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ŠTIAVNICA

cena 0,30 € 

Je to už 17. ročník medziná-
rodnej súťažnej výstavy det-
ských výtvarných prác z miest 
zapísaných v Zozname sveto-
vého dedičstva UNESCO, ktorú 
každoročne organizuje mesto 
Banská Štiavnica pod záštitou 
Organizácie miest svetového 
dedičstva. 

Po úspešných šestnástich roč-
níkoch k výročiu zápisu historic-
kého mesta Banská Štiavnica a 
technických pamiatok v jeho okolí 
do Zoznamu svetového dedičstva 
UNESCO naše mesto vyhlásilo 17. 
ročník súťaže žiakov škôl všetkých 
miest vyhlásených za svetové de-

dičstvo, či už toho, v ktorom žiaci 
žijú, alebo hociktorého iného na 
svete.

Súťaži sa v troch vekových kate-
góriách do 9 rokov, 10 – 12 a 13 – 
15 rokov Z doručených súťažných 

materiálov je začiatkom júna otvá-
raná výstava „Svetové dedičstvo 
očami detí “, na ktorej sú vyhod-
notené tri najlepšie práce z každej 
kategórie. 
 3.str.

Špeciálna príloha

Správa o stave mesta
Muzikál Mníšky

Už čoskoro

str. 6

MsÚ info...

Výročné ceny mesta

str. 2

Inzercia

V nedeľu popoludní navštívil 
naše mesto ruský kozmonaut, 
generál major letectva, Viktor 
Vasilievič Gorbatko s manžel-
kou a vnučkou. Je to trojnásob-
ný „cestovateľ“ do kozmu. Prvý 
let, ktorý trval 4 dni, uskutočnil 
v októbri 1969, druhý v dĺžke 
17 dní v roku 1977, tretí v roku 
1980, keď pobudol v kozme 7 
dní. Za svoje výkony a splnenie 
vedecko-výskumných úloh do-
stal titul dvojnásobného Hrdi-
nu Sovietskeho zväzu. Sympa-
tický, už starší pán (77 rokov) 
nevysokej postavy, skrom-
ný, málovravný s dobráckym 
úsmevom na tvári. Vhodne ho 
dopĺňala zhovorčivá manželka 
Alla, podnikateľka v textilnom 
priemysle. 

Ďalšou členkou delegácie bola 

Jelena Grigorievna Drapeko, po-
slankyňa Ruskej Dumy, podpred-
sedníčka Výboru pre kultúru a 
cestovný ruch. Šarmantná dáma,  
dlhé roky herečka, s nebývalým 
darom reči. Sprevádzala ju jej asis-
tentka. 

Hostí privítala na radnici primá-
torka mesta Mgr. Nadežda Babia-
ková. V krátkosti ich oboznámila 
so slávnou históriou i súčasnosťou  
nášho mesta. Pán Timon Turčan 
vytiahol zo svojho repertoáru aj 
zopár ruských piesní. Vzápätí sku-
pina zamierila do Kostola sv. Ka-
taríny, kde ZUŠ pripravila krátky 
organový koncert, ktorý bol pre 
všetkých nevšedným zážitkom. V 
pravoslávnych kostoloch sa totiž 
iba spieva. Mišku Montillu pre-
to odmenili vďačným potleskom. 
Potom hostia navštívili Štiavnický 
betlehem a absolvovali malý okruh 

mestom, prezreli si nádvorie a la-
pidárium Starého zámku. Po ma-
lom občerstvení v Reštaurácii pod 
Galériou sa odobrali do Svätého 
Antona. Tam ich privítal a pre-

viedol po expozíciách sám riaditeľ 
múzea Ing. Marián Číž. Chválime 
za veľmi dobrú ruštinu, hoci, ako 
sa priznal, ju nepoužíva často. 
 3.str.

Nevšední hostia v našom meste

Mesto Banská Štiavnica, ako 
orgán územného plánovania pod-
ľa § 16 zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších pred-
pisov (stavebný zákon) a obstará-
vateľ urbanistickej štúdie podľa § 
4 stavebného zákona, pozýva ob-
čanov mesta na verejné preroko-
vanie urbanistickej štúdie. Návrh 
občianskej vybavenosti – lokalita 
Križovatka Banská Štiavnica, kto-
ré sa uskutoční dňa 14.06.2011 o 
16.00 hodine na ZŠ J. Horáka v 
Banskej Štiavnici.

Mgr. Nadežda Babiaková

primátorka mesta 

Svetové dedičstvo očami detí 2011
Pozvánka

Generál major, kozmonaut V.V. Gorbatko a poslankyňa Ruskej Dumy 
J.G. Dropeko na radnici  
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Z programu primátorky

Oznam

Mestská polícia 
informuje

Na základe Všeobecne záväzné-
ho nariadenia mesta Banská Štiav-
nica č. 2/2009 Štatútu mesta Ban-
ská Štiavnica vyzývame občanov a 
inštitúcie na predloženie návrhov 
na udelenie 
a/ Čestného občianstva mesta 

Banská Štiavnica

V zmysle citovaného nariadenia  
čestné občianstvo mesta Banská 
Štiavnica možno udeliť osobám, 
ktoré sa významným spôsobom 
zaslúžili o rozvoj mesta a šírenie 
jeho dobrého mena v SR a v zahra-
ničí. Podnet na udelenie čestného 
občianstva mesta Banská Štiavnica  
môže podať ktorýkoľvek občan SR 
alebo inštitúcia.
b/ Ceny za záchranu kultúrneho 

dedičstva a rozvoj mesta Banská 

Štiavnica 

V zmysle citovaného nariade-
nia Cenu za záchranu kultúrneho 
dedičstva a rozvoj mesta možno 
udeliť osobám, ktoré sa význam-
ným spôsobom zaslúžili o záchra-

nu hodnôt kultúrneho dedičstva 
v regióne mesta Banská Štiavnica 
a rozvoj mesta Banská Štiavnica. 
Podnet na udelenie ceny môže po-
dať ktorýkoľvek občan alebo inšti-
túcia 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 ob-
čianstva mesta a cien mesta Banská 
Štiavnica podať poštou alebo osob-
ne do 10. augusta 2011 na Mestský 
úrad v Banskej Štiavnici, Radničné 
námestie č. 1, 969 24 Banská Štiav-
nica, msu@banskastiavnica.sk. O 
udelení čestného občianstva a cien 
mesta rozhoduje mestské zastupi-
teľstvo. 

MsÚ

Výročné ceny mesta

Živé šachy na ZŠ 
J. Kollára

Žiaci na našej škole oslávili svoj 
sviatok Deň detí naozaj kráľovsky. 
Prvého júna za krásneho počasia 
vyvrcholil školský šachový turnaj 
živou šachovou partiou medzi 
fi nalistami Petrom Bednářom a 
Martinom Volfi nauom. Živé ša-
chové fi gúrky odohrali svoj boj so 
všetkou vážnosťou, v super kos-
týmoch s patričnými rekvizitami, 
za čo im patrí veľké poďakovanie. 
Atmosféra podčiarknutá dobovou 
hudbou bola elektrizujúca. Jej di-
vákmi boli ostatní žiaci školy aj 
predškoláci z MŠ na Drieňovej. 
Víťazom sa nakoniec stal Peter 
Bednář. Všetci zúčastnení dosta-
li sladkú odmenu a víťazi vecné 
ceny. Chcem sa poďakovať mestu 
za zapožičanie šachovnice, vycho-
vávateľkám a školníkovi za výrobu 
rekvizít, všetkým účinkujúcim a 
dúfam, že sa stretneme pri živom 
školskom šachu aj o rok, na ktorý 
sa už teraz všetci tešíme.

Mgr. Kružlic Ján

Farská ulica

Nedávno som sa prešiel Farskou 
ulicou a bol som prekvapený, v 
akom je dezolátnom stave. Chý-
bajúca dlažba, nerovný terén - tak 
akurát vhodný na získanie zlome-
niny, resp. vyvrtnutie členka. Pa-
mätám sa na časy, keď táto ulička 
bola riadne udržiavaná. Cez ňu 
prechádzali študenti do a zo ško-
ly. Neplánuje sa v tejto veci niečo 
urobiť? Veď táto ulička patrí medzi 

najzanedbanejšie v našom meste.
Peter Lovász

Odpoveď:

Ďakujeme za Váš podnet. Vieme, 
v akom je zlom stave a plánujeme 
v 23. týždni jej opravu. Odcudzená 
ryolitová dlažba je uložená na TS, 
m.p. Urobíme všetko pre to, aby 
táto ulička dostala podobu akú si 
zaslúži. 

JUDr. Dušan Lukačko

zástupca primátorky

Odpovedáme občanom...

Dňa 21.5.2011 o 20.20 hod. 
hliadka zistila, že na Ul. Antolská 
je na komunikácii padnutý strom, 
ktorý obmedzuje premávku mo-
torových vozidiel. Na miesto boli 
privolaní hasiči z HaZZ z Banskej 
Štiavnice, ktorí strom  z komuni-
kácie odstránili.  

Dňa 1.6.2011 Mestská polícia 
zabezpečovala počas konania 
MDD na Nám. sv. Trojice  verej-
ný poriadok, ako aj bezpečnosť a 
plynulosť cestnej premávky. 

Dňa 1.6.2011 o 19.25 hod. 
oznámila na  útvar MsPo občian-
ka zo sídliska Drieňová, že  si 
pribuchla dvere do bytu a nakoľ-
ko má pustený plynový sporák, 
potrebuje pomoc. Hliadka MsPo 
po príchode na miesto privolala 
hasičov. 

Dňa 2.6.2011 o 22.40 hod. bolo 
na útvar MsPo oznámené, že na 
Ul. Križovatka neznáma osoba 
poškodzuje  kryty na verejnom 
osvetlení. Na mieste bolo zistené, 
že ide o 22 - ročného M.P. z Ban-
skej Štiavnice. Po vyzvaní, aby 
upustil od protiprávneho kona-
nia, menovaný zaútočil na hliad-
ku MsPo. Za pomoci použitia 
donucovacích prostriedkov bol 
spacifi kovaný a predvedený na 
OO PZ v Banskej Štiavnici s cie-
ľom vykonania ďalších úkonov.

Jozef Mego

poverený dočasným vedením MsPo

6.6. 

Pravidelné pracovné stretnu-
tie starostov obcí okresu Banská 
Štiavnica. Na stretnutí boli pre-
rokované témy ohľadne zamest-
návania cez aktivačnú činnosť 
a malé obecné služby, fi nančný 
príspevok obcí na zabezpečenie 
fungovania LSPP v B. Štiavnici, 
informácie z oblasti cestovné-
ho ruchu a založenia Oblastnej 
organizácie CR, informácie zo 
SAŹP o možnostiach podávania 
projektov a ďalšie aktuálne témy. 
7.6. 

Účasť na zasadnutí prípravné-
ho Salamandrového výboru. 

Pracovné rokovanie k úprave 
rozpočtu. 
8.6. 

Pracovné stretnutie k realizácii 
a umiestneniu sochy Nácka.    
10.6. 

Pracovné rokovanie so zástup-
cami Rudných baní, š. p., Banská 
Bystrica k usporiadaniu pozem-
kov. 

Andrea Benediktyová 

Prerušenie dodávky 
elektrickej energie

Oznamujeme Vám, že dňa 
22.6.2011 v čase od 8.-16.hod. 
bude prerušená dodávka elektric-
kej energie z dôvodu revízie el. 
zariadenia. Bez el. energie bude 
v Dekýši dom č.115, vo Vysokej 
dom č.76, v Štiavnických Baniach 
chatová oblasť od č.753 po č.777 
a na Počúvadle celá chatová ob-
lasť Počúvadlianske jazero.

Dipečing VN/NN Žiar nad Hronom

Slávnostné prijatie veľvyslanca Štátu Izrael na Slovensku J.E. Alexandra 
Ben – Zviho s manželkou        
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Pozvánka

Polícia informuje 

1.str. Hostia pobyt ukončili 
chutnou večerou a „koštovkou“ 
piva v Pivovare ERB. Sympatický 
Roland im priblížil históriu pi-
vovarníctva v Štiavnici a vysvetlil 
technológiu varenia piva. Dcéra 
majiteľa pivovaru p. Lucia Gašpa-

rová ich zaviedla aj do divadielka 
v podkroví. Hostí po celý čas spre-
vádzal zástupca primátorky JUDr. 
Dušan Lukačko, ktorému ruština 
nerobila problémy (asi patril k 
dobrým žiakom). V družnej debate 
sa hovorilo o potrebe nadviazania 

intenzívnejšej spolupráce najmä v 
oblasti cestovného ruchu. Štiavni-
ca hostí doslova očarila.

Pobyt ruskej skupiny v našom 
meste sponzoroval a pripravil 
program Ing. Milan Brada.

Nora Bujnová

1.str. Výstava je putovná a po 
Banskej Štiavnici môže byť inšta-
lovaná aj v ďalších mestách sveto-
vého dedičstva. Od roku 1995 or-
ganizátori dostali viac ako 30 000 
výtvarných prác z takmer 90 miest 
svetového dedičstva z celého sve-
ta. O tejto iniciatíve mesta Banská 
Štiavnica sa jednoznačne vyjadrili 
aj poprední predstavitelia inštitú-
cií zaoberajúcich sa svetovým de-
dičstvom.

 „Jednou z ciest ako zabezpečiť 
ochranu pamiatky svetového de-
dičstva je zapojiť miestnu komuni-
tu a osobitne mladých ľudí. Tento 
projekt poskytuje mladým unikát-
nu a tvorivú možnosť ako vyjadriť 
svoj vlastný pohľad na ich dedič-
stvo a od veľmi mladého veku. Te-
ším sa na našu pokračujúcu spolu-
prácu s mestom Banská Štiavnica 
pri ďalších iniciatívach vo vzťahu k 
aktivitám svetového dedičstva pre 
mladých.“ Francesco Bandarin, 
riaditeľ Centra svetového dedič-
stva UNESCO. 

„Človek musí vedieť viac o sve-
tovom dedičstve a ľudia v Ban-
skej Štiavnici to realizovali tak, že 
iniciovali výtvarnú súťaž určenú 
deťom. V tomto procese sú mladí 
ľudia vedení k tomu, aby objavova-
li svoje dedičstvo, zhodnocovali ho 
a chránili. Toto je úspešný príbeh, 
ktorý si zaslúži uznanie. Táto ini-
ciatíva má dopad aj dosť ďaleko od 
Banskej Štiavnice a tí ľudia, ktorí 
prišli s touto myšlienkou a ďalej ju 
rozvíjajú, si zaslúžia srdečné gratu-
lácie. Organizácia miest svetového 
dedičstva je hrdá, že môže Ban-
skú Štiavnicu počítať medzi svo-
jich členov a že je spájaná s touto 
výtvarnou súťažou. Bravo a dlhý 
život tomuto projektu!“ Denis Ri-
card, generálny tajomník Organi-
zácie miest svetového dedičstva.

V tomto roku organizátori do-

stali 1458 prác z viac ako 80 škôl 
v 26 mestách svetového dedič-
stva v 19 krajinách (Albánsko, 
Brazília, Česká republika, Čierna 
Hora, Čínská ľudová republika, 
Japonsko, Kanada, Kuba, Litva, 
Lotyšsko, Maďarsko, Malajzia, 
Poľsko, Rumunsko, Ruská federá-
cia, Taliansko, Turecko, Ukrajina 
a Slovenská republika). Otvorenie 
výstavy sa uskutočnilo vo štvrtok 
2. júna 2011. Okrem primátorky 
mesta Mgr. Nadeždy Babiakovej sa 
ho zúčastnili aj pán Ákos Capde-
bo, vedúci Regionálneho sekreta-
riátu Organizácie miest svetového 
dedičstva pre členské mestá zo 
strednej a východnej Európy, Dr. 
Katalin Kiss, bývalá a teraz čestná 
vedúca Regionálneho sekretari-
átu Organizácie miest svetového 
dedičstva pre členské mestá zo 
strednej a východnej Európy, 3. 
tajomník Veľvyslanectva Ruskej 
federácie v Slovenskej republike 
Alexander Sidorov, predstavitelia 
ruských organizácií Rossija, Mladá 
Rossija a časopisu Vmeste/Spolu 
na čele s Bc. Oľgou Daškovou.

Porota ocenila:
KATEGÓRIA DO 9 ROKOV: 

1. miesto: Samanta Laib, Abra-
omo Kulviečio vidurine mokykla, 
Vilnius, Litva 

2. miesto: Zuzana Smutná, MŠ, 
1.mája, Banská Štiavnica, Sloven-
ská republika

3. miesto: Zuzanna Wierzba, 
Zespól szkól spolecznych Nr3, 
Kraków, Poľsko

 Anna Elizabete Šui, Rigas Cen-
tra säkunskola, art Studio “Raibu-
lis“, Riga, Lotyšsko

KATEGÓRIA 10 – 12 ROKOV:

1.miesto: Asllan Nona, Shkol-
la“22 Tetori“, Berat, Albánsko

2. miesto: Michaela Pecníková, 
CZŠ, Banská Štiavnica, Slovenská 
republika

3. miesto: Markéta Dušátková, 
ZUŠ, Kutná Hora, Česká republika
KATEGÓRIA 13 – 15 ROKOV:

1. miesto: Ang Ghun Xuan, 
Ghung Ling High School, Pulau 
Pinang/Penang, Malajzia

2. miesto: Mikel Picinane, Sh-
kolla “1 maji“, Berat, Albánsko

 Olena Zahorodnyk, Львiвська 
дитяча школа мистецтв № 5, 
Ľviv, Ukrajina

3. miesto: Adi Totaj, Shkolla 
„Th imi Tani“, Berat, Albánsko

 Ong Siew Th eng , SMJK Perem-
puan China, Pulau Pinang/Penang, 
Malajzia

ČESTNÉ UZNANIA:

Aleksander Vasili, Quedra Kul-
turore a Femijeve, Berat, Albánsko

Chim Xin Jie, SMJK Heng Ee, 
Pulau Pinang/Penang, Malajzia

Daniela Legátová, ZŠ, Pálešovo 
nám. 9, Spišské Podhradie, Sloven-
ská republika

Shkolla „22 Tetori“, Berat, Al-
bánsko

Escola Maria da Glória Advín-
cula, Olinda, Brazília

ZUŠ Jižní Město, Křtinská 673, 
Praha 4, Česká republika

NVO “Art Duga“ O.Š.“Njegoš“, 
Kotor, Čierna Hora

Kuen Xing Yuang Xiong Xu, 
Čengde, Čínska ľudová republika

Nimyo Junior High School, 
Nara, Japonsko

Lunenburg Academy, Lunen-
burg, Kanada

Andor Ilona E.-Z. Ált. és Aladf. 
Müv. Iskola, Budapešť, Maďarsko 

Gimn de Stat „Miron Neagu“, 
Sighisoara, Rumunsko

Школа № 87, Moskva, Ruská 
federácia

Sehit Kubilay I.Ö.O., Istanbul, 
Turecko

Základná škola J. Horáka, Ban-
ská Štiavnica, Slovenská republika

mrn

Svetové dedičstvo očami detí 2011

Nevšední hostia v našom meste
Krádež vlámaním 

Doposiaľ neznámy páchateľ v 
čase od 11.00 hod. dňa 16. 05. 
2011 do 06.30 hod. dňa 23. 05. 
2011 vykonal krádež vlámaním 
do priestorov skladu bez popis-
ného čísla na Ulici SNP v Banskej 
Štiavnici nachádzajúceho sa na 
pozemku rodinného domu č. 22 
a to tak, že nezisteným predme-
tom a spôsobom prekonal visiacu 
zámku na dverách, čím sa dostal 
do jeho vnútorných priestorov, 
odkiaľ odcudzil 1 ks 25 m štvor-
žilový kábel na trojfázový prúd 
s prípojnými dielmi 32 Ampér, 
čiernej farby a 1 ks 5 m štvoržilo-
vý kábel na trojfázový prúd, čier-
nej farby, čím spôsobil J. L. škodu 
odcudzením vecí vo výške 120,- 
€. Páchateľovi hrozí trest odňatia 
slobody až na 2 roky.

Zanedbanie povinnej výživy

Poverený policajt OO PZ Ban-
ská Štiavnica začal trestné stíha-
nie a súčasne vzniesol obvinenie 
Š. B. za prečin Zanedbanie povin-
nej výživy podľa § 207/1 Trestné-
ho zákona. Obvinený Š. B., hoci 
bol rozsudkom Okresného súdu 
v Žiari nad Hronom zaviazaný 
prispievať na výživu svojho syna 
J. B., si túto zákonnú povinnosť 
vyživovať neplnil v období me-
siacov november a december 
roku 2010, január, február, marec 
a apríl roku 2011. Obvinenému 
hrozí trest odňatia slobody až na 
2 roky.

pplk. Mgr. Vladimír Kratoš

Riaditeľ OOPZ, B. Štiavnica

Dňa 10.6.2011 (piatok) o 16,30 
hod. si vás srdečne dovoľujeme 
pozvať na stretnutie rodičov.

Miestom stretnutia bude štadi-
ón FK SITNO BANSKÁ ŠTIAV-
NICA. 

Cieľom stretnutia budú infor-
mácie o pedagogickom a trénin-
govom zabezpečení jednotlivých 
ročníkov v budúcom školskom 
roku 2011/2012, ako aj o trénin-
gových podmienkach. 

Stretnutia sa  zúčastnia zá-
stupcovia mesta, futbaloví funk-
cionári, zástupca školy Jozefa 
Kollára a Centra voľného času.

 
Bližšie info na č.tel.: 0905 613 300 
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Dňa 31. mája 2011 sa v ban-
skoštiavnickej PLAVÁRNI opäť 
ozýval detský smiech, radosť a 
džavot. Konala sa súťaž základ-
ných škôl „Deťom pre radosť“ a 
následná oslava Medzinárod-
ného Dňa Detí.

Celá akcia sa začala už v marci, 
aby si žiaci základných škôl vy-
skúšali svoje plavecké schopnosti. 
Postupne cez súťažné kolá počas 
troch mesiacov postúpilo 40 naj-
lepších plavcov až do fi nále. Pani 
primátorka Mgr. Nadežda Ba-
biaková a konateľ Bytovej správy, 
s.r.o., RNDr., Pavel Bačík odo-
vzdali víťazom pripravené ceny a 
diplomy a popriali všetkým deťom 
k ich sviatku veľa úspechov. Radosť 
a hrdosť v očkách tých najmenších 
sa slovami opisuje len ťažko.

Tento deň však bol venovaný 
všetkým deťom nášho mesta, ktoré 
sa rozhodli prísť povzbudiť svojich 
spolužiakov, kamarátov a susedov. 
Pre detských návštevníkov a ich 
rodičov bol v tento deň vstup na 
bazén zdarma a bolo pripravené 
množstvo hier, súťaží a zábavy. 
Samozrejme nechýbalo ani maľo-
vanie na tvár, či sladké odmeny. 
Vlnobitie, pretláčanie, tunel, splý-
vanie a potápanie boli najobľúbe-
nejšie súťaže družstiev i jednot-
livcov. Každý odchádzal s malým 
darčekom. 

Za všetky deti sa chcem aj tou-
to cestou poďakovať Mgr. Ingrid 
Kosmeľovej, Mgr. Kamile Lulá-

kovej a všetkým dobrým ľuďom 
a organizáciám, ktorí túto akciu 
podporili fi nančne alebo vecnými 
cenami: SMER-SD okresná orga-
nizácia Banská Štiavnica – hlavný 
spoluorganizátor fi nálového kola, 
SSE, SPP a.s., SIBAcol s.r.o, p. Ľu-
bomír Barák, Záhradkárske potre-

by – p. Štefan Halaj, ale aj tým, kto-
rí s nami a s deťmi strávili krásne 
chvíle vo vode i na suchu. Verím, 
že aj o rok nájdeme ochotných 
spoluorganizátorov druhého kola 
takýchto pretekov.

Mgr. Slezáková Denisa

vedúca - Mestské kúpele - plaváreň

MDD na plavárni a fi nále plaveckých pretekov
č. meno škola rok nar. kategória prsia čas

1. Valach Viliam ZŠ J.Horáka 2001 Najml. ž. 25m 0,27,95

2. Písh Patrik ZŠ J.Horáka 2001 Najml. ž. 25m 0,27,96

3. Jágerský Marek SKŠ sv.F.Ass. 2001 Najml. ž. 25m 0,32,50

1. Nemčoková Ale-

xandra

SKŠ sv.F.Ass. 2004 Najml. ž. 25m 0,27,07

2. Maruniaková Beáta ZŠ J.Kollára 2001 Najml. ž. 25m 0,27,95

3. Konôpkpvá Paulína ZŠ J.Kollára 2001 Najml. ž. 25m 0,28,05

1. Berlanský Andrej ZŠ J.Horáka 2003 Reg.naj. ž. 25m 0,27,09

č. meno škola rok nar. kategória prsia čas

1. Nemčok David SKŠ sv.Ass. 1998 Mladší ž. 50m 0,47,80

2. Lulák Jakub SKŠ sv.Ass. 1998 Mladší ž. 50m 0,53,09

3. Sokolovič ZŠ J.Kollára 1999 Mladší ž. 50m 0,55,00

1. Potančoková Timea ZŠ J.Horáka 2000 Mladší ž. 50m 0,52,09

2. Ivaničová Barbora SKŠ sv.Ass. 2000 Mladší ž. 50m 0,56,08

3. Blišťanová Karolína SKŠ sv.Ass. 1999 Mladší ž. 50m 0,58,09

č. meno škola rok nar. kategória prsia čas

1. Gedelovský Ján SKŠ sv.F.Ass 1997 Starší ž. 100m 1,53,40

2. Juhás Dušan SKŠ sv.F.Ass 1996 Starší ž. 100m 2,03,06

3. Binder Ján ZŠ sv.Anton 1995 Starší ž. 100m 2,03,25

3. Méres Viliam SKŠ sv.F.Ass 1997 Starší ž. 100m 2,03,25

1. Kosmeľová Broňa ZŠ sv.Anton 1996 Starší ž. 100m 1,49,99

2. Bohmová Roberta SKŠ sv.F.Ass 1995 Starší ž. 100m 2,26,07

3. Luptáková Viktória ZŠ sv.Anton 1997 Starší ž. 100m 2,29,06

1. Longauer Jakub SKŠ sv.F.Ass 1997 Reg.St. ž. 100m 1,28,05

Športové ihriská na 
Drieňovej:

Od 01.06.2011
Základná škola Jozefa Kollára 

Ul. L. Svobodu č. 40, 969 01 Ban-
ská Štiavnica 
Futbalové miniihrisko:

Žiaci, študenti, SŠ,VŠ vstup 
voľný v určených hodinách

Po.- Pi. od 15.00-17.00 hod 
Dni voľna a prázdnin od 
10.00-17.00 hod
Ostatní záujemcovia 10 € á hod

Tenisový kurt:

Žiaci, študenti, SŠ,VŠ vstup 
voľný v určených hodinách

Po.- Pi. od 15.00-17.00 hod 
Dni voľna a prázdnin od 
10.00-17.00 hod
Ostatní záujemcovia 4 € á hod

Stolný tenis (na prvom poschodí, 

vchod z ľavej strany)

Žiaci, študenti, SŠ,VŠ vstup 
voľný v určených hodinách

Po.- Pi. od 15.00-17.00 hod 
Dni voľna a prázdnin od 
10.00-17.00 hod
Ostatní záujemcovia -1 stôl
1,40 € á hod

Basketbalové ihrisko vstup voľ-

ný- neobmedzene

Futbalové ihrisko vstup voľný- 

neobmedzene

Volejbalové ihrisko  vstup voľný- 

neobmedzene

Otvorené pre verejnosť:

Po.-Pi. : od 15.00-22.00 hod.
Dni voľna a prázdnin: 

od 10.00-22.00 hod. 
objednávky na tel. čísle: 
0918 255 415

V sobotu 28.mája sme sa po-
zerali na oblohu v nádeji, že 
naše prianie venovať tento 
deň detskej radosti rozoženie 
tažké mraky. Všetko už bolo 
pripravené, na Sitne rozvonia-
val guláš, šermiari ostrili meče, 
sovičky i malinké mačiatko 
podriemkávali v košíkoch a ča-
kali na deti.

Tie si zatiaľ naplno užívali 
stretnutie s členmi Hasičského 
a záchranného zboru z Banskej 
Štiavnice, ktorí im na Drieňo-
vej predviedli hasičskú techniku, 
zásah pri požiari, autonehode a 
odpovedali na množstvo zveda-

vých otázok.Potom sa deti spolu 
s rodičmi presunuli na Sitno. V 
tento deň výnimočne aj prísni 
ochranári prižmúrili očko, aby 
sa na vrchol smeli pozrieť aj malí 
vozičkári a detičky, ktorým zdra-
votný stav nedovoľuje absolvovať 
náročnú túru.Tu ich v mene pani 
primátorky privítala PaedDr. Vie-
ra Ebert, vedúca odboru školstva, 
ktorá vyjadrila nesmierny obdiv a 
poďakovanie obetavým rodičom 
a popriala im veľa lásky, radosti a 
vnútornej sily.Deti sa za asistencie 
Ing. Štefana Petrikoviča zahrali 
na sokoliarov a pohládzali  rozto-
milé sovičky. Veľmi sa im páčilo 
mláďatko plamienky driemavej, 

o ktoré sa starajú študenti lesníc-
kej školy.Veľmi zaujímavé a plné 
zábavy bolo vystúpenie šermiarov 
,,Vlčí tesák“ z kráľovského mesta 
Krupina. Po chutnom guláši, ktorý 
pripravili šikovní rodičia a priate-
lia OZ Margarétka, sa deťúrence 
zahrali na naozajstných policajtv 
s naozajstným policajným autom. 
Asistovali im dvaja ochotní prí-
slušníci PZ z B. Štiavnice, Slavo a 
Ivan.Aj napriek usmoklenej oblohe 
si deti prišli na svoje a získali nové 
zážitky a priateľstvá, lebo 8.roč-
níka celoslovenského stretnutia 
zdravotne a telesne postihnutých 
detí a mládeže na Sitne sa okrem 
detí z Margarétky zúčastnili, a to v 

hojnom počte, aj ich noví kamaráti 
Palčekovia.

SPONZORI: Mesto Banská 
Štiavnica , primátorka Mgr.Nadež-
da Babiaková; ESPRIT, spol.s.r.o., 
B. Štiavnica; Správa Chránenej 
krajinej oblasti Štiavnické vrchy; 
Skupina historického šermu z 
kráľovského mesta Krupina " Vlčí 
tesák "; Ing. Štefan Petrikovič zo 
SOŠL v B.Štiavnici; Letmo SK, 
s.r.o., B. Bystrica; Slávka Podobná 
B. Štiavnica; Viktor Kováč, B.Štia-
vnica; Ing. Miriam Blaškovičová; 
Vener Nova, pekáreň Prievidza. 

Srdečne ďakujeme.
J.Bernáthová

Margarétka a Palčekovia na Sitne
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Je už zaužívaným pravidlom, že 
prvý jún patrí všetkým deťom. 
Informačné centrum mladých 
BŠ, mesto Banská Štiavnica, 
Empiria Magica a ZUŠ Banská 
Štiavnica zorganizovali pre deti 
miestnych a okolitých základ-
ných škôl a škôlok Deň detí, ako 
sa patrí. Pekné slnečné počasie 
sme si zabezpečili, a tak sme 
mohli odštartovať predpolud-
nie plné hier, súťaží a zábavy. 
Pripravené bolo indiánske sta-
novište, výtvarné hry, školička 
tanca, hulahop beh, pretek lo-
dičiek, ukážka žonglovania aj 
s následnou výučbou, banícke 
tradície, hry o Banskej Štiavni-
ci, facepainting, pátracia hra a 
živé človeče, kde si deti vyskú-
šali rolu fi gúriek. 

Bohatého programu sa zúčast-
nilo približne 250 detičiek z Ma-
terskej škôlky Nezábudka, zo Zá-
kladnej školy J. Horáka a J. Kollára, 
cezpoľných reprezentovali školáci 
Prenčovskej základnej školy a ďal-
ší drobčekovia v sprievode svojich 
rodičov. S celou akciou nám pomá-
hal a následne všetko zdokumento-
val Peťo Ivaška, za čo mu patrí naša 

vďaka.
Ďalej by sme touto cestou chceli 

poďakovať všetkým, ktorí sa zú-
častnili, ako aj tým, ktorí nám toto 
podujatie pomáhali zorganizovať 
– mestu Banská Štiavnica, ZUŠ 
Banská Štiavnica, Empirii Magica 
na čele s Táničkou Polákovou a jej 
asistentkám, ktoré mali pripravenú 
pútavú pátraciu hru a rovnako aj 
pani Klakovej. Veľká vďaka patrí 
Gymnáziu Andreja Kmeťa a SPŠ 
Samuela Mikovíniho za uvoľnenie 
dobrovoľníkov z vyučovania, me-
novite ďakujeme Katke Kopálovej, 

Dominike Bielej, Maťovi Heria-
novi, Katke Pastorkovej, Barbare 
Ivaškovej, Lenke Petríkovej, Peťovi 
Sýkorovi a Monike Schwarzovej zo 
SOŠ obchodu a služieb. Ďakuje-
me tímu z IC BŠ – Jankovi Petrí-
kovi, Miškovi Ivaničovi a Liborovi 
Chmelíčkovi za ich edukatívnu 
hru, Slavkovi Palovičovi, ktorý sa 
zhostil stanovišťa s baníckou tema-
tikou a Filipovi Ondrišovi, ktorý 
pomáhal na baníckom stanovišti a 
sprístupnil deťom Joergesov dom a 
ďakujeme tiež Lucke Kapošovej za 
asistenciu v tanečnej škole.

Ďakujeme pánu Ernekovi za 
všetky sladkosti, ktorými sme ob-
darovali detičky a SOŠ Ľ. Greinera 
za lodičky, s ktorými sa súťažilo. 
Matejovi Kámenovi ďakujeme za 
vytvorenie dráhy na človeče ne-
hnevaj sa. Za poskytnutie ostat-
ných pomôcok ďakujeme pani 
Weissovej a pani Knížkovej. V 
neposlednej rade ďakujeme Tech-
nickým službám BŠ za to, že po nás 
a detičkách poupratovali schody 
Morového stĺpu.

Na záver ďakujeme všetkým deťom 
za ich aktívnu účasť.

Mgr. Katarína Tatárová

konzultant ICM BŠ

Deň detí s ICM Banská Štiavnica

Podujatie ,,Lesy deťom“, ktoré 
sa tento rok konalo na Počú-
vadlianskom jazere 1.júna pri 
príležitosti Medzinárodného 
dňa detí, si za desať rokov pô-
sobenia získalo dobré meno 
medzi školami v našom okolí. 
Organizátorom sú LESY SLO-
VENSKEJ REPUBLIKY, š.p., Od-
štepný závod Levice. Podujatie 
má o to väčší význam, že  rok 
2011 bol vyhlásený za Medzi-
národný rok lesov a vďaka obe-
tavej práci desiatok dobrovoľ-
níkov sa hravou formou snaží  
zabezpečovať šírenie myšlie-
nok ochrany lesa a aktívneho 
prístupu k tvorbe životného 
prostredia.

Za krásneho slnečného počasia 
deti putovali z parkoviska auto-
busov na jednotlivé stanovištia, 
umiestnené v malebnom prostredí 
v okolo jazera. Mohli obdivovať 

Mini Zoo Hotela Topky, s odbor-
níkmi spoznávať hmyz, lesnú fau-
nu a fl óru, sadiť stromčeky, sledo-
vať ukážky výcviku poľovníckych 
psov, vábenie zveri, sokoliarske 
umenie lovu, ale aj ukážky prvej 
pomoci pri poraneniach v lese, 
rezbárske umenie, ukážky lesnej 
ťažby, či iné zaujímavosti. Na naj-
šikovnejšie deti čakala aj odmena. 
Podujatie sa stretlo s veľkým záuj-
mom, zúčastnilo sa ho viac než se-
demsto malých ochrancov prírody 
v sprievode dospelých. 

Na spoluorganizácii sa podielali 
Národné lesnícke centrum Ústav 
lesníckeho poradenstva a vzde-
lávania Zvolen, Stredná odborná 
škola lesnícka Banská Štiavnica, 
Súkromná škola v prírode pod Sit-
nom, Stredná odborná škola Ľu-
dovíta Greinera Banská Štiavnica, 
Slovenská lesnícka komora, Múze-
um vo Svätom Antone, ŠOPSR, In-
formačné stredisko ochrany príro-
dy Banská Štiavnica a Hotel Topky. 
Srdečná vďaka.

J. B.

Podujatie Lesy deťom 

Naša Nina Hricová 
výborná v medzinárodnej konku-

rencii

EUSO - European Union Scien-
ce Olympiad je medzinárodná 
súťaž  zameraná na prírodné vedy 
– chémia, fyzika, biológia. Súťaž-
né úlohy,  zamerané na uvedené 
oblasti, majú prevažne experi-
mentálny charakter.  V dňoch 10. 
apríla – 16. apríla sa uskutočnil v 
Českej republike (v Hradci Krá-
lové  a v Pardubiciach), 9. ročník 
tejto súťaže – EUSO 2011. Sú-
ťaže sa zúčastnili za Slovenskú 
republiku dve družstvá. Výber 
účastníkov  sa uskutočnil na zá-
klade hodnotenia ich úspešnosti 
v jednotlivých predmetových 
olympiádach ( FO, ChO, BiO). 
Takýmto spôsobom bola do vý-
beru družstva A zastupujúceho 
SR na uvedenej súťaži vybratá 
aj naša študentka Nina Hricová, 
študentka III. C triedy Gymnázia 
Andreja Kmeťa v Banskej Štiav-
nici. Vedúci  slovenskej delegácie 
na tejto medzinárodnej súťaži  
konštatovali, že vybratí študenti 
preukázali mimoriadnu zručnosť 
v svojich predmetoch a svojimi 
vedomosťami patrili medzi naj-
lepších študentov, čo sa prejavilo 
na celkovom umiestnení. Druž-
stvo A – súčasťou, ktorého bola 
aj Nina Hricová, získalo v celko-
vom hodnotení ZLATÚ MEDAI-
LU. Dobrý výsledok slovenských 
reprezentantov je známkou vyso-
kej kvality práce s nadanými štu-
dentmi v rámci mimoškolských 
aktivít. EUSO je príklad aktivity, 
ktorá smeruje k zvyšovaniu záuj-
mu mladej generácie o prírodné 
vedy, o techniku, snažiacu sa o 
vytváranie mostov medzi vedou 
a spoločnosťou, čo je jedným 
z ťažísk stratégie popularizácie 
vedy. 

Miroslava Kováčová, 

Gymnázium A. Kmeťa, BŠ

Mladé sokoliarky zo SOŠ lesníckej 
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Anketa - o našej 
železničnej stanici 

,,Cestovať vlakom je pekný 
zážitok, atmosféra, výhľad a tak, 
ale stanica na mňa pôsobí opus-
tene.“            M.J. (B. Bystrica)

,,Nepáči sa mi, že nefunguje 
preprava osôb medzi stanicou a 
centrom. Často som nútený ísť 
v nočných hodinách s batožinou 
peši. Čo sa týka občerstvenia, 
uvítal by som aspoň automat s 
nápojmi.“        M.K. (Šaštín- Stráže)

,,Stanica by potrebovala oživiť, 
chýba mi tu možnosť občerstve-
nia, zakúpenia tlače a večerné 
spojenie s mestom, na ktoré, ak 
sa mi pošťastí, využívam taxi.“

              J.M. (Levice)

,,Celú trať vrátane stanice vní-
mam ako úctyhodný historický 
pamätník mládežníckeho  nadše-
nia a bolo mi ľúto, keď sa pred ča-
som hovorilo o jej zrušení. Fakt 
je, že takúto opustenú si ju nepa-
mätám.“                   E.S. (Kremnica)

,,Chýba mi tu bufet, toaleta, ve-
černý autobus do mesta. Ale hlav-
ne, že vláčik ešte jazdí.“ J.T (Zvolen)

,,Pamätám sa, že pred časom 
tu fungovala reštaurácia, ktorú 
som navštívila s mojou priateľ-
kou. Skonštatovali sme, že po-
skytované služby sú na veľmi 
slušnej úrovni  a od majiteľa sme 
sa dozvedeli, že plánujú pripra-
vovať denné menu a organizovať 
menšie spoločenské a rodinné 
podujatia, čo by bolo stanicu iste 
oživilo.“                  E.B.(B.Štiavnica)

,,Som študent a cestovanie 
vlakom je pre mňa výhodnejšie 
a pohodlnejšie, než autobusom. 
Stanicu veľmi nevnímam, lebo 
vždy len tak- tak dobehnem, ale 
v piatok na poludnie býva vlak 
preplnený, nedal by sa tento spoj 
,,posilniť“?                     D.Š. (Rajec)

,,Stanica ožila, omladla, skultúr-
nela. Páčia sa mi aktivity, ktoré sa 
dejú pod taktovkou BANSKA ST 
A NICA, pretože tie priestory po-
ľudšťujú. Nie som však spokojná 
so službami Železnice, pretože ne-
umožňujú kúpu cestovného lístka 
do zahraničia, ani len do najbliž-
ších Čiech nie."        O.K.(B.Štiavnica)

Pýtala sa a za odpovede ďakuje 

Janka Bernáthová

Banská Štiavnica je bohatá na 
predstavenia rôznych ume-
leckých žánrov. Muzikál však 
dlhodobo chýba. Ak ste fanú-
šikom tohto žánru, máme pre 
vás dobrú správu. Už 18.6. (so-
bota) o 17.00 hod. si budete 
môcť v miestnom Amfi teátri 
pozrieť známy muzikál Mníšky 
2: Milionárky.

Muzikálová komédia Dana 
Goggina MNÍŠKY (Nunsense) o 
sestričkách rádu z Hobokenu je 
jedným z najdlhšie hraných pred-
stavení v histórii Off -Broadway. 
Preložili ju do viacerých jazykov 
a v súčasnosti ju uvádza viac ako 
tristo divadelných scén na celom 

svete. Neobyčajný divácky ohlas 
prinútil autora napísať pokračo-
vanie. Nazval ho NUNSENSE II 
(Th e Second Coming) v preklade 
MNÍŠKY II - Milionárky. Sestričky 
z Hobokenu sa vracajú na scénu s 
novou šou, aby sa ňou poďakovali 
všetkým svojim priaznivcom, kto-
rí im držali palce a tlieskali pri ich 
prvom vystúpení.

Dnes sú už bohaté o skúsenosti 
zo "šoubiznisu", ale aj o miliónovú 
výhru sestry Amnézie. Bohatstvo 
však plodí zlo a o ich výhru i ses-
tru Amnéziu sa zaujímajú tajom-
né františkánky. Medzi sestrami 
zavládne chaos. Matka predstave-
ná sa však rozhodne pokračovať 
v ďakovnej šou a hrdinsky čeliť 

všetkým katastrofám a nástrahám 
františkánok. 

Na predstavení muzikálu MNÍŠ-
KY MILIONÁRKY sa diváci opäť 
zasmejú na vtipných textoch Ľu-
bomíra Feldeka, zahrajú si Bingo 
so sestrou Amnéziou a určite si 
obľúbia viaceré pesničky z tejto in-
scenácie.

Vstupné na toto predstavenie, 
ktoré prinášajú do Banskej Štiav-
nice spoločnosť GEDUR a Mesto 
Banská Štiavnica, je 12 €. Lístky sú 
k dispozícii v Informačnom centre 
(Námestie sv. Trojice), tel. 045 694 
96 53, prípadne aj priamo na mies-
te konania podujatia.

R.M

Muzikálový hit v Štiavnici!

 Na deň sv. Floriána  (04.05.2011) 
naše deti na Ulici Mierová nav-
štívili Dobrovoľný hasičský zbor 
v požiarnej zbrojnici v Banskej 
Štiavnici, Ul. Sládkovičova 15, 
kde spoločne prežili pekné do-
poludnie. Hasiči deťom prisľú-
bili, že sa onedlho stretnú.

Deti z MŠ Mierová sa veľmi te-
šili na svoj sviatok MDD, tušili, že 
v tento deň sa pre nich chystá pre-
kvapenie. Hneď ako sa nadesiatova-
li, prišla do MŠ návšteva. Pán Jozef 
Borský vysvetlil deťom, že nás nav-
štívia dobrovoľní hasiči, ktorí budú 
hasiť požiar v MŠ. Upozornil ich, že 
ide o cvičenie, nemusia sa ničoho 
báť, musia byť pokojní.

A potom niekto o 10. hod. vykrí-
kol „HORÍ“ a deti za pomoci pani 
učiteliek začali evakuovať z ohroze-
nej školy na bezpečné miesto. Panie 
učiteľky sa snažili podľa požiarno-
poplachových smerníc požiar uha-
siť hasiacim prístrojom. Nakoľko sa 
im to nepodarilo, nahlásili požiar 
Mestskému hasičskému zboru. Ve-
liteľ Miroslav Krkoška hlásenie pre-
vzal a vyhlásil požiarny poplach. 

K požiaru MŠ prišli 2 družstvá 
hasičov, pod velením p. Ing. Mar-
tina Šinského  a p. Vladimíra Jará-
beka  na dvoch požiarnych autách 
a začali likvidovať požiar, pod vele-
ním veliteľa Mestského hasičského 
zboru.

Okolo budovy sa rozvinuli ha-

dice a do budovy MŠ vbehli hasiči. 
„Kde je Matúš, Dalibor a Maťko?“, 
pýtajú sa deti, keď ich nevidia me-
dzi sebou. Po chvíľke sa otvoria 
vchodové dvere a Matúška jeden 
hasič vyvádza s mokrým uterákom 
na tvári. „Čo sa mu stalo?“, pýtajú 
sa deti. V tom sa na poschodí otvo-
ria dvere na balkóne a v nich sa 
objaví Dalibor a Maťko v sprievode 
hasiča. Ďalší hasiči pristavujú k bal-
kónu rebrík a pomáhajú chlapcom 
opustiť budovu po rebríku. Chlapci 
sú istení lanom a ostatné deti ich 
povzbudzujú potleskom, že sa ich 
podarilo zachrániť a všetko šťastne 
skončilo. Oheň bol zlikvidovaný, 
deti boli z budovy evakuované. Po-
tom si mohli všetky deti vyskúšať 
striekať vodu z prúdnice na cieľ.

   Prekvapenie však pokračovalo. 
Dobrovoľní hasiči v rámci preven-
cie odviezli deti k svojim profe-

sionálnym kolegom na hasičskú 
stanicu HaZZ v Banskej Štiavnici, 
kde si deti mohli prezrieť priesto-
ry a techniku hasičskej stanice. Z 
rozprávania p. Balku a p. Jarábeka 
sa dozvedeli veľa zaujímavých vecí. 
Do MŠ sa deti vracali spokojné, ve-
selé, plné nových zážitkov, ktoré si 
budú ešte dlho rozprávať. 

Deti z MŠ na Ulici Mierová 
sa chcú touto cestou poďakovať 
Dobrovoľným hasičom z Banskej 
Štiavnici pod vedením p. Krkošku 
M., Dobrovoľným hasičom z Pod-
sitnianskej pod vedením p. Jará-
beka V., HaZZ Banská Štiavnica p. 
Balkovi a p. Jarábekovi , hliadke 
OO PZ Banská Štiavnica p. Petrovi 
Dobrovičovi a p. Martinovi Bukňo-
vi, ktorí zabezpečovali hladký prie-
beh podujatia.

Deti a p. učiteľky z MŠ Mierová

Deň, na ktorý sa nezabúda
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Deti z MŠ Mierová na MDD navštívili hasiči
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Oznamy

Základná organizácia Únie ne-
vidiacich a slabozrakých Slovenska 
v Banskej Štiavnici  (ZO ÚNSS) 
oznamuje  občanom, že poraden-
ské dni sú každú poslednú stredu 
v mesiaci v Kultúrnom centre (bý-
valé kino) od 10. hod do 13. hod. 
Na poradenské dni chodí pracov-
níčka z krajského strediska ÚNSS z 
Banskej Bystrice Dana Hudecová. 
Kto má záujem vyskúšať si lupy, 
prosím, aby ste sa najskôr objed-
nali na tel. čísle 6931287 po 20.00 
hod a priniesli so sebou zdravotný 
záznam od očného lekára. Radi 
vám  poradíme a pomôžeme. Ne-
musíte byť členmi ZO ÚNSS. Pora-
denstvo a skúšanie lúp je zadarmo. 
Tešíme sa na váš záujem.

Alica Gajanová

predseda ZO ÚNSS BŠ

  

Urologická ambulancia

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

Urologická ambulancia - MUDr. 
Farkaš Ján, Križovatka 3 (budova 
Ametystu). Ordinačné hodiny: 
piatok 8:00 – 12:00 hod.; po 12:00 

hod. podľa objednania za úhradu. 
Kontakt : 0949 221 372

Centrum voľného času v B.Štia-
vnici  v spolupráci s  CK Soren 
organizujú Letný pobyt pri Jadran-
skom mori, Chorvátsko - Gradac

Termín : 10.08. – 19.08.2011. 
Poplatok : 

deti do 16 rokov:  320 EUR (bez 
poistenia)

333 EUR (s poistením)
pre dospelých: 330 EUR (bez 

poistenia)
343 EUR (s poistením)

V cene je zahrnuté :

- doprava klimatizovaným auto-
busom -  odchod z B. Štiavnice

- ubytovanie v súkromných vi-
lách (2-4 posteľové izby, kúpeľňa, 
WC)

- polpenzia (raňajky kontinen-
tálne, večera – jednotné slovenské 
menu, hlavné jedlo s prílohou, 
denne z dvoch menu na výber)

- pobytová taxa, poistenie insol-
ventnosti CK

- pedagogický dozor pre deti LT
č.t. 6911626, 0907 598 567, (pra-

covníci CVČ)

Spomienka
„Kto poznal p. 

Štefana Dubeňa, 
spomenie si, kto 
ho mal rád, ne-
zabudne.“

Dňa 10.6.2011 uplynie 1 
rok, čo nás náhle opustil vo 
veku 82 rokov. Už sa nepre-
chádza po zákutiach milova-
nej Štiavnici, ale stále žije v 
srdciach tých, ktorí ho mali 
radi. Spomína na neho s lás-
kou rodina Dubeňová, Súlov-
cová a Fajbíková

Odišiel si 
rýchlo a neča-
kane, ako keď 
vietor v búrke 
stromy láme. Bolestný bol pre 
nás odchod tvoj náhly, ale v 
spomienkach ostaneš s nami 
navždy. Dňa 10.6.2011 si 
pripomíname 2. výročie , čo 
nás navždy opustil milovaný 
manžel, švagor, krstný Jozef 
Remeň. Ďakujeme všetkým, 
ktorí nezabudli a spomínajú 
spolu s nami. S láskou man-
želka s rodinou.

OZNAMY

Oznamy

Pozvánka

Štefultovskí hasiči 
obhájili víťazstvo

V Žarnovici sa konalo Územné 
kolo hasičskej súťaže HD DHZ – 
OHZ okresov Žiar nad Hronom, 
Žarnovice a Banskej Štiavnice. 
Družstvo Štefultova obhájilo po-
stupové víťazstvo spred dvoch 
rokov. Aj tohto roku sa lídri okre-
sov - Lovča, Kopanice a Štefultov 
pobili o každú stotinku sekundy. 
Víťazné družstvo Štefultova po-
stupuje do krajského kola, ktoré 
sa uskutoční 11.6.2011 vo Veľkom 
Blhu, okr. Rimavská Sobota.
 Výsledky:

Muži: 
1. Banská Štiavnica, 
Štefultov – 94,71 bodov
2. Kopanice – 94,99 b. 
3. Lovča – 95,97 b.
4. Podhorie – 103,93 b.
5. Svätý Anton – 103,96 b.
 6. Horné Hámre- 104,71 b.
7. Kremnica – 109,38 b.
8. Kremnické Bane – 110,13 b.
9. Hrabičov II. – 118,25 b.
10. Jánova Lehota – 118,34 b.
11. Hrabičov I. – 118,91 b.
12. B. Štiavnica – 121,71 b.
13. Psiare – 123,41 b.
14. Ostrý Grúň – 126,22 b.
15. Žarnovica – 126,92 b.
16. Veľké Pole – 130,18 b.
17. Hodruša Hámre – 130,29

Jarábek Vladimír st.   

V dňoch 23. – 25. mája 2011 
prebiehali v Gymnáziu A. Kme-
ťa maturitné skúšky. Ostatné 
ročníky v tomto čase absolvo-
vali Cvičenia na ochranu života 
a zdravia (OŽAZ). Počas troch 
dní navštívili hasičskú  stanicu, 
kde sa zoznámili s hasičskou 
technikou, so záchranným sys-
témom, ale aj s dôsledkami 
zneužívania tiesňového vola-
nia. Niektorí si vlastnoručne 
vyskúšali hasenie prúdnicou, 
iní  hmotnosť hasičského vý-
stroja. Za prezentáciu hasič-
skej techniky a podrobné in-
formácie ďakujeme pánu Ing. 
Hrudkovi a pánu Balogovi. 

So zásadami prvej pomoci ich 
veľmi podrobne oboznámila p. 
Alicka Talajová a praktické ukážky 
prvej pomoci predviedli členovia 
zdravotníckeho krúžku v spoluprá-
ci s riaditeľkou , pani Senciovou  a 
pracovníkmi Červeného kríža.

Súčasťou ochrany zdravia bola aj 
prednáška pána Rumana, týkajúca 
sa detoxikácie organizmu prírod-
nými prostriedkami.

Pobyt v prírode a turistický po-
chod bol  spojený s topografi ou . 
Žiaci prvého ročníka priložili ruku 
k dielu a vyčistili okolie Komorov-

ského jazera od odpadkov, ktoré tu 
pravidelne zanechávajú neporiad-
ni a ľahostajní návštevníci.

Ďakujeme pracovníkom tech-
nických služieb za odvoz pozbiera-
ného odpadu..

DC

ZUŠ v Banskej Štiavnici oznamuje 
všetkým záujemcom o štúdium v 
školskom roku 2011/2012, že pri-
jímacie skúšky do všetkých troch 
odborov 

HUDOBNÉHO, LITERÁRNO-DRA-

MATICKÉHO a VÝTVARNÉHO 

bude prebiehať od 6. do 17. 
júna 2011.

V dňoch 13. a 14. júna pripra-
vujeme POPOLUDNIA OTVO-
RENÝCH DVERÍ, keď bude ško-
la otvorená pre širokú verejnosť, 
žiakov a ich rodičov, ktorí budú 
môcť nahliadnuť priamo do vy-
učovacieho procesu všetkých 
odborov.

Informovať sa môžete osobne, 
alebo na tel. čísle 0911435729

RADI VÁS PRIVÍTAME!!

OŽAZ v Gymnáziu A. Kmeťa
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Študenti Gymnázia A.Kmeťa vyčistili okolie Komorovského jazera
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Slovenské banské múzeum 
spolu s Banskoštiavnicko – hod-
rušským baníckym spolkom, 
Štátnym ústredným banským 
archívom, Mestom Banská 
Štiavnica Slovenskou banskou 
s r.o. zorganizovali v dňoch 2. 
a 3. júna seminár Technické a 
písomné pamiatky  UNESCO v 
banskoštiavnickom regióne.  
Podujatie bolo určené širokej 
verejnosti, predovšetkým  pe-
dagógom všetkých typov škôl 
a  zástupcom samospráv  regi-
ónu. 

Žijeme v lokalite, ktorá je začle-
nená medzi pamiatky svetového vý-
znamu, a to až v dvoch Zoznamoch 
svetového dedičstva UNESCO . 
Zápis z roku 1993, Mesto Banská 
Štiavnica a technické pamiatky je 

verejnosti známy. Menej je však 
známa skutočnosť , že v roku 2007 
sa  súčasťou svetového  dokumen-
tárneho dedičstva stali plány  a 
mapy z archívneho fondu Štátne-
ho ústredného banského archívu 
v Banskej Štiavnici. Zapísané sú v 
zozname Pamäť sveta ( Memory of 
the World  Register ) . Byť súčasťou 
svetového dedičstva  otvára regiónu 
možnosti pre rozvoj turizmu, na 
druhej strane zaväzuje k starostli-
vosti o pamiatky. Prednášky na se-
minári tému približovali z rôznych 
pohľadov. Úvodná , ktorú prednies-
la Ing.arch. Paučulová, prezentova-
la aktivity projektu  Mesta Banská 
Štiavnica, vypracovanie Manaž-
ment plánu. Vysvetlila, prečo plán 
musel vzniknúť, možnosti, ktoré 
pre ďalšie aktivity spojené s ochra-
nou , prezentáciou a využívaním 

pamiatok lokality UNESCO priná-
ša  a tiež, čo všetko ešte v súvislosti 
s ochranou pamiatok a prostredia, 
v ktorom sa nachádzajú, nemá-
me vyriešené. Manažment plán je 
prístupný na internetovej stránke 
Mesta Banská Štiavnica. Príspe-
vok Mgr.E. Kašiarovej  priblížil 
program UNESCO Pamäť sveta 
a fond Hlavný komorskogrófsky 
úrad a výber máp a plánov, ktoré sú 
už takmer štyri roky jeho súčasťou. 
Príspevok , ktorý pripravili  Ing.M.
Šinský a Ing.P.Pachinger , venovali 
problematike vzniku a fungovaniu  
Geoparku budovaného v rokoch 
2000 – 2005,  prezentáciu výnimoč-
ných hodnôt regiónu v oblastiach 
geológie, montanistiky a ekológie. 
Ďalšie prednášky , ktoré nasledo-
vali po obidva dni, sa venovali kon-
krétnym technickým a kultúrnym 

pamiatkam, štiavnickým tajchom 
-  stavu pamiatok, predovšetkým 
technických , problémom s ich udr-
žiavaním a zachovaním pre budúce 
generácie. (Ing.R.Kaňa, Ing.M.Du-
rbák, Ing.M.Sombathyová, Ing. 
V.Koleda). Dr. Weis prezentoval ak-
tuálne informácie o Multimediálnej 
prezentácii baníckeho turizmu, pro-
jekte, na ktorom spolupracuje s fa-
kultou BERG v Košiciach.Program 
seminára doplnili exkurzie- v meste 
Banská Štiavnica, kde návštevníkov 
sprevádzal Ing.arch. P. Fabián  a v 
Hodruši, do budovaného skanzenu 
na bani Všechsvätých, kde sprevá-
dzal Ing.R.Kaňa. Účasť na seminá-
ri potvrdila , že o problematiku je 
záujem a priestoroch Kammerhofu 
sa po obidva dni stretlo takmer 60 
účastníkov.

Ing.M.Sombathyová, SBM 

Technické a písomné pamiatky UNESCO v BŠ regióne

V máji sa uskutočnilo v obrad-
nej sieni štiavnickej radnice pri-
jatie Ing. Urbánka, významnej 
osobnosti slovenského baníc-
tva v oblasti úpravy rudných a 
nerudných surovín a význam-
ného interpreta historických 
baníckych a akademických 
postáv pri príležitosti jeho vý-
znamného životného jubilea, 
80 rokov života. Slávnostný prí-
hovor k jubilantovi predniesla 
primátorka Banskej Štiavnice 
Mgr. Nadežda  Babiaková.  

Ing. Urbánek sa narodil 12. 
5.1931 v Terchovej, okres Žilina. 
Ľudovú školu absolvoval v obciach 
Važec, Kláštor pod Znievom a Sta-
rá Bystrica. Stredoškolské vzdelanie 
získal štúdiom na Gymnáziu v Žili-
ne, ktoré ukončil maturitou v roku 
1950. V tom istom roku začal štu-
dovať na Fakulte špeciálnych náuk 
Slovenskej vysokej škole technickej 
v Bratislave. V roku 1952 sa uvede-
ná fakulta integrovala do novozalo-
ženej Baníckej fakulty Vysokej ško-
ly technickej v Košiciach, kde Ing. 
Urbánek ukončil štúdium v roku 
1954 a získal titul „banský inžinier“. 
V rokoch 1966 – 1968 absolvoval na 
Baníckej fakulte aj postgraduálne 
štúdium v odbore úprava rudných a 
nerudných surovín. V roku ukonče-

nia štúdia bola jeho prvým zamest-
návateľom Hutnícka fakulta Vyso-
kej školy technickej v Košiciach, 
kde vykonával funkciu asistenta. 
V tom istom roku sa stala jeho no-
vým pôsobiskom Banská Štiavnica, 
kde sa stal zamestnancom Ústavu 
pre výskum rúd v Prahe, ktorý mal 
svoje stredisko v Banskej Štiavnici. 
Tu absolvoval aj svoje prvé fáranie 
do bane na šachte Zigmund.  V 
tejto špecializovanej výskumnej 
organizácii pracoval do roku 1960, 
keď odišiel do banskej prevádzky a 
to do funkcie vedúceho úpravne na 
závode Rudných baniach v Hodru-
ši. Po štyroch rokoch práce v pre-
vádzke bol preložený na podnikové 
riaditeľstvo Rudných baní v Banskej 
Bystrici, kde pracoval ako špecialis-
ta, úpravár, plných 20 rokov. Svoje 
dlhoročné skúsenosti neskôr uplat-
nil vo vedúcej riadiacej funkcií, keď 
bol v rokoch 1984 - 1990 poverený 
funkciou riaditeľa závodu v Hnúš-
ti,  záver pracovného pôsobenia na 
Rudných baniach absolvoval opäť 
na podnikovom riaditeľstve. Po do-
vŕšení dôchodkového veku sa vrátil 
na závod Hodruša - Hámre, kde sa 
neskôr podieľal na zvládnutí tech-
nológie úpravy zlatých rúd z novo-
objaveného ložiska na žile Svetozár.

Bol pri zrode Slovenskej ban-
skej, spol. sr.o., Hodruša-Hámre, 

privátnej spoločnosti, ktorá začala 
písať v roku 1994 samostatnú ka-
pitolu dejín baníctva na západnej 
časti ložiska Banská Štiavnica. Pod 
jeho vedením sa neskôr rozvinuli 
aktivity tejto spoločnosti aj v meste 
Banská Štiavnica, kde sa v období 
rokov 1995 – 1997 vykonával funk-
ciu riaditeľa vývojového závodu. 
Výsledkom jeho práce v Banskej 
Štiavnici je obnovený Banský dom, 
ako aj Píla pri šachte František. 

Za svoju dlhoročnú prácu bol 
odmenený viacerými vyzname-
naniami, z ktorých vyniká štátne 
vyznamenanie «za pracovnú ver-
nosť», cena ministra «za zásluhy o 
technický a investičný rozvoj» a vy-
znamenanie ministra hospodárstva 
SR « Za udržiavanie tradícií » v roku 
2005. Jeho prínos pre Mesto Banská 
Štiavnica bol ocenený v roku 2010, 
keď mu bola udelená výročná cena.  

V roku 1992 sa zaradil medzi za-
kladajúcich členov Banskoštiavnic-
ko-hodrušského baníckeho spol-
ku a do súčasnosti je členom jeho 
riadiaceho výboru. Patrí medzi 
najaktívnejších členov baníckeho 
spolku, dlhé roky je známy vykoná-
vaním funkcie „slávneho, vysokého 
a neomylného prezídia“ na baníc-
kych šachtágoch. Významným je aj 
jeho pôsobenie v Salamandrových 
sprievodoch, kde vyniká v postave 

„večného študenta“. Je aj členom 
Baníckeho orloja a jeho osoba je aj 
neoddeliteľnou súčasťou humoris-
tických podujatí baníckeho spolku, 
venovaných osobe „štiavnického 
Nácka“.

V programe prijatia nechýbal 
ani slávnostný šachtág, počas kto-
rého jubilant úspešne absolvoval 
čestný „skok cez kožu“ podľa § 24a 
zákona č. 1/2001 Zb. zákonov Ban-
skoštiavnicko-hodrušského baníc-
keho spolku o udržiavaní poriadku 
a povznesenej nálady na šachtágu 
(pivný zákon). Hlavnými funkcio-
nármi šachtágu boli: Ing. Durbák 
– prezídium, Ing. Rada – kontrá-
rium, J. Jakubík – kantor, Ing. Ka-
rabelly – fuchsmajor, J. Novotný a J. 
Osvald – držitelia ošliadra, Ľ. Kaník 
– pivný dispečer, M. Šesták – obslu-
ha klopačky a Ing. E. Sombathy – 
luft major. Krstným otcom mu bol 
Ing. Ladislav Sombathy, ktorý mu 
určil aj nový prívlastok „štiavnický 
šľamiar“.  

Do ďalších rokov mu želáme 
hlavne pevné zdravie a želanie, 
aby mu ešte dlho vydržalo aj jeho 
mladícke nadšenie pre veci verejné 
v oblasti udržiavania duchovného 
dedičstva Banskej Štiavnice. 

Zdar Boh!
Ing. Richard Kaňa

predseda banického spolku 

Ing. Milan Urbánek jubiloval
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V tajničke sa ukrýva africké 

príslovie:  

A., Textová skratka, kraj na Slo-
vensku, syčanie, odborový zväz,  
B., Začiatok tajničky, C., Poľské 
mužské meno, zahnem, kopa sla-
my, D., Odpracuj, nápev, ovije, E., 
Prestávka, stretnutie európskych 
fi lmárov, nevlastnil, F., Ochotne, 
skovali, poranenie, G., Slovenská 
skupina, bývalý politik SDĽ, scho-
dík, H., Plakal, spievaná hra, opak 
dní, I., Koniec tajničky,

1., Ukazovacie zámeno, oprel 
si básn., 2., Policajt nár., vták, 3., 

Javor bot., oznámi úradom, po-
vzdych, 4., Udieraj, stred tajnič-
ky, ozn. áut Holandska, kyslík, 5., 
Otec, ozn. áut Bratislavy, úmrtie,  
6., Váha bez dĺžňa, skoná exp., 7., 
Spoluhlásky slova sup, zápor, nási-
lím odvleč, 8., Stred slova vyzerá, 
fl irtovanie, 9., Kde, osobné záme-
no, rieka v Nemecku, 10., Cicavec 
z pralesa, opozičná strana vo Vlá-
de SR, cín, prvé písmeno abecedy 
s dĺžňom, 11., Nie iná, kamarát 
Šebestovej, zn. kyslíka a dusíka, 
12., Ústretovosť, časti dní, 13., Nič 
nerobí, ozn.diabetických výrobkov
Pomôcky: Isar, Alek, Air

Pripravuje: A. Rihová

Sobota 11.6.

NEZNÁMY
Krimi,USA/V. Británia/SRN/Francúzsko, 2011, 110 min.MP 15, 

Vstupné: 2,20€

Doktor Martin Harris prichádza so svojou podstatne mladšou ženou na 
konferenciu do Berlína. Po nešťastnej havárii taxíka do rieky sa ocitá v 
nemocnici. Nielenže prišiel o časť svojich spomienok, ale zjavne aj o 
identitu. Neznámy muž ukradol jeho meno, ženu, dokonca aj pamäť. 
V boji o svoj život kontaktuje bývalého komunistického špióna a imig-
rantku, ktorá ho viezla v taxíku. Dokáže niekto v spleti konšpirácie po-
tvrdiť jeho totožnosť? Prečo túžia teroristi obsadiť jeho miesto? Alebo 
je to všetko inak?                                    Začiatok premietania: 18:30 hod.

Štvrtok 16.6. 

RODINKA
Komedie / Rodinný, Česko, 2010, 90 min,MP 12 Vstupné: 2€

Rodinná komédia o príhodách z domu. Dom, do ktorého sa zmestia 
všetci bez rozdielu veku. Spolužitie niekoľkých generácií prinášajú kuri-
ózne situácie. Strelená pubertiačka, pestovateľ orchideí na dôchodku, 
vášnivý kutil s katastrofálnymi následkami, študentka univerzity tre-
tieho veku, ktorej sa stále zapaľujú lýtka, archeológ bez práce a ďalší 
členovia vcelku normálnej, ale krásnej bláznivej rodinky...

Budenie Sitnianskych rytierov
25.6.2011 od 13:00- 18:00 hod.

Jazero Počúvadlo – Pod Dubmi

Program:

Bábkové divadlá pre deti 
Divadlo Dúha *Animare Silva *Teátro Neline* Letná bublinková schow a 
bublifuky. Zábava podľa fešáka Pína * Rytierske hry a súťaže o najlepšie-
ho rytiera. Potápači – ukážky záchrany vo vode * červený kríž – ukážky 
záchrany na suchu. Kynologické ukážky * hasičské záchranné ukážky, 
zlaňovanie, mladí hasiči v akcii. Tvorivé dielne, maľovanie na tvár * reme-
selníci * spanilá jazda na veľkých motorkách pre malých návštevníkov * 
balóny, cukrová vata, popcorn a rôzne mňamky

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

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

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

KINO AKADEMIK

KRÍŽOVKA - KRÍŽOVKA - KRÍŽOVKA - KRÍŽOVKA - KRÍŽOVKA 

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

Kino Akademik vás pozýva

KULTÚRNE CENTRUM VÁS POZÝVA

Inzercia

Inzercia

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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

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

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

Predám alebo prenajmem 2 – iz- 
bový tehlový byt na Ul. Dobšinské-

ho, tel.č.: 0903 605 567
Predám 3-izbový byt v OV na  

Drieňovej – kompletná rekonštruk-
cia, dám do prenájmu garáž na Drie-
ňovej, tel.č.: 0910 920 946

Kosenie záhrad, tel.č.: 0914 138 988 
Ponúkame prácu na čiastočný  

úväzok alebo brigádu v penzióne – 
recepcia, upratovanie. Podmienka - 
aspoň základy angličtiny a príjemne 
vystupovanie. Kontakt 0905 360 307

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

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

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

Kúpim na Jergištólni pozemok  
alebo starý domček, tel.č.:0908 531 
348

Predám dvojizbový byt v OV, tel.č:  
0903 566 913

Darujem drevo, tel.č.:  
00420737060658

Predám klavír Rosler, druhý maji- 
teľ, zachovalý, farba hnedá, cena do-
hodou, tel.č.: 0911 931 543

Predám Akordeon Delicia, 80 ba- 
sov, 7 registrov, 3 hlasové rady, kufor, 
remeň, cena dohodou, tel.č.: 0911 
931 543
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Oddelenie kultúry, cestovné-
ho ruchu a športu na 1.júna 
pripravilo pokračovanie série 
posedení so slovenskými lite-
rátmi. Tento raz pozvanie prijal 
Michal Hvorecký, predstaviteľ 
mladšej spisovateľskej gene-
rácie, pomerne plodný autor, 
dnes už dostatočne známy slo-
venskej čitateľskej verejnosti 
nielen z vydaných diel, ale aj 
publicistických článkov, vtipne 
glosujúcich dianie na Sloven-
sku.

Na úvod ho privítali sympatickí 
mladí hudobníci Jozef Sivák a Ján 
Sedlický argentínskym tangom, 
a ako sa ukázalo, „trafi li mu do 
nôty.“ Michal Hvorecký sa priznal, 
že rozpätie hudobných žánrov, kto-
ré obľubuje, je široké – od opery až 
po rockové kapely.

Podujatie moderoval vedúci od-
delenia kultúry Ing. Rastislav Mar-
ko. Hosť podujatia nám prezradil aj 
niečo zo svojho súkromia. Pochá-
dza z učiteľskej rodiny, vyštudoval 
estetiku na Univerzite Konštantína 
fi lozofa v Nitre. Nejaký čas strávil 
v Nemecku a Belgicku, často na-
vštevuje Londýn. No v poslednom 
čase – ako rodený Bratislavčan – 
sa usiluje dôvernejšie spoznávať 
Slovensko, a preto často cestuje 
do rôznych miest na stretnutia so 
svojimi čitateľmi. S poľutovaním 
konštatoval, že slovenský národ 
čoraz menej číta a postavenie spi-

sovateľa u nás je žalostné. Nikoho 
literárna činnosť neuživí, a tak sa 
literáti musia živiť niečím iným a 
„písanie“ ostáva iba ich koníčkom. 
Iná je situácia v Nemecku, kde štát 
poskytuje granty, ponúka tvorivé 
pobyty a fi nancuje vydavateľstvá. 
A tak niet divu, že ročne vyjde až 
400 románov. Slovenská kultúra je, 
žiaľ, už dlhodobo fi nančne poddi-
menzovaná. Dotkol sa aj výučby 
literatúry na školách, ktorá sa od 
jeho študentských čias vôbec ne-
zmenila. Väčšina vyučujúcich ba-
zíruje na nepodstatných faktoch a 
nie na čitateľskom zážitku. Prezra-
dil, ktorých slovenských autorov 
číta najradšej. Je to Pavol Vilikov-
ský a Irena Brežná. A dozvedeli 
sme sa aj o jeho najbližších literár-

nych plánoch. Na spestrenie nám 
prečítal svoje dve humorné po-
viedky – jednu s tematikou Vianoc 
na Orave a veľmi aktuálny a vtipný 
postreh z nedávnych hokejových 
Majstrovstiev sveta v Bratislave. 
Od srdca sme sa na nich pobavili a 
zasmiali. Dobre sa počúvali aj spo-
mínaní dvaja muzikanti.

    Škoda, že o toto podujatie ne-
prejavili záujem učitelia slovenčiny 
a študenti stredných škôl.  Tá malá 
hŕstka zúčastnených (dali sa spo-
čítať na prstoch dvoch rúk)  však 
strávila príjemné dve hodiny v 
atraktívnych priestoroch Kultúr-
neho centra so zaujímavým a roz-
hľadeným človekom.

Nora Bujnová

V Pivnici s Michalom Hvoreckým

Celoslovenský čitateľský ma-
ratón na podporu detského 
čítania pod záštitou LDI pri SV 
pre Unicef sa konalo 31. 5. v 
knižniciach a školách v rôznych 
kútoch Slovenska. Medzi 106 
zapojenými mestami a dedin-
kami nechýbala ani Banská 
Štiavnica, v ktorej čítalo na 
dvoch čítacích miestach v čase 
od 9.00 do 15.00 hod. spolu 
126 detí vo veku 7- 14 rokov. 

Čítacími miestami boli tento 
rok priestory Mestskej knižnice na 
pobočke Drieňová v budove ZŠ J. 
Kollára a školská knižnica Spojenej 
katolíckej školy na Ul. Golnerovej- 

Gwerkovej. Všetkým p. učiteľkám 
touto cestou ďakujeme za ústreto-
vosť a dobrú spoluprácu. Sme radi, 
že aj naším prispením môže byť 
číslo v knihe slovenských rekordov 
z minulého roku- 21 234 prepísané 
na 30 480 spolu čítajúcich detí Slo-
venska. No nielen o číslo ide. Svoje 
vie o tom aj Linka detskej istoty, 
ktorá pred 4 rokmi po prvýkrát 
oslovila knižnice, médiá, rôznych 
sponzorov a známe osobnosti, aby 
pomohli povzbudiť detské čítanie. 
Tento rok popri snahe upriamiť 
detskú pozornosť na knihu, pou-
kazujú formou malej pozornosti 
pre každého- propagačnej mapky 
EÚ na nebezpečenstvá číhajúce na 

deti z internetu a webovú stránku 
www.ovce.sk, ktorá na tieto hrozby 
jasnou rečou poukazuje. Taktiež 
dáva do pozornosti celoeurópsku 
tel linku pre hľadané a stratené 
deti: 116000. Vložme ju deťom do 
mobilov, človek nikdy nevie...A 
hlavne, nezabudnime si čítať. Len 
tak, pre potešenie, ak nám to voľný 
čas dovolí. Mal by, a nielen jeden, 
dvakrát v roku, keď treba lámať re-
kordy. V knižnici čaká na deti veľa 
pekných, veselých, vtipných, aj 
múdrych kníh. Čítajme si....aj na-
ďalej, a o rok znovu dovidenia na 
spoločnom lámaní rekordu!

/kk/

Podujatie na podporu čítania

Spievaj si, vtáčatko
Dňa 25.mája 2011 sa v Mater-

skej škole vo Svätom Antone usku-
točnil 29.ročník okresnej súťaže v 
speve ľudových piesní detí mater-
ských škôl okresu Banská Štiavni-
ca. Súťaže sa zúčastnili deti a panie 
učiteľky z MŠ Mierová, Banská 
Štiavnica., MŠ Maximiliána Hella, 
Štiavnické Bane, MŠ Bratská, Ban-
ská Štiavnica, MŠ Banská Belá, 
MŠ Sv.Františka Assiského Banská 
Štiavnica, MŠ ul.1.mája, Banská 
Štiavnica, MŠ Svätý Anton. Pies-
ňou „Spievajže si, spievaj, spevavé 
stvorenie..." sme súťaž otvorili a 
našou materskou školou sa ozývali 
pekné ľudové piesne, niektoré aj za 
sprievodu klavíra, či fl auty. Porotu 
tvorili panie učiteľky, ktoré svo-
jimi hlasmi rozhodli nasledovne: 
1.miesto získala: Lenka Doletino-
vá z MŠ Mierová, Banská Štiavni-
ca, 2.miesto získal: Paľko Chovan 
z MŠ Ul.1.mája, Banská Štiavnica, 
3.miesto získala: Sarah Sýkorová 
z MŠ Bratská, Banská Štiavnica. 
Chcem touto cestou poďakovať 
pani učiteľkám, ktoré deti na sú-
ťaž pripravili, deťom, ktoré nám 
krásne zaspievali, a záverom vy-
jadriť presvedčenie, že takto o rok 
sa stretneme zas  už na 30.ročníku 
našej súťaže.

Valachová 

p. Erik Marko, Na Trojici – Penzión 
s reštauráciou

Plnená kuracia kapsa so sušenou 

paradajkou a mozarellou

Potrebujeme: 4 ks kuracie prsia, 
4 ks sušené paradajky, mozarella, 
chren, ml. č. korenie, soľ, strú-
hanka, vajce, múka, mleté čierne 
korenie (4 porcie)

Postup: Kuracie prsia narežeme, 
vyklepeme na rezne, osolíme, 
okoreníme, potrieme chrenom. 
Do naklepaných rezňov vloží-
me sušené paradajky, nastrúha-
nú mozarellu. Rezeň preložíme, 
obalíme v trojobale a vyprážame. 
Hotovú kapsu prekrojíme stre-
dom, odekorujeme plátkom cit-
rónu a podávame. Ako prílohu 
odporúčame opekané zemiaky. 

Dobrú chuť!
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Michal Hvorecký s „moderátorom“ Rastislavom Markom 
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IV. liga – JUH 24. kolo

B.Štiavnica – V.Blh 0:2 (0:1)
Pažout – Halát, Čiliak, Pajerský, 

Necpal (46’Kraják), Dulaj M. (31’ Ko-
zárik), Ferenčík,  Lupták (40’ Macko), 
Barák, Číž, Šima 

V priemernom stretnutí a vo veľ-
mi pozmenenej zostave, keď  mu-
sel nastúpiť aj náhradný brankár, 
nezopakovalo naše mužstvo výkon 
z predchádzajúceho kola a zbytoč-
ne prehralo s mužstvom, ktoré má 
problémy so záchranou. V 1.polčase 
sa hralo väčšinou medzi 16-tkami 
bez streleckých príležitostí a gólo-
vých šancí. V 40’ po chybe v stre-
de poľa a prečíslení našej obrany 
išli hostia do vedenia. V 69’ sme 
mohli vyrovnať, na presný krížny 
pas Číža si nabehol Šima, no jeho 
prudká hlavička opečiatkovala len 
pravú tyčku gólmana hostí. V 79’ 
zahrávali hostia rohový kop, loptu 
naša obrana zle odkopla, tá zosta-
la vo veľkom vápne, načo najlepšie 
reagoval útočník hostí a prekonal 
bezmocného Pažouta. Upraviť vý-
sledok mohol v poslednej minúte 
Barák, no veľkú šancu zahodil, a 

tak po poslednom hvizde rozhod-
cu sa hostia tešili viac zo získania 3 
bodov ako z predvedenej hry.   

 
IV. liga dorast 24. kolo

Favorit nezaváhal

B.Štiavnica – V.Krtíš 0:3 (0:2)
Szabó – Ferienčík, Bartík, Ladický, 

Déneši (77’ Lukačko), Čík, Šemoda 
(58’ Cibuľa), Patančok, Židík (40’ Re-
rich), Budinský (68’ Lichner), Meňuš 

Hostia, ktorí sú už jednou nohou 
v 3. lige, potvrdili rolu favorita a 
zaslúžene zvíťazili. Naši dorastenci 
im boli vyrovnaným súperom len 
prvých 20’, po ktorých mohli bez 
problémov vyhrávať 3:0. Už  v 7’ sa 
pekne uvoľnil cez 3 hráčov Budin-
ský, ideálne našiel Meňuša, no ten 
úplne sám pred brankárom nedal. 
V 20’ Budinského strela z vnútra 
16-tky len tesne minula hosťujúcu 
bránu. V 23’ zahrával trestný kop z 
23 m Čík, no jeho bomba len ro-
zozvučala spojnicu gólmana hostí. 
V 33’ zahrávali hostia priamy kop z 
18m, prudká prízemná strela zna-
menala vedenie. O 6’ neskoršie už 
bolo 0:2. Po tomto momente hostia 
úplne ovládli hru a o víťazovi bolo 
rozhodnuté, keď v 71’ stanovil ko-
nečný výsledok. 

II. trieda sk. JUH 18.kolo    

Veľká Lehota - B.Štiavnica „B“  7:2 
(3:1), góly: 36’ Číž, 60’ Lupták

Kraják – Boroška, Binder, Číž, Ko-
zárik (80’ Kosorín), Sluka, Macko, 
Lupták, Majerský, Pajerský, Barák Ľ. 
(15’Gazda)

Domáce mladé mužstvo nám 
nastrieľalo 7 gólov, keď sme nastú-
pili na zápas bez niekoľkých opôr. 
Domáci hrali rýchly, behavý futbal 
a naši starší hráči na nich rých-
losťou nestačili, z čoho vznikali 
individuálne chyby, ktoré domá-
ci trestali gólmi. Zo strany nášho 
mužstva za zmienku stoja 2 tresné 
kopy Číža. Naskôr z 25 m vymie-
tol domácu šibenicu a v 2.polčase 
jeho priamy kop z 30m brankár 
domácich s námahou vyrazil pred 
Luptáka, ktorý skóroval. Zápas 
sa hral v príjemnom priateľskom 
futbalovom prostredí a po záve-
rečnom hvizde rozhodcu vypukli 
postupové oslavy domácich.

III. liga SŽ a MŽ 22.kolo

SŽ – B.Štiavnica – Badín 2:2 (1:2), 
góly: Meňuš, Šemoda K.  

MŽ – B.Štiavnica - Badín 0:4 (0:1)

Kam na futbal?

IV. liga  dospelí 25.kolo 12.6. o 17 
hod. Málinec - B.Štiavnica, V. Blh – 
Š.Bane

IV. liga dorast 25.kolo 12.6. o 14,30 
hod. Kalinovo - B.Štiavnica  

FUDO

Ďalšie futbalové výsledky: 
IV. liga Juh – 24.kolo

D.Strehová – Š.Bane 1:1 (0:1)

Blaško – Sojka, Košarník (72’ Hei-
ler), Holík, Ševeček (31’ Hrubčo), Hol-
mík, Pavlík (89’ Daubner), Spišiak, 
Ondrík, Turkota, Venglár

Piardžania sa už v 3’ ujali ve-

denia gólom Ondíka. Následne si 
obidve mužstvá vypracovali množ-
stvo dobrých gólových príležitostí, 
no využiť sa podarilo len 1 domá-
cemu mužstvu v 66’, takže zápas 
sa nakoniec skončil spravodlivou 
remízou.

II.trieda 18.kolo

S.Teplice – B. Belá 0:7 (0:1)
Prokaj – Selyem, Hanzlík, Palášthy, 

Kupček, hankovič, Lukáč (80’M.Ja-
vorský), Puškár (70’ Murgaš), Látka 
(72’ J.Javorský), Debnár (75’ Líška), 
Ivanič

Góly: Debnár 2, Hankovič, Mur-
gaš, J.Javorský, Palášthy, Ivanič

Jednoznačné víťazstvo nepotre-
buje komentár. Belania tak ukon-
čili  svoje pôsobenie v r.2010/11 na 
2.mieste.

Prenčov - mal voľno, obsadil ko-
nečné 7.miesto.
Tabuľka 2.triedy:

I.trieda dorast: Brehy – B.Belá  3:0 
(2:0)

I.trieda žiaci: H.Hámre – Š.Bane 3:1 
(0:0), gól: M.Daubner

Malý futbal: B.Belá - Ihráč 4:0

ROMAN KURUC

ŠPORT

1. V.Lehota 16 13 3 0 62:9 42
2. B.Belá 16 9 3 4 43:19 30
3. H.Hámre 16 9 3 4 33:16 30
4. B.Štiavnica B 16 16 9 2 5 40:30 29
5. O.Grúň 16 6 2 8 32:41 20
6. H.Beňadik 16 5 3 8 23:31 18
7. Prenčov 16 6 0 10 26:52 18
8. M.Lehota 15 3 2 10 21:38 11
9. S.Teplice 15 2 0 13 20:64 6

1. FK Žiar nad Hronom 24 18 1 5 66:27 55
2. Čierny Balog 24 17 2 5 65:30 53
3. FK 34 Brusno 24 13 3 8 44:30 42
4. Prameň Kováčová 24 12 5 7 57:35 41
5. Bystrica - Podlavice 24 11 6 7 53:28 39
6. Hliník nad Hronom 24 12 3 9 66:50 39
7. SKLOTATRAN Poltár 24 10 6 8 42:32 36
8. Banská Štiavnica 24 10 4 10 31:38 34
9. Jednota Málinec 24 10 3 11 36:52 33
10. FC Slovan Divín 24 9 4 11 43:55 31
11. Štiavnické Bane 24 6 7 11 28:40 25
12. MFK Revúca 24 7 1 16 27:53 22
13. Veľký Blh 24 5 3 16 25:74 18
14. Dolná Strehová 24 2 4 18 23:62 10

Futbal: Zbytočná prehra našich

Žiakov A, B a seniorov a junio-
rov , dňa 14.5.2011 v krytej pla-
várni v Žiline na 50 m bazéne. 

Muži kategória J+S 

Adamský Marián : 
100 m motýľ 1:00.92 1. 
100 m voľ. sp. 57.37 2. 
50 m voľ. sp. 25.58 1.
100 m prsia 1:12.42 1.
200 m poloha 2:24.70 1. 

Hriňák Dávid : 
100 m motýľ 1:02.89 2.
100 m voľ. sp. 59.24 4.
50 m voľ. sp. 26.86 3.
200 m poloha 2:32.74 2.

Doletina Dárius
100 m motýľ 1:14.98 6.

100 m voľ.sp. 1:02.42 6.
50 m voľ.sp. 28.34 7.
200 m poloha 2:40.86 4.

Konečný Marek 
200m prsia 3:00.71 3.
100 m voľ.sp. 1:04:69 10.
50 m voľ.sp. 28.71 10.
100 m prsia 1:18.62 2.

Muži kategória A

Longauer Jakub
100 m motýľ 1:21.59 1.
100 m voľ.sp. 1:09.28 3.
50 m voľ.sp. 33.67 6.
200 m motýľ 3:00.52 1.
200 m poloha 2:55.64 9.

Berlanský Matúš
200 m prsia 2:55.38 1.
200 m znak 2:40.12 2.

100 m prsia 1:20.86 1.
100 m znak 1:14.26 1.

Orság Dalibor Daniel
200 m prsia 3.16.69 4.
100 m voľ.sp 1:10.94 4.
50 m voľ.sp 30.33 2.
100 m prsia 1:27.25 2.
100 m znak 1:30.94 6.

Muži kategória B

Ernek Šimon 
200 m prsia 3:40.28 5.
100 m voľ.sp 1:18.34 6.
50 m voľ.sp 35.60 6.
100 m prsia 1:49.48 7.
200 m poloha 3.19.04 5.

Ženy kategória J+S

Maruniaková Monika
100 m motýľ 1:10.96 2.

400 m poloha 5:36.57 1.
200 m motýľ 2:40.60 1.
200 m poloha 2:35.52 1.

Tenkelová Denisa
200 m prsia 2:50.83 1.
50 m voľ.sp 28.26 1.
100 m prsia 1:21.75 2.
200 m znak 2:28.93 1.

Štafety : 

1: 4x100 m voľ.sp –kategória S+J: 
Hriňák, Konečný, Doletina, Adam-
ský: 4:09.11 2.

2:4X100 m poloha – kategória S+J: 
Adamský, Konečný, Hriňák, Doletina: 
4:31.16 2. 

red
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INZERCIA

Rekonštrukcie bytov – 
byt. jadier, 

murárske práce, 
omietky – maľovanie, 

vodoinštalácia, po-
dlahy – montáž, 

tel.č.: 0940 802 977

Obchodík so zdravou výživou
•Bezlepkové a Bio potravi-

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

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

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

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

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

Prenajmem garáž v 
Banskej Štiavnici na 
Drieňovej, ul. Ener-

getikov. Mesačný 
nájom 33,19€. Kon-
takt: 0905 912 125


