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Úspešné podujatie pod týmto 
názvom sa uskutočnilo v so-
botu 5.júna 2010 v obci Svätý 
Anton. Množstvo rodičov a 
detí si mohli pozrieť nielen 
zaujímavé rozprávky z Česka, 
Dánska, Anglicka a Maďar-
ska, ale vďaka deťom ZŠ s MŠ 
v Banskej Belej a ZŠ s MŠ vo 
Svätom Antone sa dozvedeli 
aj rôzne zaujímavosti o týchto 
európskych krajinách. 

Deti to mali naozaj výborne 
pripravené. Pekné panely s množ-
stvom fotografi í, dokonca makety 
a naučené texty upútali každého. 
Na nádvorí dievčatá  hovorili o 
Českej republike a hrala sa Vod-

nícka rozprávka od Karla Čapka. 
Hrali ju žiaci ZUŠ z Banskej Štiav-
nice pod vedením Mgr.art.Kata-
ríny Burdovej. Scéna a kostýmy: 
Bc.Michaela Getlerová. Rozprávka 
mala aj ekologické zameranie a po-
učenie, aby si deti chránili potoky 
a rieky a neznečisťovali ich. Dru-
há rozprávka v parku pri kaštieli 
bola z Anglicka. "Peter,Wendy a 
náprstok" sa hrala pre veľký záu-
jem až 9x.Výborný výkon Petra 
Pana v podaní Igorka Galaja ne-
raz rozosmial publikum. Zaslúži 
si obdiv, lebo nemal alternáciu a 
musel odohrať všetky predstave-
nia. Wendy hrala Saška Rihová 5x 
a Natálka Soligová 3x.Rozprávku 
oživilli Texasky tromi tančekmi, 

ktoré boli vkusne zakomponované 
do deja.Všetci účinkujúci si zaslú-
žia pochvalu - za réžiu pani Anka 
Kuzmová a za kostymy Michaela 
Getlerová. Na Ranči Nádej bola 
tretia rozprávka od H.CH.Ander-
sena: "Hlúpy Jano"žiaci ZUŠ pod 
vedením Mgr.Klimkovej prezento-
vali túto rozprávku tiež s nasade-
ním. Dokonca zakomponovali do 
nej aj jazdu na koňoch. Škoda,že 
bola niekedy slabšia počuteľnosť. 
V Starom hostinci bola rozprávka 
maďarská od Akosa Tordana „Ako 
sa baba Jaga vydávala“ Hrala Janka 
Janove z Akadémie v B.Bystrici a 
Juraj Haviár z DIGT vo Zvolene. 
Do rozprávky zapojili aj deti, ktoré 
takmer vyvalili dvere.  4.str.

Z rozprávky do rozprávky po EÚ
Nové kultúrne podujatie pre deti plné rozprávok a hier vo Svätom Antone

Hľadáme si svoju šťastnú hviezdu,
a nech sú to stokrát len slová,
v hviezdnom roji brázdime si cestu
pre Lásku... Lebo kto miloval,
prekoná vzdialenosť, beztiaže,
poučky, defi nície strohé,
srdcom sa dotknúť hviezd dokáže, 
zanechá stopu na oblohe...

Hovorí sa, že kto sa raz „dotkol 
hviezd“, neumiera. Pravda, môže 
nás opustiť v neúprosnosti osudu a 
času, aby sa v čase a po čase k nám 
vrátil. Možno ako spomienka v 
srdci, možno ako slza v oku, mož-
no ako  hviezda vesmírneho neba, 
možno ako socha na mramorovom 
podstavci, možno ako dôkaz lásky 
k Štiavnici...  Vo všetkých týchto 

podobách sa k nám vrátila vo štvr-
tok 3. 6. 2010 Ulrika Babiaková, 
spoluobjaviteľka planétky, ktorá 
nesie vo vesmíre meno nášho mes-
ta – Štiavnica. Svojej bývalej štu-
dentke pripravilo banskoštiavnic-
ké gymnázium A. Kmeťa dôstojnú 
spomienkovú slávnosť spojenú s 
odhalením pamätníka, umelec-
kého diela akademického sochára 
Vladimíra Oravca, citlivo zakom-
ponovaného do zakvitnutého par-
číka na nádvorí gymnázia.

Spomienkovej slávnosti sa zú-
častnili významné osobnosti  -  
Mgr. Branislav Ondruš, riaditeľ 
tlač.a infor. odboru Úradu vlády 
SR...  4.str.

Srdcom sa dotkla všetkých hviezd 
Pamiatka Ulriky Babiakovej, objaviteľky planétky Štiavnica
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Slávnostné odhalenie pamätníka planétky „Štiavnica“
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Mestská polícia 
informujeZ diára primátora

Oznam

Domov MÁRIE, Ul. Špitálska 3, 
969 01 Banská Štiavnica 

Názov a sídlo zriaďovateľa: Ban-
skobystrický samosprávny kraj, 
Odbor sociálnych vecí a zdravot-
níctva, Námestie SNP č.23, 974 01 
Banská Bystrica
vyhlasuje podľa ustanovenia

§5 zákona NR SR č. 552/2003 
Z.z. o výkone práce vo verejnom 
záujme v znení neskorších pred-
pisov a v súlade so Zásadami č. 
2/2008/0SVaZ BBSK výberového 
konania na miesto vedúcich za-
mestnancov a sociálnych pracov-
níkov
VÝBEROVÉ KONANIE

na funkciu vedúca sociálno - 
zdravotného úseku s predpoklada-
ným nástupom 01.08.2010

Žiadosť o účasť na výberovom 
konaní môžu podať záujemcovia 
spĺňajúci nasledovné podmienky:

Bezúhonnosť – výpis z registra 
trestov

Kvalifi kačné predpoklady: vy-
sokoškolské vzdelanie I. alebo II. 
stupňa, smer: humanitný súvisiaci   
s prácou  v zariadení sociálnych 
služieb

špecializácia: najmä sociálna 
práca, sociálna pedagogika, andra-
gogika, sociológia, psychológia a 
podobne.

Zdravotnú spôsobilosť na prácu, 
ktorú má vykonávať

Osobnostné a manažérske pred-
poklady

Ostatné zručnosti: fl exibilita, 
kreativita, samostatnosť, spoľahli-
vosť, tímová práca, orientácia na 
klienta a dosiahnutie výsledkov, 
dobré komunikačné zručnosti, 
vedomosti z oblasti manažérstva 
kvality (ISO, CAF)

PC zručnosti: Microsoft  Word, 
Microsoft  Excel, Power- Point, 
NET( e-mail, www) 

Prax v príslušnom odbore mi-
nimálne 3 roky v sociálnej oblasti, 
prax v manažérskej pozícií výho-
dou.

Zoznam potrebných dokladov: 
žiadosť o účasť na výberovom ko-
naní, výpis z registra trestov nie 
starší ako tri mesiace, overená 
fotokópia dokladu o najvyššom 
ukončenom vzdelaní, štruktúro-
vaný životopis, motivačný list, do-
klady o absolvovaných kurzoch a 
výcvikoch

- Zámer rozvoja sociálno- zdra-
votného úseku – rozsah strán max. 
3 strany

- Referencie od posledných za-
mestnávateľov

- Písomný súhlas uchádzača s 
použitím osobných údajov pre po-
treby výberového konania

Písomné prihlášky s požado-
vanými dokladmi treba zaslať 
alebo osobne  doručiť v zalepenej 
obálke do 30.06.2010 na adresu : 
DOMOV MÁRIE 969 01 Banská  
Štiavnica, Ul. Špitálska 3,  na obál-
ke s označením „ Výberové kona-
nie“.

Pre podanie prihlášky je rozho-
dujúca pečiatka

pri osobnom doručení úradná 
pečiatka na sekretariáte Domova 
MÁRIE

pri podaní poštou – potvrdenie 
pošty o podaní

Po tejto lehote nebude prihláška 
akceptovaná
Kontakt : 045/ 6921 366 – 367, 

401

PhDr. Viera Chladná

riaditeľka Domova MÁRIE

Výberové konanie

Bolo...

7. 6.

Uskutočnilo sa pravidelné 
stretnutie starostov obcí okresu 
Banská Štiavnica, na ktorom boli 
prerokované nasledovné témy: 
Projekt Zlatá cesta, odpadové 
hospodárstvo, Združenie histo-
rických miest a obcí SR, kultúrne 
a športové podujatia regiónu. 
8. 6.

Slávnostné odovzdávanie cien 
víťazom súťaže v separovanom 
zbere "Zbieraj body za odpady", 
ktorú vyhlásilo Mesto Banská 
Štiavnica v spolupráci s Tech-
nickými  službami, m.p., Banská 
Štiavnica. Do súťaže sa zapojili 
žiaci materských a základných 
škôl v našom meste.
9. 6.

Zasadnutie Mestskej rady.
Mimoriadne zasadnutie Mest-

ského zastupiteľstva.
10. 6.

Pracovné stretnutie s prorek-
torom STU v Bratislave prof. 
Františkom Janíčekom k vybu-
dovaniu centra excelentnosti v 
Banskej Štiavnici.
Bude...

11. 6.

Pracovné stretnutie na Sekcii 
kultúrneho dedičstva Minister-
stva kultúry SR v Bratislave s cie-
ľom ďalšej koordinácie prác pri 
príprave Dní Európskeho kultúr-
neho dedičstva 2010.
13. 6.

Uskutoční sa motokrosové 
podujatie Gulášový pretek 2010.
15. 6.

Uskutoční sa 18. zasadnutie 
Rady Združenia miest a obcí Slo-
venska v Bratislave.
17. 6.

Účasť na podujatí Banská Štiav-
nica v umeleckom slove a hudbe, 
ktoré sa uskutoční v priestoroch 
Evanjelického kostola.
18.- 20.6.

Na pozvanie primátora part-
nerského mesta Šopron Dr. Ta-
mása Fodora sa primátor mesta 
aj s delegáciou zúčastní na otvo-
rení a na jednotlivých poduja-
tiach v rámci kultúrneho poduja-
tia Šopronské festivalové týždne 
2010.

Andrea Benediktyová

Voľby do NR SR 

Voľby do NR SR sa uskutočnia 
v sobotu 12. júna 2010 v čase od 
7,00 – 22,00 hod. Pre tieto voľby 
neplatí volebné moratórium.

Otvorenie parkoviska

Oznamujeme všetkým obyva-
teľom nášho mesta, návštevní-
kom Banskej Štiavnice a moto-
ristickej verejnosti, že od piatku 
11.6.2010 bude opäť otvorené 
záchytné parkovisko pod býva-
lou SPŠ S. Mikovíniho (banícka 
škola), prevádzkovateľom parko-
viska je p. Ján Murár.

Dňa 28.5.2010 o 22.00 hod. bola 
hliadka MsPo spoločne s hliadkou 
OO PZ privolaná na Ul. A. Kmeťa, 
kde došlo k fyzickému napadnutiu 
medzi R.B. a P.F., obaja z Banskej 
Štiavnice. Priestupok, ktorého sa 
menovaní dopustili, bol riešený 
na mieste v zmysle zákona SNR č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch v zne-
ní neskorších predpisov.   

Dňa 29.5.2010 o 20.00 hod. 
na útvar MsPo oznámila A.L. z 
Banskej Štiavnice, že ju jej manžel 
vyhodil z domu na ulicu, pričom 
doma ostala jej jeden a polročná  
dcéra. Hliadka po príchode na 
miesto situáciu upokojila. Meno-
vaný sa  svojím konaním dopus-
til priestupku proti občianskemu 
spolunažívaniu. Priestupok je v 
riešení.

Dňa 30.5.2010 bola hliadka 
MsPo privolaná na sídlisko Drie-
ňová, kde na Ul. Pátrovská na zemi 
ležal A.B. z Banskej Štiavnice. Na-
koľko menovaný  s hliadkou neko-
munikoval, bola k nemu privolaná 
lekárska pomoc. Pretože menova-
ný bol pod vplyvom alkoholických 
nápojov a svojím konaním sa do-
pustil priestupku proti verejnému 
poriadku, priestupok bol riešený 
v zmysle zákona SNR č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch v znení neskor-
ších predpisov.   

Dňa  5.6.2010  o 11.00 hod. 
bola hliadkou  MsPo  prichytená 
pri Dolnom cintoríne na Štefulto-
ve Ľ.P. z Bratislavy, ktorá vysypala 
smeti ku kontajnerom. Priestupok 
bol riešený na mieste  v zmysle zá-
kona SNR č. 372/1990 Zb. o prie-
stupkoch v znení neskorších pred-
pisov v blokovom konaní.   

JUDr. Dušan Lukačko

náčelník MsPo
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Slávnostné odovzdávanie cien víťazom súťaže v separovanom zbere
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Mestská polícia

Som rodáčka z Banskej Štiavnice 
a bývam tu viac ako 50 rokov, aj keď 
som pracovala mimo BŠ. Chcela by 
som upozorniť na niektoré veci, ktoré 
sa týkajú tohto mesta a nás občanov, 
ktorí tu bývame a žijeme. Blížia sa 
nám voľby parlamentné a neskôr i 
komunálne. Politici sú štedrí, milí a 
sľubujú hory - doly, hoci z tých sľubov 
je veľa vecí otáznych, či budú splnené 
alebo nie? Mnohí sme sa presvedčili, 
že z týchto sľubov sa málo čo splní 
hlavne v prospech obyčajných ľudí. 
Náhodou som sa dozvedela, že ná-
čelník Mestskej polície uvažuje o roz-
širovaní alebo teda zmodernizovaní 
kamerového systému v našom mes-
te. Chcela by som vedieť, čo nás táto 
„sranda“ doteraz stála a bude stáť? 
Účinnosť týchto systémov je rôzno-
rodá, ale v prvom rade aj veľmi drahá, 
záleží od toho, kde sa tento systém vy-
užije, čo odhaľuje, koho otravuje ale-
bo mu ruší súkromie? Mám znalosť 
o tom, že využiteľnosť kamerového 
systému je podľa štatistík asi tak 5% v 
rámci toho, ako je využívaný v našom 
meste. Nebolo by lepšie, keby sa páni 
policajti pohybovali viac po meste, 
po uliciach, kontaktovali sa s občan-
mi, riešili problémy ako sa schovávať 
za kamery a sedieť pri monitoroch 
alebo sa vyvážať v autách. To by bolo 
ušetrených peňazí a určite aj výsledky 
by boli. Viete za tie ušetrené peniaze 
by sa mohla opraviť cesta, chodník, 
opraviť kanál, čo myslíte, pán náčel-
ník??? Všade zúri kríza, ľudia sú bez 
práce, vládne chudoba, len páni po-
licajti si žijú ako v nebi, nevnímajúc 
štátnu políciu, kde sa všetci tešia lu-
xusným autám, ale hlavne sa tešia na 
tučné odstupné a dôchodky. Všetci 
ostatní ľudia sú bez práce – hlavne 
pracujúci v poľnohospodárstve, prie-
mysle, službách a ostatných odvet-
viach, ani po 50 poctivo odrobených 
rokoch nemajú také skvelé dôchodky 
ako páni policajti, stačí odrobiť 15 ro-
kov a nebeské výhody sú na svete, a 
to už v produktívnom, dá sa povedať, 
v mladom veku, keď ešte sú v plnej 
sile a môžu pracovať a zarábať. Čo my 
ostatní 60 – 70 roční, nám musia sta-
čiť almužny, aby sa niekto mal dobre.

Mária K., Horná Resla

Odpoveď:

Vážená pani K.!
Dlho som rozmýšľal, čo, alebo kto 

vás viedol k napísaniu týchto riadkov, 
pretože v prvej časti vášho príspevku 
sa venujete otázke volieb a sľubov poli-

tikov atď., pričom ja som momentálne 
nie v pozícii politickej, ani vo funkcii 
vedenia mesta Banská Štiavnica, ale 
otázky sú adresované mojej osobe, 
teda náčelníkovi MsPo. Otázka náho-
dy, ako opisujete skutočnosť o rozšírení 
kamerového systému, o ktorom ste sa 
dozvedeli, ma hlavne v časti „ náčelník 
MsPo uvažuje o rozšírení kamerového 
systému...“ zaujala, pretože ma stavia-
te do pozície zamestnanca MsÚ, ktorý 
si rozhoduje o rozpočte mesta, ako sám 
najlepšie vie, čo nie je pravdou. Tak ako 
píšete aj v nasledovnom texte, dôležité 
je zistiť, čo to prinesie mestu, občanovi 
a potom môže náčelník MsPo uvažo-
vať o ďalších krokoch. Áno, je pravdou, 
že som inicioval vedenie Mesta, preto-
že z môjho postavenia by som sa mal 
zaujímať o zlepšenie bezpečnostnej si-
tuácie v našom meste a ako náčelník 
MsPo musím robiť všetky opatrenia k 
tomu, aby som chránil život, zdravie a 
majetok občanov tohto mesta. S tým-
to cieľom som vykonal prieskum trhu 
a dospel som po vzájomnej dohode s 
vedením mesta k tomu, že rozšírenie 
a zmodernizovanie kamerového sys-
tému je potrebné. Jasným dôkazom, 
že je na mieste takýto krok zo strany 
mesta urobiť, sú výsledky 2 kamier, 
ktoré sú nainštalované cca jeden rok 
na Zvonovom vŕšku a pri Medike, kto-
ré monitorujú nádoby na separovaný 
zber. Výsledkom tohto pozorovania je 
čistota a poriadok okolo týchto nádob, 
čo privítame, myslím si všetci občania 
tohto mesta nezáväzne na uložených 
pokutách. Postačujúca je prevencia, 
ktorá sa ujala veľmi úspešne a budem 
osobne rád, keď v takejto prevencii 
budeme pokračovať. Samozrejme, 
že mesto, resp. samospráva, nemá fi -
nančné prostriedky v rozpočte mesta 
len na to, aby kupovala ďalší kame-
rový systém a ostatné problémy, kto-
rých je neúrekom, ostanú zabudnuté. 
Z uvedeného dôvodu sme reagovali 
na výzvu MV SR, vypracovali a po-
dali sme projekt, aby nám poskytli fi -
nančné prostriedky na nákup kamier. 
Bohužiaľ, tento projekt nebol úspešný 
a nemôžeme realizovať rozšírenie ka-
merového systému v takom rozsahu, v 
akom sme si ho plánovali. Na takéto 
fi nančné prostriedky nečakalo totiž 
len mesto Banská Štiavnica, ale osem-
desiat ďalších obcí a miest v SR. Aj tu 
môžete vidieť, že pokiaľ nie sú exter-
né zdroje dostupné, nechceme inves-
tovať peniaze tam, kde to nie je také 
dôležité, ako napr. vami spomínané 
cesty, chodníky a pod. Vo svojom prí-

spevku ma však zarážajú vety, ktoré 
sú adresované policajtom, slúžiacim 
občanom  v meste Banská Štiavnica, 
na ktorých máte veľmi rozhorčený po-
hľad. Ja ich musím obhájiť a vyvrátiť 
vám vašu negatívnu energiu zosielanú 
na ich adresu, pretože inak sa nema-
jú ako brániť, len prostredníctvom 
týchto mojich riadkov. Nie je pravda, 
čo píšete o využiteľnosti kamerového 
systému, nie je pravda, že policajti sa 
len vyvážajú na autách a nič nerobia, 
nie je pravda ani to, že ich práca je jed-
noduchšia a ľahšia ako práca v iných 
odvetviach. Aj keď vlastne neviem kto 
ste, vážená pani, ale so všetkou úctou 
k vám, neviete si predstaviť, čo je nápl-
ňou policajnej práce a koľko sviatkov, 
piatkov a nocí musia policajti prebdieť, 
aby sme my, ktorí doma spíme, alebo 
oddychujeme, boli spokojní a cítili sa 
bezpečne. Určite by ste zmenili názor 
na prácu policajtov, keby ste mali tak, 
ako oni zabezpečovať v meste ochra-
nu života, majetku občanov, verejný 
poriadok, bezpečnosť a plynulosť cest-
nej premávky, pričom veľakrát musia 
priestupky proti týmto chráneným 
záujmom riešiť formou pokút. Teda 
občan, ktorý dostal pokutu, ho určite 
nebude chváliť, ale si v duchu pomyslí 
na jeho adresu nepekné slová. A práve 
policajt je ten, ktorý musí pokračovať 
vo svojej práci a nemôže si pripustiť, 
že viackrát pokutu neuloží. Policajt, 
ktorý nasadzuje život preto, aby chrá-
nil život inému, kto to práve potrebuje 
alebo pre toho, koho objekt bol naru-
šený, vy idete hovoriť o zbytočnosti 
polície. Ja hovorím, že česť všetkým 
statočným policajtom, ktorí chcú žiť 
medzi spoluobčanmi nášho mesta tak, 
ako my všetci, napriek tomu, že musia 
zasahovať do práv a slobôd mnohých 
z nás. 

Myslím si, že ani vy ste vaše riadky 
nepísali s úplnou vážnosťou, ale pod 
emóciami vyvolanými tlakom, lebo ak 
áno, rád by som vás osobne spoznal a 
rád si vypočujem vaše rady, návody a 
pomoc pri riešení spoločných problé-
mov policajtov v boji s kriminalitou, 
ktorá sa, bohužiaľ, rozmáha aj v na-
šom meste. Dúfam, že som vás tými-
to riadkami neurazil, ale presvedčil o 
tom, že v takejto zložitej a  ťažkej dobe, 
ktorú práve žijeme, je práca polície, 
navyše v takom malom počte, v akom 
slúžia mestskí policajti v Banskej 
Štiavnici, neodmysliteľnou súčasťou 
spoločnosti, nás nevynímajúc.

Náčelník MsPo

JUDr. Dušan Lukačko

Vyberáme z čiernej skrinky
MÚZEÁ
starý zámok
 utorok- nedeľa 8:00 - 16:00

nový zámok
 streda - nedeľa
 8:00 - 16:00

galéria J. Kollára
 streda - nedeľa 8.00 - 16.00

mineralogická expozícia
streda - nedeľa, 8:00 - 16:00
8:00 - 16:00
kammerhof
 pondelok - piatok 8:00 - 16:00

štôla glanzenberg
 utorok, štvrtok, sobota, 13.00 
 objednať deň vopred
múzeum vo svätom antone

 pondelok - zatvorené
utorok - sobota 8.00 - 15.00

Múzeá otváracie hodiny
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Reality

1.str. Zábava to bola pre deti 
naozaj počas celého dňa. Organi-
zátori sa zas tešili nielen z výbor-
ného počasia, ale aj z účasti 480 
platiacich divákov. Poďakovanie 

patrí všetkým, ktorí sa pričini-
li o toto zaujímavé podujatie, za 
ozvučenie ďakujeme súrodencom 
Jaroslavovi a Ajke Výbochovcom 
a Erikovi Píšovi, určite ich teší, 

že ich námaha sa dočkala kladnej 
odozvy . Malí herci, vy ste všetci 
boli super! 

Anna Rihová

Z rozprávky do rozprávky

1.str. ( vo svojom príhovo-
re vysoko ocenil osobnosť Ul-
riky Babiakovej. Odovzdal tiež  
pozdrav a ospravedlnil neúčasť 
pána premiéra R. Fica, ktorému 
problémy okolo povodní nedo-
volili prísť do Banskej Štiavnice)., 
riaditelia hvezdární z Rimavskej 
Soboty RNDr. Pavol Rapavý, z 
Partizánskeho Vladimír Mešter, 
zo Žiaru nad Hronom Mgr. Sta-
nislav Kaniansky, prof. RNDr. 
Stanislav Holec, CSc., prorektor 
UMB Banská Bystrica, doc. RNDr. 
Alfonz Gajdoš, PhD., dekan FPV 
UMB B. Bystrica. Z domácich si 
pamiatku Ulriky uctili primátor 
mesta Mgr. Pavol Balžanka, vice-
primátor Ing. Juraj Čabák, riad. 
Úradu práce soc. vecí a rodiny 
Ing. Štefan Šulek,  riaditelia a zá-
stupcovia viacerých  škôl, inštitú-
cií a organizácií, bývalí spolužiaci 
Ulriky, členovia profesorského 
zboru a študenti gymnázia ako aj 
viacerí Štiavničania a obyvatelia 
regiónu.

Uprostred zamračených, uprša-
ných dní minulého týždňa bolo 
štvrtkové slnečné dopoludnie 
príjemným prekvapením. „To 

nám Ulrika tam, hore, vymodlila 
takýto krásny čas...“ - šepkali si 
niektorí prítomní. Po prezentácii 
otvorila spomienkovú slávnosť p. 
riaditeľka gymnázia PhDr. Re-
nata Mikulášová, program pri 
odhalení pamätníka na nádvorí 
viedla Mgr. Gabriela Kovárová, 
vedúca astronomického krúžku 
na gymnáziu, ktorá s Ulrikou 
úzko spolupracovala pri organi-
zovaní astronomických predná-
šok a pozorovaní.

Spomienky na Ulriku, najprv 
v škole ako aj na nádvorí pri pa-
mätníku a neskôr v užšom kru-
hu,  boli plné emócií, lásky, ale 
aj úcty a obdivu... Za jej ľudské 
kvality, skromnosť, ochotu po-
môcť, dobré srdce, lásku k ľuďom, 
úprimnosť, ale aj za pracovitosť a 
húževnatosť. Opustila nás  mladá,  
26-ročná,  ale za svoj krátky život 
toho veľa stihla a je dôkazom, že 
nielen v minulosti mala Štiavnica 
prvenstvá a osobnosti známe v 
Európe i vo svete.  Má ich aj v 21. 
storočí. A Ulrika Babiaková k nim 
bezpochyby patrí. Svoje rodisko, 
milovanú Štiavnicu, zapísala do-

slova do hviezdnych výšin.  
Slovom všetko nevypovieš... 

Možno preto sme sa s Ulrikinou 
mamou,  aj napriek tomu, že môj 
syn bol spolužiakom Ulriky, o jej 
predčasnej smrti nehovorili. Snáď 
som len, ako väčšina Štiavniča-
nov dúfala, že vycíti moju účasť a 
za tých osem rokov som  obdivo-
vala  jej silu matky a človeka.  S 
nádejou, že časom sa snáď bolesť 
a sila mlčania zmiernia. Ale keď  
sa odhaľoval  pamätník, opäť ma 
zadúšala bezmocnosť akýchkoľ-
vek slov a činov... Lebo ešte bolí 
„plavovlasé trblietanie v tmách“.

Ulrika, obidve Štiavnice Ti ďa-
kujú. Aj tá, na nebi, ktorá je tam 
vďaka Tebe, aj tá na hviezde zva-
nej Zem, kde Ťa budú pripomínať 
už nielen výsledky Tvojich výsku-
mov a bádaní, fotografi e a spo-
mienky, ale aj pamätník na mra-
morovom podstavci uprostred 
kvetov a zelene. A raz snáď:

„... keď nás už spomienky ne-
zrania, keď láva žeravá pohasne,

sila smútku, sila mlčania   
vkradne sa cez mramor do bás-
ne“.

Mária Petrová    

Srdcom sa dotkla hviezd 

Na základe Všeobecne záväzné-
ho nariadenia mesta B. Štiavnica č. 
2/2009

Štatútu mesta Banská Štiavnica
vyzývame
občanov a inštitúcie na predlože-

nie návrhov na udelenie 
a/ Čestného občianstva mesta 

Banská Štiavnica
V zmysle citovaného nariadenia  

čestné občianstvo mesta Banská 
Štiavnica možno udeliť osobám, kto-
ré sa významným spôsobom zaslúžili 
o rozvoj mesta a šírenie jeho dobrého 
mena v SR a v zahraničí. Podnet na 
udelenie čestného občianstva mesta 

Banská Štiavnica  môže podať ktorý-
koľvek občan SR alebo inštitúcia.

b/ Ceny za záchranu kultúrneho 
dedičstva a rozvoj mesta B. Štiavnica 

V zmysle citovaného nariadenia 
Cenu za záchranu kultúrneho de-
dičstva a rozvoj mesta možno udeliť 
osobám, ktoré sa významným spô-
sobom zaslúžili o záchranu hodnôt 
kultúrneho dedičstva v regióne mes-
ta Banská Štiavnica a rozvoj mesta 
Banská Štiavnica.  Podnet na ude-
lenie ceny môže podať ktorýkoľvek 
občan alebo inštitúcia SR.

c/ Výročnej ceny mesta Banská 
Štiavnica

Výročná cena mesta sa v zmysle 
citovaného nariadenia môže udeliť 
občanom mesta, ktorí sa výrazným 
spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta, 
alebo šírenie jeho dobrého mena v 
SR alebo v zahraničí. 

Občania a inštitúcie môžu svoje 
návrhy na udelenie čestného občian-
stva mesta a cien mesta B. Štiavnica 
podať poštou alebo osobne do 10. 
augusta 2010 na Mestský úrad v Ban-
skej Štiavnici, Radničné námestie č. 
1, 969 24 Banská Štiavnica, msz@
banskastiavnica.sk. O udelení čest-
ného občianstva a cien mesta rozho-
duje mestské zastupiteľstvo. 

Výročné ceny mesta 

Prenajmeme skladové/obchod- 
né priestory, 70m2 v cene 4,50€/
m2 + energie, tel.č.: 0905 581 866

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

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

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

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

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

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

Hľadám spolubývajúceho – cu  
za 2,5 Eur/1deň, tel.č.: 0914 258 
523 

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

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

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

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

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

Predám prevádzku vodných  
bicyklov na Richňave, tel.č.: 0918 
281 198 

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

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



510. júna 2010 AKTUALITY

Oznam

Pozvánka

Súťaž v separovanom zbere na 
materských a základných školách

Súťaž „Zbieraj body za odpady“ 
je ukončená a vyhodnotená. Víťaz-
né triedy sa umiestnili v nasledov-
nom poradí: 

Okrem týchto cien budú odme-
nené aj školy. Dostanú za každú 
víťaznú triedu 10,00 € a za vyzbie-
raný papier 0,01 €/kg.

Odovzdávanie cien sa uskutoč-
ní 8.6. 2010 o 10.00 h v zasadacej 

miestnosti Mestského úradu. Sr-
dečne pozývame zástupcov škôl a 
víťazných tried.

Počas súťaže sa vyzbieralo:
• 10 852,8 kg papiera (noviny, 

kancelársky papier a pod.), 

• 2 222,4 kg kartónu,
• 259,5 kg nápojových kartónov 

(tetrapakov), 
• 7,0 kg hliníkových fólií,
• 6,1 kg hliníkových plechoviek.
Spolu sa vyzbieralo 13 347,9 kg 

surovín.
Ďakujeme všetkým žiakom, 

rodičom i učiteľom za zapojenie 
sa do súťaže a zbieranie surovín. 
Obzvlášť by sme chceli poďakovať 
p. Eve Uhrinčaťovej, ktorá svojpo-
mocne veľmi aktívne nosila počas 
celého priebehu súťaže vysepa-
rované suroviny, najmä papier a 
kartón.

Už teraz môžete zbierať suro-
viny, obdobnú súťaž vyhlásime aj 
budúci školský rok. Upozorňujem, 
že najviac bodov (až 10 bodov za 
1 kg) je možné nazbierať za hliní-
kové fólie (napr. viečka z jogurtov, 
„pozlátka“ z čokolád) a hliníko-
vé nápojové plechovky. Preto ich 
nevyhadzujte, ale čisté odkladajte. 
Ešte sa zídu. 

Záverečné vyhodnotenie nájde-
te aj na mestskej stránke www.ban-
skastiavnica.sk v časti Odpady.

Miloš Veverka, Technické služby, m. p. BS

Žiaci zbierali body za odpady

Miesto škola trieda získané body Výhra
1. ZŠ J. Horáka 5.B 1 879,6 50,00 €
2. ZŠ J. Horáka 2.C 1 318,5 40,00 €
3. MŠ Križovatka A 1 130,8 30,00 €
4. ZŠ Cirkevná 9.A 943,3 20,00 €
5. MŠ Štefultov 477,3 20,00 €
6. MŠ Drieňová Lienky 460,7 10,00 €
7. ZŠ J. Horáka 6.C 403,8 10,00 €
8. ZŠ J. Horáka 8.A 213,8 10,00 €
9. MŠ Nezábudka 210,5 10,00 €

10. ZŠ J. Horáka 1.A 171,8 10,00 €

Tretinu vozového parku ob-
menil v týchto dňoch Pivovar 
STEIGER, a.s., Vyhne. Imidž 
pivovaru posilnilo 11 nových 
bielych Fabií so zlatistou 
pivnou hmotou na karosérii. 
Celkovo je schválený počas 
najbližších dvoch rokov nákup 
40 nových automobilov tejto 
značky. Do tohto modelu Fabie 
si nechal STEIGER ako prvý 
na Slovensku namontovať 
splynovače, čo predstavuje 
nemalú úsporu nákladov. 
Pivovar ročne usporí vyše 200 
000 litrov benzínu, čo má vý-
znamný ekonomický i ekolo-
gický prínos. Informoval o tom 
vedúci marketingu STEIGRA 
Emil Mihálik.

,,Náklady na údržbu pôvodného 
vozového parku prekročili bod zlo-
mu a kúpa nových sa tak stala pre 
pivovar výhodnejšou. Nový vozový 
park v STEIGRI nie je demonštrá-
ciou fi nančných zdrojov, je to eko-
nomicky dobrá voľba. Nový vzhľad 
pivovarských áut navyše prináša 
na trh inovovaný odkaz značky. 
Zlatistá pivná hmota symbolizuje 

kvalitné klasické pivo a dve jašte-
ričky zasa príslušnosť k regiónu 
zlatonosných Štiavnických vrchov, 
v ktorých podľa legendy pomohli 
objaviť zlato a striebro.  Vlastné 
logo STEIGER  predstavuje nosi-
teľa klasicky varených pív na Slo-
vensku. Okrem vlastných značiek 
STEIGER a STEIN je možné na 
kapote vidieť aj logá partnerských 

pivovarov Budvar, Zubr a Litovel, 
ktorých značky vyhniansky pivo-
var na Slovensku distribuuje. Biela 
Fabia so zlatou pivnou hmotou tak 
pôsobí decentne a sviežo a zároveň 
vyzdvihuje ergonomické krivky 
karosérie“, konštatoval E.Mihálik.

Ing. Štefan Kuča

Nové Fabie so splynovačmi sú pre vyhniansky pivovar ekonomické i ekologické

Steiger obmenil vozový park
Oznam pre diabetikov

Diabetici, liečení inzulínom aj 
antidiabetikami, majú možnosť 
sa zaočkovať proti žltačke typu 
B zadarmo. Slovenská diabeto-
logická spoločnosť spoločnosť 
odporúča diabetikom očkovanie 
proti žltačke typu B. Patria do 
rizikovej skupiny pre ich častý 
kontakt s krvou, častejšie potre-
bu lekárskych ošetrení a častý 
výskyt otvorených rán, ktoré sú 
vstupnou bránou infekcie. Viac 
informácií sa dozviete u praktic-
kého lekára.

Záhradkárske okienko
Členky našej ZO sa v minulom 

mesiaci zúčastnili na 33. ročníku 
celoslovenskej súťaži v aranžo-
vaní a viazaní kvetov. Súťaže sa 
zúčastnilo 31 súťažiacich z 35 
prihlásených. Naše členky sa v 
tejto súťaži nestratili a umiestnili 
sa nasledovali sa nasledovne:
I. disciplína: výzdoba darček – 

fľaša pre pána

7. miesto – Renáta Antalová – 
ZO 27-1 Štefultov

9. miesto – Michaela Mojžišo-
vá – ZO 27-1 Štefultov

18. miesto – Ing. Zuzana Ma-
nuniaková – ZO 27-1 Štefultov
II. disciplína: jarné aranžmá pre 

exteriér

9. miesto – M. Mojžišová
12. miesto – Renáta Antalová
13.miesto – Ing. Zuzana Maru-

niaková 
Naše členky reprezentovali 

celý bývalý okr. Žiar/ Hr. Gratu-
lujeme!

Za výbor ZO Jozef  Psotný

Srdečne Vás pozývame na  podu-

jatie BANSKÁ ŠTIAVNICA V UME-

LECKOM SLOVE A HUDBE

Prekrásne vyznania literátov a 
hudobníkov mestu pod Sitnom 
spojené s premietaním obrazo-
vého materiálu. Účinkujú inter-
preti umeleckého slova a hudby z 
nášho mesta a regiónu.

Hosť podujatia Spevokol ŠTIAV-
NIČAN a PhDr. Peter Zemaník

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

Podujatie sa koná pod záštitou 
primátora Mesta B. Štiavnica

Na Vašu účasť sa tešia účinku-
júci a organizátori: 

Bližšie info: 045 / 692 13 87, 0915 
819 989, mail:petrova@osvetaziar.
sk.

Nový vozový park v pivovare Steiger
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V dňoch 27. až 30. mája 2010 
sa v maďarskom meste Pécs 
uskutočnil v rámci projektu 
Európske mesto kultúry 13. 
ročník Európskych baníckych 
a hutníckych dní. Podujatia 
sa zúčastnilo viac ako 1800 
baníkov a hutníkov z deviatich 
európskych krajín. Zo Sloven-
ska sa okrem našej delegá-
cie podujatia zúčastnili tiež 
organizátori pripravovaných 
15. Európskych baníckych a 
hutníckych dní v roku 2013 
v Košiciach, baníci z Pezinka, 
Žiliny, Novák a Handlovej v cel-
kom počte 30 osôb. Delegáciu 
z nášho mesta tvorili primátor 
Banskej Štiavnice Mgr. Pavol 
Balžanka (ofi ciálny hosť pod-
ujatia), riaditeľ Slovenského 
banského múzea PhDr. Jozef 
Labuda, CSc. a členovia Ban-
skoštiavnicko-hodrušského 
baníckeho spolku Ing. Richard 
Kaňa (predseda), Ing. Milan 
Urbánek, Ing. Erik Sombathy, 
Jozef Osvald a Ing. Peter Mo-
ravitz. 

Po našom príchode v piatok 28. 
mája v odpoludňajších hodinách a 

následnej registrácii v priestoroch 
výstavného komplexu EXPO si čle-
novia našej delegácie so záujmom 
prezreli expozíciu maďarského 
Ústredného baníckeho múzea pod 
názvom „Európa a baníctvo“, me-
dzinárodnú mineralogickú výstavu 
a následný kultúrny program. Po 
slávnostnom otvorení Baníckych 
dní nasledoval večerný spoločen-
ský program. Ubytovanie sme mali 
zabezpečené v 25 km vzdialenom 
kúpeľnom stredisku Harkány.

V sobotu 29. mája v dopolud-
ňajších hodinách viedla naša cesta 
do prekrásne  zrekonštruovaného 
historického centra mesta Pécs. O 
14,00 hod. sa uskutočnilo prijatie 
vedúcich zúčastnených delegácií u 
primátora mesta. Od nás sa prijatia 
zúčastnili Mgr. Balžanka a člen vý-
boru Združenia baníckych spolkov 
a cechov Slovenska Ing. Sombathy. 
Po prehliadke mesta, návšteve ex-
pozície tunajšieho banského múzea 
a viacerých kultúrnych a architek-
tonických objektov, už naše kroky 
viedli na miesto zoradenia Baníckej 
parády, ktorá začala o 16,00 hod. 
Medzi viac ako 60 zástavami spol-
kov a cechov zo všetkých zúčast-
nených krajín nechýbala ani nová 

zástava baníckeho spolku, ktorú 
niesol J. Osvald. Dychové hudby 
v sprievode sa ani nedali spočítať. 
Vo večerných hodinách sa v areáli 
EXPO konalo priateľské spoločen-
ské stretnutie účastníkov. V hlav-
nom večernom programe vystúpila 
aj naša dychová hudba Sitňanka, 
ktorá zožala veľkých úspech. 

Dopravu pre celú našu skupinu 
zabezpečilo SBM. Na dopravných 
nákladoch sa podľa počtu účastní-
kov podieľali okrem SBM aj Mesto 
Banská Štiavnica a  banícky spolok. 
Mesto Banská Štiavnica zabezpečilo 
občerstvenie na cestu pre všetkých 
účastníkov, ako aj náklady spojené 
s účasťou J. Osvalda. Aj keď si ostat-
ní členovia baníckeho spolku plati-

li výraznú časť nákladov, spojených 
najmä s ubytovaním a stravova-
ním, bez uvedenej podpory mesta 
aj múzea by naša cesta na podujatie 
bola mimoriadne komplikovaná. 
Za túto podporu banícky spolok 
úprimne ďakuje ako Mestu Banská 
Štiavnica, tak aj SBM. 

Sme presvedčení, že svojou účas-
ťou a vystupovaním sme urobili 
dobré meno nášmu mestu a jeho 
viac ako tisícročnému baníctvu. 
Spoločná aktívna účasť zástupcov 
mesta, SBM a baníckeho spolku na 
tomto významnom medzinárod-
nom podujatí je svetlým príkladom 
vzájomnej spolupráce.

Ing. Richard Kaňa

13. Európske banícke a hutnícke dni v Pécsi 

V septembri vstúpime do ďalšieho 
školského roka a s novými detička-
mi zavádzame aj novoty v nových 
priestoroch a vo forme kvalitnejšej 
starostlivosti a nových, širších slu-
žieb, ktorými chceme uľahčiť život 
mamičkám detí vo veku od 1 do 3 
rokov. 

Ťažisko našej práce je naďalej v 
dennej opatrovateľskej starostlivosti, 
ale oproti minulým rokom budeme 
realizovať aj pobyty spoločné víken-
dové, či niekoľkohodinovú opateru v 
čase, keď potrebujete navštíviť lekára, 
zájsť na úrady alebo ste inak zane-
prázdnení, príp. aj nocovanie. Chce-
me umožniť rodičom, aby si vytvori-
li aj čas pre seba a spoľahli sa, že ak 
pôjdu večer do divadla, na maturitné 
stretnutie, svadbu, alebo hoci len na 
posedenie s priateľmi, ich dieťatko 
bude u nás spinkať s opatrovateľkou, 
a ráno si ho v pokoji vyzdvihnú. 

Po skúsenostiach z minulých ro-
kov sme rozdelili naše pôsobenie na 
deti podľa vekových skupín. Deti vo 
veku 1-2 roky dostávajú prvotriednu 

opatrovateľskú starostlivosť, formu-
jeme u nich koordináciu pohybov 
rúk a nôh, staráme sa, aby boli čisté, 
suché, dosýta nakŕmené a napojené, 
podporujeme spánok 2x denne, strá-
žime dodržiavanie pitného režimu. 
Zoznamujeme ich so všetkým, čo sa 
staršie deti učia, ale len formou po-
zorovania, skúšania, koľko zvládnu 
a individuálne podľa toho, ktoré sa 
koľko dokážu sústrediť na cielenú 
činnosť. 

Deti vo veku 2-3 roky pripravuje-
me na pobyt v materskej škole, bu-
dujeme u nich základy výchovných 
zložiek – telesnej, hudobnej, výtvar-
nej, pracovnej a rozumovej výchovy, 
vytvárame a upevňujeme hygienické 
a samoobslužné návyky, spolupracu-
jeme s rodičmi na tom, aby nástup 
do materskej školy bol bezproblémo-
vý. Z reakcií učiteliek MŠ, ktoré po 
roku v jasličkách dostali naše detičky 
do svojich tried, sa tešíme, pretože 
hovoria, “je vidieť, že majú skúsenos-
ti, návyky a sú zvyknuté na kolektív”. 
Nerobí im problém samostatné jede-

nie, pýtanie sa na WC, zaspávanie v 
neznámej postieľke, či ranné lúčenie 
s rodičmi. Už si to za rok natrénovali 
v jasličkách, a sú pripravené na vý-
chovno-vzdelávací proces a formo-
vanie osobnosti. 

A čo všetko sa dieťatko v jasliach 
naučí? Určite sa naučí mnoho no-
vých vecí, stane sa samostatnejším, 
získa množstvo nových zážitkov. 
Taktiež si osvojí základné hygienic-
ké návyky, rodičia, ktorí majú dieťa 
v jasliach, sa tešia napríklad z toho, 
že sa ich ratolesť odnaučí od plienok. 
Medzi ďalšie pokroky patrí rozvíjanie 
slovnej zásoby, deti sa učia tancovať, 
spievať, recitovať krátke básničky či 
riekanky, samy sa obliekať, najesť sa a 
iné úkony Veľa, samozrejme, závisí aj 
od veku konkrétneho dieťatka a jeho 
osobnosti. Niektoré sa v jasličkách 
naučia veľmi veľa, iné menej. Okrem 
týchto zručností, ktorým sa deti v 
jasličkách priučia, treba spomenúť aj 
to, že si zvyknú na kolektív a naučia 
sa vychádzať s iným deťmi. Obozná-
mia sa taktiež s určitými pravidlami a 

ich dodržiavaním. To všetko je veľké 
plus pri neskoršom začlenení do ma-
terskej škôlky a následne do školy. 

Naším cieľom je šťastné dieťa a 
spokojní rodičia. Sme zástancami 
názoru, že v dnešnej dobe je potreb-
né plniť želania, ktoré máte, pretože 
žijeme v dobe, keď sme hlavne my, 
ženy, nútené pracovať, aby sme si či 
už udržali miesto, ktoré sme mali 
pred nástupom na materskú “dovo-
lenku”, alebo si našli prácu, aby sa 
zvýšil príjem do rodinného rozpoč-
tu. Veríme, že týmito riadkami sme 
objasnili, čím sa zaoberáme, viac 
sa dozviete pri osobnom stretnutí s 
nami. Môžete tak urobiť každý pra-
covný deň po 16,30 a telefonicky sa 
vopred ohlásiť (0910 931 333), príp. 
napíšte na sukromnejaslebs@szm.
sk, radi odpovieme na vaše otázky. 
Srdečne vás očakávame, a veríme, 
že ste zvedaví, v akých priestoroch a 
s kým by vaše dieťatko mohlo tráviť 
svoje bezstarostné dni prvých rokov 
života.    

Stanislava Lontošová

SLONÍČATÁ - ako sme začali a ako pokračujeme... 
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Vystúpenie detí

Deti z divadelného krúžku 
Smieško pri MŠ na Ul. 1. mája, 
vás pozývajú na svoje vystúpenie v 
žabacom štýle. Príďte nás podporiť 
svojím potleskom do kina Aka-
demik 15.6.2010 (utorok) o 15,30 
hod. Ďakujeme!

MŠ, Ul 1. Mája

OZ TÚLAVÁ LABKA 

Pozýva všetkých psíčkarov a 
milovníkov turistiky na MINI-
DOGTREKKING – Po stopách 
túlavých labiek, ktorý sa uskutoční 
dňa 12.6.2010 od 10.00 hod., par-
kovisko Horná Roveň. Štartovné: 
4 eurá. Výťažok z akcie poputuje 
na činnosť OZ Túlavá labka, a teda 
poputuje pre psíkov a mačičky, 
ktoré našu pomoc potrebujú! Príď-
te sa zabaviť s vaším psíkom a užiť 
si prírodu krásnych Štiavnických 
vrchov. 

Na výhercov čakajú pekné ceny, 
na psíkov chutné maškrty. Bližšie 
pokyny a prihlasovací formulár 
nájdete na www.tulavalabka.sk, 
tel.č.: 0903/261 807, 0908 953 783, 
0911 291 083.

 
Odber krvi

Územný spolok SČK v Banskej 
Štiavnici Vás pozýva na odber krvi, 
ktorý sa uskutoční dňa 15.6.2010 

od 7. – 10.hod. v nemocnici na 

rehabilitačnom odd. v Banskej 
Štiavnici. Spravte všetko pre to, 
aby ste krv prišli darovať, a tak po-
mohli tým, čo sú na vašu tekutinu 
odkázaní. Prineste si občiansky 
preukaz, poistenecký preukaz, je 
to potrebné pri registrácii darcu 
krvi. Dobre sa zavodnite, nejedzte 
nič mastné, nepite alkohol, nefaj-
čite 12 hodín pred odberom krvi. 
Ak tak spravíte, vopred vám Ďa-
kujeme.

Organizátori odberu 

Poďakovanie

Náš KD v Štefultove už dlhšiu 
dobu má nadviazanú družbu s 
KD zo Št. Baní. Viackrát sme sa 
navštívili a navzájom si vymenili 
skúsenosti z činnosti našich klu-
bov. Náš KD touto cestou sa chce 
poďakovať starostovi zo Št. Baní 
p. Stanislavovi Neuschlovi za milé 
prekvapenie. Osobne nás navštívil 
a pri príležitosti Dňa matiek nám 
daroval pekné maľované šáločky. 
Za milé prekvapenie srdečne ďa-
kujú.

členovia KD v Štefultove   

Miloval nás 
a my jeho.

D ň a 
10.6.2010 si 
p r i p o m í n a -
me 1. výročie, čo nás navždy 
opustil milovaný manžel, 
švagor, krstný, príbuzný, ka-
marát Jozef Remeň. 

„Najväčšia láska na svete 
zomiera, 

keď milovaný človek oči 
zaviera.

Tá rana v srdci ostáva a 
bolí,

Nikdy sa už nezahojí.
Smútok a žiaľ v srdci má, s 

láskou na teba spomína man-
želka s rodinou.

Tí, ktorí ste ho poznali, ve-
nujte mu tichu spomienku.

„Bez teba 
slnko nám ne-
svieti, veď slzy 
zastrú i krásu 
neba, kamkoľ-
vek oči rodičov 
sa poohliadnu všade hľadajú 
len svojho syna.“

Dňa 8.6.2010 uplynu-
li 2 roky plné žiaľu a bolesti 
odkedy nás navždy opustil 
náš dobrý syn, brat, strýko, 
vnuk, synovec Zdenko Vráb. 
Všetkým, čo na neho spolu s 
nami nezabúdajú a spomína-
jú a za zapálenie sviečky so 
spomienkou a modlitbou na 
neho, z celého srdca ďakujú 
rodičia, brat s deťmi a celá 
rodina.

OZNAMY

Oznamy

Občianske združenie Záchrana 
zvierat, spravujúce banskoštiav-
nický útulok pre psíkov, ďakuje za 
pomoc psíkom v banskoštiavnic-
kom útulku. Ďakujeme p. Vierke 
Balážovej, p. Budajovej, Mgr. Luc-
ke Krchnákovej, manželom San-
torisovcom z Banského Studenca, 
p. Dr.Nore Bujnovej,. p. Dr. Lieta-
vovej, JUDr. Emílii Jaďudovej, p. 
Oľge Kuchtovej, p. Ing. Danke Gaj-
došovej, p. PaedDr. Vierke Ebert, 
p.Mgr. Nadežde Babiakovej, Evke 
Uhrinčaťovej, p. Makovinínovej st. 
p. Ing. Smolkovej, p. Marike Petro-
vej, p.PhDr. Halašovej, a jej dcérke 
z Kanady, Zdenke Prednej, Evke 
Hrnčiarovej, p. Michalovi zo Štiav-
nických Baní, Marekovi Machalí-
kovi a Jarke Škultétyovej, p.Lenke 
Kubíkovej, p.Bc.Denise Kubinskej, 
rodine Ivetky Dobrovičovej, rodi-
ne Bukátovej, MVDr. Stanislavovi 

Ďurkanovi, JUDr. Petrovi Krch-
nákovi, a celej rodine Krchnáko-
vej, Ing. Evke Kapustovej, rodine 
Mullerovej, rodine Mojžišovej, 
Janke Dulajovej, Anke Golianovej 
z Antola, p. Darinke Slezákovej, 
p. Filipovej, MVDr. Rastislavovi 
Siládimu, p. Romanovi Kartíkovi, 
Želke Hoff riaterovej, Janke Klau-
čovej, Olinke Blahovej, p. Petrovi 
Heilerovi, Martinke Urichovej, sl. 
Sidke Kiripolskej, MVDr. Jánovi 
Džugasovi, rodine Mitzovej, Ró-
bertovi Sokolovskému p. Hudeco-
vi z Vyhien, Dagmar Chudášovej, 
Radke Kosecovej, p.Idke Celdero-
vej, MVDr. Miroslavovi Kováčovi, 
p.Zuzane Šemodovej, p.Milanovi 
Ernekovi ml., rodine Neuschlovej, 
Janke Radosovej, Dianke Celde-
rovej, Mgr. Viktórii Michalskej, p. 
Ostrihoňovej, p. Sone Ondruško-
vej. 

 Ďakujeme za pomoc žiakom 
a študentom, ktorí dennodenne 
pomáhajú útulku venčením psí-
kov, ďakujeme rodičom týchto 
detí, ktorým osud psíkov v útulku 
nie je ľahostajný, ďakujeme Evke 
Konôpkovej, Veronike Mojžišo-
vej, Dušanovi Kováčovi, Lenke 
Chreňovskej, Kristinke Budinskej, 
Katke Kubašovej, Teodorovi Hu-
sarčíkovi, Kristínke Sepovej, Kat-
ke Juricovej,Vladimíre Zubkovej, 
Janke Kladivíkovej, Alexandre Ri-
hovej, Veronike Brezovej, Simonke 
Petráškovej, Jakubovi Bouzekovi, 
Paulínke Šutákovej, Martinovi 
Sýkorovi, Kikovi Sepovi, Barbor-
ke Mitzovej, Norike Gregušovej, 
Sáške Rihovej, Sofi i Mikšíkovej, 
Patrícii Bukátovej, Tajanke Pro-
fektušovej, Kristinke Farbiakovej, 
Javorskej Táničke.

J. Simonidesová

Poďakovanie občianskeho združenia

Spievaj si, vtáčatko...
Už XXVIII. ročník okresnej 

súťaže v speve ľudových piesní 
detí predškolského veku sa konal 
20.mája 2010 v Materskej škole 
vo Svätom Antone. Do súťaže sa 
zapojila polovica pozvaných MŠ 
s malými spevákmi. Po privítaní 
si najskôr deti spoločne zaspie-
vali najznámejšie ľudové piesne. 
A potom začala súťaž. Deti si vy-
žrebovali poradie, predstavili sa 
divákom, povedali, akú pieseň 
zaspievajú. Všetci zaspievali s chu-
ťou, aj keď niekomu vypadol text, 
kamaráti mu pomohli. V tomto 
roku bola súťaž kvalitná, nakoľko 
bolo ťažké rozhodnúť o víťazoch. 
Istá bola len víťazka, ktorú porota 
vybrala hneď. Bola to D. Kminia-
ková z MŠ Drieňová B.Štiavnica.
Nakoniec si druhé miesto vyspieval 
A. Dubovský z MŠ Prenčov a tretie 
P. Chovan z MŠ 1.mája B.Štiavnica. 
Treba pochváliť aj dvoch oteckov, 
ktorí sprevádzali svoje deti hrou na 
harmoniku. Boli to pán Kminiak a 
Dubovský. Aj panie učiteľky, ktoré 
sa snažili deti na súťaž pripraviť a 
praktikantka N. Salanciová, ktorá 
sprevádzala deti na klavíri, si za-
slúžia našu pochvalu. Za ceny pre 
víťazov patrí poďakovanie starost-
ke Ing.J. Koreňovej. Deti spievajú 
veľmi rady čo dokázali aj na záver 
keď si spoločne s pánom Kminia-
kom zaspievali niekoľko ľudových 
piesní. Atmosféra celého dopolud-
nia bola výborná a v očiach detí 
bolo vidieť, že naša námaha vytrvať 
v organizovaní tejto súťaže nie je 
zbytočná.                               A.Rihová

Petra Krkošková rod. Bilková 

(19.9.1979 – 8.6.2010)

Spoločne s vami vážená rodina, 
skláňame sa pred Božou vôľou a 
vyslovujeme vám úprimnú sústrasť 
na tým, že Všemohúci povolal k 
sebe manželku a mamičku pani 
Petru Krkoškovú. Nech vo vašich 
srdciach navždy žije a nikdy z nich 
nevymizne krásna pamiatka milu-
júcej obetavej manželky a matky 3 
detí. Dovoľujem si v mene mojom 
a celej hasičskej rodiny vysloviť ti 
Viliam  svoje pocity hlbokej účasti a 
úprimnej sústrasti nad úmrtím tvo-
jej vzácnej manželky a našej členky 
DHZ v B. Štiavnici, s ktorou nás 
viazali dobré priateľské vzťahy. Spo-
mienku na našu členku a na spolu 
prežité chvíle si navždy zachováme. 
Posledná rozlúčka zo zosnulou sa 
koná dňa 11.6.2010 (piatok) 2010 v 
domu smútku na Frauenbergu.

Vladimír Poprac
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Reality

Inzercia

Už niekoľkoročný dobrovoľníc-
ky projekt Rekonštrukcie židov-
ského cintorína v Banskej Štiavnici 
vstúpil v jarných mesiacoch tohto 
roka do svojej ďalšej etapy.  V roku 
2009 bol projekt podporený Nadá-
ciou VUB v rámci programu Po-
klady svojho srdca. Táto podpora 
zahrnovala výrobu a osadenie ko-
vaných brán a okien, dokončenie 
vnútorných hladkých omietok na 
budove Ciduk Hadin a aj úpra-
vu prístupovej cesty. Všetky tieto 
kroky boli úspešne realizované, 
zostáva už iba osadiť posledné ko-
vané okno na budove Ciduk Ha-

din.  V súčasnosti prebieha ešte 
rekonštrukcia hrobov na hornej 
terase cintorína, oprava zábradlia 
a deliacich podporných múrikov 
cintorína. Okrem toho sme s pod-
porou United States Commission 
for the Preservation of America´s 
Heritage Abroad začali odstraňo-
vať cementový torkrét z vonkaj-
šej strany budovy, čím sa budova 
vysuší a môže sa po čase pristúpiť 
k rekonštrukcii vonkajšej fasády. 
Mesto Banská Štiavnica zabezpe-
čuje pravidelné kosenie cintorína 
a tlač propagačných letáčikov v 
slovenskom a anglickom jazyku. 

Týmto by sme radi vyjadrili poďa-
kovanie pánom koscom – p.Kartík, 
J. Bartoš, V.Kováč, J. Buzalka,  kto-
rí si svoj záväzok plnia aj v tomto 
mimoriadne nepriaznivom počasí. 
Dobrovoľnícke práce na čistení 
hrobov pokračujú počas celého 
roka a spoločnej brigáde budeme 
verejnosť informovať v dostatoč-
nom predstihu. 

Cintorín je so sprievodcom sprí-
stupnený verejnosti, kontaktné in-
formácie sú dostupné v Turistickej 
a informačnej kancelárii mesta. 

PaedDr. Beata Nemcová

Rekonštrukcia židovského cintorína

V posledný májový piatok sa v 
jedálni Strednej odbornej školy 
obchodu a služieb v Banskej Štiav-
nici  stretli seniori zo zariadení 
sociálnych služieb Domov MÁRIE 
B. Štiavnica, DD a DSS SOCIE-
TA Hodruša-Hámre, DD a DSS 
Kremnica,  DD a DSS Nová Baňa. 
Program pre viac ako 50 seniorov 
a hostí moderoval p. Ján Furinda  
z  B. Štiavnice. V programe sa in-
špiratívnou módnou prehliadkou 
predstavili študentky Strednej od-
bornej školy Samuela Mikovíniho 
v B. Štiavnici. Vďaka tanečnému 
súboru TEXASKY a ich skvelým 
tanečným choreografi ám sme sa 
na chvíľu preniesli do slnečného 
a farebného Mexika. Tancu však 

nezostali nič dlžní ani naši seniori. 
Staré zlaté hity v podaní p. Timona 
Turčana mnohých vylákali na ta-
nečný parket a azda i pripomenuli 
časy majálesov z mladosti. K dob-
rej nálade svojim rozprávačským 
umením prispel p. Ján Furinda, 
ktorý v duchu baníckych tradícií 
sprítomnil aj postavičku populár-
neho štiavnického Nácka. Svojím 
dielom prispeli do programu aj 
klienti Domova MÁRIE p. Mgr. 
Leo Gál (klávesy) a slečna Molča-
nová (fl auta) interpretáciou starej 
francúzskej piesne, p. JUDr. Beneš 
prednesom vlastnej poézie.

Celá akcia sa uskutočnila vďa-
ka fi nančnej podpore mesta Ban-
ská Štiavnica, Pivovaru STEIGER 

Vyhne, Strednej odbornej škole 
obchodu a služieb v B. Štiavnici, 
Strednej odbornej škole Samuela 
Mikovíniho v B. Štiavnici, taneč-
nému súboru TEXASKY, p. Jánovi 
Furindovi, p. Timonovi Turčanovi 
a zamestnancom Domova MÁRIE 
V B. Štiavnici.

PhDr. Viera Chladná

riaditeľka Domova MÁRIE

Majáles pre seniorov v Domove MÁRIE

Mesto Banská Štiavnica odsú-
hlasilo v budove Rubigallu mon-
táž výťahu až do IV. nadzemného 
podlažia (podkrovia) objektu. Je 
na chválu mesta, že sa odhodlalo 
na realizáciu takej náročnej práce, 
ako je výťah. Budúci návštevníci 
tohto objektu sa budú môcť pre-
praviť výťahom až do IV. nadzem-
ného podlažia (podkrovia) stavby 
Rubigall.  Od 18. mája do 7. júna 
2010 si  členovia Dobrovoľného 
hasičského zboru v Banskej Štiav-
nici  zobrali na seba náročnú ha-
sičskú protipožiarnu asistenčnú 
službu pri druhu činnosti: zvárač-
ské práce, paličské práce, brúsenie 
nosných oceľových prvkov. Dnes, 

keď sa ukončili tieto zváračské 
práce, chcem sa menovite poďako-
vať našim členom DHZ v Banskej 
Štiavnici, ktorí sa striedali pri tejto 
náročnej práci: Miroslavi Krkoš-
kovi, Tomášovi Zábudlému, Jaku-
bovi Zacharovi, Ing. Vladimírovi 
Kottilovi, Milošovi  Zábudlému, 
Michalovi Bokrošovi. Je na mieste 
sa poďakovať i Milanovi Políčekovi 
špecialistovi PO a  technikovi PO 
Bc. Jánovi Jakubovi Banská Bystri-
ca za účinnú pomoc pri našej ha-
sičskej asistenčnej protipožiarnej 
službe.

Zároveň ďakujeme prednostke 
MsÚ v Banskej Štiavnici Mgr.Na-
dežde Babiakovej a Ing.Jaromírovi 

Piliarovi za promptné vybavenie 
našej požiadavky pre našich ha-
sičov i keď túto požiadavku mal 
vykonať celkom niekto iný zod-
povedný za realizáciu zváračských 
a stavebných prác v objekte Rubi-
gall.

Vladimír Poprac

 vedúci asistenčnej služby

Rubigall bude mať výťah

Predám 2-izbový byt Križovat- 
ka 20, 36 bj. murovaná bytovka, 
cena dohodou, tel.č.: 0902 304 
998 

Predám 4-izbový byt na Drie- 
ňovej 33 000 €, hotovosť, tel.č.: 
0905 280 452 

SAŽP, Tajovského 28, 975 90  
B.Bystrica ponúka na prenájom 
dočasne prebytočné nebytové 
priestory v budove SAŽP Ka-
merhofská 26-27 B.Štiavnica, a to 
kancelárske priestory o výmere 
29,05 m2, kancelárske priestory 
o výmere 22,03 m2, kancelárske 
priestory o výmere 30,24 m2 a 
priľahlé spoločné priestory. Bliž-
šie info: 045/694 95 18 - Ing. Mar-
tin Šinský.

Vykupujem staršie PB fľaše,  
platba v hotovosti, tel.č.: 0907 
636 771

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

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

Kúpim staré autobatérie a au- 
tovraky, tel.č.: 0908 531 348

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

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

Predám zachovalý detský bicy- 
kel zn. Author, cena 50 €, málo 
používanú el. gitaru + Combo 
zn. Benringer GM 108, cena 100 
€, zachovalý el. klavír Privia PX 
– 100, Casio, 8 oktáv, 88 kláves s 
kladivkovou mechanikou a dy-
namikou úderu + stojan, cena 
600 €, tel.č.: 0902 208 152 

Predám stolový cirkulár, mo- 
tor 1,1 kW/220V výška píly nad 
stolom nastaviteľná a hobľovač-
ku, motor 1,5 kW/280V, 3-no-
žový valec dĺžka 20 cm aj sa-
mostatne, cena dohodou, tel.č.: 
045/6912475, 0904 901 289

Kúpim staršiu miešačku aj v  
pokazenom stave, tel.č.: 0918 474 
323

Predám stojany do predajne  
(vhodné na textil), ramienka, 
registračnú pokladňu, zrkadlá, 
tel.č.: 0904 822 531 

Predám 2 mesačné čistokrvné  
šteňa Rottweilera bez PP, tel.č.: 
0915 181 410 
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Viac info: Mestský úrad, oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, info: tel.č.:045/290 9009 kultura2@banskastiavnica.sk

Sobota 12.6.  

3 SEZÓNY V PEKLE
ČR/SRN/SR, 2009, 110 min.,MP 15, Vstupné: 2 eurá, Začiatok premietania: 18:30 hod.
Píše sa rok 1947 a doba praje zmyselnosti, extravagancii, humoru a nekonečnému očakávaniu. Ivan Heinz, šarmantný dandy a vtipný provokatér, práve 
dovŕšil devätnásť rokov. Uteká z domova, aby sa so svojimi bohémskymi priateľmi vydal na nekonečnú púť za básnickou imagináciou. Inšpirovaný sur-
realistickou poéziou, pripravuje svoju básnickú prvotinu a nadšene sa vrhá do zničujúcej romance s bisexuálnou, životom skúšanou Janou. Zasvätený 
do tajov lásky prežíva život plný večierkov, recesie, výbuchov smiechu, rafi novaných erotických hier a džezovej hudby. Na uliciach sa medzitým v záplave 
červených zástav a ozbrojených robotníkov schyľuje ku komunistickému prevratu.

Štvrtok 16.6.  

SÚBOJ TITANOV
UK/USA, 2010, 106 min.,MP 12,Vstupné: 2,30 eura, Začiatok premietania: 18:30 hod.
Súboj titanov je príbehom boja o moc, v ktorom sa postavia ľudia proti kráľom a králi proti bohom. Boj medzi samotnými bohmi môže zničiť celý svet. 
Perseus (Sam Worthington) - syn boha vychovávaný človekom - neuspeje v záchrane svojej rodiny pred Hádom (Ralph Fiennes), pomstychtivým bohom 
podsvetia. Keď už nemá čo stratiť, rozhodne sa pre nebezpečnú misiu, cieľom ktorej je zničiť Háda skôr, než sa jemu podarí zničiť Dia (Liam Neeson) a tak 
rozpútať peklo na zemi. Perseus sa s vernými spolubojovníkmi vydáva na nebezpečnú cestu hlboko do zakázaných svetov. Musí sa stretnúť s pekelnými 
démonmi a desivými obludami. Zvíťaziť môže iba vtedy, ak prijme svoju božskú silu, vzoprie sa vyššej moci a svoj osud vezme do vlastných rúk.

Sobota 19.6 

OKO VE ZDI
Triler/2009,80 min.ČR-SR, MP 15, Vstupné 2 eurá, Začiatok premietania: 18:30 hod.
OKO VE ZDI, príbeh bez hraníc natočený voľne na motívy poviedky Oko spisovateľky Ivy Hercíkovej. Práva na fi lm kúpilo pred rokmi hollywoodske štúdio 
Universal Pictures pre slávneho režiséra Alfreda Hitchcocka, ktorý sa k realizácii už bohužiaľ nedostal. Po niekoľkých rokoch sa práva podarilo odkúpiť 
a réžie sa ujal Miloš J. Kohout. Dej fi lmu s medzinárodným hereckým obsadením sa odohráva zdanlivo počas niekoľkých upršaných, ale príjemných 
dní. Príbeh je nadčasový a mohol sa stať tu alebo kdekoľvek a kedykoľvek inde. Mileneckú dvojicu Ellen a Vincenta spoznávame vo chvíli, keď sa autom 
približujú k opustenému domu, ktorý si ona vybrala ako miesto spoločnej schôdzky.. Mohlo to byť úplne obyčajné. Pri prehliadke domu vstúpia aj do 
miestnosti, kde je len malé okienko a len jedny dvere. Z ničoho nič sa dvere zatvoria...a škárou v stene ich pozoruje oko. To oko neveští nič dobrého!

Združenie Informačných 
a poradenských centier 
mladých v SR (ďalej len 
ZIPCeM) tento rok odštar-
tovalo projekt Stretnutie s 
ulicou. Ide o slovenskú vetvu 
európskeho projektu „Meet 
the street“, v rámci ktorého si 
mladí dobrovoľníci vyskúšajú 
úlohu žurnalistov a natáčajú 
rozhovory so svojimi roves-
níkmi na rôzne témy týkajúce 
sa predovšetkým štúdia, 
budúceho zamestnania, 
cestovania, ale zaoberajú sa 
aj otázkami rasizmu, názormi 
na problematiku návykových 
látok či sexuálnej orientácie 
a podobne. Koordinátorom 
projektu je predseda ZIPCe-
Mu Michal Dobiáš a cieľovou 
skupinou je mládež vo veku 
15. až 30. rokov.

ZIPCeM plánuje v blízkej bu-
dúcnosti zriadiť na internetovej 
stránke www.icm.sk mediálny 
priestor pre videoanketu natoče-
nú dobrovoľníkmi projektu. Naj-

bližšie tri roky by malo pribudnúť 
35 videí za každý kalendárny rok. 
Videá, ktoré sa zatiaľ podarilo 
dobrovoľníkom natočiť, nájdete 
na adrese http://www.youtube.
com/results?search_query=zipce-
m&aq=f 

ICM Banská Štiavnica posta-
vilo dva základné tímy v rámci 
tohto projektu, ktorých členmi 
sú Alexandra a Kaira Pastorkové, 
Barbara Ivašková a Marek Far-
biak. Títo študenti v súčasnosti 
získavajú praktické zručnosti v 
oblasti fi lmovania i spracovania 
fi lmového materiálu pod vedením 
Petra Ivašku. Ich prvé publikova-
né materiály si možno pozrieť na 
stránke facebook – ICM Banská 
Štiavnica. ICM Banská Štiavnica 
poskytuje možnosť prípadným 
ďalším záujemcom zapojiť sa do 
projektu a pridať sa k už známej 
štvorici dobrovoľníkov (info v 
ICM Banská Štiavnica).

  

Mgr. Katarína Tatárová

Konzultant ICM 

Stretnutie s ulicou
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Od pondelka sme úpenlivo 
sledovali predpoveď počasia 
na sobotu, keď sa mal usku-
točniť siedmy ročník výstupu 
na Sitno telesne a zdravotne 
postihnutých detí a mládeže.

 Ráno 29.05.2010 nás slniečko 
milo prekvapilo a tak sme sa pusti-
li ukladať na vozík všetky suroviny 
potrebné na prípravu gulášu. Prvý 
bol na Sitne hlavný kuchár p. J. Gá-
bor a jeho pomocníci Moravčíkov-
ci. My sme na vrchol dorazili asi o 
11. hod.,kde nás už čakali členovia 
šermiarskej skupiny Vlčí  tesák  a 
ich ukážky bojového umenia. Deti 
aj dospelých zaujal očakávaný 
viacnásobný prelet lietadla zo Ži-
liny a z neba padajúce sladkosti, za 
ktoré Vladkovi Schultzovi  ďaku-
jeme. Ukážky výcviku psov prišiel 
predviesť p. Koreň a p. Koleda a 
ako švihnutím  čarovného prú-
tika chceli všetky deti mať týchto 
poslušných chlpáčov aj doma. Po 
veľkých psoch prišli na rad krásne 
malé sovičky a pútavé rozprávanie 
o dôležitosti ochrany prírody Ing. 
Štefana Petrikoviča. Zdatnejšie 
deti si mohli zastrieľať  na terč zo 
vzduchovej zbrane  pod dohľadom 

p. Stecíka  a p. Zajdena. Asi po 
14-tej hodine a dobrom guláši sa 
rozmarná pani obloha  rozhodla, 
že sa musíme rozísť. Ale hlavným 
cieľom tejto akcie bolo ukázať, že 
aj zdravotne a telesne postihnutí 
môžu prežiť nezabudnuteľné chví-
le v prírode pri troche  porozume-
nia, trpezlivosti a hlavne lásky. A 
to sa nám, myslím, podarilo. Čle-
novia, ba i nečlenovia  Margarétky 
z celého Slovenska už po siedmy 
krát dokázali prekonať bariéry a 
stretnúť sa vo výške 1009m nad 
morom, aby aj tí najkrehkejší z 
nás, smeli s našou pomocou, zdo-
lať vrchol bájneho Sitna. 

Obrovská vďaka patrí našim 
sponzorom : Mesto Banská Štiav-
nica, primátor Mgr. Pavol Balžan-

ka ; Velcon s.r.o. Banská Bystrica; 
Skupina historického šermu krá-
ľovského mesta Krupina " Vlčí te-
sák "; Ing. Vladimír Schultz a Ing. 
Vladimír Hrabec Aeroklub Žilina, 
Stavasta, spol. s.r.o., Banská Štiav-
nica, Metro Zvolen,  Allcom, s.r.o., 
- Ján Pačesa Banská Štiavnica, Ing. 
Štefan Petrikovič Banská Štiavnica, 
poslankyňa MsZ BS Helena Koťo-
vá, poslankyňa MsZ BS Ing. Mi-
riam Blaškovičová, poslanec Msz 
BS Ing. Slavomír Palovič, poslanec 
MsZ BS Ľubomír Barak, Vener 
Nová pekáreň Prievidza, Ing. Ma-
rián Lászlo, U Paľa - Slávka Podo-
benová B. Štiavnica, SBS Bandog 
security - Ivan Koreň B. Štiavnica. 
Srdečne vám ďakujeme.

Helena Koťová

Margarétky na Sitne 

V marci na regionálnej súťažnej 
prehliadke Deň tanca v Žarnovici 
boli 4 naše choreografi e zaradené 
do zlatého pásma a postúpili do 
krajského kola.

V máji na krajskej súťaži v Žiari 
nad Hronom sme získali 3 zlaté a 2 
strieborné ocenenia. ( Škoda len, že 
týmto kolom postupnosť  končí – 
celoslovenská súťaž neexistuje.)

J. Takáčová tancovala s Banánom 
( Peter Batthyány ) v 5. kole Show 
Dance v TV JOJ. Učila ho náš tanec 
( i keď upravený – Banán nestíhal ) a 
boli použité aj naše kostýmy.

Danka Takáčová bola prijatá na 
Štátne konzervatórium do Bratisla-
vy ( zo 100 uchádzačov vzali 17) na 
odbor Hudobno - dramatický. Po 
Jojovi Kondekovi ( absolvent Ta-
nečného konzervatória v B. Bystrici, 
študent VŠMU odbor Tanec ), ktorý 
už účinkuje na Novej scéne v Brati-
slave  a Janke Ďuricovej, študentke 
Tanečného konzervatória v B. Bys-

trici, je Danka ďalšia nádejná umel-
kyňa z Texasiek.

Absolvovali sme 850. vystúpenie 
od začiatku našej činnosti.

V Moravskej Třebovej na Dňoch 
slovenskej kultúry sme zaznamenali 
veľký úspech a podporu tamojšieho 
publika. Najviac nás potešili miestni 
Rómovia konštatovaním, že na to, 
že nie sme Cigáni, tancujeme veľmi 

dobre.
19.5.2010 prijala vláda SR bez 

pripomienkového konania novelu o 
rozdeľovaní výnosu dane z príjmov 
územnej samospráve. Ide o také 
drastické úpravy fi nancovania Cen-
tier voľného času od r. 2011, že v 
praxi to môže znamenať fyzickú lik-
vidáciu aj nášho CVČ a následne aj 
súboru Texasky.   Manželia Berešíkovci

Udialo sa v Texaskách...

Krátka báseň

Paulínka Šutáková
(ZŠ J. Horáka, 2.a trieda)

Na zemi je krásne.
Komu sa tu páči,
ten o nej píše básne.

Báseň

Paulínka Šutáková
(ZŠ J. Horáka, 2.a trieda)

Kde je šťastie, tam je láska.
Kde je láska, tam je kráska.
Tam sa musí stretnúť žena a 

muž,
len aby bola svadba už.

Pieseň

Paulínka Šutáková
(ZŠ J. Horáka, 2.a trieda)

Stojí domček pred horou
zelenou javorovou.
A keď príde zima,
zakry ma perina.

Strela

Paulínka Šutáková
(ZŠ J. Horáka, 2.a trieda)

Strela – vyletela z dela.
Letí vzduchom 
a priletí k duchom.
Spraví im len bum –
a podá im rum.

Základná škola s Materskou školou 

Maximiliána Hella 969 81 Štiavnic-

ké Bane & ZUŠ Banská Štiavnica 

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

Čaká na Vás :

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

Verejná zbierka Pomoc ľuďom po-

stihnutých povodňami na území 

Slovenska.

Slovenský Červený kríž pripra-
vuje vyhlásenie verejnej zbierky na 
pomoc ľuďom, ktorí boli najviac 
postihnutí povodňami a záplavami. 
Zbierka je organizovanou výzvou, 
aby sme podali pomocnú ruku 
tým, ktorí to najviac potrebujú. 

Fond Slovenského Červeného 
kríža Ľudia ľuďom.

Číslo účtu: 665555/0200
Variabilný symbol: 2011
Táto verejná zbierka je určená 

iba na pomoc obyvateľom po-
stihnutými povodňami na území 
SLovenska. Rozdelenie fi nančných 
prostriedkov sa uskutoční pod 
vedením komisie Fondu ľudia ľu-
ďom.

Margarétky na Sitne
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Texasky úspešné doma i v zahraničí
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IV. liga – dospelí 24.kolo:

B. Štiavnica – Divín 0:1 (0:0)
Budinský V. - Kuruc, Poprac Vl., 

Mayer, Dulaj A. (77’Číž), Drexler (88’ 
Barák Ľ.), Necpal (88 Č.K.), Hanzlík 
P., Barák N. (59’Lupták), Hanzlík A., 
Kminiak.

V priemernom stretnutí s po-
sledným mužstvom sme si prehrou 
skomplikovali cestu v boji o udržanie 
v IV. lige. 1. polčas bol z našej strany 
lepší ako 2., v ktorom sme si nevy-
pracovali žiadnu gólovú šancu. V 6’ 

Kminiak vyskúšal pozornosť bran-
kára tvrdou strelou, no ten bol na 
mieste. Najväčšiu šancu celého stret-
nutia sme mali v 14’, no Hanzlíkova 
P. strela opečiatkovala brvno. Hostia 
prišli s taktikou získať bod, no nako-
niec si odniesli 3. Gól strelili v 82’ z 
jedinej šance stretnutia po centri do 
malého vápna hlavou, a tým spečatili 
našu prehru v dôležitom stretnutí.   

Stretnutia „B“ mužstva, dorastu 
a žiakov sa nehrali pre nespôsobilý 
terén.

Kam na futbal?

IV. liga 25. kolo 13.6. o 17. hod. Ju-
pie BB - B. Štiavnica 

IV. liga 25. kolo 13.6. o 17. hod. 
Revúca - Št. Bane 

II. trieda posledné 22. kolo 12.6. o 
17.hod. B. Štiavnica „B“ – V. Lehota

IV. liga dorast 25. kolo 12.6. o 14. 
hod. Selce – B. Štiavnica 

II. liga SŽ a MŽ 25. kolo 12.6. o 10 
– 12.hod. Detva - B. Štiavnica 

FUDO

ŠPORT

Inzercia
Futbal - Bezkrvný výkon

Triatlonová sezóna odštartovala 
akvatlonom v Čuňove. Na medzi-
národných pretekoch štartovali  aj 
triatlonisti z KMT Banská Štiavni-
ca – Rado a Tomáš Nemčokovci. 
Súťaž, ktorá začali plávaním na 
1 km a pokračovala behom na 5 
km – nonstop, vyhral V. Kozoľ z 
Ukrajiny, Rado dobehol do cieľa 
na výbornom 6.mieste, Tomáš na 
8.mieste. Štartovalo 81 preteká-
rov. 

V Senci boli prvé preteky v 
triatlone, súťažilo sa v šprinte a 
olympijskom objeme. Súťažilo sa 
o body do Slovenského pohára. V 
šprinte – 750 m plávanie, 20 km 
cyklistika a 5 km beh nonstop - 
štartovalo 132 pretekárov z Čiech, 
Ukrajiny a naša špička. Darilo sa 
našim, zvíťazil Pavlík z Banskej 
Bystrice, výborný pretek absol-
voval Tomáš Nemčok z Banskej 
Štiavnice, s prehľadom dobehol 
medzi mužmi na vynikajúcom 
2.mieste, patril mu záslužný po-
tlesk a uznanie.                                         red  

Triatlonisti úspešne

 odštartovali sezónu
Dňa 29.5.2010 sa v mestskej časti 

Štefultov uskutočnil 2. ročník atle-
tických pretekov pod názvom Šte-
fultovská desiatka. Preteku sa v 16 
kategóriách zúčastnilo 112 prete-
károv, od tých najmenších, pre kto-
rých to boli prvé preteky v živote, až 
po  najstarších veteránov, v ktorých 
je až obdivuhodné, čo vo svojom 
veku ešte dokážu. Po vydarenom 1. 
ročníku, ktorý sa niesol v zname-
ní  medzinárodnej účasti, sa tohto 
roku nepodarilo organizátorom do-
tiahnuť zahraničných pretekárov aj 
pre ťažké ekonomické podmienky 
(najmä sponzorom), ale hlavne pre 
veľké nároky dospelých pretekárov. 
Za veľkú česť ale môžeme považo-
vať  účasť slovenského reprezentanta 
v atletike, účastníka sveta na dráhe, 
aj na ceste Miroslava Vanka, ktorý 
momentálne reprezentuje klub AK 
Košice. Nielenže zvíťazil, ale vytvoril 
nový traťový rekord v čase 32:23, čím 
prekonal rekord 1. ročníka Poliaka 
Dzubu o 25 sek. Preteky mali vysokú 
športovú úroveň aj vďaka elektro-
nickej časomiere, ale poďakovanie 
patrí najmä ŠK Štefultov za repre-
zentatívne usporiadanie týchto ná-
ročných atletických pretekov. Hlavné 
poďakovanie patrí sponzorom, bez 
ktorých sa podujatie takého rangu 
ako je Štefultovská desiatka, ani ne-
dalo usporiadať. A posledné poďa-
kovanie patrí primátorovi mesta p. 
Balžankovi za fi nančnú pomoc na 
kúpu pohárov pre víťazov jednot-
livých kategórií, ďalej p. Sliackemu 
za ozvučenie pretekov, p. Ivaškovi za 
kamerovanie, vďaka čomu si pretek 
môžete pozrieť na web stránke Ban-
skej Štiavnic, Róbertovi Petrovi za 
perfektne zvládnutú rolu hlásateľa  
a tiež šéfk uchárovi p. Tokárovi st. za 

chutný guláš a všetkým, ktorí boli, či 
už priamo alebo nepriamo, zaintere-
sovaní do usporiadania preteku. 

Výsledky: Predškolský vek 
2006/07 – dievčatá: 1. Sofi a Buria-
nová, chlapci: 1. Luboš Povinský, 2. 
Michal Žárovský, 3. Samuel Koštúch 

Predškolský vek 2004/05 – dievča-
tá: 1. Timea Melicherčíková, 2. Ester 
KLečková, 3. Emka Melicherčíková, 
chlapci: 1. Filip Kniebugel, 2.-3. Ivan 
Marcinek, Šimon Bók 

Najmladšie žiactvo – dievčatá: 1. 
Kristína Sajvaldová, 2. Viktória Cen-
gelová, 3. Alžbeta Balogová, chlapci: 
1. Stanislav Neuschl, 2. Jakub Hudec, 
3. Mário Burian 

Mladšie žiactvo – dievčatá: 1. 
Zuzana Krajčíková, 2. Veronika Fe-
renčíková, 3. Timea Potančoková, 
chlapci: 1. Peter Balog, 2. Dušan Ka-
líšek, 3. Patrik Malatinec

Staršie žiactvo – dievčatá: 1. Kris-
tína Bačíková, 2. Veronika Daubne-
rová, chlapci: 1. Matúš Berlanský, 2. 
Lukáš Malatinec, 3. Ján Zorvan

Dorastenci: 1. M. Voštiar – Šteful-
tov, 2. L. Haring – Štefultov 

Dorastenky: 1. Z. Hanincová – 
Horná Lehota, 2. D. Beňová – Šte-
fultov

Ženy do 39 rokov (6 000 m): 1. 
Martina Merková – Global Skalica 
24:31, 2. Alexandra Prečúchová – 
UMB B.Bystrica 26:20, 3. Soňa Kr-
náčová - BK Byxída 26:58

Ženy nad 40 rokov (6 000 m): 1. E. 
Budinská – Poluvsie 27:23, 2. I. Ka-
menská – Levice 29:50, 3. J. Slobodo-
vá – Pohr. Polhora 30:30

Muži do 40 rokov ( 10 000 m): 1. 
M. Vanko - AK Košice 32:23, 2. On-
drej Veselovský – MK Rajec 37:10, 3. 
M. Luhový – Púchov 37:41

Muži od 40 – 50 rokov (10 000 m): 

1. Ján Križák – AŠK Skalica 35:45, 2. 
Milan Celerín – TAT Martin 26:42, 
3. Pavol Faško – Horná Lehota 38:59

Muži od 50 – 60 rokov (10 000 m): 
1. Róbert Berki – Prievidza 41:11, 2. 
Michal Šusták – Levice 54:27

Muži nad 60 rokov (6 000 m): 1. 
Július Roško – H.Lehota 28:36, 2. Jo-
zef  Bašovský – Cígel 28:52, 3. Štefan 
Jokl – B.Štiavnica 

Usporiadatelia vyhodnotili naj-
mladšieho účastníka, ktorým sa 
stala Sofi a Burianová, najstaršieho 
účastníka, ktorým bol Milan Štencl 
zo Štefultova, rok nar. 1934, Najlep-
ším Štiavničan sa stal Daniel Matis a 
cenu za celoživotný prístup k športu 
a reprezentáciu mesta Banská Štiav-
nica si odniesol Cengel Juraj.

Sponzori: Mesto B.Štiavnica, v za-
stúpení p. Balžankom Pavlom, Com-
bin, s.r.o., rodina Adamská, Tidly, 
s.r.o., p. Tynkovanová, p. Poprac Vla-
dimír, p. Lesičko Marek, COOP Jed-
nota Žarnovica, p. Peter Ernek, Foto 
Cengel, OZ Salamandra, p. Voštiar 
Jaroslav, Tanád Šport p. Prefertus, 
Castel p. Burian Silvester, Ranč Nádej 
p. Binder Ondrej, p. Cengel Vratislav, 
pekáreň Anton – Antol, Rotobalance, 
s.r.o. p. Palovič Slavomír, Penzión na 
Kopci p. Dobšovič Lambert, Zámoč-
níctvo Rückschloss, Durpal p. Ďurica 
Miloš, Sníček p. Palášthyová, Hotel 
Topky, p. Toma – Veľké Uherce, AVG 
group Vlkanová, p. Melicherčík Erik, 
Meticon – Závadka nad Hr., AVG 
group Jihlava, Kamenárstvo p. Hu-
dec, p. Povinský Ľubomír, p. Stehlík 
Martin, Tino – p. Tokárová Milota, 
Molo – šport p. Osvald, Časomiera p. 
Muha, p. Majzlík, p. Majzlíková a p. 
Meliš. Všetkým sponzorom ešte raz 
srdečná vďaka.

Za ŠK Štefultov, Potančok Milan

2. ročník Štefultovskej desiatky

Predám Š-Fabia combi červe- 
no – oranžová metalíza, r. výr. 
2002, palubný PC, Alu disky, 
zadné prítlačné krídlo, nárazníky 
vo farbe karosérie, hmlové svet-
lá, tempomat, alarm, centrálne 
uzamykanie, DO, defend lock, 
bezdrôtové pripojenie na MT, 
Kenwood autorádio s CD pre-
hrávačom, STK+EK do 5/2012, 
cena 3 700 €  + dohoda, tel.č.: 
0905 578 653

ZŠ J. Kollára na sídlisku Drieňová 

vám oznamuje, že je k dispozícii 

športový areál pri škole 

volejbalové ihrisko, futbalové 
miniihrisko, tenisový kurt, bas-
ketbalové ihrisko.

Prevádzkový čas:

pondelok – piatok
15.00h – 22.00h
dni pracovného voľna 
10.00h – 22.00h
prázdniny
10.00h – 22.00h.

Tešíme sa na Vašu účasť, ob-
jednávky na č. t. 0918 255 415

Oznam
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INZERCIA

Opustené a nechcené psíky čakajú na vás 
v Karanténnej stanici v areáli Technických 
služieb, B.Štiavnica. Ak máte záujem 
o adopciu alebo ak chcete získať informácie 

o odchytených psíkoch nájdete nás na 
www.tulavalabka.sk, tulavalabka@gmail.com
0903 261 807, 0911 291 083
TS: 045 692 22 44
„Pes je jediný tvor na svete, ktorý 
ťa miluje viac, než sám seba, a zarmúti 
ťa len vtedy, keď odíde do psieho neba“.

Zamestnanie 
a brigády na 

stavbách, tel.č.: 
0915 181 410

Potrebujete pomôcť v 
domácnosti?

Upratať dom, byt, 
nakúpiť???

Dohliadnuť na deti alebo 
ako doprovod k lekárovi???

Stačí zavolať na tel. č. 0908 
916 385, som spoľahlivá

Pozývame Vás dňa 16.6.2010 
(streda) o 17 hod. do Penziónu 

Príjemný oddych na besedu 
Dr. Borisa Subotiča 

Téma: Pravda a bludy o cho-
lesterole + ukážka cvikov

Bližšie info na tel.č.:
 0918 834 971 

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

Vykonávam búracie a výkopové  

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

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

Služby Kariéra
práce a rekonštrukciu budou, tel.č.: 
0944 164 590

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

Profesionálne fotografovanie sva- 
dieb, podujatí. 0911 570 099, www.
vdphoto.eu

Chcete si zlepšiť konverzáciu ale- 

bo gramatiku? Chcete sa pripraviť na 
maturitu ? Doučujem angličtinu a 
francúzštinu, tel.č.: 0904 822 531

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

Doučím angličtinu a francúzštinu,  
tel.č.: 0904 822 531


