 projektov z 212 podaných,  kto-
rým  pridelilo   účelové fi nančné 
prostriedky. V  Banskobystrickom 
kraji boli úspešné 3 projekty,  z kto-
rých jeden  vypracovala práve naša 
Základná škola Jozefa Horáka.

Uspeli sme s projektom  „KO-

LOBEH ŽIVÍN,“  na realizáciu 
ktorého nám bola pridelená sumu 
2 500,- €.  Cieľom najbližších  ak-
tivít bude naučiť žiakov princípy a 
účel kompostovania,  pestovanie 
byliniek, spracovanie a využitie 
zdraviu prospešných  rastlín pri 
príprave konkrétnych jedál zacho-
vávajúcich princíp zdravej výživy. 

Sme veľmi radi, že týmto projek-
tom naša škola urobí ďalší krok k 
prestavbe tradičnej školy na mo-
dernú s praktickým realizovaním 
jednotlivých aktivít projektu.

Mgr. Adriana Balážová  

ZŠ J. Horáka uspela s ENV projektom

30.5.

Pracovné stretnutie s vedením 
Katolíckej univerzity v Ružomber-
ku ohľadom možnosti zriadenia 
pracoviska v Banskej Štiavnici.  

Účasť na Valnom zhromaždení 
Nemocnice Banská Štiavnica, a. s. 
31.5.

Prijatie členov Klubu dôchod-
cov z partnerského mesta Šopron, 
Maďarsko.   

Účasť na podujatí Medzinárod-
ný deň detí, ktoré sa uskutoční v 
Mestských kúpeľoch – plavárni. 
1.6.

Pracovné stretnutie s krajským 
riaditeľom HaZZ v Banskej Bys-
trici plk. Ing. Štefanom Sľúkom. 
2.6.

Účasť na otvorení súťažnej vý-
stavy „Svetové dedičstvo očami 
detí 2011“, ktoré sa uskutoční vo 
výstavnej miestnosti Kultúrne-
ho centra  (Kammerhofská 1) v 
Banskej Štiavnici. Ide o 17. roč-
ník už tradičnej súťaže a výstavy, 
ktorú pre deti z miest svetového 
dedičstva organizuje mesto Ban-
ská Štiavnica pri príležitosti jeho 
zápisu do Zoznamu svetového de-
dičstva UNESCO.
3.6.

Pracovné rokovanie s generál-
nym riaditeľom Sekcie CR Mi-
nisterstva dopravy, výstavby a 
regionálneho rozvoja SR Ing. Sta-
nislavom Rusinkom. 

Slávnostné prijatie veľvyslanca 
Štátu Izrael na Slovensku J.E. Ale-
xandra Ben-Zviho s manželkou, 
ktorí navštívia Banskú Štiavnicu 
pri príležitosti otvorenia 1. Izrael-
ského fi lmového festivalu.  
5.6.

Slávnostné prijatie generála, let-
ca, inžiniera a kozmonauta Vikto-
ra Gorbatku s rodinou a poslan-
kyne Štátnej dumy Federálneho 
zhromaždenia Ruskej federácie p. 
Eleny Drapeko v obradnej sieni v 
budove Radnice.

Andrea Benediktyová 

V dňoch 24.5. a 25.5.2011 za-
bezpečovala MsPo bezpečnosť 
a plynulosť cestnej premávky v 
časti Hájik, kde Technické služby 
opilovali stromy, ktoré sa dotýka-
li elektrického vedenia.            

Dňa 25.5.2011 o 23.00 hod. 
bola hliadka MsPo privolaná na 
Ul. L.Svobodu, kde malo dochá-
dzať k rušeniu nočného poko-
ja. Hliadka MsPo po príchode 
na miesto zistila, že v jednom  
byte oslavujú narodenie vnuka.  
Priestupok bol riešený v zmysle  
zákona SNR č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch v znení  neskorších 
predpisov.    

   Dňa 28.5.2011 o 12.5 hod. 
hliadka MsPo pri kontrolnej 
činnosti zistila, že na Ul. Antol-
ská došlo k dopravnej nehode, 
keď nákladné motorové vozidlo 
prerazilo zvodidlá na moste. Na 
miesto nehody bola privolaná 
hliadka OO PZ.  

Jozef Mego

poverený dočasným vedením MsPo

Premávka na Ul. Botanická, Horná 

a Dolná ružová

Chcel by som sa vyjadriť k pre-
mávke na vyššie spomenutých 
uliciach súvisiacej s opravou cesty 
na Ul.Akademická. Na verejnom 
prerokovaní opravy tejto cesty sa 
predsa jasne povedalo, že obchá-
dzať stavenisko cez ulice Bota-
nická, Horná a Dolná ružová je 
neprípustné a bude to zakázané 
dopravným značením a bude to 
kontrolovať polícia, aby vjazd do 
týchto ulíc mali len ich obyvatelia. 
Dopravné značenie síce rozmiest-
nené je, ale nikto ho nerešpektuje 
a autá sa veselo valia cez tieto ulice 
do centra mesta a čo je najhoršie, 
hlavne taxikári a mimomestskí 
vodiči jazdia aj v protismere sme-
rom spoza Hríba, keďže Ul. Dolná 
ružová je jednosmerka. Chcel by 
som sa teda opýtať, čo robí MsPo, 
ale aj štátna polícia, že s týmito vo-
dičmi nerešpektujúcimi dopravné 
značenia, nerobí poriadok . Ešte 
pred odbočkou na Ul. Botanická 

je predsa umiestnená tabula zákaz 
vjazdu všetkých vozidiel okrem 
dopravnej obsluhy. Ako obyvate-
ľovi Dolnej ružovej sa mi nepáči, 
tento zvýšený dopravný ruch a isto 
nehovorím len za seba a taktiež sa 
mi nepáči že mesto doslova ne-
cháva peniaze na ceste - veď keby 
1 policajt stál na Botanickej ul. a 1 
za Hríbom, tak by od prechádza-
júcich áut vybrali za 1 deň peniaze 
na svoje mesačné platy. Bude sa s 
tým teda niečo robiť, alebo naozaj 
bývame v Kocúrkove ???

Nespokojný občan

Odpoveď:

Mestská polícia v B. Štiavnici 
dostala 26.5. 2011 úlohu denne v 
opakovaných intervaloch vyko-
návať dôslednú kontrolu dodržia-
vania zákazu vjazdu na Ul. Bota-
nickej, Dolnej ružovej a taktiež na 
Ulici D. Licharda, kde je spadnutý 
oporný múr pod cestou a hrozí jej 
odtrhnutie.

JUDr. Dušan Lukačko

 zástupca primátorky

Odpovedáme občanom...

Epigram
Všedné otázky
Akože sa máte
v tomto krutom svete?
A aké máte zdravie?
A s kým bankrotujete?

Naďa Kvaková

Vážení čitatelia ŠN 

Na základe Vašich požiadaviek 
o umiestnenie schránky pre oby-
vateľov Dolnej ul. a Križovatky 
(sídlisko JUH) Vám oznamuje-
me, že Vaše postrehy, námety, 
príspevky a riešenia krížoviek 
do ŠN môžete vhadzovať do 
schránky Štiavnických novín, 
ktorá sa nachádza na Križovat-
ke, v priestoroch nákupného 
centra, na budove Kvetinárstva 
- p. Rákayová. Týmto sa chceme 
poďakovať majiteľke za možnosť 
umiestnenia schránky na jej ob-
chode. Zároveň na žiadosť našich 
čitateľov posúvame žrebovanie 
krížovky od júna o týždeň ne-
skôr, aby sa mohli naši čitatelia 
zapojiť do súťaže vo väčšom poč-
te a mali dostatok času na zasla-
nie a vylúštenie.  

Michal Kríž, šéfredaktor ŠN  

F
o

to
: M

. K
rí

ž

Primátorka mesta odovzdáva ocenenia žiakom pri príležitosti MDD 
na mestskej plavárni



32. júna 2011 NOVINKY Z ÚRADU

Pozvánka

Polícia informuje 

Ublíženie na zdraví

Poverený policajt OO PZ Ban-
ská Štiavnica začal trestné stíha-
nie a súčasne vzniesol obvinenie 
P. G. pre prečin Ublíženie na 
zdraví podľa § 156/1 Trestné-
ho zákona a prečin Výtržníctvo 
podľa § 364/1a Trestného záko-
na. Obvinený P. G. dňa 15. 03. 
2011 v čase okolo 17.00 hod. v 
Banskej Štiavnici na Ulici L. Ex-
nára pri budove zvanej Červený 
dom, na mieste verejnosti prí-
stupnom, fyzicky napadol Š. Š. a 
to tak, že ho udrel 1-krát päsťou 
do oblasti ľavej časti tváre, na ľavé 
oko, čím Š. Š. spôsobil zranenia a 
to: pomliaždenie ľavej očnej gule 
s podspojivkovým krvácaním, 
pomliaždenie tváre v oblasti ľa-
vej očnice s podkožnou podlia-
tinou, vyrazenie zuba č. 2 vľavo 
hore a odlomenie korunky zuba 
č. 3 vľavo hore, s dobou liečenia a 
PN, podľa odborného vyjadrenia 
znalca z odboru zdravotníctvo a 
farmácia, odvetvie chirurgia v tr-
vaní 2 týždne. Obvinenému hrozí 
trest odňatia slobody na 6 mesia-
cov až 2 roky.

pplk. Mgr. Vladimír Kratoš

Riaditeľ OO PZ BŠ

1.str. 

- vedúcich preventívnych pro-
tipožiarnych kontrolných skupín 
mesta B. Štiavnica, ktorými budú: 
Jozef Borský, Vladimír Poprac, Mi-
roslav Krkoška, Tomáš Zábudlý, 
Michal Tokár, Vladimír Jarábek

- Informatívnu správu zo zahra-
ničnej služobnej cesty (Moravská 
Třebová) v dňoch 14.-16.4.2011

- prevod vlastníctva nebytového 
priestoru v bytovom dome na Ulici 
Mládežnícka 16 pre terajšieho ná-
jomcu Alenu Výbochovú – AJKA, 
Bratská 5/5. Kúpna cena bola sta-
novená dohodou.

- zámer priameho odpredaja ko-
tolne na Ulici Bratská 19 s kúpnou 
cenou stano-venou dohodou vo 
výške 48 400 eur

- zámer priameho prenájmu ko-
tolne na Ulici Bratská 19 na dobu 
5 rokov s ročným nájomným sta-
noveným dohodou vo výške 2 000 
eur

- odkúpenie pozemku parcela 
CKN č. 844 o výmere 346 m2 do 
vlastníctva mesta za kúpnu cenu 
1314,50 eur, t.j. 3,32 eur/m2. 

- príspevok pre FK Sitno vo výš-
ke 6939,26 eur

- predĺženie termínu na predlo-
ženie kolaudačného rozhodnutia z 
30.6.2011 na 30.9.2011 na rekon-
štrukciu nehnuteľnosti – objekt na 
Ul. Sládkovičova 5.

MsZ vzalo na vedomie:

- kontrolu plnenia uznesení zo 
zasadnutia MsZ 30.3.2011

- stanovisko hlavného kontro-
lóra k záverečnému účtu mesta za 
r.2010

- správu audítora za rok 2010
- Informatívnu správu z Valného 

zhromaždenia Dexia banky Slo-
vensko, a.s.,  z 21.4.2011

- Žiadosť o predĺženie zmluvy so 
spol. Cultour, s.r.o., za rovnakých 
podmienok ako v r. 2010 a odpo-
ručilo primátorke mesta podpísať 
zmluvu

- Predloženú Informatívnu sprá-
vu o potrebe zvýšenia fi nančných 
prostriedkov na dofi nancovanie 
stavby Rekonštrukcia mestských 
kúpeľov a zmenu ukončenia stavby  
z 31.10.2010  na 31.5. 2011 a ulo-

žilo  hlavnému kontrolórovi mesta 
preveriť oprávnenosť správneho 
vyplatenia sumy

- priamy prenájom nehnuteľností 
na parcele č. 63247, zastavané plo-
chy a nádvoria vo výmere 250 m2  
na dobu určitú ( do 31.12.2011)  
nájomcovi ANIGO, s.r.o., Sokolská 
85 Zvolen , nájomné 1 euro s tým, 
že náklady na úpravu a sprevádz-
kovanie autokempingu (Počúvad-
lianske jazero) bude znášať prena-
jímateľ.

- predloženú informatívnu sprá-
vu o havarijnej situácii v časti Ulice 
D. Licharda a uložilo MsÚ zapra-
covať do najbližšej úpravy rozpoč-
tu výdavky na rekonštrukciu opor-
ného múru vo výške 20 000 eur.

K bodu Návrh na vymenovanie 
náčelníka Mestskej polície nebolo 
prijaté uznesenie. Materiál bude 
predložený na najbližšie zasadnu-
tie MsZ.

Po interpeláciách a otázkach po-
slancov primátorka mesta zasadnu-
tie ukončila.

ŠN

Májové rokovanie Mestského zastupiteľstva

1.str. ktoré k 6.5.2011 vyka-
zuje vo výške 84 347,04 eur, ktoré 
vznikajú nedostatočným fi nanco-
vaním inštitúcie cez bežné a kapi-
tálové transfery

B) Obvodný úrad životného prostre-
dia Banská Štiavnica

Výbor Národnej rady Slovenskej 
republiky pre pôdohospodárstvo a 
životné prostredie konštatuje , že 
dlhodobo neriešeným havarijným 
stavom strechy budovy Obvod-
ného úradu v Banskej Štiavnici 
dochádza k značnému poškodzo-
vaniu historickej budovy (rodný 
dom Maríny Pischlovej) a žiada 
ministra životného prostredia Slo-
venskej republiky urýchlene za-
bezpečiť opravu havarijného stavu 
strechy na budove obvodného úra-
du v Banskej Štiavnici

C) Slovenský vodohospodársky 
podnik, š.p.

Výbor Národnej rady Slovenskej 
republiky pre pôdohospodárstvo 
a životné prostredie konštatuje , 
že Slovenský vodohospodársky 
podnik, š.p., nemôže plniť ve-
rejnoprospešnú úlohu, a nebude 

schopný plniť zákonom stanovené 
povinnosti, nakoľko poukázané 
fi nančné prostriedky zo ŠR SR na 
rok 2010 na neregulované platby 
v zmysle zákona č. 7/2009 Z. z. o 
ochrane pred povodňami, § 42 
ods. 3 boli nula eur, pričom sku-
točne vynaložené náklady len na 
činnosti neregulované platby vy-
kázal podnik SVP, š.p., vo výške 
21 407 240 EUR, teda čím si štát 
neplní zákonné povinnosti, a žiada 

predsedníčku vlády Slovenskej re-
publiky, ministra fi nancií, ministra 
životného prostrediao urýchlene 
zabezpečenie úhrady ekonomicky 
oprávnených nákladov na neregu-
lované platby v zmysle § 42 ods. 3 
zákona č. 7/2009 Z. z. o ochrane 
pred povodňami, ako aj poskytnu-
tie primeranej investície na proti-
povodňové preventívne opatrenia.

Ľuboš Martinák, Mária Sabolová

overovateľ výboru, predsedníčka výboru

Poslanci NR SR prijali uznesenia

1. IZRAELSKÝ FILMOVÝ 
FESTIVAL

Art Café Akademická 2, Banská 
Štiavnica 

3.- 5. jún 2011, Vstup zdarma

Program:

Piatok 3. 6. 
17:30 Dobrý deň pán Shlomi, ré-

žia: Shemi Zarhin

20:00 Bublina, réžia: Eytan Fox

Sobota 4. 6. 
17:30 Spadla z oblakov, réžia: 

Igal Bursztyn 

20:00 Aviva, moja láska, réžia: 

Shemi Zahrin 

Piatok 6. 5. 
17:30 Dobrý deň pán Shlomi, ré-

žia: Shemi Zarhin

20:00 Kedma, réžia: Amos Gitai

Okrem fi lmového festivalu 
máte tiež jedinečnú príležitosť 
prezrieť si nasledujúcu výstavu, 
ktorá bude ofi ciálne otvorená prá-
ve s fi lmovým festivalom. 
Výstava: „Múzeum židovskej kul-

túry sa predstavuje“

3.jún – 30.júl.2011Vstup zdarma

Bližšie info: PaedDr. Beata Ne-
mcová e-mail: beata.nemcova@
gmail.com alebo 0905752871.
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Poslanci NR SR na prehliadke nášho mesta 
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Už dlhší čas s uspokojením 
sledujem pozitívne zmeny vo 
výzore nášho mesta. Celkový 
pohľad, či z Paradajzu, Katovej 
ul., Kalvárie a iných vyhliadko-
vých miest, je prekrásny, skrát-
ka nádhera. Horšie je to už, ak 
prejdeme po celej hlavnej ulici 
od bývalého Metropolu až po 
Šindlerku. 

Na tejto trase je ešte veľa bu-
dov v žalostnom stave, napr. tzv.
„Bryndziareň“. Keď idem popri 
tomto dome, tak mám dojem, že 
sa nebude opravovať, ale asanovať. 
Škoda, je to pekná štýlová budova, 
ktorá po obnove by vynikala už 
aj preto, že je na peknom mieste. 
Dokedy bude takýto stav trvať, asi 
nikto nevie. Iba jedna odpoveď há-
dam vystihne situáciu – keď budú 
peniaze. Nuž, akokoľvek nemali 
by sme dlho otáľať, aby sme ne-
zmeškali dobu, pretože toto naše 
mesto, ktoré oplýva mnohými 
krásami najmä svojou polohou, 
ktorá je priam majstrovsky vsade-
ná do rozmanitej okolitej prírody 
v zajatí hôr a vrchov, mnohí náv-
števníci, turisti a najmä milovníci 
prírodných krás s povzdychom 
obdivujú celú túto nádheru. Aby 
sme udržali, resp. zväčšili záujem 
návštevníkov – turistov o naše 
mesto, treba ešte mnohé aktivity 
a práce zrealizovať. Veľa sa už na 

týchto prácach vykonalo. Postup-
ne sa zrenovovali mnohé schát-
rané budovy, pamiatkové objekty, 
cesty, ulice a v neposlednom rade 
sakrálne objekty (kostoly, Kalvária 
– ešte sa pracuje a pod.). V posled-
nom čase bola ukončená obno-
va strechy a fasády na kostole sv. 
Alžbety (kostolíku) na Dolnej ul. 
Tento kostol – vzácna historická 
pamiatka, nemal v minulosti až do 
dnešných dní žiadneho registrova-
ného majiteľa. Bol užívaný len ako 
kostol na náboženské účely rím.- 
kat. cirkvi, ktorým slúžil dodnes. 
Túto skutočnosť zistila a spolu s 
príslušnými orgánmi štátnej sprá-
vy pani Ing. Dalma Štepáneková. 
Vybavila potrebné dokumenty, 
takže dnes je už „kostolík“ zaregis-
trovaný na svojho majiteľa. Avšak 
nielen o túto viac - menej admi-
nistratívnu záležitosť sa postarala 

a vybavila, ale hlavne vehementne 
zaistila i obnovu strechy a celej fa-
sády kostolíka, čo je veľmi príznač-
né pre túto iniciatívnu šikovnú 
ženu. Dnes už môžeme s úľubou 
pozerať na jeho pekný zrenovova-
ný vzhľad. Milá Dalmuška, vrelá 
vďaka od všetkých veriacich a tiež 
ostatných občanov Dolnej ul. a tiež 
mesta. Nech Pán Boh udelí hojnosť 
svojich milostí, zdravia a pomoci v 
Tvojom úsilí zveľaďovať a skráš-
ľovať naše mesto! Prajem Ti veľa 
dobrých nápadov a úspechov. Ešte 
na záver treba poďakovať všetkým, 
ktorí akýmkoľvek spôsobom 
prispeli k úspešnému zvládnutiu 
úloh, či už pri samotných prácach, 
konkrétnou pracovnou činnosťou, 
príspevkovým fi nančným darcom, 
alebo iným spôsobom pomoci. 
Úprimné Pán Boh zaplať!

J. Jakubík

Aj keď neskoršie, ale predsa...

Pes je naozaj verným priateľom 
človeka. Ako jediný živý tvor na 
svete má radšej svojho pána-
chovateľa ako sám seba. Je mu 
oddaný, verný, schopný odpus-
tiť aj vtedy, keď mu bola spô-
sobená krivda. Nie vždy však 
toto isté platí z pohľadu ľudí.  
Našťastie, takých nie je viac ako 
zodpovedných majiteľov štvor-
nohých miláčikov, no predsa sú 
medzi nami. 

Niektorí z nás sa veľmi rýchlo 
nabažia lásky a oddanosti svoj-
ho psíka. Nie sú ochotní zľaviť zo 
svojho pohodlia, a preto sa veľmi 
rýchlo zbavia „nepohodlného zvie-
racieho nájomníka“. Jednoducho 
ho vyhodia bez štipky hanby a vý-

čitiek svedomia na ulicu. Taký psík 
je potom odkázaný na dobročin-
nosť ľudí, ktorým nedá svedomie 
nepomôcť bezbrannému tvorovi. Ja 
jednu takú osobu poznám už roky 
a obdivujem jej schopnosť obeto-
vať sa hneď viacerým psíkom na-
raz. Tou láskyplnou osobou je pani 
Jarka Simonidesová, ktorá bola 
pri zrode občianskeho združenia 
Záchrana zvierat. Počas šiestich 
rokov činnosti združenia dokáza-
la dať domov 754 psíkom, o ktoré 
sa denno-denne starala a dodnes 
stará. Pri tejto nezištnej činnosti 
jej pomáhajú aj mnohé deti, ktoré 
takto získavajú cenné skúsenosti a 
zmysluplne trávia svoj voľný čas v 
prostredí, ktoré ich formuje, a ktoré 
im dáva veľa užitočných podnetov. 

Starostlivosť o psíkov však nie je len 
vecou obetovania svojho voľného 
času, ale je to aj fi nančne náročná 
práca – veterinárna starostlivosť a 
ošetrovanie, nákup krmiva, a po-
dobne. Pani Jarka sa mi zdôverila, 
že bez fi nančnej pomoci už nie je 
schopná v tejto práci pokračovať 
tak ako doteraz. Miesto poďakova-
nia za jej obetavú prácu sa jej dosta-
lo aj necitlivého, urážlivého postoja 
od niektorých našich spoluobča-
nov. Preto sa rozhodla, že útulok už 
nebude ďalej prevádzkovať. A tak 
sa so strachom zamýšľam nad tým, 
čo bude s opustenými hladnými 
psíkmi, keď stratia svoju starostlivú 
a láskyplnú opatrovateľku? Vie mi 
dať na túto otázku niekto odpoveď? 

Ing. Eva Mária Kapustová

Pes, priateľ človeka?

Komisia športu

Zasadanie KŠ sa uskutočnilo dňa 
17.5.2011 v priestoroch zrekonštru-
ovaného bufetu Mestskej plavárne. 
O prevádzke, nákladoch, problé-
moch i úspechoch nám porozprá-
vala Denisa Slezáková. Od apríla 
spustili detské kúpanie, čo je kúpa-
nie detí s rodičmi. Návštevníkom sa 
to veľmi páči, zatiaľ však kúpanie 
neprebiehalo s inštruktorom, pre-
tože je to nákladné. Návštevnosť 
plavárne sa oproti minulému roku 
zvýšila o 14 %, čo sa však výrazne 
neodzrkadlilo na tržbách. Málo 
fi nancií je jedným z veľkých prob-
lémov Mestskej plavárne. V lete 
treba vytmeliť a natrieť bazén, čo 
stojí zhruba 6000 €. Taktiež treba 
vyčistiť fi ltre, vymeniť čerpadlá, čo 
je tiež fi nančne náročné. Ak mesto 
fi nancie v rozpočte na rok 2011 
určené na údržbu plavárne pridelí, 
tak sa tieto opravy budú dať zrea-
lizovať. 

Ďalej nás sprevádzal p. Čamaj. 
Porozprával o PK a previedol nás 
priestormi plavárne. Plavecký klub 
má 30 členov, z toho aktívnych je 
15 plavcov a 3 veteráni. Majú za 
sebou veľmi dobré výsledky, nie-
koľko ocenení Majstrov Slovenska. 
Problémy plavárne sú značné. Skle-
ná stena pri bazéne je stará, sú po-
kradnuté niektoré kľučky z okien, 
kovová konštrukcia je zhrdzavená, 
rohy sú plesnivé. Treba aspoň po-
opravovať okná a doplniť kľučky. 
Ďalej je potrebná rekonštrukcia 
toaliet a šatní. 

Nasledovalo stretnutie s p. Lup-
tákom v priestoroch Streleckého 
klubu. Všetko si zrekonštruovali 
svojpomocne + sponzori. Tento 
šport je fi nančne veľmi náročný, 
čo sa týka vybavenia, oblečenia, 
zbraní, podmienok na tréningy. 
Najúspešnejšími športovcami sú P. 
Lupták ml. a R. Šimek, ale aj ostat-
ným strelcom sa začína výborne 
dariť. Klub organizuje 3 strelecké 
preteky ročne, navštevuje ich čoraz 
viac nielen súťažiacich, ale aj verej-
nosti, klub sa týmto dobre zviditeľ-
ňuje.

Ďalej sa debata niesla v duchu 
VIO TV. V čase určenom pre mesto 
v športovej časti by sa mohli vysie-
lať novinky zo športovej činnosti v 
našom meste. Mohol by tam byť 
odvysielaný aspoň športový kalen-
dár podujatí jednotlivých klubov. 
Tak isto by to malo byť uverejnené 
na stránke mesta. 

Ďalšie zasadanie Komisie športu sa 
uskutoční v priestoroch FK Sitno. 

V. Michalská, zapisovateľka KŠ
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Evanjelický cirkevný zbor v 
Banskej Štiavnici, BBSK- POS 
Žiar nad Hronom- Pracovisko 
Banská Štiavnica a Mesto Ban-
ská Štiavnica usporiadali pod 
záštitou pani primátorky Mgr. 
Nadeždy Babiakovej  26.mája 
2011 v evanjelickom kostole v 
Banskej Štiavnici poeticko- hu-
dobné pásmo ku Dňu matiek, 
Dňu otcov a Dňu detí.

   Vzácnym hosťom podujatia bol 
Chrámový zbor apoštola Pavla z 
Brezna, na návštevu ktorého sme sa 
veľmi tešili.( Pôvodne vznikol ako 
ev. miešaný spevácky zbor r. 1995, 
čím nadviazal na spevokol, ktorý 
spieval  od r.1987 pod vedením ev. 
kantora Juraja Božka.V súčasnosti 
má približne 40 členov. Zaujíma-
vosťou je, že sú v ňom zastúpení 
ľudia rozličných vierovyznaní, kto-
rých spája okrem lásky k hudbe 
a spevu aj dlhoročné priateľstvo. 
Zbor od začiatku pracuje pod ne-
nahraditeľným dirigentským aj 
ľudským vedením MUDr. Jána Za-

chara , má za sebou mnohé úspe-
chy, získal významné ocenenia, vy-
dal niekoľko CD a organizovaním 
benefi čných koncertov pomáhal 
tým, ktorí to potrebovali.)

   Na úvod zaspievali štyri piesne 
zo svojho bohatého repertoáru so 
sprievodným slovom Dagmar Mi-
hokovej. Okamžite si získali sym-
patie banskoštiavnické publika. Po 
veľkolepom úvode  sa prítomným 
prihovorila dozorkyňa ev. cirk. 
zboru  Ľudmila Blašková a spolu s  
Máriou Petrovou všetkých srdeč-
ne privítali. Úprimné vyznanie v 
básni ,,O mame“ predniesla  Saška 
Mindáková a  v nemenej  emotív-
nom duchu sa niesli aj vystúpenia 
autorov a interpretov  umeleckého 
slova Márie Petrovej, Márie Bu-
cholcerovej, Petra Danáša a Janky 
Bernáthovej. Nežné husľové tóny 
rozozvučali  Marián Krnáčik a jeho 
žiačka Petra Hyblerová, držiteľka 
strieborného ocenenia  Slávik Slo-
venska 2011. Dojímavý obraz lásky 
matky a syna  z románu Anna Ka-
reninová predniesla  Eleonóra Buj-

nová. S ľahkosťou a čistotou v hlase 
vniesla  do priestoru chrámu dve 
populárne piesne mladá speváč-
ka Dianka Krnová. Pán dirigent a  
mnohí členovia spevokolu neskrý-
vali dojatie, keď pred oltár pred-
stúpil ich obľúbený básnik, bývalý 
banskoštiavnický ev. kňaz, Daniel 
Šovc. A tak záver  patril opäť poézii 
a excelentnému vystúpeniu Chrá-
mového zboru apoštola Pavla z 
Brezna. Vrúcnym prejavom  obdi-
vu a vďačnosti domáceho publika 
bolo záverečné standing ovation, 
na čo  hostia odpovedali krátkym 

prídavkom. Nevýslovná radosť a 
pozitívna energia  rozjasnili tváre a 
vrchovato naplnili srdcia všetkých 
prítomných. Banskoštiavnická pani 
farárka Lenka Kusendová sa za hl-
boký duchovný zážitok poďakovala 
slovami a kvetmi. Na hostí čakalo 
malé občerstvenie  v príjemnej at-
mosfére Reštaurácie pod Galériou, 
pod jej klenbami sa rozozvučala 
posledná pieseň, pieseň na rozlúč-
ku. Ani táto chvíľa sa nazaobišla 
bez emócií. Mali sme pocit, akoby 
sme na cestu vyprevádzali veľmi 
blízku rodinu. Janka Bernáthová

AKTUALITY

V slovenskom zdravotníctve 
to bolo vždy ťažké, dokonca aj 
za bývalého režimu. Aj vtedy 
sme v porovnaní s vyspelejšími 
krajinami Európy zaostávali v 
oblasti zabezpečenia, prístro-
jového vybavenia a možností 
lekárov. Nemocnica v B.Štia-
vnici patrí k menším zdravot-
níckym zariadeniam tohto 
typu, no malá nie je. Pracuje v 
nej 17 lekárov, 47 zdravotných 
sestier, sanitári, ošetrovatelia, 
laboranti a ďalší personál. Po-
darilo sa nám vytvoriť ľudský 
potenciál, ponúkajúci starost-
livosť, o ktorej sa s úctou ho-
vorí aj za hranicami regiónu. 
Nadväzujeme na bohatú tradí-
ciu známej Nemocnice s polikli-
nikou v Žiari nad Hronom, pod 
ktorú organizačne patríme a 
ktorá si udržuje dobré meno 
od roku 1963.

Uvedomujeme si, že svetový 
trend a silné ekonomické zázemie 
sú pre naše zdravotníctvo zatiaľ v 
nedohľadne, a tak okrem odbor-

nosti a profesionálneho prístupu 
našou devízou sa stala úcta k pa-
cientovi, obetavosť a pekné slovo. 
Celý kolektív nemocnice v Banskej 
Štiavnici sa snaží o to, aby tí, ktorí 
k nám so svojimi  problémami pri-
chádzajú, skutočne cítili vo svojom 
vnútri, že dostávajú starostlivosť, 
ktorej cieľom je ich vyliečiť. Pri-
tom nie vždy môžeme poskytnúť 
najmodernejšie lieky a postupy, 
lebo sú jednoducho fi nančne veľ-
mi náročné.

Najväčším vyznamenaním a zá-
roveň povzbudením tohto nášho 
snaženia sú hodnotenia, ktoré 
dostávame od pacientov. Vlievajú 
nám novú krv, chuť do práce a sú 
pre nás záväzkom. Každý mesiac 
budeme zverejňovať výsledky do-
tazníkov. Čerpáme samozrejme aj 
z kritických postrehov, sú rovnako 
dôležité a poučné. Čo sa dá, sna-
žíme sa napraviť, dotazníky sme 
zaviedli s cieľom zlepšenia posky-
tovaných služieb. Treba však zdô-
razniť, a z toho máme obrovskú 
radosť, že 91% názorov tvoria po-
zitívne ohlasy. Slová uznania vždy 

padnú dobre. Potešiteľné, že patria 
v podstate všetkým naši pracovní-
kom. Zároveň, na druhej strane, si 
uvedomujeme, že naša nemocnica 
už nie je najnovšia, chátra, viaceré 
chodby a čakárne sú opotrebova-
né, steny a podlahy, hlavne však 
niektoré toalety, volajú po zme-
ne, v ambulanciách býva chladno, 
strava by mala mať vždy správnu 
teplotu a bufet chcú mať pacienti 
aj zamestnanci otvorený aj dlhšie a 
tiež cez víkendy.

Pre tých obyvateľov Banskej 
Štiavnice a okolia, ktorí nemajú 
bližší prehľad o štruktúre našej 
mestskej nemocnice, by som rada 
uviedla, že má tieto oddelenia : 
interné odd., odd. anesteziológie 
a intenzívnej medicíny, odd. dlho-
dobo chorých, odd. jednodňovej 
chirurgie s prípadnými jedno-
duchšími operačnými zákrokmi, 
gynekologicko-pôrodnické odd. 
a odd. (dom)  ošetrovateľskej sta-
rostlivosti. Zoznam našich ambu-
lancií: chirurgická, kožná, interná, 
pľúcna, rehabilitačná, detská neu-
rologická, gynekologická.

Najviac pochvál, ktoré k nám 
prichádzajú, patrí gynekologicko-
pôrodníckemu odd. Ako jedna z 
prvých pôrodníc na Slovensku, 
získala tá naša v B.Štiavnici me-
dzinárodné ocenenie – titul Baby 
Friendly Hospital a zapojila sa tým 
do programu WHO a UNICEF, 
ktorý je vo svete známejší pod me-
nom Hnutie za nemocnice priateľ-
ské deťom.

Nedávno nám jedna pacientka 
napísala, že starostlivosť, ktorú 
sme jej poskytli, považuje za krás-
ny zážitok na celý život. Naši gy-
nekológovia, pôrodnici  a personál 
tohto oddelenia sú často v centre 
pozornosti, pôsobia v pekných 
vzdušných priestoroch a nakoniec, 
je to aj trochu pochopiteľne, rodí 
sa tu totiž nový život. Ide však 
iba o jednu súčasť nemocnice v 
B. Štiavnici, v celom jej komplexe  
pracuje jeden zapálený kolektív. 
Nie všetci majú podmienky rov-
naké, no všetci sa snažia odvádzať 
maximum pre pacientov.

Zuzana Juchová

Pacient je pre nás tým hlavným

Slovom, spevom, srdcom o rodine
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Chrámový zbor apoštola Pavla z Brezna



6 2. júna 2011ZAUJÍMAVOSTI

Velikánsku knižku mám, pred 
sebou ju otváram. Tento rok 
som ju otvorila a našla ďalšie 
štyri rozprávky, v ktorých nav-
štívime nové štyri krajiny a ob-
javíme zákutia jedného z kleno-
tov Banskej Štiavnice a celého 
regiónu – Botanickej záhrady 
a dotkneme sa prvej Banskej 
akadémie na svete.

V tomto roku navštívime Švéd-
sko, z ktorého pochádza rozprávka 
o Pipi dlhej pančuche, podľa ktorej 
Divadlo LUDUS naštudovalo roz-
právku – Popletená punčocha. Po 
tomto predstavení sa presunieme 
do Botanickej záhrady, kde si mô-
žete pozrieť ďalšie tri rozprávky. 
V Kollárovej záhrade sa bude hrať 
príbeh podľa povesti zo Sokolče  
(Slovensko) – Sokoliarska neves-
ta, ktorú naštudovali Sokoliari zo 
Strednej odbornej lesníckej školy. 
Okolo busty A.Sládkoviča sme si 
vybudovali Írsko a deti zo ZUŠ pod 
vedením Ľ.Klimkovej nám zahrajú 
írsku ľudovú rozprávku Náprsník 
a škriatkovia. Na zadnom dvore 
SPŠ S.Mikovíniho (chemickej) sa 
nám predstaví divadelný krúžok 
TEATRO PIVNICA pod vedením 
V.Hajdučíkovej podľa nemeckej 
rozprávky od bratov Grimmovcov 
– Somárik.

Vyhlásenie výsledkov výtvarnej 
súťaže – Návrh na plagát  - 1. miesto 
– Ester Gašparová  - ZŠH – 10 r., 
2. miesto - Roman Bernát  - MŠ 
1.mája B.Š., 3. miesto -  Natália Si-
agová - MŠ 1.mája B.Š. Práce budú 
vystavené vo vstupných priestoroch 
Kultúrneho centra a ceny budú 
odovzdané pred predstavením o 
8,30 hod v Kultúrnom centre.

Niekoľko organizačných pokynov:

Podujatie Mládež pod Sitnom v 
akcii, ktoré malo byť 3.6.2011 na 
Amfi teátri, sa pre nezáujem ZŠ ne-
koná.

DIVADLO LUDUS – hrá svoje 
predstavenia v Kultúrnom centre. 
Voľná kapacita je ešte – v piatok 3.6. 
2011 o 11,00 hod a o 16,00 hod . Ak 
navštívite tieto predstavenia, lístky 
vám budú platiť na sobotu do Bota-
nickej záhrady . V sobotu 4.6.2011 
sa celé podujatie začína v Kultúr-
nom centre o 9,00 hod a pokračuje  
o 10,00 hod v Botanickej záhrade, 
kde sa diváci rozdelia do troch sku-
pín (na tri rozprávky), ktoré sa me-
dzi sebou prestriedajú. 

Cena vstupenky: rodičia s deťmi 
do 6 rokov platia 2.- € na osobu // 
rodičia s deťmi nad 6 rokov 3,-€ na 
osobu.

Vstupenky detí z MŠ, ktoré sa 
zúčastnia organizovaného predsta-

venia 3.6.2011, platia aj v sobotu 
do Botanickej záhrady a rodičia si 
vstupenku dokúpia pred bránou do 
SPŠ S.Mikovíniho (chemickej) a pri 
zadnej bráne do Botanickej záhrady 
od Ružovej ul.

Vstupenky sa budú predávať pred 
predstavením v Kultúrnom centre 
vždy pred predstavením DIVADLA 
LUDUS.

Prosím ctených návštevníkov 
Botanickej záhrady, aby dodržiavali 
zásady správania sa v tomto prírod-
nom chránenom území, teda:  Ne-
chodili mimo chodníkov , odpad-
ky hádzali len do smetných košov 
a riadili sa pokynmi označených 
sprievodcov. Ďakujem.

Na záver by som sa chcela veľmi 
pekne poďakovať riaditeľom Stred-
nej odbornej lesníckej školy a SPŠ 
S.Mikovíniho za pomoc pri realizá-
cii tohto podujatia.

Pekný zážitok praje Vaša teta Hana

Z rozprávky do rozprávky po Európskej únii
Medzinárodný deň detí v regióne pod Sitnom sa začína už 3.6. 2011

Janko Škorník, šéfkuchár jedál-
ne lesníckeho internátu v Banskej 
Štiavnici.

Štiavnické pikantné rezance

Suroviny:
bravčové stehno 150g
chilli krém 2g
olej 0,05l
cesnak 10g
horčica 50g
lečo 150g
soľ,
smotana na varenie 0,2 l
syr Eidam 50g
Solamyl

Postup:

Mäso nakrájame na rezance, 
orestujeme na oleji, pridáme soľ, 
chilli krém, postrúhaný cesnak, 

horčicu, podlejeme vývarom 
(vodou), pridáme lečo(najlep-
šie mrazené).Všetko asi 10 min. 
podusíme, prilejeme smotanu a 
jemne zahustíme Solamylom. Po-
dávame s postrúhaným syrom. Je-
dlo je jemne pikantné  a výborne 
chutí s ryžou alebo hranolkami.

Dobrú chuť

Banská Štiavnica bude 11. 
júna žiť naplno nočným ži-
votom. Nultý ročník „Tour de 
pubs“ otvára dvere desiatich 
krčmičiek, ktoré  budú za zvý-
hodnené ceny predávať svoje 
špeciality a nápoje všetkým 
účastníkom akcie, ktorí môžu 
na záver vyhrať zaujímavé 
ceny a získať certifi kát experta 
štiavnických pubov!

Každý účastník výpravy bude 
vybavený mapkou, pasom so zľa-
vami a tričkom. Na úspešné zvlád-
nutie celej cesty, je potrebné získať 
pečiatku zo všetkých podnikov, 
ako dôkaz, na základe ktorého 
sa bude úspešným absolventom 
odovzdávať certifi kát „Expert na 

štiavnické krčmy“ a malá odmena. 
Zdolanie všetkých zástavok cesty 
nebude ľahké, v každom podniku 
si na tento večer chystajú jedineč-
ný a zaujímavý program, ktorým 
sa budú majitelia krčmičiek snažiť 
presvedčiť zákazníkov, aby ostali 
práve u nich.

„Cieľom akcie je pritiahnuť do 
mesta nočný život a ukázať bež-
nému víkendovému turistovi, že v 
Štiavnici sú podniky, do ktorých sa 
oplatí zablúdiť.“ hovorí Ivana Ča-
tajská zo spoločnosti MARKOUT, 
s.r.o., organizátorka akcie. „Banská 
Štiavnica je bohatá na architekto-
nické skvosty, preto tu môžeme 
nájsť aj množstvo zaujímavých krč-
mičiek, kaviarní a podnikov, ktoré 
majú svoju históriu a príbehy. Po-

čas párdňovej návštevy si málokto 
stihne obzrieť viac než dva, či tri 
podniky, a aj preto sa nám tento 
nápad veľmi pozdával.“

Akciu organizujeme v spolu-
práci s mestom Banská Štiavnica 
a hotelom GRAND Matej. Orga-
nizátori akcie veria, že postupne sa 
podarí vybudovať tradíciu a ľudia 
budú čoraz viac navštevovať toto 
jedinečné mesto kultúry a zábavy. 

Lístky na Tour de pubs, si mô-
žete zakúpiť už teraz, priamo na 
mieste v Informačnom centre Ban-
ská Štiavnica, alebo v predpredaji 
na portáli www.eventim.sk. 

Viac informácií o celej akcii a jej 
komplexnom programe sa dozvie-
te na internetovej stránke www.
tourdepubs.sk.  Ivana Čatajská

Tour de pubs v Banskej Štiavnici!
„Veľký Banskoštiavnický záťah s CARAT Premium Vodka“

Vyšla fotografi cká 
kniha o Štiavnici 

Bratislava, 30. mája 2011 – V sobo-
tu podvečer sa v Art Café v Banskej 
Štiavnici uskutočnila prezentácia 
knihy Banská Štiavnica. Podujatie 
bolo spojené s vernisážou výstavy 
fotografi í Michaela Niemeyera uve-
dených v publikácii, ktorá potrvá 
do konca júla 2011. Knihu do živo-
ta uviedol aj riaditeľ Vydavateľstva 
Slovart Juraj Heger.

Fotografi cká kniha nemecké-
ho fotografa žijúceho v Banskej 
Štiavnici približuje toto mesto 
také, aké v skutočnosti je. Nesú-
streďuje sa len na zábery, dôverne 
známe z turistických sprievodcov, 
ale odhaľuje zákutia mesta, ktoré 
sú pred očami bežných návštev-
níkov utajené. Sedem kapitol nás 
prevedie po meste, dovolí nazrieť 
do interiérov štiavnických domov 
a zavedie nás aj do okolia. Text 
knihy spolu s autorom spracovala 
Iveta Chovanová. Do anglického 
jazyka preložila Eva Budjačová.

Banská Štiavnica vyšla vo Vydava-
teľstve SLOVART.
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Oznamy

Základná organizácia Únie nevi-
diacich a slabozrakých Slovenska v 
Banskej Štiavnici  (ZO ÚNSS) ozna-
muje  občanom, že poradenské dni 
sú každú poslednú stredu v mesiaci 
v Kultúrnom centre (bývalé kino) 
od 10.00 hod do 13.00 hod. Na 
poradenské dni chodí pracovníčka 
z krajského strediska ÚNSS z Ban-
skej Bystrice Dana Hudecová. Kto 
má záujem vyskúšať si lupy, prosím, 
aby ste sa najskôr objednali na tel. 
čísle 6931287 po 20.00 hod. a pri-
niesli so sebou zdravotný záznam 
od očného lekára. Radi vám  pora-
díme a pomôžeme. Nemusíte byť 
členmi ZO ÚNSS. Poradenstvo a 
skúšanie lúp je zadarmo. Tešíme sa 
na váš záujem.

Alica Gajanová

predseda ZO ÚNSS BŠ  

Ak máte doma staré oblečenie, 
handry, obliečky, deky, matrace 
alebo koberce, venujte ich psíkom 
a mačičkám pod ochranou OZ Tú-
lavá labka. Môžete nás kontaktovať 
na tel. čísle: 0903 261 807, tulava-
labka@gmail.com. Ďakujeme veľmi 
pekne :o)

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

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

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

Pozvánka na 6. ročník Harabúrd

Obľúbený bazár (ne)potrebných 
vecí  „Haraburdy“ pozýva svojich  
darujúcich, predávajúcich, kupujú-
cich  i obzerajúcich  priaznivcov do  
nádvoria  Kammerhofu  3.-4.júna, 

1. – 2. júla, 5.-6. augusta a 9.-10.sep-
tembra 2011. 

Pozvanie na hudobný večer v 
podaní Zuzany Suchánkovej (spev, 
gitara) a Andrei Tkáčovej (husle). 
Libresso Radničné nám. č.13 v so-
botu 4.6. o 20 hod. Vstupné dob-
rovoľné. Info: www.zuzanasuchan-
kova.com, www.myspace.com/
zuzanasuchánkova.

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

 
Ampér 2011 

1. letecko – modelársky klub 
B.Štiavnica si Vás dovoľuje pozvať 
na letecko – modelárske podujatie 
Ampér 2011, ktoré sa v prípade 
priaznivého počasia uskutoční dňa 
4. júna 2011 vo Sv. Antone – fut-
balové ihrisko – Gaštanová ul. od 
8. – 19. hod. Na podujatí budú ve-
rejnosti predstavené modely lieta-
diel, vrtuľníkov a iných lietajúcich 
kuriozít al. zariadení od modelá-
rov z celého Slovenska. Generálny 
partner podujatia: COMBIN, s.r.o., 
B.Štiavnica. 

Výbor 1. LMK B.Štiavnica

Tancom proti nude

Mesto Banská Štiavnica a Cen-
trum voľného času pod záštitou 
primátorky mesta Mgr. Nadeždy 
Babiakovej Vás pozýva na akciu  
Tancom proti nude (aerobic, zum-
ba, latino). Vstup voľný pre deti, 
mládež, dospelých. Športoviská ZŠ 
J.Kollára – Drieňová – 7. jún 2011 
od 15,00 – 17,00 hod. V prípade ne-
priaznivého počasia telocvičňa ZŠ.

 
Poďakovanie

Stanislav Tomašovič a ostatní 
obyvatelia Križovatky Vám týmto 
Ďakujeme za promtné vybavenie 
našej požiadavky: umiestnenie 

zbernej schránky na Križovatke pre 
písomný styk s Vašimi novinami. 
Ešte máme jednu prosbu, aby táto 
skrinka bola pravidelne vyberaná, 
lebo inak nespĺňa svoj účel.

 S.Tomašovič

Last Minut Taliansko za 270 €, od 

17.- 26.6.2011, tel.č.: 0911 729 082

Ospravedlnenie

Touto cestou sa ospravedlňujem 

p. Vladimírovi Popracovi ml. - RIC, 
že v ŠN č.20/2011 v článku „Šte-
fultovská 10“ nebol nedopatrením 
uvedený ako sponzor podujatia. S 
úctou 

Milan Potančok, organizátor podujatia 

Vy j a d r u j e -
me úprimné 
p o ď a k o v a n i e 
všetkým, kto-
rí sa prišli dňa 
21.5.2011 rozlú-
čiť s našou drahou maminou 
a starou mamou Alžbetou 
Debnárovou. Ďakujeme za 
prejavy sústrasti a kvetinové 
dary, ktoré pomohli zmierniť 
náš žiaľ. Veľká vďaka patrí p. 
kaplánovi a Pohrebnej službe 
Requiem za dôstojnú rozlúč-
ku.Dcéry Beáta a Ľudmila  

Spomienka
Zdenko Vráb
Dňa 8. júna 

sú to už 3 smut-
né roky, čo si nás 
opustil. Čas ply-
nie, ale my nezabúdame. Aj 
keď Ťa nevidíme, cítime, že si 
stále s nami a cítime aj Tvoju 
vzdialenú pomoc. Veríme, že 
sa raz opäť spolu stretneme. 
Ďakujeme za všetky chvíle, čo 
si s nami bol. S láskou a úctou 
spomínajú na Teba Tvoji ro-
dičia, brat, Veronika, Patrik, 
Bianka, stará mama a všetci, 
čo ťa majú radi. Kto v srd-
ciach žije, neumiera...

„Odišiel si 
tíškoň, ako od-
chádza deň, v 
našich srdciach 
si zanechal spo-
mienku len. Už 
len kytičku kvetov s horiacou 
sviečkou na hrob Ti môžeme 
dať, spokojný, večný spánok 
priať, modlitbu tichú odriekať 
a s láskou na Teba spomínať“.

Dňa 9. júna 2011 uplynie 
11 rokov, čo nás navždy opus-
til náš drahomilovaný 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.

Ťažko je uve-
riť, že už nežiješ, 
ťažko je pocho-
piť, že už neprí-
deš. Zomrel si a 
už ťa niet, ako 
keď odpadne z najkrajšej ruže 
kvet v Tvojich 17 rokoch.

Dňa 7. júna si pripome-
nieme smutné 1. výročie, čo 
nás navždy opustil kamarát 
Marek Pastierovič. Spomína-
jú Patrik, Veronika, Bianka 
so svojimi blízkymi. Snívaj, 
Marek, svoj večný a nekoneč-
ný sen. 

OZNAMY

Oznamy

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

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

Predám alebo prenajmem 2 – iz- 
bový tehlový byt na Ul. Dobšinské-
ho, tel.č.: 0903 605 567

www.realitor.sk predá 3-izbový  
byt na Drieňovej, cena: 31 400 € a 
RD v Antole, cena: 57 800 €, tel.č.: 
0905 148 574 

Predám 3-izbový byt v OV na  
Drieňovej – kompletná rekonštruk-
cia, dám do prenájmu garáž na Drie-
ňovej, tel.č.: 0910 920 946

Kosenie záhrad, tel.č.: 0914 138  
988

Najvýhodnejšie detské poistenie.  
Najširšie krytie rizík spolu so spo-

rením pre vaše dieťa do budúcnosti, 
tel.č.: 0908 889 676

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

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

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

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

Predám TOYOTA YARIS 1,0  TB  
5 dverová, rok 2007, červená, 4x 
zimné pneumatiky -plech R14 + 4x 
letné - na diskoch R15, najazdené 70 
000 km, cena  4 300 €, tel.č.: 0908 603 
204

Predám Volkswagen Polo lacno,  
motorku Aprilia Pegaso 650, cena 
dohodou, tel.č.: 0902 274 017 

redám garáž na Povrazníku s elek- 
trinou. Cena 4 500 €, tel.č.: 0903 121 
901

Inzercia
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Pozornosť múzejníkov sa dopo-
siaľ orientovala na dokumen-
táciu starých javov baníckej 
kultúry. Máme však povinnosť 
zhromaždiť kvalitný materiál 
aj o dobe, v ktorej žijeme. Aby 
mali naši nasledovníci šancu 
porozumieť spoločenským 
zmenám a najmä, aby bola za-
chovaná kontinuita v poznáva-
ní minulosti.

20. storočie prinieslo rozsiahle 
spoločenské, politické i ekonomic-
ké zmeny, ktoré sa odrazili v kultú-
re obyvateľov.  Výrazne ovplyvnili 
i každodenný život baníkov, a tým  
celkovo život v montánnych loka-
litách Slovenska. Aj v našom mú-
zeu sa objektom záujmu stal baník 
– predstaviteľ robotníckej society. 
Mapovalo sa obdobie znárodňo-
vania, premeny banských závodov 
na národné podniky. Bohužiaľ, na-
miesto systematickej dokumentá-
cie išlo skôr o špecifi cké akvizície, 
vďaka ktorým spravujeme objem-
nú kolekciu pracovných vyzname-
naní baníkov, diplomov, či výtvar-
ných diel socialistického realizmu. 
Menej prezieravo sa pristupovalo 
k dokumentácii každodenného ži-

vota baníkov najmä z aspektu za-
chytenia premien, respektíve odra-
zu historických zlomov v bežnom 
živote. Nevieme, nakoľko sa rokmi 
zaužívané spoločné hodnoty a nor-
my regulujúce správanie baníkov 
menili a zmenili. Či pretrvali mi-
mopracovné interakcie, kooperá-
cia, rozmýšľanie v kategórii „my“. 
Absentuje predstava, nakoľko sa na 
pozadí týchto spoločenských zmien 
menili i individuálne ciele a záujmy 
baníkov, nakoľko oslabovalo (alebo 
silnelo) kolektívne povedomie v 
baníckej komunite. Ako sa zmeny 
v individuálnych potrebách odra-
zili v celkovom živote obyvateľstva 
montánnych regiónov. Systematic-
ký výskum by mal ukázať (zatiaľ 
môžeme pracovať iba s hypotézami 
na základe torzovitej dokumentá-
cie), ako si baníci ako robotnícka 
profesia udržali svoj status, ako 
postupne (aj vplyvom vzdelávania) 
dochádzalo k odklonu od religióz-
neho vnímania sveta, ako sa tradič-
né banícke sviatky menili na štátne, 
obľúbené banícke ofery k ešte obľú-
benejším baníckym estrádam, rôz-
norodé sprievody ku kolektívnemu  
sviatku „Dňu baníkov“.  

Keďže nositelia týchto premien 

sú stále medzi nami, máme snahu 
predmetovo i fotografi cky zdo-
kumentovať ich bytovú kultúru, 
kultúru odievania, voľnočasové ak-
tivity  s akcentom na doplnkové za-
mestnania, ktoré nahradili tradičné 
rezbárstvo, čipkárstvo, či maľbu. 
Chceme zmapovať spoločenské ak-
cie (estrády, Dni baníkov, majále-
sy, novodobé šachtágy, sprievody: 
štátne, lampiónové, a prvomájové, 
banícke), športové akcie a spolkovú 
činnosť, ktorá najmä po roku 1989 
prevzala udržiavanie baníckej tra-
dície. Zaujímavé sú premeny škôl, 
obchodov, hotelov, reštaurácií, po-

hostinstiev, kultúrnych zariadení, 
či názvoslovia ulíc.

Preto v mene dokumentácie so-
cializmu vyzývame obyvateľov, bý-
valých baníkov, ktorí niekde doma, 
na povale, v komorách uschová-
vajú relikty socializmu, neváhajte 
a darujte ich múzeu (možnosť aj 
prostredníctvom bazára Harabur-
dy). Stanete sa tak spolutvorcami 
našej múzejnej zbierky, ktorá sa 
vďaka Vám podobným buduje už 
viac ako sto rokov. 

Mgr. Zuzana Denková

Oddelenie histórie SBM

Kultúra každodennosti v období SOCIALIZMU

Obvodná poľovnícka komo-
ra v Žiari nad Hronom prišla s 
mýšlienkou realizovať prírodo-
vednú súťaž pre žiakov 4. až 6. 
ročníka vybraných základných 
škôl z okresov Banská Štiavni-
ca, Žarnovica a Žiar nad Hro-
nom.  Súťaž sa uskutoční v rám-
ci Medzinárodného roka lesov 
2011 a v rámci Júna – mesiaca 
poľovníctva a ochrany prírody.

Spoluorganizátormi sú Stred-
ná odborná škola lesnícka Banská 
Štiavnica, Múzeum vo Sv. Antone, 
Obvodný lesný úrad Žarnovica, 
Lesy SR š.p. - Odštepný závod Žar-
novica, Regionálona organizácia 
Slovenského poľovníckeho zväzu 
Žiar nad Hronom, Mestské lesy 
spol. s.r.o. Banská Štiavnica, Klub 
slovenských poľovníčok, Obecný 
úrad Svätý Anton, Ranč Nádej Sv. 
Anton a  Poľovnícka spoločnosť 
Šarvíz Voznica.

Súťaž sa uskutoční 7. júna 2011 
od 9.00 hod. v areáli kaštieľa vo 

Sv. Antone – v parku a v prípade 
nepriaznivého počasia v interié-
roch múzea. Na súťaži sa zúčastnia 
vybrané ZŠ z Banskej Štiavnice, 
Žarnovice, Žiaru nad Hronom, 
Štiavnických Baní a Sv. Antona. 
Predbežne bude súťažiť 42 detí – tj. 
14 družstiev

Trojčlenné družstvá a jednotlivci 

budú súťažiť v nasledovných dis-

ciplínach: 

1. Návrh plagátu – Ako dieťa 
vníma les!

2. Poznávanie poľovných psov – 
Kynológia;

3. Poznávanie zvierat, vtákov a 
plazov;

4. Poznávanie stromov, listov a 
plodov;

5. Poznávanie stôp zveri;
6. Poznávanie hlasov zveri;
7. Zhotovovanie kŕmidla pre 

vtáčiky;
8. Poznávanie Štiavnických vr-

chov, Kremnických vrchov a po-
horia Vtáčnik;

9. Streľba zo vzduchovky;
10. Sadenie stromčekov na čas 

a samozrejme sa bude hodnotiť aj 
kvalita zasadenia;

V rámci doplnkového progra-
mu pripravili organizátori pre deti 
prehliadku múzea, ukážky soko-
liarstva, koníky na Ranči Nádej,...a 
ďalšie zaujímavosti. Víťazi získajú 
hodnotné ceny a každý účastník 
súťaže i mnoho upomienkových 
predmetov. 

Bližšie informácie podá Ing. Mi-
roslav Garaj – vedúci kancelárie 
Obvodnej poľovníckej komory v 
Žiari nad Hronom – 0917 830261, 
ziar@opk.sk 

Pozývame všetkých milovníkov 
prírody 7. júna 2011 na návštevu 
areálu svätoantonského kaštieľa - 
stráviť príjemný deň v príjemnom 
prostredí, povzbudiť mladých sú-
ťažiacich a dozvedieť sa viac o lese, 
jeho obyvateľoch i jeho správcoch.                                                 

Marian Číž

Pozvánka na podujatie „Čo šepká les“STREDNÁ ODBORNÁ 
ŠKOLA obchodu a slu-
žieb, Špitálska 4, 969 56  
BANSKÁ ŠTIAVNICA, 
tel: 045/692 21 30, 
www.sosbs.sk

Otvára v školskom roku 
2011/2012 
POMATURITNÉ DENNÉ ŠTÚDIUM 

VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM – 

CESTOVNÝ RUCH 

3-ročné denné štúdium ab-
solvent má právo používať titul 
„DiS“ (diplomovaný špecialista)

Podmienky prijatia:

úspešné ukončenie strednej 
školy, gymnázia maturitnou 
skúškou
UBYTOVANIE, STRAVOVANIE

Ubytovanie, stravovanie vo 
vlastnom školskom internáte v 
areáli školy

Informácie na www.sosbs.sk, pri-
hláška na stiahnutie

Uzávierka prihlášok:

15. júna 2011
15. augusta 2011

Oznam

„Haraburdy“ majú aj dnes svoju cenu
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Vážení lúštitelia! Výhru vo 
výške 3,50€ si výherca môže pre-
vziať v pokladni Klientskeho 
centra. Správne znenie krížovky 
z 26.5.2011:„Rovnako hrkocú v 
prázdnom krčahu deravý groš i 
zlatá minca“. Výhercom sa stáva 
Stanislav Trenčan, L. Svobodu 14, 
Banská Štiavnica

V tajničke sa ukrýva výrok A.Eins-

teina: Prečo skvelá technika, ktorá 

šetrí prácu a uľahčuje život, nám 

dosiaľ priniesla tak málo šťastia? 

(dokončenie v tajničke) 

A., Postavenie, zvolania, mier, 
B., Začiatok tajničky, C., Dielik, 
jednoduchý nástroj na dvíhanie 
bremien, trofej indiána, kus zeme,  
D., Spieval, tlačenie, nevstal si včas, 
pole, E., Trhala, zomri exp., mesto 
pri Čiernom mori, rod, eman, F., 
Boh mesta Eridu, poodieraj, agent 
007, talianske mesto, moderný, 
G., Taška, koniec tajničky, udrela 
nohou, H., Pozerám zried., farba, 
divoko, staroegyptský boh Slnka, 
liečivá rastlina, urán, I., Existovala, 
čistiaci prostriedok, textová skrat-

ka, klal naopak, číri 
odzadu, J., Bohyňa 
ranných hôr, časo-
vý úsek, záhrada, 
lepšie česky, úhor 
nemecky, ozn. vozi-
diel Th ajska, Švéd-
ska, Talianska, K., 
Ozn. lietadiel Poľ-
ska, ponorenia, tex-
tová skratka, vzal, 
spoluhlásky slova 
kel, L., Skr. medzi-
národný rýchlik, 
vyhnal, múdro, ozn. 
vozidiel Rakúska a 
Talianska, M., Eu-
rópska únia, zvýše-
ný tón D, Danica, 
prezident USA, 
3.časť tajničky 

1., Predložka, 2.časť tajničky, 2., 
Oblieka, zrak, odoprú, 3., Smero-
val, 4. mesiac, spopod, 4., Druhá 
slabika slova kostol, bolt naopak, je 
chorý nárečovo, 5., Nula, dával do 
niečoho, podonášaj, 6., Išla po čes-
ky, selén, sad, povzdych, dioptria,  
7., Vďačnosť, časti chôdze, srnka,

8., Stred slova vojde, nemala na 
pamäti, Ján v USA,  9., Ľaká po 
česky, poprosila, 10., Španielska 
vychovávateľka, sekunda, snili, po-
lomer, kyslík, 11., Nos, predložka, 
dáva hlas, ďob, 12., Ida, linka, za 
niečím, 13., Spil, 999 v Ríme, seka-
la, citoslovce buchnutia,  14., Náš 
sused, stred slova kokyla, vyžaro-

vanie človeka, 15., Trochu sa napil, 
liezla, Nová scéna, 16., Nôž česky, 
cvičenie psa, ženské meno, 17., 
Vykonal dobre ochranu, zahraj na 
píšťalku, 18., Mužské meno, 4. časť 
tajničky, urán.

Pripravuje: A. Rihová

Štvrtok 2.6.

FIGHTER
Dráma /USA/115 min,MP 15 Vstupné : 2,20 €

Film rozpráva skutočný príbeh o nepravdepodobnej ceste Mickyho 
Warda za boxerským titulom v kategórii velterovej váhy. Na jeho ces-
te ho sprevádza a vedie jeh nevlastný brat Dicky, bývalý šampión, 
ktorý kedysi úspešnú kariéru vymenil za drogy a kriminálnu činnosť. 
Túžba poraziť súpera v ringu sa mení aj na boj za rodinu a vlastnú hr-
dosť. Hviezdne obsadený fi lm Fighter v hlavných úlohách s Markom 
Wahlbergom a Christianom Baleom v réžii Davida O. Russella získal 6 
nominácií na Zlaté Glóbusy.
Začiatok premietania: 18:30 hod.

Sobota 4.6. 

RITUÁL
Thriller/psychologický,USA,114 min. MP 18,Vstupné: 2,30€

Rituál je nadprirodzený thriller, ktorý hovorí o tom, že Diabol môže 
zasiahnuť aj na najsvätejšom mieste na Zemi. Ide o príbeh študenta 
seminára Michaela Kovaka, ktorý odchádza študovať exorcizmus do 
Vatikánu, hoci má pochybnosti nielen o kontroverzných praktikách, ale 
aj o vlastnej viere. Obrnený ťažkým skepticizmom sa snaží predstave-
ných presvedčiť, že posadnutých treba liečiť u psychiatra, a nie vyháňať 
z nich démonov. Až keď sa stretne s neortodoxným otcom Lucasom — 
legendárnym kňazom, ktorý vykonal tisícky obradov exorcizmu, jeho 
skepticizmus začína slabnúť. Začiatok premietania: 18:30 hod.

Tour de pubs Banská Štiavnica
11.06.2011 o 19 hod. Banská Štiavnica
Veľký štiavnický zásah s CARAT Premium vodka 
Pozývame Vás na nultý ročník veľkého štiavnického festivalu Tour de 
pubs, počas ktorého zažijete náročnú túru jednotlivými štýlovými štiav-
nickými krčmičkami a kaviarňami, ktoré si pre vás pripravili program. 
Cieľom cesty je zdolať všetky zastávky a získať certifi kát "Expert na štiav-
nické puby". Nezabudnite si zobrať fotoaparát, aby ste sa na záver mohli 
zapojiť do súťaže o najlepšiu fotografi u a cesta môže začať.
Súťaží sa o zaujímavé ceny. 
Viac informácii na www.tourdepubs.sk, tel.č.: 0911 846 849

Muzikál: Mníšky 2 – Milionárky
18.06.2011 o 17:00 hod. B.Štiavnica - Amfi teáter pod Novým zámkom 
Muzikálová komédia Dana Goggina MNÍŠKY (Nunsense) o sestričkách 
rádu z Hobokenu je jedným z najdlhšie hraných predstavení v histórii 
Off -Broadway. Pokračovanie úspešnej prvej časti slovenskej verzie pri-
náša do Banskej Štiavnice divadlo GEDUR. Vstupné 12 eur 

Viac info: IC, 045/6949653, e-mail: ic@banskastiavnica.sk 

Svetové dedičstvo očami detí
Výstava detských prác z celého sveta
Kultúrne centrum, Kammerhofská 1, Banská Štiavnica
Výstavu si môžete pozrieť do 2.7.2011,  Po – Pi: 8,00 – 15,30 hod. 

KINO AKADEMIK

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

Kino Akademik vás pozýva

KULTÚRNE CENTRUM VÁS POZÝVA
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 Pivovar ERB opäť ponúkol svo-
jim návštevníkom príjemné 
strávenie sobotného večera. 
Tento raz hru známeho ruské-
ho dramatika Alexeja Geľmana 
Zhasnite lampióny (v origináli 
Lavička) v zaujímavom obsa-
dení – česká herečka Tatiana 
Vilhelmová a Slovák Marián 
Miezga, ktorého diváci poznajú 
najmä zo seriálu Panelák ako 
doktora Michala  Bajzu. 

Jednoduchá scéna – lavička v 
parku. Letný večer so spevom vtá-
čikov a vzdialenou hudbou. Na 
lavičke sa stretávajú Ona a On. 
Dvaja osamelí ľudia so zbabraným 
životom. On sa vydáva za stavbára, 
zásobovača, no nakoniec sa z neho 
vykľuje „autobusák.“ Ona – kon-
trolórka v textilke, rozvedená, žijú-
ca sama so synom. Obaja sa usilujú 
presvedčiť toho druhého o svojej 
výnimočnosti a dobrých úmysloch. 
Uchyľujú sa pritom ku klamstvám. 
Majstrovské dialógy, vtipné,  no 
miestami hrubo drsné, umocnené 
výbornou hlasovou i pohybovou 

technikou oboch hercov, nenechá-
vajú diváka ľahostajným. Ten si 
nevdojak kladie otázku: „ Ide hrdi-
nom hry o nezáväzné jednorazové 
dobrodružstvo, alebo hľadajú niečo 
trvalejšie?“ Jednoznačnú odpoveď 
autor nedáva.  Hra sa končí roz-
chodom. On odchádza taxíkom na 
ubytovňu, Ona električkou domov 
a v divákovi zanechávajú zmiešané 
pocity z vydarených vtipných scén 
a hlbšej myšlienky so smutným 
podtónom. Zložité a zamotané sú 
osudy ľudské...

Vynikajúce výkony oboch pro-

tagonistov, hrajúcich každý vo svo-
jom materinskom jazyku, vypre-
dané hľadisko odmenilo vďačným 
potleskom. 

Najbližšie predstavenie s názvom 
In Da House (Žúrka v Londýne) 
hosťujúceho divadla GUnaGU pri-
náša pre svojich hostí Pivovar ERB 
v piatok 24. júna. V hlavných úlo-
hách sa tentokrát predstavia dve 
Zuzany –  Mauréry a Porubjaková. 
Srdečne vás pozývame. 

Nora Bujnová

Lavička – nemý svedok stretnutia dvoch osamelých ľudí

Pri príležitosti Dňa kultúry a 
umenia Banskobystrického sa-
mosprávneho kraja  odovzdal 
predseda  BBSK Vladimír Maňka  
významné ocenenie, Kvet kultú-
ry za rok 2011, Mgr. Márii Petro-
vej, za tvorivý invenčný prínos 
v kultúrno - výchovnej činnosti 
organizátorov a manažérov kul-
túry. Podujatie a uskutočnilo 20. 
mája 2011 v Divadle J.G.Tajovs-
kého vo Zvolene.

V úvodnom  programe zaznela 
krásna hudba, spev, aj nesmrteľné 
vyznania Andreja Sládkoviča Marí-
ne. Po príhovore Vladimíra Maňku  
bolo postupne predstavených a na 
pódium vystúpilo desať osobností 
kultúry Banskobystrického kraja. 
Za uznanlivého potlesku divákov, 
priateľov, kolegov a novinárov  pre-
vzali ocenenia za svoju prácu Dušan 
Dubovský, Daniel Očenáš, Ján We-
iss, Rudolf Veselovský, Peter Klinec, 
Ladislav Vagaday (rodák z Banskej 
Štiavnice), Detský folklórny súbor 
Kokavan z Kokavy a Ľudová hudba 
Ďatelinka z Detvy. Cenu pre Miro-
slava Barana in memoriam prevzala 
jeho manželka. Slávnostný cere-

moniál  zavŕšilo vystúpenie Márie 
Petrovej a jej záverečný príhovor v 
mene všetkých ocenených.,, Nielen 
my, dnes ocenení, ale všetci tu v sále 
sme viac - menej spojení s kultúrou 
a umením. Sme v ich službách. Do-
slova. No nie je to služba ponižujú-
ca, či pokorujúca, ale služba, ktorú 
robíme, lebo chceme, lebo sme si ju 
vybrali, robíme ju dôstojne, hrdo a 
s radosťou. Je to mravčia každoden-
ná práca v dedinách a mestečkách, 
o ktorú sa nebijú bulvár a často ani 
iné médiá, služba, ktorá nás učí tr-
pezlivosti, veď aj tisícmíľová cesta sa  
skladá z množstva malých krokov, 
veď aj mnohí dnes známi umelci a 
hviezdy raz začínali tam, kde sú od-
tlačky stôp našej práce. Je to práca 
krásna, ale aj náročná, práca s ľuďmi 
a pre ľudí, veď nikto nie je ostrovom 
samým pre seba…“Jej úprimné slo-
vá prameniace zo srdca  ako kvapky 
vzácnej životodarnej lásky osviežo-
vali, tešili i dojímali a pomaly za-
lievali ticho veľkej divadelnej sály. 
Bolo ju cítiť v tichom zovretí srdca 
i v búrlivom potlesku, ktorý nasle-
doval. Vtedy som si opäť uvedomi-
la, čím je táto výnimočná žena pre 

mňa, pre svoje okolie, svoje mesto, 
pre kultúru, umenie a som presved-
čená, že aj tí , ktorí sa tu s našou 
Marikou stretli prvýkrát, už na ňu 
nikdy nezabudnú.

Nasledoval slávnostný prípitok, 
kvety, gratulácie, rozhovory s pria-
teľmi a novinármi. Slávnostné podu-
jatie pokračovalo divadelným pred-
stavením Traja muži na nesprávnom 
mieste a veľkou recepciou. A kúsok 
tej Marikinej lásky sme si všetci od-
nášali domov, lebo ako sama pove-
dala ,,Bez lásky by nebol svet. Bez 
lásky by nebolo umenie a nemohli 
by sme skrze jeho formy a podoby 
rozsvecovať tie pomyselné svetiel-
ka na pre nás vydelenom kúsku na  
nekonečnej oblohe človečenstva. 
Predstavte si tú oblohu, ten život, 
keby každý rozsvietil čo i len jedno 
svetielko...“ Janka Bernáthová

Kvet kultúry pre Máriu Petrovú

Jarná prechádzka
pochvala

Neuplynulo veľa času, čo som 
písala článok o znečistenom po-
toku od Sv. Antona po Prenčov.  
Teraz však na moje prekvapenie 
bol potok čistý. Žeby boli zaúra-
dovali nejakí škriatkovia?  Ale to 
by si museli dať veru veľkú náma-
hu, aby to zvládli. A tak mi  moja 
zvedavosť nedala a opýtala som sa 
na Obecnom úrade v Prenčove, 
(lebo Svätoantončania to nebo-
li) kto „spáchal“ toto čistenie . A 
veru som sa dozvedela, že to boli 
zamestnanci Obecného úradu 
Prenčov, ktorí sú platení cez Úrad 
práce, soc. vecí a rodiny. Na tejto 
„zbierke“ sa podieľalo 10 ľudí a 
vyzbierali okolo 150 vriec zachy-
teného odpadu popri rieke a tr-
valo im to 4 dni. Určite to nebola 
ľahká práca, lebo ako som sama  
videla, mnohé veci boli doslova 
omotané o kríky. Títo ľudia vy-
konali prácu, ktorú nemuseli ro-
biť, keby si mnohí z nás konečne 
uvedomili, ako sa majú chovať a 
nehádzať všetko do vody. Myslím 
si, že ešte veľa vody musí Štiav-
ničkou pretiecť, aby jej brehy ne-
zdobil odpad  aj z našich domov. 
Pomaly som prišla k samaritánke 
a osviežila som sa čerstvou vodou. 
Môj pohľad zablúdil na smetný 
kôš. Bol roztrhaný. Všetok odpad 
z neho bol na zemi. Myslím, že to 
majú na starosti cestári. Určite to 
roztrhalo nejaké zviera, ktorému 
zavoňali konzervy. Bolo by dob-
ré to umiestniť niekam vyššie. 
Moja prechádzka  sa skončila  a ja 
som mala z nej dobrý pocit, že sú 
ešte ľudia, ktorým záleží na našej 
prírode. Na záver môjho článku 
by som chcela pochváliť Obecný 
úrad v Prenčove, ktorý dal od-
strániť nežiaducu „ozdobu“ popri  
Štiavničke. Dúfam, že sa tak skoro 
neobjaví. 

Alica Gajanová

Slovenský autokrosový 
pohár Molča

Dňa 29.5.2011 sa uskutočnil 1. 
ročník Slovenského autokroso-
vých pretekov, ktorých sa zúčast-
nili aj jazdci z Banskej Štiavnice: 
Richard Tóth a Erik Bartko. Eri-
kovi Bartkovi sa podarilo získať 
2. miesto aj napriek technickým 
problémom sa Richard Tóth pre 
technické problémy nedojaz-
dil. Chceli by sme poďakovať 
všetkým, ktorí ich podporili. 

Ján Bartko
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Tatiana Vilhemová a Marián Miezga
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IV. liga – JUH 23. kolo

Š. Bane - B.Štiavnica 1:4 (1:0)

Š. Bane: Sekula – Venglár (85’ Daub-
ner), Holmík, Holík, Osvald (74’Hei-
ler), Sojka, Spišiak, Turkota, Drexler, 
Ševeček (52’Košarník), Ondrík

B.Štiavnica: Pažout – P. Hanzlík, Číž 
(56’ Pajerský), Necpal, Barák, A. Du-
laj, Halát, Budinský D. (86’ Majerský), 
Šima (82’ Boroška), Čiliak, Hanzlík A., 
Lupták 

Na očakávané derby nastúpi-
li obidve mužstvá v oklieštených 
zostavách. Domácim chýbali vy-
kartovaní bratia Pavlíkovci, Štiav-
ničanom tiež potrestaný Kminiak 
a absentujúci Kosec a Čiliak. Úvod 
zápasu bol vyrovnaný 1. šancu mali 
Štiavničania, no Čížovu strelu z 
18 m domáca obrana vyblokovala 
na roh. V 9’ zahrávali domáci roh, 
no Holmík v dobrej pozícii strieľal 
vedľa Pažoutovej brány. Vzrušenie 
v hľadisku spôsobil v 13’ brankár 
Štiavnice Pažout, ktorého nevyda-
rený odkop skončil za jeho bránko-
vou čiarou. 1. vážnejšiu šancu mali 
domáci v 15’, keď Holík z ľavej stra-
ny pekne našiel Ševečeka, ktorého 
strela z 13 m skončila tesne vedľa 
Pažoutovej ľavej žrde. Z následné-
ho protiútoku mal gólovú šancu 
P. Hanzlík, ktorý však len nastrelil 
domáceho brankára Sekulu. V 22’ 
strelil domáci Ševeček gól, ktorý 
však rozhodca (pravdepodobne 
pre ruku niektorého z domácich 
hráčov) neuznal. V 29’ sa Holmík 
predral až do 16-tky hostí, no jeho 
gólovú strelu štiavnická obrana zra-
zila na roh. V 35’ domáci Spišiak 
vybojoval loptu a jeho center z ľa-
vej strany Holmík zasunul za chr-
bát bezmocného Pažouta – domá-
ci viedli 1:0. V 38’ pekný Barákov 
center hostia nezúžitkovali. Ďalšiu 
gólovú šancu si Štiavničania vypra-
covali v 40’, no P. Hanzlík v dobrej 
pozícii hlavičkoval nad. Po prestáv-
ke, v 46’ mali výborné gólové šance 
štiavnickí D. Budinský a A.Dulaj, 
z protiútoku zasa Venglár krásne 

potiahol po pravej strane až na úro-
veň 16-ky, no jeho center domáci 
útočníci nezúžitkovali. V 50’ si na 
Necpalov priamy kop nabehol A. 
Hanzlík a hlavičkou prekonal do-
máceho brankára 1:1. V 54’ strelu 
Budinského zlikvidoval domáci 
gólman Sekula, no v 59’ už bol bez-
mocný po krásnej strele Luptáka z 
19 m – Štiavnica sa ujala vedenia 
1:2. V 68’ mohli domáci vyrovnať, 
no po peknej akcii Holmíka strieľal 
Ondrík nad. V 69’ po nádhernej bi-
liardovej akcii (a la FC Barcelona): 
Barák, Budinský, P. Hanzlík – po-
sledný menovaný zvýšil vedenie 
Štiavničanov na 1:3. Domáci sa v 
závere zápasu ešte snažili zvrátiť, 
výsledok zápasu, no neboli úspeš-
ní. Naopak v 83’ Lupták po peknej 
samostatnej akcii využil nedorozu-
menie domáceho Venglára a Sekulu 
a pridal 4. gól hostí. V závere zápa-
su mohol ešte výsledok skorigovať 
domáci Ondrík, no center z pravej 
strany nezúžitkoval. 

Povedali o zápase: J. Daubner, 
prezident FK Š.Bane: 1. polčas  bol 
vyrovnaný, škoda nevyužitej šance 
Ševečeka. V 2.polčase sme mal tiež 
šance, škoda, že sme ich nevyužili, 
potom prišiel zákonitý trest – do-
stali sme ďalšie góly. 

Ľ. Barák, tréner FK Sitno B.Štia-
vnica: V 1. polčase boli lepší domá-
ci, naše mužstvo pôsobilo ustrácha-
ným dojmom. Domáci nevyužili 
svoje gólové šance, čo mohlo roz-
hodnúť o konečnom výsledku. V 2. 
polčase sme využili zlepšený výkon 
hlavne po kraji zálohy. Po dlhšom 
čase sa nám podarilo zvíťaziť na ih-
risku Š.Baní. Najlepší výkon podali 
bratia Hanzlíkovci. 

Komentár R. Kuruca: Páčila sa 
mi férová atmosféra na štadióne v 
Š. Baniach, napriek prehre domá-
ceho mužstva. Za hráča zápasu by 
som smelo označil Pavla Hanzlíka, 
bol spoľahlivý v defenzíve, aktívny 
v ofenzíve – dal gól, napriek  tomu, 
že v sobotu odohral zápas za rezer-
vu B.Štiavnice. Za ďalšiu osobnosť 
nedele rád nominujem Jána Daub-
nera (Panáka), súčasného preziden-
ta FK Š.Bane. Bývalý hráč, dnešný 
funkcionár – prezident FK Š. Bane, 
13.5.2011 oslávil svoje 50.narode-
niny (k čomu mu srdečne blahože-
lám), nastúpil na záverečných 6’ v 
majstrovskom futbalovom zápase 
4.ligy. No a na záver treba poďako-
vať hráčom oboch mužstiev, že sa 

v derby zápase neznížili k nešpor-
tovým zákrokom, naopak svojimi 
výkonmi pripravili divákom pekné 
futbalové predstavenie.    
II. trieda sk. JUH 17.kolo    

B.Belá – O.Grúň  8:2 (4:1)
Prokaj – Kupček, Hanzlík (78’ Kle-

in), Palášthy, Selyem, Lukáč, Ivanič, 
Puškár (76’ Debnár), Látka (83’ Líška), 
Hankovič, Durbák

Hokejovým výsledkom sa skon-
čil zápas v B.Belej. O góly sa podeli-
li Látka 2, Ivanič 2, Puškár, Debnár, 
Hanzlík, Klein
Tabuľka 2.triedy:

Ďalšie futbalové výsledky: 

Dorast I. trieda: B.Belá – Lutila 3:3 
(0:1), góly: Lasab 2, Líška

Žiaci I. trieda: Š.Bane – V. Lehota 6:2 

(4:1), góly: Habosz 2, Malatinec, Kali-
šek, Neuschl, Pastier

Domáci si týmto víťazstvom už 3 
kolá pred skončením súťaže zaistili 
prvenstvo v súťaži!

Malý futbal: O.Grúň – B.Belá 1:2 (1: 
1)

Kto? S kým? Kedy?

II.trieda: 4.6. o 17.hod. S.Teplice 
– B.Belá, V.Lehota – B.Štiavnica B, 
Prenčov má voľno 

ROMAN KURUC

II.trieda 17.kolo: Derby v 
réžii domácich
Banská Štiavnica „B“ – Prenčov  4:0 

(1:0), góly:33’, 60’ Hanzlík P., 50’ Ha-

lát, 76’ Gazda

Kraják – Binder, Mališ, Žikla, Bo-
roška (72’ Gazda), Halát (50’ Macko), 
Hanzlík P., Pajerský, Majerský (68’ 
Kraľovič), Ferenčík, Kozárik (59’ Be-
ňadik)

Dolinský – chovan A., Beňovic B., 
Beňovic J., Brnák, Ferenčík (71’ Hron-
ček), Chovan M., Tomaška (53’Krajčo-
vič), Výboch

Očakávané derby prinieslo prie-
merný futbal, v ktorom hostia dr-
žali krok s naším „B“ len prvých 45’. 
2. polčas bol v réžii našich hráčov, 
z čoho vyťažili aj góly. V 33’ zbehol 
po pravej strane rýchlonohý Ko-
zárik, spätnou prihrávkou našiel 
Hanzlíka P., ktorý rozvlnil sieť. V 
50’ zvyšoval Halát po dorážke, keď 
prudká strela vypadla gólmanovi z 

koša. Najkrajší gól padol v 60’. Pa-
jerský ideálne našiel nabiehajúceho 
Hanzlíka P., ktorý krížnou bombou 
z vnútra 16-ky svojím 2. gólom už 
zvýšil na 3:0. Gólový účet uzavrel 
v 76’ Gazda, keď dotlačil loptu aj s 
obrancom za chrbát bezmocného 
brankára. V poslednom stretnutí 
celého ročníka na domácom tráv-
niku potvrdili domáci rolu favorita 
a bez problémov zvíťazili. U našich 
futbalových susedov prekvapila sla-
bá hra v 2. polčase, a tak výsledok 
hovorí za všetko. 
IV. liga dorast 23. kolo

Krupina – B.Štiavnica 5:2 (3:0), gól: 
56’

Szabo – Déneši, Ladický, Čík, Patan-
čok, Ferenčík, Rerich, Ducho (27’ Sovi-
nec), Šemoda, Židík, Lichner 

Naši dorastenci na ihrisku favo-
rita predviedli len priemerný fut-
bal, čo domáci jednoznačne využili 
v prvých 45’, keď strelili 3 góly a o 
výsledku bolo rozhodnuté. Aj keď 
v 2. polčase Sovinec znížil, zázrak 
sa nekonal a domáci jednoznačne 
zvíťazili. 
III. liga SŽ a MŽ 21.kolo

SŽ – Kremnica - B.Štiavnica 1:2 (3:1), 
góly: Petro, Prokaj 

MŽ – Kremnica - B.Štiavnica 2:2 
(0:1), góly: Horák, Sep

Kam na futbal?

IV. liga  dospelí 24.kolo 5.6. o 17 
.hod. B.Štiavnica – V. Blh, D.Strehová 
– Š.Bane

IV. liga dorast 24.kolo 4.6. o 14 hod. 
B.Štiavnica – V. Krtíš  

III. liga SŽ a MŽ 22.kolo 4.6. o 10 – 12 
hod. B.Štiavnica - Badín

II. trieda dospelí 18.kolo 4.6. o 17 
hod. V. Lehota - B.Štiavnica „B“

FUDO

ŠPORT

1. V. Lehota 15 12 2 0 55:7 39
2. B.Štiavnica B 15 9 2 4 38:23 29
3. B.Belá 15 8 3 4 36:19 27
4. H.Hámre 15 8 3 4 31:15 27
5. H.Beňadik 15 5 3 7 23:29 18
6. Prenčov 16 6 0 10 26:52 18
7. O.Grúň 15 5 2 8 30:41 17
8. M.Lehota 14 3 2 9 20:36 11
9. S.Teplice 14 2 0 12 20:57   6

1. Čierny Balog 23 17 2 4 63:27 53
2. FK Žiar nad Hronom 23 17 1 5 64:27 52
3. Prameň Kováčová 23 12 4 7 57:35 40
4. Bystrica - Podlavice 23 11 6 6 53:26 39
5. Hliník nad Hronom 23 12 3 8 65:46 39
6. FK 34 Brusno 23 12 3 8 41:28 39
7. SKLOTATRAN Poltár 23 10 5 8 42:32 35
8. Banská Štiavnica 23 10 4 9 31:36 34
9. Jednota Málinec 23 10 3 10 36:49 33
10. FC Slovan Divín 23 8 4 11 39:54 28
11. Štiavnické Bane 23 6 6 11 27:39 24
12. MFK Revúca 23 6 1 16 24:53 19
13. Veľký Blh 23 4 3 16 23:74 15
14. Dolná Strehová 23 2 3 18 22:61 9

V derby úspešnejší Štiavničania
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INZERCIA

Rekonštrukcie bytov – 
byt. jadier, 

murárske práce, 
omietky – maľovanie, 

vodoinštalácia, po-
dlahy – montáž, 

tel.č.: 0940 802 977

Obchodík so zdravou výživou
•Bezlepkové a Bio potravi-

ny•Kvitnúce čaje •27 druhov 
olejov za studena lisované 
•Medové sirupy a 100% šťavy-
•Detská a kojenecká Biovýživa 
•Produkty z Topinanbura

Dolná ul. (nad Kooperatívou)
Tel.č.: 0911 168 999

Hľadám ľudí pre betonár-
ske práce, ktorí sa vedia bez 

dozoru samostatne realizovať 
na stavbe Prac. zmluva al. 
dohoda. Taktiež ponúkam 

prácu pre brigádnikov od 18 
rokov, tel.č.: 0915 181 410


