
Dobrodružstvo objavovania kníh
Na Trojičnom námestí v historickej budove Bergerichtu sa 
spolu s pokladmi Mineralogického múzea nachádzajú aj 
poklady ľudského umu a ducha uložené v knihách. str.6

Štefultovská desiatka
26. mája sa na Štefultove konal 4.ročník atletických 
pretekov. Na štart sa postavilo 93 pretekárov z Poľska, 
Ukrajiny a Slovenska. str.11
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InzercIa

Festival kumštu, remesla a 
zábavy v Banskej Štiavnici 
sa v piatok 25.mája stal 
otváracím podujatím 
Župného leta. Letná turistická 
sezóna v Banskobystrickom 
samosprávnom kraji je teda 
otvorená. 

„Banskú Štiavnicu považujeme za 
perlu slovenských miest, a teda aj za 
perlu miest v našom kraji. Na výjazdo-
vom zasadnutí zastupiteľstva BBSK v 
tomto meste sme sa zaviazali, že bude-
me pomáhať propagácii Banskej Štiav-
nice. A otvorenie 5. ročníka Župného 
leta je jedným z krokov ako pomôcť tu-
ristickému rozvoju,” povedal riaditeľ 
Úradu BBSK Štefan Šulek.  •3.str.

Turistická sezóna otvorená

Tradičným Festivalom kumštu, 
remesla a zábavy odštartovala 
hlavná turistická sezóna v 
Banskej Štiavnici. O tom, že si 
aj v tomto roku bude z čoho 
vyberať, hovorí aj ponuka na 
prvú polovicu júna.

3. júna (nedeľa) sa od 19.00 
hod. uskutoční v Kultúrnom 
centre na Kammerhofskej uli-
ci predstavenie súboru Paradajz 
Pikčr Ilija a Odysea. 

Ak ste ho ešte nevideli, alebo na-
opak, máte chuť ho vidieť ešte raz, 
využite na dlhšiu dobu poslednú 

príležitosť. Štiavnickí ochotníci to-
tiž už čoskoro uvedú nové predsta-
venie a „antický sitcom s antibio-
tickými účinkami“ sa stane už len 
ďalším úspešným predstavením v 
histórii Paradajz Pičkr.

6. júna (streda) ... •3.str.

Pestrý jún nás pripraví 
na bohaté Kultúrne leto

Britský zbor, Paradajz Pikčr a Sitnianski rytieri ponúknu zážitok

Mestské 
zastupiteľstvo

V zmysle zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zria-
dení, v znení neskorších zmien 
a doplnkov, §-u 12 odst. 1 a §-u 
13 ods.4a) zvolávam zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Ban-
skej Štiavnici na deň 6. júna 2012 
(streda) o 13. hod. Zasadnutie sa 
uskutoční v zasadacej miestnos-
ti historickej radnice, prízemie 
č.dv. 4. Interpelácie občanov od 
15.hod. Srdečne pozývame!

Nadežda Babiaková,
primátorka mesta

Predajňa Cent 
na Drieňovej
V stredu 23.5.2012 o 13. hod. 
sa na sídlisku Drieňová 
otvorila zrekonštruovaná 
predajňa Cent (bývalé CBA). 
Na slávnostnom otváraní 
predajne sa zúčastnila aj 
primátorka nášho mesta Mgr. 
Nadežda Babiaková. Oslovili 
sme Ing. Vladimíra Kocúreka, 
viceprezidenta spoločnosti 
CBA Slovakia, s.r.o., Lučenec, 
a požiadali ho o rozhovor:

Pán viceprezident, aký bol dô-
vod zrekonštruovania predaj-
ne CBA na predajňu Cent?

Hlavným dôvodom zrekonštru-
ovania predajne CBA... •5.str.

Riaditeľ Úradu BBSK Ing. Štefan Šulek otvára Župné leto. foto michal kríž
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Nevyťažená železnica
Myslím si, že nie je dostatočne 

vyťažená železnica SR, čím by sa od-
bremenila aj prehustená doprava na 
cestných sieťach. Ďalej by sa zníži-
li náklady na opravy povrchov ciest, 
zvýšila by sa bezpečnosť a zlepšilo 
by sa životné prostredie. 

Pavel Heintz

Odpoveď: Ministerstvo dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja 
SR v rámci schváleného dokumen-
tu „Dopravná politika Slovenskej 
republiky do roku 2015“ rieši aj po-
diel železničnej dopravy pri prepra-
ve tovarov.

V 90. rokoch 20. storočia sa otvo-
ril európsky dopravný trh s výnim-
kou železničnej dopravy, preto je 
európska dopravná politika zame-
raná na riešenie tejto prioritnej 
otázky. Otvorením trhu železničnej 
dopravy sa očakáva najmä vytvo-
renie konkurenčného prostredia a 
zvýšenie podielu železničnej dopra-
vy pri preprave tovarov. Realizuje 
sa postupnou liberalizáciou medzi-
národnej nákladnej dopravy na že-
lezničnej infraštruktúre SR. Cieľom 
liberalizácie trhu železničnej pre-
pravy v podmienkach SR je vytvá-
rať podmienky na jej rast na celko-
vom objeme prepravených tovarov 
a osôb.

Nevyvážený rozvoj jednotlivých 
druhov dopravy odráža skutočnosť, 
že niektoré druhy dopravy sa lepšie 
prispôsobili rozsiahlym zmenám 
v ekonomike Európy a jej systému 
výroby. Priaznivejšie ekonomické 

podmienky na podnikanie (napr. 
nezahrnutie nákladov za použitie 
infraštruktúry v takom rozsahu ako 
u železničnej dopravy), flexibilita a 
schopnosť reagovať na požiadav-
ky modernej ekonomiky spôsobili, 
že cestná doprava získava rozhodu-
júci podiel na trhu. Jej prudký ná-
rast má však za následok konges-
cie na hlavných cestných trasách a 
v mestách s negatívnym dosahom 
na životné prostredie a zdravie ve-
rejnosti, vrátane ťažkých následkov 
cestných nehôd. 

Slovenská republika podporila 
minulý rok aj tzv. Bielu knihu - Plán 
jednotného európskeho dopravné-
ho priestoru do roku 2050. V doku-
mente bola podporená iniciatíva na 
nárast železničnej a vodnej dopravy. 
30 % cestnej nákladnej dopravy nad 
300 km by sa malo do roku 2030 
previesť na iné druhy dopravy, ako 
napr. na železničnú, či vodnú do-
pravu a do roku 2050 by to malo byť 
viac ako 50 %. Pomôcť by tomu mali 
efektívne zelené koridory nákladnej 
dopravy. Na dosiahnutie tohto cieľa 
je takisto potrebné vyvinúť vhodnú 
infraštruktúru. 

Do roku 2050 je plán ukončiť eu-
rópsku vysokorýchlostnú železnič-
nú sieť. Strojnásobiť do roku 2030 
dĺžku existujúcich vysokorýchlost-
ných železničných sietí a udržať 
hustú železničnú sieť vo všetkých 
členských štátoch. Do roku 2050 
by sa mala väčšina cestujúcich na 
strednú vzdialenosť prepravovať po 
železnici. Dušana Groskopová, 

Odbor pre vzťahy s verejnosťou

Odpovedáme 
občanom...28. mája

Redakčná rada VIO TV. Práca v  �
meste, individuálne pracovné 
stretnutia. Uskutočnilo sa za-
sadnutie Predstavenstva a Do-
zornej rady Nemocnica Banská 
Štiavnica, a.s. 

29. mája
Účasť na rokovaní Valného  �
zhromaždenia Asociácie hor-
ských sídiel Slovenska v Dol-
nom Smokovci. 
 

30. mája
Pracovná porada k projektom.  �
Zasadnutie Mestskej rady v 
Banskej Štiavnici. 

31. mája
Účasť na workshope "Potenci- �
ál využitia značky UNESCO pre 
záchranu zapísaných subjektov 
a rozvoj cestovného ruchu" v 
Ružomberku. 

1. júna 
Účasť na slávnostnom vyra- �
ďovaní absolventov Gymnázia 
Andreja Kmeťa v Banskej Štiav-
nici, spojenom s odovzdávaním 
maturitných vysvedčení. 

Andrea Benediktyová

Psičkári
Dňa 16.5.2012 o 20:10 hod. po-
čas pešej hliadkovej služby v Ban-
skej Štiavnici na sídlisku Drieňo-
vá hliadka MsPo zistila, že J.S. 
"venčí" svojho psa, pričom poru-
šila VZN č.3/2011 o podmien-
kach držania psov a neodstránila 
výkaly, ktorými pes znečistil ve-
rejné priestranstvo Uvedený prie-
stupok bol vybavený uložením 
blokovej pokuty a miesto bolo vy-
čistené. 
Obdobný priestupok hliadka MsPo 
zistila dňa 18.5.2012 o 08:30 hod. 
na sídlisku Drieňová, kde T.M. 
"venčil" svojho psa na Ul. L. Svobo-
du, pričom neodstránil psie výkaly. 
Priestupca T.M. bol za svoje kona-
nie postihnutý uložením blokovej 
pokuty a miesto vyčistil. 

Priestupky proti verejnému 
poriadku
Na základe podnetu obča-
nov hliadky MsPo vykonáva-
jú od 21.5.2012 zvýšený výkon 
hliadkovej služby na Križovat-
ke, a to hlavne v okolí 120-by-
tovky, OD-Billa a predajne Bala. 
Služba je zameraná na zabráne-
nie a zamedzenie, aby nedochá-
dzalo k znečisťovaniu verejné-
ho priestranstva, poškodzovaniu 
majetku, porušovaniu občian-
skeho spolunažívania a páchanie 
priestupkov na úseku verejného 
poriadku. 
Každé protiprávne konanie, kto-
rého občania sú svedkami, môžu 
oznámiť na linku 159. MsPo ďa-
kuje občanom za spoluprácu.
Vladimír Kratoš, náčelník MsPo

Informačné centrum Banská 
Štiavnica nájdete na Námestí 
sv. Trojice 6. Je otvorené denne 
od 9:00 do 17:00, v mesiacoch 
júl a august do 18:00. 

Služby Informačného centra čím 
ďalej tým viac využívajú aj občania 
nášho mesta. Ponúkame predpredaj 
všetkých vstupeniek cez Ticketpor-
tal, predpredaj lístkov na akcie orga-
nizované Mestom Banská Štiavnica. 

Stále máme lístky na festival Bažant 
Pohoda 2012. V Informačnom cen-
tre sa dajú zakúpiť hodnotné publi-
kácie o meste, suveníry, skameneni-
ny, minerály z celého sveta i z Banskej 
Štiavnice. Každý deň v mesiacoch júl 
a august ponúkame pre návštevní-
kov tzv. denné sprevádzanie, kde pú-
tavým rozprávaním ožijú staré ban-
skoštiavnické príbehy. Počas tohto 
leta by sme tiež radi zorganizovali 
tematické sprevádzanie. Touto ces-

tou by som chcel poprosiť čitateľov 
Štiavnických novín o návrhy, čo by 
malo byť témou tohto sprevádzania. 
Na základe vašich odporučení zabez-
pečíme kvalitného sprievodcu, ktorý 
záujemcov prevedie po miestach, na 
ktorých možno nikto z nás ešte ne-
bol, hoci sme nejakou uličkou denne 
chodili, ale nikdy sme si nevšimli nie-
čo výnimočné. Svoje námety posie-
lajte na ic@banskastiavnica.sk.

Libor Chmelíček

Ponuka informačného  
centra na letnú sezónu

Poďakovanie
Členovia Základnej a Okresnej 

organizácie telesne postihnutých 
touto cestou ďakujú štiavnickému 
Mestskému úradu a p. primátorke 
Mgr. Nadežde Babiakovej za spon-
zorovanie dopravy do Podhájskej. 
Za ideálneho slnečného a teplého 
počasia 29. mája takmer stovka 
občanov Štiavnice a okolitých obcí 
prežila príjemný oddychový a rela-
xačný deň v krásnom areáli týchto 
vyhľadávaných slovenských kúpe-
ľov.  Ivan Madara

Pozvánka
Srdečne pozývame dňa 2. júna 

na Ranč Nádej pri príležitosti 21. 
výročia firmy Binder spojený s 
Medzinárodným dňom detí a s 
priateľskými westernovými pre-
tekmi. Začíname o 10:30 proseb-
nou sv. omšou za blahorečenie bis-
kupa Michala Buzalku. Celebruje 
M.Kuffa. Info: 0911 806 499.
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•1.str. Festival sa koná v priesto-
roch Starého zámku už od roku 
1998. Podujatie prilákalo do Ban-
skej Štiavnice množstvo návštev-
níkov a ponúklo ukážky remeselní-
kov, šermiarskych skupín, divadlo, 
sokoliarov, párance i starozámoc-
ký guláš. Okrem už spomenutých 
atrakcií čakali na návštevníkov tvo-
rivé dielne, ryžovanie zlata, dre-
vený kolotoč, jazda na koni, Štiav-
nický Náco, prezentácia odborných 

škôl, sokoliari, výroba fajok, pre-
hliadka expozícií Starého zámku. 
„Festival dostal už občiansky preu-
kaz, má 15. rokov. Som veľmi rada, 
že si udržal svoje postavenie a ch-
cem poďakovať všetkým, ktorí sa po-
dieľajú na jeho príprave,” pozname-
nala primátorka Banskej Štiavnice 
Nadežda Babiaková. Návštevníci 
sa mohli zastaviť v stánku Sloven-
skej agentúry pre cestovný ruch, 
či v expozícii poľského vojvodstva 

Warmia – Mazury. Návštevníkom 
sa predstavili aj občianske združe-
nia Podpoľanie a Sebechleby. Festi-
val kumštu, remesla a zábavy bol v 
areáli Starého zámku otvorený po-
čas dvoch dní v piatok a v sobotu. 
Hlavným partnerom tohto poduja-
tia bolo Občianske združenie Ini-
ciatíva za živé mesto s partnerskou 
spoluprácou Slovenského banské-
ho múzea a mesta Banská Štiavni-
ca. Peter Hajnala

Turistická sezóna otvorená

•1.str. ...sa od 19:00 hod. sa 
bude konať druhý z trojice kon-
certov zborov z anglicky hovo-
riacich krajín. 

Zbor Royal Fre Singers pochádza 
z Veľkej Británie a má až 150 členov. 
Je jedným z najčastejšie koncertujú-
cich chorálnych spoločenstiev v Ang-
licku. Viacerí zo zakladajúcich členov 
v ňom stále aktívne pôsobia. V počte 
60 členov tento zbor navštívi Sloven-
sko prvýkrát vo svojej histórii.

Zbor pravidelne každé dva roky 
opúšťa Britské ostrovy a vyráža na 
koncertné turné do iných častí Eu-
rópy, kde v najkrajších katedrálach, 
kostoloch a koncertných sieňach 
predstavuje publiku svoj repertoár. 
Takto zbor v posledných dvoch ro-
koch vystúpil v Belgicku, Nemecku, 

Holandsku, Maďarsku, Bielorusku, 
Portugalsku, Rusku, Litve, Lotyš-
sku, Estónsku, Španielsku, Nórsku, 
Českej republike, Rumunsku, Írsku 
a Poľsku.

Zbor je jedinečný svojím zame-
raním na diela velikánov klasickej 
hudby, akými sú napríklad Mozart, 
Verdi, Dvořák, Haydn. Vystúpenia 
Royal Free Singers sú nielen kon-
certmi, ale aj nevšednou príležitos-
ťou na stretnutie členov nášho mes-
ta s inou komunitou zo zahraničia. 
Práve prostredníctvom takýchto vy-
stúpení sa zboru darí zvyšovať záu-
jem verejnosti o nové umelecké a 
duchovné zážitky.

Pre veriacich ešte pripomenieme, 
že zbor vystúpi aj počas omše, ktorá 
sa začne o 18:00 hod.

9. júna (sobota) bude patriť 
rytierom. 

A nie hocijakým, ale sitnian-
skym. Pri jazere Počúvadlo sa totiž 
od 13.00 hod. uskutoční ďalší roč-
ník akcie Budenie Sitnianskych 
rytierov. Aj v tomto roku bude 
akcia venovaná najmä deťom, pre 
ktoré vystúpi známy detský pes-
ničkár Viktor Guľváš, skupina his-
torického šermu Vir Fortis a za-
bávač Erik. Okrem toho sú pre ne 
pripravené rôzne súťaže a hry a iné 
prekvapenia. Ak teda máte chuť 
venovať deťom príjemnú zábavu a 
oddych na čerstvom vzduchu, urči-
te si naplánujte cestu k jazeru Po-
čúvadlo a otvorte tak spolu s nami 
symbolicky jeho sezónu.

Rastislav Marko

Pestrý jún nás pripraví ...

Miesto výkonu LSPP: Bratská  -
17, Banská Štiavnica
Čas vykonávania: soboty, nedele  -
a sviatky 7:00 – 7:00 nepretržite
Prevádzkovateľ: Nemocnice a  -
polikliniky, n.o., Záhradnícka 
46, Bratislava

Poskytovateľ, ktorý poskytuje 
všeobecnú ambulantnú starost-
livosť v špecializačnom odbore 
všeobecné lekárstvo, je povinný 
vykonávať lekársku službu pr-
vej pomoci pre dospelých podľa 
rozpisu určeného samosprávnym 
krajom (§ 79 ods. 1 písm. v) zá-
kona č. 579/2004 Z.z. o poskyto-
vateľoch zdravotnej starostlivos-
ti, zdravotníckych pracovníkoch, 

stavovských organizáciách v zdra-
votníctve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení ne-
skorších predpisov. V prípade, že 
poskytovateľ nemôže z vážnych 
dôvodov lekársku službu prvej 
pomoci vykonať, je povinný za-

bezpečiť si poskytovateľa, ktorý 
službu vykoná (náhradu) a vopred 
túto skutočnosť oznámiť držite-
ľovi povolenia na prevádzkovanie 
ambulancie LSPP pre dospelých 
(prevádzkovateľovi LSPP).

Ľudmila Lysinová

Rozpis lekárskej služby prvej 
pomoci pre dospelých

Dátum Názov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

2. júna ADAMOVICOVA, s.r.o.

3. júna MUDr. Kindernayová Dana

9. júna MUDr. Gubricová Hana

10. júna MEDPROM, s.r.o.(MUDr. Vacval)

16. júna Nemocnice a polikliniky, n.o, Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom (MUDr. Suja)

17. júna MUDr. Luptáková Eva

23. júna Nemocnice a polikliniky, n.o, Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom (MUDr. Ko-
váčiková)

24. júna MUDr. Ferjančiková Oľga

30. júna Ambulancia – MUDr. Daniela Burdová s.r.o.

Krádež
Poverený príslušník Obvodné-
ho oddelenia PZ v Banskej Štiav-
nici dňa 21. mája 2012 vzniesol 
obvinenie osobe V.D. za trestný 
čin krádež, ktorú menovaný vy-
konal v dobe od 21:00 hod. dňa 
6. februára 2012 tak, že sa vlá-
mal do objektu Zberných surovín 
na Ul. A.T. Sitnianskeho v Ban-
skej Štiavnici, odkiaľ odcudzil 182 
kg medi a 32 kg antikory. Záro-
veň bol podaný návrh na Okresnú 
prokuratúru v Žiari nad Hronom 
na vzatie osoby do väzby, vzhľa-
dom na to, že osoba pokračova-
la v páchaní majetkovej a násil-
nej trestnej činnosti, kde návrhu 
bolo vyhovené a sudca Okresné-
ho súdu v Žiari nad Hornom vzal 
menovaného do väzby. 

Krádež
Poverený príslušník Obvodného 
oddelenia PZ v Banskej Štiavnici 
začal trestné stíhanie pre trestný 
čin krádež, ktorú vykonal dopo-
siaľ nezistený páchateľ v nočných 
hodinách dňa 23. až 24. mája 
2012 v obci Beluj, kde odcudzil 3 
ks propán-butánových fliaš z ple-
chovej skrine pri objekte potravín 
Jednota Coop, čím spôsobil ško-
du vo výške 180,70 eur. Po pácha-
teľovi polícia pátra.
Vladimír Fábry, riaditeľ OOPZ BŠ

Blahoželanie
V dňoch 

22.-25.mája 
2012 sa na 
Medzinárod-
nom strojár-
skom veľtr-
hu v Nitre 
konali Maj-
s t r o v s t v á 
S l o v e n s k a 
v zručnosti 
vedenia vy-

sokozdvižných motorových vo-
zíkov, ktoré organizovala Sloven-
ská spoločnosť pre manipuláciu  
s materiálom - logistika. Na uve-
dených majstrovstvách sa zú-
častnil p. Peter Kaločai, ktorý pô-
sobí v našej obci. Reprezentoval 
našu obec a umiestnil sa na pek-
nom 2.mieste, za čo mu ďakuje-
me a srdečne blahoželáme.

Mária Kašiarová
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V pondelok spôsobili v centre 
mesta malý rozruch dvaja 
turisti. Lukáš Latinák a Robo 
Jakab (známi z Partičky) 
prechádzali mestom s 
ruksakmi na chrbte. Okoloidúci 
ich zastavovali a prosili ich o 
autogramy, ale aj oni zasta-
vovali okoloidúcich, hlavne 
dievčatá... 

Zastavili sa v Kammerhofe, pri 
mreži lásky, navštívili aj Dielnič-
ku v Slovenskom banskom múzeu, 
kde s deťmi piekli chlebík. Večer sa 
k nim na koncerte Zdenky Pred-
nej v ArtCafe pridali aj Juraj Kem-
ka a Marian Miezga. To všetko na-
táčala TV Markíza. Vznik programu 
Vo štvorici po... Slovensku iniciova-
la Slovenská agentúry pre cestovný 
ruch, cieľom je netradičným spôso-
bom predstaviť slovenskému divá-
kovi obľúbené turistické destiná-
cie Slovenska. „Miesta, ktoré majú 
chlapci navštíviť, odporučila naša 
organizácia“ hovorí Igor Kuhn, ria-
diteľ OOCR Región Banská Štiavni-
ca, „aby diváci videli skutočne to, čo 
im v súlade s našou stratégiou po-

trebujeme „predať“. Naše požiadav-
ky potom tvorcovia zapracovali do 
scenára. Okrem Štiavnice navštívi-
li Múzeum Svätý Anton, Kemka a 
Miezga zasa Štiavnické Bane. Vie-
me, že seriál bude mať veľkú sle-
dovanosť, bude to úspech, ktorý sa 
odrazí v záujme o destináciu. Rov-

nako sme spolupracovali na progra-
me Toulky po Čechách a Slovensku, 
ktorý bude štáb ČTV2 v júni v Štiav-
nici nakrúcať o.i. tajchy, baňu a faj-
kársku dieľňu a v Hodruši-Hámroch 
povestnú čipku. Tento program do-
sahuje sledovanosť okolo milióna 
divákov.“ Igor Kuhn

aktualIty

V rámci projektu Comenius 
– partnerstvá škôl navštívili 
v dňoch 7. až 12. mája 2012 
žiaci Gymnázia A. Kmeťa 
Francúzsko. Päť dní strávili v 
meste Agen neďaleko hraníc 
so Španielskom, kde spolu s 
partnermi z Francúzska, Portu-
galska, Poľska, Španielska a 
Macedónska rozvíjali aktivity 
projektu „Šport vo všetkých 
jeho podobách“.

Toto stretnutie bolo vyvrchole-
ním ich spoločnej trojročnej práce 
a bolo zamerané na rozvoj športo-
vých aktivít s dôrazom na národné 
športy jednotlivých partnerských 
krajín. Žiaci tri dni športovali v pre-
krásnom športovom areáli a v oko-
lí mesta Agen a ich športové zápo-
lenie vyvrcholilo mini olympijskými 
hrami a slávnostným vyhodnote-
ním všetkých predchádzajúcich ak-
tivít projektu.

Okrem športových aktivít žia-
ci mali možnosť spoznávať krásy a 

pamiatky mesta Agen, prezentovať 
svoj talent a nadanie, komunikovať 
vo viacerých cudzích jazykoch, nad-
väzovať nové priateľstvá. Posledný 
deň venovali návšteve a prehliadke 
hlavného mesta Francúzska – Parí-
ža.

Počas troch rokov trvania projek-
tu a štyroch medzinárodných stret-
nutí v Portugalsku, Poľsku, Špa-
nielsku a Francúzsku vznikli medzi 
žiakmi priateľstvá, ktoré majú silu 
pretrvať aj v budúcnosti.

Renáta Mikulášová

Žiaci Gymnázia A. Kmeťa spoznávali francúzske mestá Agen a Paríž

Šport vo všetkých podobách

Naši gymnazisti vo Francúzsku. foto renáta mikulášová

Výberové 
konanie

Obec Svätý Anton, podľa usta-
novenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. 
z. o štátnej správe v školstve a škol-
skej samospráve a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a § 5 zákona 
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo 
verejnom záujme v znení neskor-
ších predpisov vyhlasuje výberové 
konanie na obsadenie funkcie ria-
diteľa Základnej školy s materskou 
školou Svätý Anton 47.

Predpoklady na výkon karié-
rovej pozície riaditeľ školy sú sta-
novené v § 6 zákona č. 317/2009 
Z. z. o pedagogických zamestnan-
coch a odborných zamestnancoch 
a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.

Požadované kvalifikačné pred-
poklady, iné kritériá a požiadavky a 
zoznam požadovaných dokladov je 
zverejnený na internetovej stránke 
obce Svätý Anton www.svatyanton.
sk a v úradných tabuliach obce.

Písomnú žiadosť o zaradenie do 
výberového konania spolu s poža-
dovanými dokladmi je potrebné 
doručiť do 15. 06. 2012 do 1300 
hodiny na adresu: Obecný úrad 
Svätý Anton č. 34.

Jozef Baranyai

Vo štvorici v Štiavnici

Latinák, Miezga, Kuhn, Kemka, Jakab. foto archív autora

Rada OOCR
Rozhodnutím ministra dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja SR 
Jána Počiatka bol dňa 23.5.2012 
riaditeľ OOCR Región Banská 
Štiavnica Igor Kuhn vymenovaný 
za člena Rady SACR, ktorá je po-
radným a kontrolným orgánom 
ministra pre otázky činnosti a hos-
podárenia SACR. Jedenásťčlen-
ná Rada je novým orgánom, ktorý 
vznikol podľa zákona č. 91/2010 
Z. z.. Rada okrem iného schvaľu-
je a odvoláva riaditeľa SACR, posu-
dzuje strategické materiály SACR, 
finančný rozpočet, implementácie 
štrukturálnych fondov a iné dôle-
žité materiály. Kuhna a troch ďal-
ších delegátov do Rady nominova-
li ostatní riaditelia OOCR za celé 
Slovensko. Prostredníctvom člen-
stva v Rade bude možné do propa-
gácie Slovenska presadiť Štiavnicu 
a okolie v takej miere, aká jej prá-
vom náleží, a ovplyvňovať aj za-
meranie štrukturálnych fondov 
pre nasledujúce programové obdo-
bie 2014 - 2020.

Igor Kuhn
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Slovensko uplynulého týždňa 
žilo v znamení maturitných 
skúšok. Ani SPŠ Samuela 
Mikovíniho nebola výnimkou. 
Status výnimočnosti prináleží 
obhajobám praktických 
maturitných prác v odbore 
Konzervátorské a reštaurá-
torské práce - zameranie na 
papier, staré tlače a knižné 
väzby vďaka hosťom, ktorí 
poctili svojou prítomnosťou 
maturitné skúšky. 

Osobnosťou v knihárskom sve-
te najuznávanejšou je pán Ivan Ga-
lamboš, hlavný reštaurátor Sloven-
ského národného archívu, jeden zo 
zakladateľov Komory reštauráto-
rov a vzácny hosť svetových kni-
hárskych konferencií (naposledy 
bol hlavným hosťom na reštaurá-
torskom kongrese v Mexiku), Na-
vrhuje a tvorí unikátne umelecké 
knižné väzby - napr. Knihu hostí 
slovenských prezidentov, reštauru-
je najcennejšie rukopisné pamiat-
ky (napr. hlaholské Kyjevské listy, 
či Život sv. Konštantína a Život sv. 
Metoda). Prezident SR udelil Ivano-

vi Galambošovi štátne vyznamena-
nie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za 
významný prínos v oblasti reštau-
rovania historických dokumentov a 
umeleckých diel. Druhým čestným 
hosťom bol Mgr.art Štefan Kocka, 
zakladateľ a garant nášho ojedine-
lého odboru na Slovensku. 

Štvrtáci sa tak ocitli pred najeru-
dovanejšou maturitnou komisiou 
v histórii odboru, ktorý funguje od 
škol. r. 1995/96. Študenti prezen-
tovali na maturitnej skúške dve 
zreštaurované knižné väzby, kto-
ré patria Gemersko-malohontské-
mu múzeu v Rimavskej Sobote, s 
ktorým úspešne spolupracujeme už 
niekoľko rokov. Študenti predstavi-

li knihy pred reštaurovaním, vo fo-
todokumentácii mali zachytený aj 
priebeh reštaurovania a konečný vý-
sledok bol vystavený v maturitnej 
triede. Prezentáciu mali pripravenú 
v powerpointe. Okrem toho sa pred-
stavili aj vlastnou výtvarne spraco-
vanou knihou, skicárom, či zaujíma-
vým artefaktom. Pán I. Galamboš, u 
ktorého mnohí študenti absolvova-
li aj povinnú odbornú prax, vyjadril 
spokojnosť s maturitnými prácami, 
miestami aj polemizoval , čo študen-
tov posunulo v ich odbornom vývi-
ne. Tohtoročné maturitné skúšky sa 
stali ojedinelými a o to cennejšími 
pre daný umelecký odbor i pre našu 
školu.  Beata Chrienová

•1.str. ...na sídlisku Drieňová bolo 
pripraviť zákazníkom nové príjem-
né a kultúrne prostredie. Zrekon-
štruovaným objektom im zároveň 
chceme poďakovať za priazeň a za 
ich nákupy.

Čo sa nachádza v bývalých 
priestoroch, čo sa zmenilo, pri-
budlo, aký sortiment?

Sortiment supermarketu CENT 
sme rozšírili o čerstvé mäso, čerstvo 
vypekaný sortiment pekárenských 
výrobkov. Vytvorili sme špeciálnu 
sekciu „Detský svet“, kde sme na 
jednom mieste v predajni umiest-
nili položky, určené pre bábätká a 
deti. Ďalšou novou sekciou je „ Exo-
tická a stredomorská kuchyňa“ – 
ponúkame špeciality, ktoré gazdin-
ky môžu úspešne použiť vo svojej 
kuchyni. Rekonštrukciou objektu 
sme vytvorili nové priestory, v kto-
rých bude predávaný textilný sorti-
ment, herňa a bankomat. Už skôr 
sme umiestnili v objekte supermar-
ketu lekáreň Dr.Max.

Koľko zamestnancov má súčas-

ná prevádzka, pribudnú aj ďalší 
zamestnanci?

Stav zamestnancov v prevádzke 
je nezmenený, ich počet je 21. 

Čím by ste chceli prilákať svojich 
bývalých i nových zákazníkov?

Našich zákazníkov si vážime,  
chceme ich prilákať trvalou a širo-
kou ponukou čerstvého sortimen-
tu, najmä mliečnych, pekárenských 
a mäsových výrobkov, ovocia a zele-

niny. Chceme, aby v obchode vždy 
našli a kúpili to, čo potrebujú. Sa-
mozrejme, nezanedbateľným je 
nový moderný dizajn, atmosféra, 
nový estetický duch predajne, ktorý 
dúfame, že zákazníkov zaujme.

Čo by ste chceli odkázať zákaz-
níkom a Banskoštiavničanom?

Prajeme im príjemný nákup v no-
vom supermarkete CENT.

Michal Kríž

aktualIty

Personál predajne Cent spolu s primátorkou mesta. foto michal kríž

Tohtoroční maturanti SPŠ S.Mikovíniho. foto beata chrienova

Maturity - skúška dospelosti

Štiavnické noviny
anketa

Opýtali sme sa niekoľ-
kých maturantov na ich bez-
prostredné pocity po zložení 
skúšky dospelosti.

„Asi začnem písať básne!!! (smiech). 
Je to úžasná radosť a úľava, aj keď 
ma ešte čakajú prijímačky na výš-
ku.” Jakub K.

„Cítim rozmarín...” Patrik M.

„Cítim radosť a smäd! Už je koniec a 
je mi jasné, že to, čo som tu zažil, už 
nikdy nikde nezažijem.”

Radoslav G.

„Sloboda, voľnosť, som ďalší nezá-
vislý občan SR, ktorý sa môže pri-
hlásiť na úrad práce, ale v tejto chví-
li som veľmi šťastná.” Janka K.

„Je za mnou krásna etapa života a 
napriek veľkej radosti viem, že mi 
budú chýbať kamaráti, Štiavnica a 
jej okolie.” Lubomír P.

„Šťastie, radosť, pokoj na duši. A je 
to vôbec pravda? Ešte tomu stále ne-
verím!” Daniel M.

„Som šťastný, voľný ako vták a ne-
mám slov!” Michal K.

„Až teraz sme si uvedomili, ako nás 
mali naši profesori radi, chceli nám 
len dobre, celí sa nám odovzdávali.
Len my sme to ešte nevedeli pocho-
piť. Cítim vdačnosť.” Tomáš V.

„Mal som strach a zároveň šťastie pri 
losovaní otázok, takže som si svoje 
známky obhájil. A čo cítim? Obrovskú 
radosť a teším sa na leto!” Jakub H.

Janka Bernáthová

Predajňa Cent na Drieňovej

Epigram  
Nade Kvakovej
Filozof
Mne na živote nezáleží, 
šomre, tajne repce.
Mne na živote nezáleží, 
nech si zomrie, kto chce!

Myšlienka dňa
„Je ťažké vzoprieť sa vlastnému osu-
du, ale len človek ktorý to dokáže, do-
káže skutočne bojovať za svoj život.“

Michal Boháč 
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Dobrodružstvo objavovania kníh
Na Trojičnom námestí v 
historickej budove Bergerichtu 
sa spolu s pokladmi Mineralo-
gického múzea nachádzajú aj 
poklady ľudského umu a ducha 
uložené v knihách. Prinášame 
vám rozhovor so sympatickým 
majiteľom Antikvariátiku Bc. 
Tomášom Lazarom.

 ŠN: Kedy ste sa rozhodli zasvä-
tiť svoj život knihám ?

Tomáš Lazar (TL): Knihy som 
mal vždy nesmierne rád. Popri štú-
diu na vysokej škole v Liberci som 
postupne objavoval čaro antikvariá-
tu pána Fryča. Najskôr len ako náv-
števník, neskôr ako brigádnik, a po 
ukončení štúdia už ako kmeňový za-
mestnanec. Tajomné čaro starých 
kníh mi otváralo nové obzory. Naučil 
som sa ich nielen spoznávať, ale po-
stupne som prenikal aj do tajomstiev 
obchodu. Nádherným poslaním an-
tikvariátu je dať knihám druhú šan-
cu, aby potešili aj iných.

Prečo ste sa rozhodli pre an-
tikvariát práve v srdci Banskej 
Štiavnice?

TL: Každý človek sa niekedy ocit-
ne pred otázkou, čo ďalej v živote. 
My sme sa s manželkou rozhodli vrá-
tiť späť do Štiavnice a všetko dobré, 
čo sme sa naučili, priniesť sem. Ľu-
dia, ktorí sa tu rozhodnú žiť dobro-
voľne, vnímajú špecifickú atmosfé-
ru tohto mesta. Aj keď by mohli žiť a 
pracovať kdekoľvek na svete, oni prí-
du práve sem, hľadajúc tu niečo krás-

ne a tajomné.

Váš obchod pripomína kráľov-
stvo, v ktorom zastal čas a aj 
mnohí návštevníci sa v ňom radi 
,,pozabudnú“. Odkiaľ získavate 
všetky tie knižné skvosty ? 

TL: Kupujem ich od ľudí, ktorí už 
o ne nemajú záujem, alebo ich nema-
jú kam umiestniť, alebo ich nejakým 
spôsobom ,,zdedili“ a nevedia, čo s 
nimi. Mnohé knihy doslova zachra-
ňujem v hodine dvanástej. Nie je nič 
smutnejšie, ako keď sa kniha vyho-
dí. Neraz ide o vzácne kúsky, ktoré 
by ich majiteľ mohol výhodne pre-
dať alebo niekomu darovať Pri svo-
jej práci veľa cestujem, a to nielen po 
Slovensku. Ak je to možné, snažím sa 
kúpiť a vrátiť späť knihy, mapy a gra-
fiky, ktoré sem patria. Každý kúsok v 
antikvariáte má svoju históriu. Nie-
kedy aj malá záložka, označený text, 
autogram, alebo venovanie, dovo-
lí nahliadnuť do života človeka, kto-
rý mal k tej knihe vzťah a dotýkal sa 
jej pred nami. Príbehy ľudí a kníh sú 
veľmi zvláštne. Niektorí ich zbierajú, 
ale nečítajú. Považujú ich za predmet 
zberateľskej vášne, alebo dekorácie. 
Iní ich čítajú aj viackrát, hľadajú v 
nich hĺbku myšlienok, iný preklad, 
iné vydanie, jemné drobnosti, kto-
ré ich robia vzácnymi. Je to neustále 
dobrodružstvo objavovania. Ale ku-
pujem aj úplne nové knihy.

Aká najvzácnejšia kniha Vám 
prešla rukami?

TL: Mal som v rukách jedinečné 

prvotlače spred 15. storočia, aj kni-
hu, ktorej sú na svete len tri exem-
pláre. No rozdiel medzi hodnotou a 
cenou je veľmi ošemetný. V obcho-
de je to v prvom rade otázka dopy-
tu, ale aj etiky, preto spolupracujeme 
s Národnou knižnicou, ktorej sme 
prednostne ponúkli mnohé vzácne 
exempláre.

Ako hodnotíte záujem ľudí o 
knihy v súčasnosti? 

TL: Číta sa menej, ale ja stále ve-
rím v ,,znovuobjavenie“ kúzla a pô-
vabu klasickej knihy. V rámci budovy 
Mineralogického múzea, s ktorým 
máme vynikajúcu spoluprácu, ponú-
kame okrem kníh aj historické mapy 
a rytiny. Pre mnohých návštevní-
kov Berggerichtu je náš antikvariát 
príjemnou zastávkou a dá sa pove-
dať, že plní kritérium kultúrnej in-
štitúcie. Zimnú sezónu plánujeme 
spestriť rôznymi čitateľsky pútavý-
mi podujatiami. Popri klasickom ka-
mennom obchode zaznamenávame 
veľký záujem o predaj cez internet.

Aj populárna debnička s nápi-
som ,,Knihy zdarma“ je súčasťou 
obchodného tajomstva?

TL: Koho by nepotešil darček? 
Verím, že ľudia ocenia prejav dob-
rej vôle a nebudú si zaťažovať svedo-
mie braním niečoho, čo im nepatrí. 
Žiaľ, aj to sa nám stáva. Tá debnič-
ka je magická, čokoľvek do nej dáme, 
všetko zmizne. Ale som rád, pokiaľ si 
ľudia tie knihy aj prečítajú.

Janka Bernáthová

MUDr. Viera Romanová, rod. Horáková 
Pán profesor PhDr. Karol 
Horák, CSc., môj priateľ, 
ma poctil návštevou u mňa 
doma v Banskej Štiavnici . 
Zaspomínali sme si na školu, 
spolužiakov a venovali zopár 
spomienok aj rodine. Poroz-
prával som mu aj o pripravo-
vanej knihe Banskoštiavnické 
zdravotníctvo a tu Karol 
spomenul aj svoju sesternicu, 
MUDr. Vierku Horákovú. 
Požiadal som ho, aby napísal 
o sesternici životopis a priložil 
aj fotku.

Pre čitateľov Štiavnických novín 
si dovoľujeme zaspomínať na pani 
doktorku. 

MUDr. Viera Romanová, rodená 

Horáková, sa narodila 25.8.1933 v 
Banskej Belej v rodine učiteľa – spi-
sovateľa Jozefa Horáka, ktorý učil 
v Teplej, v Antole, v Štefultove a v 
Banskej Štiavnici. Detstvo prežila v 
Teplej. V Banskej Štiavnici absolvo-
vala gymnázium (1949-1952) a po-
kračovala v štúdiu na Lekárskej fa-
kulte v Košiciach, odkiaľ prešla v 
roku 1954 na Fakultu dětského lé-
kařství Karlovej univerzity do Pra-
hy, kde promovala v roku 1958 a zís-
kala špecializáciu detské lekárstvo.

Ako detská lekárka začala pôso-
biť v Bánovciach nad Bebravou a po 
troch mesiacoch pokračovala v práci 
ako sekundárna lekárka v Krajskom 
detskom ústave v Prešove. Po zís-
kaní atestácie z pediatrie v r.: 1968 
II. stupňa pracovala ako obvodná 

lekárka v Prešove a okolí. Od roku 
1970 sa začala venovať detskej aler-
gológii a klinickej imunológii v det-
skom veku. 

Bola prvá atestovaná detská aler-
gologička vo Východoslovenskom 
kraji, vychovala mnohých detských 
alergológov v tomto regióne. V tej-
to profesii pracovala až do konca 
svojho života. Zomrela 1.04.1999 
a je pochovaná v Prešove. Mala dve 
dcérky: Máriu (1960), stredoškol-
ská profesorka fyziky a matema-
tiky a Ľubomíru (1965) – lekárka 
– anestéziologička. Bola vydatá za 
PhDr. Michala Romana, CSc., ktorý 
pracoval na FF UPJŠS v Prešove. 

Pripravované do knihy Ban-
skoštiavnické zdravotníctvo. 

Vladimír Poprac

Z rozprávky 
do rozprávky

Obec Svätý Anton, Múzeum 
vo Svätom Antone, Ministerstvo 
kultúry SR Vás pozýva na 3. roč-
ník celoregionálneho dňa detí pod 
Sitnom „Z rozprávky do rozpráv-
ky“, ktorý sa uskutoční 1. a 2. júna 
2012 vo Svätom Antone. 

Program podujatia:
1.6.2012 – piatok 

(organizované predstavenia pre  -
ZŠ a MŠ, ale aj pre širokú verej-
nosť)
8:00 – jazdenie na koníkoch –  -
park kaštieľ
9:00 – výcvik policajných psov –  -
park kaštieľ
10:30 – Vesmírni hrdinovia  -
(Creative show) – nádvorie 
kaštieľa – pouličná scifi-show 
pre deti aj dospelých, cena: 4,- 
eur/4 KP (v cene je zahrnuté – 
predstavenie, doprava, jazda na 
koni, výcvik psov), cena: 2,50 
eur (pre MŠ – v cene je zahrnu-
té predstavenie a doprava)

2.6.2012 – sobota
13:00 – Zachráňme Kvinga –  -
Divadlo Maska (pôvodné diva-
delné predstavenie pre malých 
aj veľkých)

Vstupné: v predpredaji 2,-; v deň 
podujatia 3,-.  Organizátori

Deň 
modelárov 

1. letecko-modelársky klub Ban-
ská Štiavnica vás pozýva do obce 
Svätý Anton – futbalové ihrisko 
na letecko – modelárske poduja-
tie Ampér 2012, ktoré sa bude ko-
nať 2.6.2012 od 9:00 – 18:00. Uvi-
díte: modely lietadiel, vrtuľníkov 
a rôzne iné lietajúce stroje, ktoré 
vám predvedú modelári z rôznych 
kútov Slovenska. Na vašu účasť sa 
teší 1. LMK Banská Štiavnica.
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oznamy, pozvánky
spomienky

oznamy

8. ročník Harabúrd
Obľúbený bazár (ne)potrebných 
vecí „Haraburdy“ pozýva svo-
jich darujúcich, predávajúcich i 
kupujúcich priaznivcov do ná-
dvoria Kammerhofu 1. - 2.júna, 
6. – 7. júla, 3. - 4. augusta a 7. - 
8.septembra. Info: 045/6949451, 
enviro@muzeumbs.sk

Na pozvanie bratislavských 
klubov dôchodcov sa 
štiavnickí seniori zúčastnili 
zájazdu do Bratislavy, ktorý 
zorganizovali vedúce klubov 
– p. Borošková za klub č.1 a 
p. Dobrovodská za klub č.2 
zo Štefultova. Cestovali sme 
najluxusnejším autobusom 
Európy z FC Barcelona. 
Zastavili sme v motoreste 
Zeleneč a pochutnali si na 
dobrotách – pagáčoch a 
rožtekoch, ktoré pripravil klub 
č.1.

Vystúpili sme v osobnom prísta-
ve na Dunaji pri Slovenskom ná-
rodnom múzeu, odkiaľ viedla naša 
cesta na MsÚ Staré Mesto, kde nás 
privítala starostka p. Rosová, kto-
rá zdôraznila vo svojom príhovore, 
že obe mestá – Banská Štiavnica i 

Bratislava sú členmi Združenia his-
torických miest. Prítomní si pripili 
na ďalšiu spoluprácu. Nasledovala 
prehliadka Primaciálneho paláca, 
kde naši dôchodcovia obdivovali 
benátske zrkadlá, Zrkadlovú sálu, 
Kaplnku sv. Ladislava a tapisérie – 
gobelíny, ktoré sú svetovým uniká-
tom. Sú na nich výjavy z legendy O 
nešťastnej láske Héry a Leandro-
sa. Boli vyrobené v manufaktúre 
v Londýne. Naši seniori si prezreli 
aj červený salón, kde prijímajú za-
hraničných štátnikov. Medzi nimi 
bola anglická kráľovná a princezná 
Diana. Samotný primaciálny pa-
lác dal postaviť kardinál Batányi 
v roku 1781 a patrí medzi skvos-
ty architektúry. Po jeho prehliad-
ke sme sa presunuli popri Múzeu 
J.N.Hummela, Poľskom inštitúte 
a hoteli Kyjev na Cintorínsku uli-
cu. V pivárni Budweiser sme mali 

chutný obed, po ňom sme odišli 
do Klubu dôchodcov na Karadži-
čovej ulici, kde nás privítala ve-
dúca Klubu dôchodcov. V kultúr-
nom programe vystúpil so svojou 
básňou „Pozdrav Bratislave“ Milan 
Štencl a so svojou tvorbou aj Jo-
zefa Pšenicová, obaja z KD Šteful-
tov. K dobrej nálade prispela Má-
ria Petrová svojimi vtipmi a členky 
klubu č.1 svojimi štiavnickými 
piesňami. Potom sme sa prešli po 
Dunajskom nábreží a vo večerných 
hodinách sme sa vrátili do Banskej 
Štiavnice. Treba ešte zdôrazniť 
skutočnosť, že seniori sa zúčastni-
li aj slávnostného uvítania našich 
strieborných hokejistov a ich tri-
umfálneho prejazdu bratislavský-
mi ulicami. Mnohých našich seni-
orov ste mali možnosť vidieť aj na 
televíznych obrazovkách.

Milan Štencl

Zájazd seniorov do Bratislavy

D ň a 
28.5.2012 
uplynulo 5 
rokov, čo 
nás navždy 
opustil náš 
otec a sta-
rý otec Vincent Halčák. Tí, 
ktorí ste ho poznali, venujte 
mu, prosím, spolu s nami ti-
chú spomienku. Spomínajú 
syn Vladimír s rodinou.

„Sú chvíle, 
ktoré ťažko 
prežívame, 
sú okamihy 
na ktoré tisíc 
krát spomí-
name. Már-
ne Ťa naše oči všade hľadajú, 
márne po tvári slzy stekajú. 
Ako Ti z očí žiarila iskra a dob-
rota, tak nám budeš chýbať do 
konca života.“ 
Dňa 30.5.2012 uplynuli 4 
roky, čo nás navždy opus-
til náš milovaný syn, otec, 
manžel, brat, švagor, príbuz-
ný a priateľ Ľubomír Hrn-
čiar. Tí, ktorí ste ho poznali, 
spomínajte s nami...

Ďaku jeme 
všetkým prí-
b u z n ý m , 
pr iateľom 
a známym, 
ktorí sa dňa 
22. mája 
2012 prišli rozlúčiť s našim 
otcom, starým a prastarým 
otcom Imrichom Antalom. 
Ďakujeme za dôstojnú roz-
lúčku p. primátorke Mgr. Ba-
biakovej, p. Simonidesovej, 
p. Gregussovi, p. Turčanovi 
a pohrebnej službe Requiem. 
Úprimná vďaka patrí všetkým 
za prejavy sústrasti a kvetino-
vé dary. Smútiaca rodina.

Kniha o našom meste „Banská 
Štiavnica z lietadla“, ktorá len ne-
dávno zvíťazila v celoslovenskej 
súťaži Najkrajšia obrazová kniha 
o mestách Slovenska, bola nomi-
novaná aj na medzinárodný salón 
Svět kníh 2012, ktorý sa uskutočnil 
v dňoch 17. – 20.mája 2012 v Pra-
he. Nádherná kniha o našom mes-
te bola prezentovaná v Národnom 
stánku Slovenskej republiky. Ako 
prezradil jej autor, banskoštiavnic-
ký rodák Vladimír Bárta, záujemcov 
o publikáciu prekvapili nielen ne-
všedné letecké pohľady na mesto a 
jeho okolie, ale privítali najmä mož-
nosť dozvedieť sa o Banskej Štiavni-
ci aj čosi viac. Umožnili im to texty 
preložené nielen do českého jazyka, 
ale aj do angličtiny, nemčiny, fran-
cúzštiny a maďarčiny.

Autorovi knihy, ktorý sa svojimi 
publikáciami a fotografiami dlho-
dobo venuje propagácii kraja pod 
Sitnom, sa v Prahe podarila ďalšia 

dobrá služba pre Banskú Štiavnicu. 
Jeho úspešná publikácia „Banská 
Štiavnica z lietadla“ iste inšpirovala 
mnohých zahraničných hostí Svě-

ta knihy k osobnej návšteve nášho 
krásneho, vzácneho a v mnohých 
oblastiach jedinečného mesta.

Ján Novák

Banská Štiavnica aj v Prahe

Autor knihy Vladimír Bárta s presbyterkou slovenskej evanjelickej cirkvi 
Janou Halukovou v Prahe. foto martina bártová 

Centrum voľného času v 
Banskej Štiavnici organizuje 
v termíne od 7. - 14. júla 2012 
letný tábor v Štúrove. 

Poplatok za dieťa je 140 eur, v 

ktorom je zahrnuté: doprava, uby-
tovanie priamo v areáli kúpalis-
ka Vadaš (apartmány AQUA + voľ-
né vstupné k bazénom), celodenná 
strava, výlet do Ostrihomu, hry, tu-
ristika, pedagogický dozor. 

Prihlásiť sa môžete osobne v 
Centre voľného času v Banskej 
Štiavnici, na adrese Ul.L.Svobodu 
40, Banská Štiavnica, alebo na te-
lefónnom čísle: 0907 598 567. 

Jana Machilová

Letný tábor detí v Štúrove



8 číslo 21 • 31. máj 2012
sn@banskastiavnica.skkaleIdoskop

K najznámejším a z hľadiska 
záujmu stále navštevovaným 
"historickým" kopcom v 
bezprostrednom okolí Banskej 
Štiavnice patria Kalvária, 
Paradajz a Staré mesto 
(Glanzenberg). 

Obyvatelia mesta a turisti si za 
posledné 2 mesiace mohli všimnúť 
zmenu v pohľade na Staré mesto - 
redukuje sa porast a lokalita nado-
búda siluetu, akú mala v stredove-
ku, avšak bez obvodných múrov 
paláca, hradnej kaplnky, vojenských 
veží, domov baníkov. To však bude 
možné až v budúcnosti v prípade 
realizácie projektu, ktorého cieľom 
by malo byť sprístupnenie montán-
no-historických hodnôt, súvisiacich 
s počiatkami mesta a jeho baníctva, 
pre verejnosť. 

Historické materiály dokladu-
jú, že počiatky baníctva v Banskej 
Štiavnici a počiatky mesta Banská 
Štiavnica boli práve v oblasti vrchu 
Glanzenberg. Východ žily Špitáler 
na povrchu je ešte aj v súčasnom 
období viditeľný vo forme skalné-
ho brala pod vrchom Glanzenberg 
a vo forme povrchových prepadlísk 
(píng), ako pozostatkov po dobýva-
ní. Nad skalným bralom na hrebeni 
vrchu Glanzenberg bola už v období 
Keltov (2. stor. pred Kr. – 1. stor. po 
Kr.) osada a v 12.- 16. stor. opevne-
ný hrad ako sídlo kráľovského úrad-
níka a správcu baní. Zároveň sa tu 
nachádzali technické objekty a síd-
liskové objekty baníkov. Neskôr po 
nešťastiach, ktoré postihli mesto, 
bolo územie opustené, mesto sa 
presťahovalo do údolia, zostali z 
neho iba ruiny základov stavebných 
objektov a názov „Staré mesto“. 
Viaceré generácie Štiavničanov ne-
skôr prestali danému územiu veno-
vať pozornosť a až od r. 1981 začalo 
Slovenské banské múzeum realizo-
vať systematický archeologický vý-
skum tejto lokality. Ešte začiatkom 
20. stor. bol vrch Glanzenberg bez 

lesného porastu, o čom svedčí napr. 
aj dobová fotografia znázorňujúca 
pohľad z východu, na ktorej je ešte 
aj ťažný gápeľ nad šachtou Gabriel. 
Neskôr došlo na hrebeni Glanzen-
bergu k vytvoreniu zmiešaného les-
ného porastu a celé územie sa stalo 
súčasťou lesného pozemku parcelné 
č. 7210/2 o výmere 18 ha 2425 m2. 
V r. 1990 sa lokalita stala súčasťou 
náučného chodníka „Staré mesto“, 
ktorý je v správe CHKO Štiavnické 
vrchy.

V roku 2009 vypracovali členo-
via Banskoštiavnicko-hodrušské-
ho baníckeho spolku PhDr. Jozef 
Labuda, CSc. a Ing. Milan Durbák 
zadanie na vypracovanie projek-
tu s názvom: „Sprístupnenie ban-
ských a stavebných objektov v oblasti 
vrchu Glanzenberg v Banskej Štiavni-
ci pre turistiku“ a predložili ho Mes-
tu Banská Štiavnica. Mesto si uve-
denú myšlienku osvojilo, v r. 2010 
dalo vyhotoviť geometrický plán na 
odčlenenie časti lesného pozemku 
parcelné č. 7210/7 o výmere 8 ha 
8060 m2, na ktorom sa nachádzajú 
montánne a archeologické artefak-
ty Starého mesta. V r. 2011 zabez-
pečilo vyňatie uvedeného územia z 
lesného pôdneho fondu a územie sa 
stalo ostatnou plochou. Na základe 

uvedenej skutočnosti začali Mest-
ské lesy, s.r.o., Banská Štiavnica, 
ktoré majú v správe lesné pozemky 
vo vlastníctve Mesta Banská Štiav-
nica, v r. 2012 s výrubom lesného 
porastu na vyňatom území. Počas 
vykonanej obhliadky, uskutočnenej 
dňa 2.5.2012 za účasti zástupcu ba-
níckeho spolku, zodpovedného ge-
odeta a zástupcov Mestských lesov, 
boli overené hranice vyňatého úze-
mia a bolo dohodnuté, že zmieša-
ný lesný porast na časti územia pod 
skalným bralom nebude predme-
tom výrubu. Predmetom budúceho 
projektu by malo byť dobudovanie 
náučného chodníka s prezentáciou 
súčasných aj budúcich archeologic-
kých artefaktov, ako aj montánnych 
útvarov a objektov. 

Mesto Banská Štiavnica zača-
tím prác, súvisiacich s revitalizáciou 
Glanzenbergu, začína splácať dlh 
viacerých generácií Štiavničanov 
voči svojej histórii. Zostáva iba ve-
riť, že sa postupne nájdu aj finančné 
prostriedky na vypracovanie vlast-
ného projektu a na jeho realizáciu. 
No už teraz, po výrube časti lesného 
porastu, sa návštevníkom naskytu-
je z vrchu Glanzenberg prekrásny 
pohľad na mesto a jeho okolie. 

Milan Durbák, Jozef Labuda

Revitalizácia vrchu 
Glanzenberg – Staré mesto

Anton Greguss, čitateľ ŠN

Bacekýchle, čiže Pekárska 
potupa

Potrebujeme: Rožky, cukor, 
maslo, mak alebo bryndzu

Postup: Rožky nakrájame na ko-
túčiky. Z vody a cukru uvaríme 
sirup, rozpustíme v ňom mas-
lo (podľa množstva nakrájaných 
rožkov) a polejeme ním rožky. 
Napokon to všetko posypeme 
makom, ale ak uprednostníme 
slanú verziu, tak bryndzou. Toto 
jedlo pripravovali pekári z nepo-
darených rožkov, ktoré nemohli 
ponúknuť zákazníkom. 

Dobrú chuť!

Tancuj, tancuj 
vykrúcaj...

Obec Svätý Anton, Mesto Ban-
ská Štiavnica, Materská ško-
la Drieňová, my, deti materských 
škôl regiónu banská Štiavnica Vás 
všetkých pozývame na prehliad-
ku ľudovej tvorby, tancov, spevu 
a hier „Tancuj, tancuj vykrúcaj..., 
ktoré sa uskutoční 10.6.2012 o 
14:00 v Kultúrnom dome vo Svä-
tom Antone. Vstupné dobrovoľné.

Ochrana 
seniorov v 
domácom 
prostredí 

Srdečne vás pozývame na stret-
nutie podpornej skupiny príbuz-
ných, starajúcich sa o blízkeho s 
Alzheimerovou chorobou, ktorá 
sa uskutoční dňa 7. júna 2012 o 
14.00 hod. v spoločenskej miest-
nosti DOMOVA MÁRIE, Ul. Špi-
tálska 3, Banská Štiavnica.
Téma: Ochrana seniorov v domá-
com prostredí – predchádzanie 
úrazom. 
Prednášajúci: Bc. Alena Masary-
ková Tešíme sa na vás!

Fotografia vrchu Glanzenberg zo začiatku 20. stor. foto archív sbm

Obec Budča 17.5.2012 usporia-
dala už tradičný bežecký pretek 
pre všetky kategórie od detí až po 
veteránov. Štiavničania sem radi 
chodia, pretože sa im tu tradične 

darí, najúspešnejší boli tí najmlad-
ší. Výsledky: Najmladšie žiactvo 
1.miesto: A. Nemčoková. Mladšie 
žiactvo 1.miesto: T. Potančoková. 
Muži hlavná kategória 3.miesto: M. 

Prokein. Muži veteráni 3.miesto: 
D. Matis. J. Cengel bol vyhodnote-
ný ako úspešný a najstarší prete-
kár, ktorý čoskoro oslávi krásnych 
75 rokov. 

Štiavnickí bežci opäť úspešní
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Vážení lúštitelia!
Výhru vo výške 3,50 € si výherca 

môže prevziať v pokladni Klientske-
ho centra. Správne znenie krížovky 
z č.19/2012: „Nezáleží na tom, že 
vôl je vôl, chyba je ak sa z neho robí 
lev.“ Výhercom sa stáva Zuzana Ve-
selá, Križovatka 23, B. Štiavni-
ca. Srdečne blahoželáme!

V tajničke sa ukrýva latinský citát: 
A., Kus, 2.časť tajničky, ukrajin-

ský spolok, B., Podbradok, obetova-
nie, patriace ílu, C., Stred slova ope-
rátori, neľahni si, Anton nárečovo, 
D., Balíky, lístok na lietadlo, vlastní-
te, E., Zn. elektrospotrebičov, bib-
lická postava, slovenské povstanie, 
Oliver, ozn. áut Thajska, Rakúska a 
Rumunska, F., Potápaj, kilogram, 
ópium, strach, G., Nákladné auto, 
moderne, vzduch grécky, Anno Do-
mini, citoslovce vzdychnutia, H., 

Babylonská bohyňa Zeme, meno 
Edisona, farba, nástroj na kose-
nie, čínske meno, I., Predpovedá 
počasie v rádiu, amerícium, Olina, 
ozn. vozidiel Belgicka a Portugal-
ska, krajec, J., Český spevák, nevy-
pral, vlk po rusky, K., Koniec taj-
ničky, parcela. 

1., Začiatok tajničky, Kristína, 
2., Zvratné zámeno, dával pomoc-
nú ruku, ruská rieka, 3., Zvyšky 
po ohni, chytia, zatajuj, 4., Vojen-
ské oddiely, plakalo, Nové Zámky, 
5., Pracovník v ekológii, mužské 
meno, kyslík, 6., Stred slova abo-
neti, osobné zámeno, sem naopak, 
7., Zn. kozmetiky, mimozemšťan, 
nebdelo, osobné tlačivá skr., 8., 
Matematický úkon, francovka, 9., 
Atmosféra, ozn. áut Španielska a 
Nórska, párok, spoluhlásky v slo-
ve arara, 10., Nie ľahko, takto, pa-
kel, 11., Vnímalo text očami, do-

päli, 12., Mola odzadu, len, nočný 
vták, 13., Hudobná skladba, list-
natý strom, 14., Vítal, odporovacia 
spojka, 15., Nástroj na sekanie, Jo-

lana domácky.
Pomôcky: Ob, In, Ma, Ajaj, Aer, 
Opiát

Anna Rihová

kultúra

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

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

Kultúrne centrum vás pozýva
Letné kino Amfiteáter: Prci, prci, prcičky: Stretávka
2.6., 20:30, 2,50, komédia / USA, 2012, 113 min.MP 15
O trinásť rokov neskôr idú hrdinovia na svoju prvú stretávku zo strednej školy a veľa vecí je inak. Jim a Kevin sú ženatí, Oz je TV hviezda a žije s model-
kou, Fincha nikto nevidel a Stifler sa tvári vo veľkej firme ako majster sveta, no v skutočnosti býva stále s mamou. Ale popritom bojujú aj s probléma-
mi tridsiatnikov – jeden je pod papučou, druhému neklape sexuálny život, tretí chcel mať už rodinu. A keď sa majú stretnúť vo svojom mestečku, čaka-
jú ich nové nástrahy ako pôvabná 18-ročná susedka, ktorú kedysi Jim opatroval či staré známe lásky z minulosti. Je stretávka práve to miesto, kde sa 
môžu konať ďalšie trapasy a meniť životy?

Letné kino Amfiteáter: Muži v čiernom III.
13.6., 20:30, 2,50, akčný / komédia, USA, 2012, 104 min., MP, český dabing
Agenti v čiernych oblekoch sa budú musieť vysporiadať s ďalšími príšerami z vesmíru, ktoré sa chystajú zrovnať našu planétu so zemou. V treťom dieli 
akčnej sci-fi komédie by sa pritom mal objaviť vo filmoch zatiaľ nevídaný prvok, a to cestovanie v čase. Značná časť snímky sa totiž bude odohrávať v mi-
nulosti. Agent J (Will Smith) sa zo súčasného sveta vydáva za mladšou verziou svojho parťáka K (Josh Brolin) - ktorý je údajne už dlhšiu dobu po smrti 
- aby našiel odpovede na svoje nevyjasnené otázky.

Kino Akademik: Osamelosť prvočísel
8.6., 19:00, 2,-, Francúzsko / Nemecko / Taliansko, 2010, far., 118 min.
Rozhodnutie urobíme počas pár sekúnd a jeho dôsledky budeme možno niesť na zvyšok života. Prvočíslo je už vo svojej podstate osamelá vec: dá sa deliť 
len samo sebou alebo jednotkou a nehodí sa k žiadnemu inému prvočíslu. Alice a Mattia sa tiež pohybujú po vlastných osiach, každý so svojou vlastnou 
tragédiou. Alice sa ako dieťa stala vinou svojho panovačného otca obeťou ťažkej lyžiarskej nehody a neskôr aj anorexie. Pri stretnutí s Mattiom spoznáva 
spriaznenú dušu a Mattia sa jej zasa zdôveruje so svojim strašným tajomstvom: v detstve nechal svoju mentálne retardovanú sestru–dvojča samú a odi-
šiel na oslavu. Keď sa vrátil, sestra zmizla. Tieto dve zásadné udalosti navždy poznamenali životy Alice i Mattia a ako dospievajú, zdá sa, že sa ich osudy 
neodvratne preplietajú. Film je nakrútený podľa predlohy rovnomenného knižného bestselleru Paola Giordana.

Budenie Sitnianskych rytierov 
9. júna, od 13:00, jzero Počúvadlo (Pod Dubami)
Na deti čaká bohatý program: Atraktívny stredoveký tábor a vystúpenia rytierov Vir Fortis -stredoveké súťaže a hry pre deti- vystúpenia známeho det-
ského pesničkára Viktora Guľvaša- moderátor Erik a jeho výlety do detských snov, členovia banskoštiavnického Fotoklubu Blur odfotia vašu rodinu, a 
urobia vám zaujímavé rodinné foto. A zaujímavé ukážky: Maľovanie na tvár -tvorivé dielne –remeselníci- balóniky-cukrová vata- červený kríž-ukážky 
záchrany na suchu.
Doprava na podujatie: z Banskej Štiavnice: 12:45 - Autobusová zastávka - Križovatka (pri Bille), 12:55 - Autobusová zastávka - Drieňová pri nemocnici, 
13:05 - Autobusová zastávka - Pod Kalváriou, 13: 10 - Autobusová zastávka pri MsÚ, Odchod autobusu po akcii: 17:30 - Pod Dubmi

Výstava: Svetové dedičstvo očami detí 2012
Mesto Banská Štiavnica si vás dovoľuje pozvať na otvorenie súťažnej výstavy „Svetové dedičstvo očami detí 2012“, ktoré sa uskutoční v utorok 5. júna 
2012 o 10:00 vo výstavnej miestnosti Kultúrneho centra (Kammerhofská 1) v Banskej Štiavnici. Ide už o 18. ročník tradičnej súťaže a výstavy, ktorú pre 
deti z miest svetového dedičstva organizuje mesto Banská Štiavnica pri príležitosti jeho zápisu do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. 
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Posledná májová sobota 
bola ako z krásnej pohľad-
nice. Slniečko sa od samého 
rána odrážalo v úsmevoch 
všetkých, ktorí sa tešili v 
poradí už na 9. ročník celoslo-
venského stretnutia zdravotne 
a telesne postihnutých detí a 
mládeže z OZ Margarétka na 
legendárnom Sitne (1009m).

Organizátori si aj tento rok dali 
záležať na bohatom programe, kto-
rý je neodmysliteľnou súčasťou 
týchto podujatí. Prvé prekvapenie 
potešilo deti ešte na sídlisku Drieňo-
vá, kde im svoju odvahu a zručnosť 
predviedli členovia Dobrovoľného 
hasičského zboru z Banskej Štiavni-
ce pri hasení hrozivo vyzerajúceho 
cvičného požiaru. A akoby vzruše-
nia nebolo dosť, stali sa aj svedka-
mi policajného zásahu, ukončeného 
priateľským podaním rúk a spoloč-
ným fotografovaním. Potom sa už 
všetci pobrali smerom k Sitnu. Tí, 
ktorým zdravotný stav nedovoľu-
je absolvovať náročnú túru, vyviez-
li sa až k vysielaču od Sv. Antona au-
tami. Iní kráčali pešo od Počúvadla. 
Odmenou im boli výhľady na čaro-
krásnu krajinu i pestrofarebné de-

taily májovej prírody. Vo vzduchu sa 
vznášali omamné vône kvetov, ale i 
úžasne voňajúceho gulášu. Do tej-
to pohodovej atmosféry vniesli kus 
histórie i zábavy šermiari zo slobod-
ného kráľovského mesta Krupina. 
Rytierov z minulosti vystriedali sú-
časní strážcovia zákona s ukážkami 
policajnej práce a techniky. K sláv-
nostným okamihom prispelo odha-
lenie pamätnej tabule Andreja Kme-
ťa, ktoré v tento deň zorganizovalo 
OZ Paradajz. Po kultúrno - umelec-
kom zážitku nasledoval chutný obed 
v srdečnom kruhu priateľov pri me-
lódiách harmoniky pána Jožka Rad-
janskeho. O popoludňajší program 
sa postarali skúsení kynológovia 
Mgr. Ivan Koreň a Jozef Koleda z 
SBS Bandog Security. S veľkým zá-
ujmom detí i dospelých sa stretlo aj 
sokoliarske vystúpenie Ing. Štefa-
na Petrikoviča a Martinky Chytilo-
vej zo SOŠL v Banskej Štiavnici a ich 
operených zverencov. Medzi Mar-
garétky na Sitno zavítal aj Ing. Vla-
dimír Schultz z Aeroklubu Žilina, 
ktorý výnimočne kvôli hniezdiacim 
dravcom nechal lietadlo v hangári 
a darčeky ,,z oblakov“ im priniesol 
osobne. Chutné cukrovinky, ako po-
zdrav od spolku slovenských žien im 

venovala predsedníčka Živeny pani 
Jolana Šamová. Veľká margarétko-
vá rodina sa na vrchole Sitna roz-
rástla o nových priateľov i zážitky, 
a deň ako z krásnej pohľadnice plný 
slnka a lásky venovaný deťom k ich 
blížiacemu sa sviatku rozkvitol do 
ich radostných úsmevov. 

OZ Margarétka ďakuje láskavým 
sponzorom, Mestu Banská Štiav-
nica a pani primátorke Mgr. Na-
dežde Babiakovej, firmám PO-MA 
spol. s r.o., Stavasta spol s r.o., No-
votný spol. s r.o., Winer- Stanislav 
Kuka, Drevbyt- Jozef Blaškovič, LN 
Trade, spol s r.o., Zamestnaneckej 
prievidzkej pekárni spol. s r.o. Prie-
vidza, poslancovi MsZ Slavomíro-
vi Palovičovi a účinkujúcim DHZ 
v Banskej Štiavnici, Polícii v Ban-
skej Štiavnici, SBS Bandog Security, 
Skupine historického šermu Vlčí 
tesák z Krupiny, Ing. Štefanovi Pet-
rikovičovi, p. Jozefovi Radjanske-
mu, šikovným kuchárom a kuch-
tíkom, ktorí pomáhali pri príprave 
vynikajúceho gulášu, rodine Koťo-
vej za srdečnosť a pohostinnosť po-
čas príprav a všetkým, ktorí svojou 
účasťou a dobrou náladou prispeli k 
radosti detí z Margarétky.

Janka Bernáthová 

Na Sitne rozkvitli Margarétky

23.mája v kine Akademik 
štiavnická Základná umelecká 
škola ponúkla zaujímavé 
folklórne pásmo Na lúke. Pod 
vedením Bc. Veroniky Hajdučí-
kovej, učiteľky ZUŠ, sa v ňom 
predviedli dievčatá a chlapci 
prípravného štúdia novootvo-
reného tanečného odboru.

Program otvorila privítaním obe-
censtva a krásnou ľudovou piesňou 
Nocovali tria maliare u nás sama p. 
uč. Hajdučíková. Vzápätí nasledo-
val tanec Hry dievčat. V pestrých 
šatočkách sa na scéne rezko zvŕta-
li malé tanečnice, ktoré pripomí-
nali rozkvitnutú lúku. Na klavíri 
ich sprevádzala p. riaditeľka Iren-
ka Chovanová a na husliach p. uči-
teľ Marián Krnáčik. Svoj spevácky 
talent suverénne potvrdili záhorác-
kymi pesničkami Paľko Chovan a 
Danka Kminiaková. Na vojakov, bo-
jujúcich s Turkmi, sa zahrali chlap-
ci, šikovne manévrujúc drevenými 
šabľami. Za víťazstvo ich odmeni-

li dievčatá temperamentným tan-
com. Detsky milý bol tanec Uspá-
vanky malých mám. Na pôde ZUŠ 
sa zrodil nový súbor, pozostávajú-
ci zo šiestich mamičiek, ktoré oča-
rili interpretáciou ľudových piesní 
z rôznych kútov Slovenska. Nechý-
bali medzi nimi ani ťahavé rusín-
ske piesne. Ich vystúpenia budú ur-
čite ozdobou každého podujatia . A 
na záver si všetci spoločne zaspieva-

li krásnu ľudovú pieseň.
Je chvályhodné, že ZUŠ siahla do 

bohatej studnice ľudového umenia. 
V záplave bezduchých textov súčas-
nej hudby a nekoordinovane sa po-
hybujúcich diskotékových taneční-
kov ľudové piesne a tance pôsobia 
prirodzene, pretože autori do nich 
vložili svoje radosti, bôle a túžbu po 
harmónii. Ich aktuálnosť je nadča-
sová.  Nora Bujnová 

Folklór stále príťažlivý

Prameň 
sv. Jána 
Nepomuckého 

Občianske združenie Kruh 
bude v nasledujúcich štyroch me-
siacoch realizovať projekt úprav 
okolia prameňa sv. Jána Nepo-
muckého (pod Červenou stud-
ňou).

 Cieľom projektu je usmer-
niť tok vody do jarku a zabrániť 
tak ďalšej erózii prístupovej ces-
ty, vybudovať drevené prvky na 
rekreáciu a celkovo skultivovať 
toto čarovné a často navštevova-
né miesto. 

Významný podiel prác sa bude 
(podobne ako minulý rok pri Vo-
dárenských tajchoch) realizovať 
dobrovoľníckou formou. Prvá 
brigáda sa uskutoční v sobotu 9. 
júna 2012 od 10. hodiny. Noví (aj 
starí) účastníci sú srdečne víta-
ní. Bližšie informácie na stránke 
www.kruhbs.sk alebo na telefón-
nom čísle 0910 979 692.

J. Paučula

Folklór u nás

25.5.2012 usporiadalo OZ 
Teplá-Žakýl, s finančnou pod-
porou Mesta Banská Štiavnica, 
folklórne popoludnie ako súčasť 
"Festivalu kumštu, remesla a zá-
bavy" na Starom zámku. V rám-
ci podujatia sa publiku predstavi-
li folkloristi banskoštiavnického 
regiónu, konkrétne FS Podhor-
čan, FS Sitňan a FS Prenčovan, s 
ukážkou rodinného a výročného 
zvykoslovia. 

Touto cestou by sme sa chceli 
poďakovať Mestu Banská Štiav-
nica za jeho finančnú podpo-
ru podujatia, SBM a organizáto-
rom „Festivalu kumštu remesla 
a zábavy“ za možnosť predstaviť 
verejnosti folkloristov z okolia, 
samotným účinkujúcim za ich au-
tentické stvárnenie dedičstva na-
šich predkov, a napokon všetkým 
divákom za ich účasť a skvelú at-
mosféru, ktorú vytvorili.

Katarína Tatárová

Vystúpenie na Starom Zámku. 
foto lubo lužina

Malí bojovníci proti Turkom. foto lubo lužina
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Ďalšia strata bodov na 
domácom trávniku
IV.liga - juh 22.kolo dospelí
Fk Sitno Banská Štiavnica - FK 
Badín 2:2 (2:1) góly: 17.Barák, 
41.Šima
Pažout – Halát (80.’ Baraec), Necpal, 
Hanzlík A., DulajA., Šima (56.’ Židík, 
73.’ Hrabko), Lupták, Barák N., Han-
zlík P., Urgela, Kminiak

Tabuľka:
1 FK 34 Brusno 23 21 2 0 75:13 65
2 Sitno Banská Štiavnica 23 13 4 6 45:31 43
3 MFK Revúca 23 13 3 7 39:23 42
4 ŠK Čierny Balog 23 11 5 7 51:35 38
5 Baník Štiavnické Bane 23 10 7 6 37:36 37
6 ŠK Badín 23 11 3 9 44:40 36
7 Jednota Málinec 23 11 2 10 35:48 35
8 FK Jesenské 23 9 4 10 33:34 31
9 JUPIE BB - Podlavice 23 9 3 11 43:42 30

10 FC Slovan Divín 23 8 4 11 43:45 28
11 Prameň Kováčová 23 8 4 11 36:42 28
12 SKLOTATRAN Poltár 23 7 3 13 29:29 24
13 FTC Fiľakovo 23 5 2 16 23:46 17
14 PS Hliník nad Hronom 23 1 2 20 21:90 5

Začiatok zápasu prebiehal za 
miernej prevahy nášho mužstva. 
Vypracovali sme si šance, ktoré 
sme však nepremenili. Dočkali sme 
sa až v 17.min., keď Barák prudkou 

strelou z pravej strany strelil vedúci 
gól nášho mužstva. V 23. min. nád-
hernou strelou nedal šancu náš-
mu brankárovi hosťujúci útočník 
a vyrovnal stav zápasu na 1:1.Od 
tej chvíle prebrali iniciatívu hostia, 
ktorí nás pritlačili na našu polovi-
cu. V závere polčasu predsa udrelo 
i naše mužstvo, keď na center Ne-
cpala si nabehol Šima a dostal nás 
opäť do vedenia. Do šatní odchá-
dzalo naše mužstvo s jednogólo-
vým náskokom, i keď v 45.min hos-
tia strelou z diaľky nastrelili brvno 
našej brány. Do 2. polčasu nastúpi-
li iniciatívnejšie hostia a dostali sa i 
do šancí. Pri jednej z nich v 51. min. 
náš brankár vyrazil strelu hostí, 
ktorá sa nešťastne odrazila od ob-
rancu do bránky a hostia vyrovnali 
stav zápasu na konečných 2:2.Nám 
sa hra v ďalšom priebehu nedarila a 
do dobrej príležitosti sme sa dosta-
li až v 86.min. no Kminiak hosťujú-
ceho brankára neprekonal. Z našej 
strany to bol znovu neoslnivý vý-
kon a jarná herná nevýraznosť na-

ďalej pokračuje. 

IV.liga -juh dorast 23.kolo
FK Sitno Banská Štiavnica - FK 
Žarnovica 4:1 (1:0) góly: Sovinec 
2, Potančok, vlastný
Židík L., Ďurovič, Čík, Ladický, Mala-
tinec, Potančok, Hriňák, Cibuľa, Ne-
uschl, Greguš, Sovinec

V dôležitom zápase v boji o zá-
chranu potrebovali obe mužstvá 
vyhrať. Po bojovnom výkone sa to 
podarilo nášmu mužstvu, napriek 
tomu, že nastúpilo vo veľmi osla-
benej zostave, zvíťazilo zaslúžene. 
Treba vyzdvihnúť vynikajúci výkon 
nášho brankára, ktorý chytil poku-
tový kop a niekoľkokrát naše muž-
stvo v zápase podržal.

 
III.liga 17.kolo starší žiaci
FK Sitno Banská Štiavnica - FK 
Sliač 6:0 (4:0) góly: Meňuš 3, Bar-
toš, Pastier, Židík M.

Naše žiacke mužstvá si už pre po-
sledným kolom zabezpečili postup 
do II.ligy. Srdečne blahoželáme.

III.liga 17.kolo mladší žiaci
FK Sitno Banská Štiavnica - FK 
Sliač 1:4 (1:1) góly: Horák

II.trieda 17.kolo dospelí
FK Horné Hámre - FK Sitno 
Banská Štiavnica "B 3:0

Kam na futbal
IV.liga dospelí 24.kolo hrá sa 
3.6.2012 o 17.00 hod. 
FK Divín - FK Sitno Banská Štiav-
nica 
FK Štiavnické Bane - FK Kováčová
IV.liga dorast 24.kolo hrá sa 
3.6.2012 o 14.30 hod.
FK Divín - FK Sitno Banská Štiav-
nica
III.liga 18.kolo starší a mladši 
žiaci 2.6.2012 o 10. a 12.hod
FK Horehron - FK Sitno Banská 
Štiavnica 
II.trieda dospelí 18. kolo hrá sa 
2.6.2012 O 17.00 hod..
FK Sitno Banská Štiavnica "B" - FK 
Prenčov Ivan Javorský, Ivan Beňo

Nepresedčivé jarné výkony pokračujú

Dňa 26.5.2012 sa v mestskej 
časti Banskej Štiavnice 
Štefultov konal 4.ročník atle-
tických pretekov pod názvom 
Štefultovská desiatka. Na štart 
sa postavilo 93 pretekárov z 
Poľska, Ukrajiny a Slovenska. 

Výsledky:
Predškolský vek B – dievčatá
1. Potančoková Melisa – Štefultov, 
2. Zorvanová Lenka – BŠ, 3. Buria-
nová Sabinka – Štefultov
Predškolský vek B – chlapci
1. Hrušovský Filip - Štefultov, 2. 
Burian Oliver – Štefultov, 3. Blaho 
Jaroslav – Štefultov
Predškolský vek A – dievčatá
1. Hájovská Hanka – B.Studenec, 2. 
Ďurianová Maťka – Št. Bane, 3. Bu-
rianová Sofia – Štefultov
Predškolský vek A – chlapci
1. Reguly David – Vyhne, 2. Koč-
túch Samko – Št. Bane, 3. Povinský 
Ľubko – Štefultov
Najmladšie žiačky
1. Nemčoková Saška – KMT BŠ, 2. 
Zacharová Sára – Štefultov, 3. Saj-
valdová Kristína – Štefultov
Najmladší žiaci
1. Neubauer Martin – BŠ, 2.Brzík 
Dominik – Št. Bane, 3. Ihring Mi-

chal – Štefultov
Mladšie žiačky
1. Potančoková Timea – PK BŠ, 2. 
Hubačová Michaela – Vyhne, 3. 
Trubanová Laura – Vyhne
Mladší žiaci
1. Ernek Šimon – PK BŠ, 2. Balog 
Peter – ZH, 3. Hatala Hubert – Šte-
fultov
Staršie žiačky
1.Krnáčová Karolína – KB Vyhne, 
2. Ferenčíková Veronika – Šteful-
tov, 3. Vágnerová Viktória – Realiz 
Bratislava 
Starší žiaci
1. Valenta Róbert – KB Vyhne, 2. 
Lepeň Matej – KB Vyhne, Zorvan 
Ján – BŠ
Dorastenci
1. Hortobagy Áron – Podhorie
Dorastenky
1. Čunderlíková Denisa – KB Vy-
hne, 2.Potančoková Timea – PK BŠ, 
Husárová Katka – KB Vyhne
Ženy do 40 r.
1. Merková Martina – Grafobal Ska-
lica – 27:28,0
Ženy nad 40 r. 
1. Kamenská Iveta – Spider - Team 
Levice – 31:35 
Muži do 40 r.
1. Hapak Eduard – Ukrajina – 33:14, 

2. Abert Roman – JM Bardejov – 
36:35, 3.Dlugosz Andrzej – Poľsko 
– 36:41, 4. Arbet Branislav – JM 
Bardejov – 37:47, 5. Hortek Patrik 
– Horná Ves – 39:14
Muži od 40 - 50 r.
1. Ivan Milan – BK Sliač – 40:21, 2. 
Berky Róbert – Prievidza – 40:39, 3. 
Horňáček Peter – Rybník – 40:54
Muži od 50 – 60 r.
1. Melicherčík Bohuslav – BŠ – 
40:28, 2. Matis Daniel – Tanad 
sport BŠ – 42:10, 3. Ivanysch Dmy-
tro – Ukrajina – 42:42
Muži nad 60 r.
1. Urbanovič Ladislav – Čierne Kla-
čany – 24:47, 2. Kminiak Ján – Ilava 
– 25:56, 3. Šutka Dušan – KŠK Le-
vice – 29:14

Organizátori vyhodnotili aj najlep-
ších Štiavničanov: 1. Prokein Mar-
tin, 2. Melicherčík Bohuš, 3. Matis 
Daniel. Vyhodnotený bol aj najmlad-
ší účastník, ktorým sa stal Palovič 
Miško, nar. 5.8.2010, ako aj najstar-
ší účastníci, ktorými sa stali Cen-
gel Juraj a Turoň Karol, obaja rok 
nar. 1937. Hlavný pretek dospelých 
o 13:00 odštartoval viceprimátor 
B.Štiavnice JUDr. Dušan Lukačko, 
ktorý aj odovzdal ceny najlepším pre-

tekárom. O chutný guláš sa postarali 
Miško Tokár st. s manželkou, ozvuče-
nie a príjemnú atmosféru mal na sta-
rosti Peťo Sliacky a komentátorskej 
roly sa zmocnil ako už každoročne 
Róbert Petro. Záverom ešte obrovské 
poďakovanie sponzorom podujatia, 
bez ktorých by sa športové podujatie 
takéhoto rangu nemohlo uskutočniť. 
Sú to: Mesto Banská Štiavnica, Eu-
roline – Slovakia – Bratislava, RIC – 
p.Poprac, Combin, s.r.o., B.Štiavnica, 
rod.Adamská, Ranč Nádej – p.Binder, 
manž. Tynkovanovci, MSM Dom, 
s.r.o, E.Melicherčík, Durpal – p. Ďuri-
ca, Intemon – p.Hudák, Hotel Topky, 
Rotobalance – p.Palovič, Kamenár-
stvo - p.Hudec, R.Tóth, V-Spoj Zvo-
len, p. Toma – V.Uherce, Zámočníc-
tvo Rückschloss, Stabilita B.Bystrica, 
O2, Prikon p.Lešičko, Jednota Žar-
novica, Castel – p.Burian, Vratislav 
Cengel, Almik Zvolen, Branislav Cen-
gel, Tanád – šport, Ing. J.Čamaj ml., 
Potraviny Stabon p.Neuschl, V.Mráz, 
Potraviny Ernek, D.Tulipán ml., Sní-
ček p.Palásthy, Winer – p.Kuka, 
V.Gazda, Bytová správa, s.r.o., Bufet 
na plavárni – P.Burian, Fitnes Činka 
– P.Brzík, Sklenárstvo – p.Hrušovská, 
Beta – Car, s.r.o.- ďakujeme! 

ŠK Štefultov 

4. ročník Štefultovskej desiatky
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sn@banskastiavnica.skInzercIa

reality

služby

práca

inzercia
Kúpim dom, byt v BŠ aj v okolí, tel.č.:  �

0905 551 791
Predám 1-izbový byt v Banskej  �

Štiavnici na Zigmund šachte, 16 500 
€. viac informácií na telefónnom čísle:  
0948 506 943, 0905 418 616

Kúpim v BŠ starý dom alebo ruinu  �
cca 300 ročnú, tel.č.: 0949 268 350

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

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

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

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

Dám do prenájmu 4-izbový byt na  �
Drieňovej, cena 350 €/mesiac, tel.č.: 
0905 534 896

Predám pekný 2-izbový byt v súk- �
romnom vlastníctve, na Ul.P.O.Hvi-
ezdoslava, viac informácií na telefón-
nom čísle: 0917 741 664

Dám do prenájmu nezariadený 3-iz- �
bový byt na Drieňovej, cena nájmu vrá-
tane energií 300,-Eur, viac informácií 
na telefónnom čísle: 0905 178 047

Predám RD na Križovatke aj s po- �
zemkom 670 m², viac informácií na te-
lefónnom čísle: 0907 684 491

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

Ponúkam výkopové práce bagrom a  �
dovoz Aviou, tel.č.: 0907 448 819, 0911 
334 081

Spoločnosť Sedačky Banská Štiav- �
nica prijme do zamestnania vyučenú 
krajčírku s nástupom ihneď, viac in-
formácií na telefónnom čísle: 0948 
035 530

Hotel Grand Matej v Banskej Štiav- �
nici prijme do pracovného pomeru ku-
chára, prax nie je nutná, bližšie infor-
mácií na tel.čísle: 0903 518 316

Prijmem brigádničky júl – august na  �
bufet – Banský Študenec, viac infor-
mácií na tel.čísle: 0911 816 936

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

Kúpim starý drevený betlehem,  �
tel.č.: 0907 710 630

Predám novú digitálnu liaheň na  �
hydinu, cena 129 €, viac informácií na 
telefónnom čísle: 0907 181 800

Spojky, výfuky, rozvody, ramená a  �
čapy a iné autodiely, viac informácií na 
telefónnom čísle: 0907 181 800

Predám palivové drevo, bliž- �
šie informácií na telefónnom čísle:  
0944 164 590

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

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

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

najlepšie ceny v meste

CITYCITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

SBS prijme do TPP 
pracovníka strážnej 

služby 
v Banskej Štiavnici. 

Kontakt: 
048/4145591

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

vo Sv. Antone
objednávky telefonicky 

na 0908 966 518

Reštaurácia Pod Starým 
mestom Vás pozýva každý 

piatok na posedenie pri 
živej hudbe od 18:00 hod. 

(Botanická 11, Banská 
Štiavnica  

tel.č.: 0905 888 988)

NAJŠIRŠÍ SORTIMENT 
NAJLEPŠEJ ELEKTRONIKY

Denne nový tovar za stále nižšie ceny
OBCHOD PLNÝ DARČEKOV:

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

Nový sortiment: 
HUDOBNÉ NÁSTROJE

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

výrobkov: 
TV, chladničiek, pračiek a podobne 

zdarma
+ servis elektroniky 

Kammerhofská 2, 045 692 13 27

Nákup na splátky
Splácajte len 10 EUR mesačne!

Odteraz stačí len občiansky preukaz
Splátkový festival QUATRO

Urobte si radosť

- vodoinštalácia
- omietky – maľovanie
- podlahy – zárub. dvere
- murárske práce

Rekonštrukcie 
bytových jadier

0940 802 977


