
Predstavujeme...
štiavnické talenty: klavíristku Luciu Švecovú a vlasového 
stylistu Jozefa Brhlíka. 
 str.6

Pozývame...
v sobotu 9. júna sa na jazere Počúvadlo Pod dubmi 
uskutoční podujatie Budenie Sitnianskych rytierov.
 str.9
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InzercIa

V utorok 5. júna 2012 sa 
vo výstavnej miestnosti 
Kultúrneho centra usku-
točnilo otvorenie súťažnej 
výstavy „Svetové dedičstvo 
očami detí 2012“. Išlo už o 
18. ročník tradičnej súťaže a 
výstavy, ktorú pre deti z miest 
svetového dedičstva organi-
zuje mesto Banská Štiavnica 
pri príležitosti jeho zápisu do 
Zoznamu svetového dedičstva 
UNESCO od roku 1995. 

Okrem vedenia nášho mesta na 
čele s primátorkou Mgr. Nadeždou 
Babiakovou sa otvorenia tohto sve-

tovo známeho podujatia zúčastni-
li aj Ákos Capdebo, vedúci Regio-
nálneho sekretariátu Organizácie 
miest svetového dedičstva pre člen-
ské mestá zo strednej a východnej 
Európy, Dr. Katalin Kiss, čestná ve-
dúca Regionálneho sekretariátu 
Organizácie miest svetového dedič-
stva pre členské mestá zo strednej a 
východnej Európy a Géza Perlitzy, 
grafik katalógu „Svetové dedičstvo 
očami detí“. Súčasťou otvorenia vý-
stavy a vyhlásenia výsledkov bol aj 
kultúrny program v podaní žiakov 
ZŠ J. Horáka ako aj prezentácia ich 
projektu „Banská Štiavnica – sveto-
vé dedičstvo očami detí“. •3.str.

Svetové dedičstvo očami detí 2012

Aj keď Mesto oficiálny list k pri-
pravovanému zrušeniu osobnej vla-
kovej dopravy na trati Hronská Dúb-
rava - Banská Štiavnica nedostalo, na 
základe pripravovaných zmien sa pri-
mátorka mesta N. Babiaková vo veci 
zachovania osobnej vlakovej dopra-
vy na trati Hronská Dúbrava - Ban-
ská Štiavnica a tiež zachovania zasta-
vovania rýchlikov v železničnej stanici 
Hronská Dúbrava obrátila oficiálnym 
listom na predsedu vlády SR R. Fica, 

ministra dopravy, výstavby a regio-
nálneho rozvoja J. Počiatka, predsedu 
BBSK V. Maňku. List tiež odoslala aj 
prezidentovi SR Ivanovi Gašparovičo-
vi. Zároveň iniciovala podpornú výzvu 
primátorky mesta Banská Štiavnica, 
občanov mesta Banská Štiavnica, sta-
rostov obcí okresu Banská Štiavnica 
a ich občanov za zachovanie a udrža-
nie prevádzky osobnej železničnej do-
pravy v plnom rozsahu na trati Hron-
ská Dúbrava - Banská Štiavnica, ktorú 

podpísala primátorka mesta a 14 sta-
rostov obcí okresu Banská Štiavni-
ca. Výzva bola adresovaná predsedovi 
vlády SR a členom vlády SR. Z obsahu 
listu primátorky vyberáme:  

"Opätovne sa obraciame na Vás 
vo veci zachovania osobnej vlakovej 
dopravy na trati Hronská Dúbrava - 
Banská Štiavnica a taktiež zachovania 
zastavovania rýchlikov v železničnej 
stanici Hronská Dúbrava. Pripravo-
vanými zmenami v grafikone osobnej 

železničnej dopravy, podľa ktorých sa 
uvažuje o zrušení osobnej dopravy, je 
návrh na zrušenie osobnej vlakovej 
dopravy na železničnej trati Hronská 
Dúbrava – Banská Štiavnica a taktiež 
zrušenie zastavovania rýchlikov v že-
lezničnej stanici Hronská Dúbrava.  Z 
uvedeného dôvodu sa obraciame na 
Vás ešte pred prípadným rozhodnu-
tím o prehodnotenie uvažovaného 
zrušenia, čo zdôvodňujeme nasledov-
ne:  •3.str.

Požiadavka Mesta k zachovaniu 
osobnej vlakovej dopravy
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Slávnostná vernisáž výstavy Svetové dedičstvo očami detí
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mestská polícia
informuje

z programu
primátorky

4.6.
Uskutočnilo sa pravidelné stret-

nutie starostov okresu Banská 
Štiavnica. 

Pracovné rokovanie s možným 
investorom v meste v oblasti roz-
voja služieb a cestovného ruchu.  

5.6. 
Vernisáž 18. ročníka súťažnej 

výstavy „Svetové dedičstvo očami 
detí 2012“.

Účasť na slávnostnom odhale-
ní busty Maximiliánovi Hellovi v 
areáli Krajskej hvezdárne a plane-
tária v Žiari nad Hronom.  

6.6.
Zasadnutie Mestského zastupi-

teľstva v Banskej Štiavnici.  

7.6.
Účasť na slávnostnom zasad-

nutí Vedeckej rady Fakulty BERG 
Technickej univerzity v Košiciach 
pri príležitosti 60. výročia pôsobe-
nia fakulty a založenia univerzity. 

8.6. 
Rokovacie konanie - súťaž návr-

hov: "Socha Nácka - Banská Štiav-
nica - návrh modelu".

Práca v meste, individuálne pra-
covné stretnutia.   

Andrea Benediktyová

Rezidentské parkovacie karty 
Prosím zaviesť na Ul. J.Palárika 

režim rezervovaných parkovacích 
miest pre držiteľov rezidentských 
kariet tak, aby oni mali isté par-
kovacie miesta a zároveň mohli v 
ulici parkovať aj iní (zamestnanci 
a klienti Kultúrneho centra, náv-
števníci mesta alebo veriaci počas 
sv. omše).

Švecová
 

Odpoveď: Parkovanie na Ul. J. 
Palárika. 

Na základe požiadaviek občanov 
vo veci parkovania na Ulici Palárika 
bolo zo strany MsÚ Banská Štiav-
nica vykonané stretnutie s občan-
mi. Na základe týchto stretnutí bol 
spracovaný návrh úpravy parkova-
nia na Ul. J.Palárika. Táto úprava 
parkovania bola schválená poslan-
cami MsZ a na Ul. J.Palárika bolo 
zavedené parkovanie v rezident-
skej zóne. Podmienky parkovania 

v rezidentských zónach sú uprave-
né v Prevádzkovom poriadku pre 
parkovanie v meste Banská Štiav-
nica na rok 2012, konkrétne v čl. 
4. Parkovať v rezidentskej zóne je 
oprávnená iba osoba, ktorá spĺňa 
tieto podmienky. Iné osoby nemajú 
oprávnenie parkovať v takejto zóne. 
Režim rezervovaných parkovacích 
miest pre držiteľov rezidentských 
kariet nie je možný a hovorí o tom 
článok IV. ods. 9 parkovacieho po-
riadku. V prípade, že osoba má záu-
jem rezervovať si parkovacie miesto 
iba pre seba, je to možné v zmysle 
čl. 6, ktorý upravuje Prenájom par-
kovacích miest. Výdajom Rezident-
skej karty však nárok na rezervo-
vané parkovacie miesto nevzniká. 
Prevádzkový poriadok pre parkova-
nie v meste Banská Štiavnica na rok 
2012 je publikovaný na internetovej 
stránke mesta Banská Štiavnica.

Mgr. Vladimír Kratoš, 
náčelník Mestskej polície

Odpovedáme 
občanom...

Pozvánka
Mesto Banská Štiavnica a Ban-

skoštiavnický – hodrušský ba-
nícky spolok Vás pozývajú na 5. 
Stretnutie banských miest a obcí 
Slovenska.

21. – 24. jún 2012 v Banskej 
Štiavnici

Podujatie, organizované v ju-
bilejnom roku založenia Baníckej 
akadémie (1762) a v jubilejnom  
roku založenia Banskoštiavnicko-
hodrušského baníckeho spolku 
(1992), sa koná pod záštitou pre-
zidenta SR J.E. pána Ivana Gašpa-
roviča a predsedu BBSK Ing. Vla-
dimíra Maňku.
Viac info na o programe
 www.banskastiavnica.sk

Mgr. Nadežda Babiaková, 
primátorka mesta
Ing. Richard Kaňa, 

predseda spolku 

Projekt ViTO vrcholí
V dňoch 30.5. – 1.6. 2012 sa v 
slovinskom meste Ptuj usku-
točnila záverečná konferencia 
projektu ViTO, ktorý združuje 
11 partnerov z 8 krajín juhový-
chodnej Európy. Tí sa spoločne 
pred viac ako tromi rokmi rozhodli 
vymeniť si skúsenosti a získať 
nové inšpirácie a dokumenty pre 
návrat života do historického 
centra mesta. Počas projektu sa 
ukázalo, že táto téma je nielen 
problémom Slovenska, ale tiahne 
sa naprieč Európou a postupy jej 
riešenia sú často veľmi podobné.

Počas záverečnej konferencie 
prezentovali mestá svoje výstupy, 
problémy, s ktorými sa počas pro-
jektu stretávali, ako aj možné témy 
budúcej spolupráce. Všetci partneri 
sa zhodli, že hospodárska a finanč-
ná kríza sa výrazne dotkla všetkých 
partnerských miest a inštitúcií a 
obmedzila ich pri realizácii projek-
tu. Podobnou nepríjemnosťou bola 
aj narastajúca byrokracia, spojená 
s administráciou projektov, časté 
zmeny na úrovni národnej kontro-
ly a s tým spojené problémy. Na-

priek uvedenému dominovali skôr 
pozitívne skúsenosti a príklady. Aj z 
diskusií vyplynulo, že dlhodobé plá-
novanie, prioritizácia aktivít a vzá-
jomné nadväzovanie projektov sú 
účinnými nástrojmi  rozvojovej po-
litiky miest.

Význam konferencie podporila aj 
účasť zástupcu EK Christiana Svan-
feldta, ktorý sa venoval téme budú-
cich úloh malých a stredných miest 
z európskeho pohľadu.

Keďže projekt sa pomaly končí, 
nastáva čas bilancovania. Banská 
Štiavnica odprezentuje svoj projekt 
v závere mesiaca jún, viac informá-
cie o ňom nájdete aj na www strán-
ke mesta. Už dnes je ale isté, že táto 
medzinárodná skúsenosť je pozitív-
nou a vytvorila zároveň zaujímavé 
väzby pre prípadné budúce spolu-
práce na medzinárodnej úrovni.

Projekt Integrovaný mestský roz-
voj vitálnych historických miest ako 
regionálnych centier v juhovýchod-
nej Európe (ViTo), kód projektu SE-
E/A/169/4.1/X je financovaný z 
Programu nadnárodnej spolupráce 
Juhovýchodná Európa.

Rastislav Marko

Asistencia.
Dňa 24. 5. 2012 o 08:40 hod. 

hliadka MsPo počas výkonu pe-
šej hliadkovej služby na Ul. Križo-
vatka zistila, že na zemi leží muž a 
má  zdravotné problémy – epilep-
tický záchvat. MsPo uvedeného 
muža dala do stabilizovanej polo-
hy a zabezpečila privolanie RZP, 
ktorá muža odviezla na ošetrenie 
do nemocnice.

Znečistenie verejného 
priestranstva

Dňa 25. 5. 2012 príslušní-
ci MsPo B.Š. vykonali objasňova-
nie vo veci znečistenia verejného 
priestranstva v Banskej Štiavnici 
na Ul. Kysihýbeľská, kde bol vy-
hodený stavebný odpad – Nobasil. 
V priebehu objasňovania bolo zis-
tené, že odpad vyhodil P.M., čím 
sa dopustil priestupku proti verej-
nému poriadku podľa § 47/1 ,,d“ 
zák. č.372/1990 Z.z, za čo bol po-
stihnutý uložením blokovej poku-
ty a odpad bol odvezený na legál-
nu skládku. 

Priestupok proti verejnému 
poriadku.

Dňa 5. 6. 2012 o 11:15 hod. 
hliadka MsPo počas výkonu hliad-
kovej služby na Ul. Križovatka 
zistila, že pred predajňou Bala sa 
nachádzajú rómske osoby, ktoré 
znečisťujú verejné priestranstvo. 
Lustráciou bolo zistené, že ide o 
A.H., R.K., S.K. Menovaní sa do-
pustili priestupku proti verejné-
mu poriadku podľa § 47/1 d zák. 
č.372/1990 Z.z., začo boli postih-
nutí uložením blokovej pokuty a 
miesto opustili. 

Mgr. Vladimír Kratoš  
náčelník MsPo 

pondelok zatvorené
utorok 11:00 - 20:30 
streda 13:00 - 20:30 
štvrtok 13:00 - 20:30 
piatok 13:00 - 20:30 
sobota 12:00 - 20:00 
nedeľa 12:00 - 20:00 

Plaváreň 
otváracie 
hodiny
Bazén (platné od 18.2.2012):
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Krádež
Dňa 30.05.2012 poverený prí-

slušník OO PZ Banská Štiavnica 
začal trestné stíhanie a vzniesol 
obvinenie pre trestný čin kráde-
že osobe E.K. po tom, ako bol pri-
chytený pri krádeži v OD Billa v 
Banskej Štiavnici, ktorý vykonal 
krádež aj napriek tomu, že bol v 
posledných 12 mesiacoch za ob-
dobný skutok postihnutý.

Útok na verejného činiteľa
   Dňa 02.06.2012 vyšetrova-

teľ OKP OR PZ Žiar nad Hronom 
začal a vzniesol obvinenie osobe 
M.Š. pre trestný čin útoku na ve-
rejného činiteľa, ktorého sa do-
pustil voči príslušníkom OO PZ 
Banská Štiavnica, ktorí preverova-
li oznámenie v časti Šobov. Hliad-
ka OO PZ za použitia donucova-
cích prostriedkov osobu zaistila a 
odovzdala na ďalšie konanie vy-
šetrovateľovi. 

Dopravná nehoda
Dňa 03.06.2012 príslušník ODI 

OR PZ Žiar nad Hronom vykonal 
dokumentovanie dopravnej neho-
dy na št. ceste medzi obcami Sv. 
Anton a Prenčov, kde vodič E.B. 
pod vplyvom alkoholu nezvládol 
v ľavotočivej zákrute riadenie vo-
zidla, s vozidlom havaroval, pri 
čom sa prevrátil do potoka. Po-
čas záchranárskych prác zasaho-
vali na mieste príslušníci HaZZ, 
RZP a záchranársky vrtuľník, kto-
rým bol zranený vodič prevezený 
do nemocnice. 

kpt. Mgr. Vladimír Fábry
riaditeľ OO PZ BŠ

•1.str. V tomto roku organizáto-
ri dostali 693 prác z takmer 50 škôl 
v 15 mestách svetového dedičstva a 
13 krajinách (Albánsko, Azerbajdžan, 
Česká republika, Čierna Hora, Kuba, 
Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malajzia, 
Poľsko, Rumunsko, Ukrajina a Slo-
venská republika). Výsledky 18. roč-
níka medzinárodnej súťaže detských 
výtvarných prác z miest zapísaných v 
Zozname svetového dedičstva UNE-
SCO, ktorú každoročne organizuje 
mesto Banská Štiavnica pod záštitou 
Organizácie miest svetového dedič-
stva, sú nasledovné:

KATEGÓRIA DO 9 ROKOV: 
1. miesto: Miena Karcz, Spo-

leczna Szkola Podstawowa Nr.3, 
Kraków, Poľsko

2. miesto: Lőfflinger Sabina, 
Andor Ilona E.-Z. Ált. és Aladf. 
Müv. Iskola, Budapest, Maďarsko

3. miesto: Natália Siagová, MŠ, 
1.mája, Banská Štiavnica, Slovenská 
republika 

KATEGÓRIA 10 – 12 
ROKOV:

1.miesto: Samuel Božík, CZŠ, 
Banská Štiavnica, Slovenská repub-
lika 

2. miesto: Viktória Babiaková, 
ZŠ J. Horáka, Banská Štiavnica, 
Slovenská republika

3. miesto: Saša Vacarov, Ľviv, 
Ukrajina

KATEGÓRIA 13 – 15 
ROKOV:

1. miesto: Adi Totaj, Studio 
„Art Kolor“, Berat, Albánsko

2. miesto: Ong Chai, SJK©Sin 
Kang, Pulau Pinang, Malajzia Er-
nesto Mendez Gonzales, ESBU Juan 
O. Guevara, Cienefuegos, Kuba

3. miesto: Olena Zahorodnyk, 
Ľviv, Ukrajina

ČESTNÉ UZNANIA:
Galeria e Arteve „Edward Lear“, Studio 
“Art Kolor“, Berat, Albánsko
NVO „ART DUGA“, Kotor, Čierna Hora

VIMS – International Meridian 
School, Vilnius, Litva
Vilniaus Abraomo Kulviečio vid. 
m-kla, Vilnius, Litva
VIMS – International Meridian 
School, Vilnius, Litva
Children and Youth Centre „Zolitu-
de“, Riga, Lotyšsko
Spoleczna Szkola Podstawowa Nr 
3, Kraków, Poľsko
Joseph Haltrich College, Sighisoa-
ra, Rumunsko
CZUŠ, Bardejov, Slovenská repub-
lika
ZUŠ M. Vileca, Bardejov, Slovenská 
republika
ZŠ, Palešovo nám. 9, Spišské Pod-
hradie, Slovenská republika
ZŠ J. Horáka, Banská Štiavnica, 
Slovenská republika
ZŠ J. Kollára, Banská Štiavnica, 
Slovenská republik
Všetkým oceneným v jednotli-
vých kategóriách srdečne bla-
hoželáme.

PhDr. Miron Breznoščák

Svetové dedičstvo očami detí

Epigram Nade 
Kvakovej
Závisť

Máš či nemáš 
nejakú vinu, 
na Slovensku ti závidia 
aj rakovinu.

Myšlienka dňa
„Aj človek, ktorý padol práve na 

dno, by mal byť schopný pozrieť 
sa naokolo a zachytiť to svetlo ná-
deje, ktoré je tu pre nás stále.“ 

Michal Boháč

•1.str. Mesto Banská Štiavnica 
patrí medzi historicky významné 
mestá Slovenskej republiky, kto-
ré je zapísané na Zozname sveto-
vého kultúrneho dedičstva UNE-
SCO. Priamo na túto skutočnosť 
nadväzuje aj rozvoj cestovného ru-
chu tejto lokality a celého regiónu 
Banská Štiavnica. Mesto Banská 
Štiavnica je aj mestom stredných 
škôl a vzhľadom na excentric-
kú polohu je pre nás zachovanie 
osobnej dopravy na železničnej 
trati Hronská Dúbrava – Banská 
Štiavnica významnou doprav-
nou spojnicou, ktorej zrušenie 
by negatívne ovplyvnilo postave-
nie Banskej Štiavnice ako lokality 
svetového kultúrneho a prírodné-
ho dedičstva a malo negatívny do-
pad na ďalší rozvoj mesta Banská 
Štiavnica. Sťažilo by to dochádz-
ku mnohých študentov, študu-
júcich v Banskej Štiavnici, ako aj 
mnohých občanov, ktorí využíva-
jú tento druh dopravy.

Zrušenie osobnej dopravy na 
železničnej trati je v rozpore aj 
so zákonom NR SR č. 100/2002 

Zb. z. o ochrane a rozvoji územia 
Banskej Štiavnice. V zmysle tohto 
účinného zákona by mali štátne 
orgány podporovať rozvoj admi-
nistratívneho, hospodárskeho a 
kultúrneho rozvoja Banskej Štiav-
nice v rámci Slovenskej republiky. 
V rámci stratégie regionálneho 
rozvoja SR táto trať zabezpečuje 
jedinečnosť postavenia regiónu 
Banská Štiavnica. Zrušenie osob-
nej dopravy by bolo aj na úkor bu-
dúceho rozvoja cestovného ruchu, 
ktorý patrí medzi priority rozvo-
ja mesta, na čom sa stotožnila aj 
Vláda SR na svojom výjazdovom 
zasadnutí v septembri 2008 v 
Banskej Štiavnici. Tak ako sme už 
uviedli, Banská Štiavnica je sveto-
vým dedičstvom, čo by malo byť 
dôležitým kritériom pri prijímaní 
rozhodnutí, ktoré na dlhé obdo-
bie ovplyvnia život v meste a regi-
óne. Toto kritérium by malo mať 
prevahu nad ekonomickým krité-
riom pri rozhodovaní, pretože nie 
všetky hodnoty treba posudzovať 
z ekonomického hľadiska. Mesto 
už v predchádzajúcich rokoch, na-

posledy v roku 2003, sa postavi-
lo proti rozhodnutiu k zrušeniu 
osobnej železničnej dopravy na 
trati Hronská Dúbrava – Banská 
Štiavnica a vyjadrilo svoj zásadný 
nesúhlas. Tento bol prezentova-
ný petíciou viac ako 7 200 obyva-
teľmi a návštevníkmi mesta. Na-
koniec rozhodnutie v tých rokoch 
bolo zachovať túto jedinečnú že-
lezničnú trať, nazývanú Traťou 
mládeže Banská Štiavnica, ktorá 
bola vybudovaná v rokoch 1948 – 
1949 dobrovoľníkmi z radov mlá-
deže a má stále veľmi veľký histo-
rický význam.   

    Vážený pán predseda vlá-
dy, verím, že sa osobne zasadí-
te za zachovanie osobnej vlako-
vej dopravy na železničnej trati 
Hronská Dúbrava - Banská Štiav-
nica a pomôžete týmto rozhodnu-
tím k ďalšiemu rozvoju nášho a 
aj Vášho mesta a okresu Banská 
Štiavnica, za čo Vám úprimne v 
mene svojom ako aj v mene spo-
luobčanov ďakujem". 

Mgr. Nadežda Babiaková, 
primátorka mesta

Požiadavka Mesta k zachovaniu 
osobnej vlakovej dopravy
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Vážená pani primátorka,
Listom z 24.apríla 2012 ste 

sa na mňa obrátili so žiados-
ťou o pomoc pri riešení proble-
matiky opravy poškodenej stre-
chy na meštianskom dome na 
Radničnom námestí v Banskej 
Štiavnici. S nepriaznivou situá-
ciou v predmetnom objekte, ako 
aj s ostatnými skutočnosťami 
uvedenými vo Vašom liste, som 
bol oboznámený. Taktiež mi je 
známe, že ste sa s touto požia-
davkou obrátili aj na bývalé-
ho ministra životného prostre-
dia Józsefa Nagya, avšak bez 
uspokojivého výsledku pre Vaše 
mesto.

S poľutovaním musím, váže-
ná pani primátorka, konštato-
vať, že Ministerstvo životného 
prostredia Slovenskej repub-
liky nie je v súčasnosti schop-
né zabezpečiť potrebné finanč-
né prostriedky na rekonštrukciu 
tejto nehnuteľnosti. Vzhľadom 
na významnú historickú hodno-
tu meštianskeho domu sa však 
budeme snažiť hľadať také rie-
šenia, ktoré budú optimálne pre 
Ministerstvo životného prostre-
dia SR aj pre mesto Banská 
Štiavnica. Za porozumenie Vám 
ďakujem.

S pozdravom 
Peter Žiga, 

minister ŽP SR

List od 
ministra ŽP SR 
Petra Žigu Vo štvrtok 31.5.2012 sa na 

futbalovom ihrisku v Banskej 
Štiavnici uskutočnilo podujatie 
k Medzinárodnému dňu detí. 
Podujatie zorganizovalo 
oddelenie kultúry, športu 
a mediálnej komunikácie. 
Pre deti predškolského a 
žiakov základných škôl bol 
pripravený program, ktorý im 
pripravili organizátori. A veru 
zišlo sa ich neúrekom. 

Podujatie otvoril viceprimá-
tor mesta JUDr. Dušan Lukačko. 
Moderátorom podujatia bol Ivan 
Beňo. Deti si počas dňa mohli vy-
skúšať ako im ide čítanie a preko-
nať tak slovenský rekord, ktoré im 
pripravili žienky z mestskej knižni-
ce. Ďalej si tu mohli obzrieť techni-
ku policajtov, záchranárov, hasičov i 
mechanizmy z Technických služieb. 
A v neposlednom rade si mohli vy-
skúšať rôzne súťaže v preťahovaní 
lanom, streľbou z pušiek, či kopa-
ním na bránku. Stretnúť tu mohli 
aj sokoliarov Pavla Michala so svoji-
mi dravcami. Malí i tí veľkí si mohli 
preskúšať svoje vedomosti v rôz-
nych vedomostných súťažiach, za 
čo dostali malú sladkú odmenu. Po-
časie prialo a tak bolo vidieť, že det-
ská nefalšovaná radosť bola obrov-
ská. Futbalové ihrisko sa naplnilo a 
ožilo a to bol hlavný dôvod, aby deti 

počas svojho veľkého dňa zabudli 
na školské povinnosti  a mohli pre-
žiť pekný slnečný deň so svojimi ka-
marátmi a spolužiakmi. Verme, že 
takýchto akcií bude čoraz viacej. 

Michal Kríž

Poďakovanie
Radi by sme poďakovali všetkým, 

ktorí sa vo väčšej či menšej mie-
re spolupodieľali na tejto akcii. 
Všetkým záchranárskym zložkám 
- hasičským, policajným a zdra-
votným, a technickým službám za 
techniku, ktorú si mohli malí náv-
števníci obzrieť aj vyskúšať. Ľubo-
vi Barákovi za ústretovosť a pomoc, 
Červenému krížu, Marike Petrovej 
a Pohronskému osvetovému stre-

disku, Palkovi Michalovi a deťom zo 
ZŠ Štiavnické Bane, za skvelú spolu-
prácu pri vedomostných súťažiach. 
Deťom zo ZUŠ za krásne kreatív-
ne výtvory na tvárach detí, Ivano-
vi Beňovi za moderátorskú odvahu, 
a Petrovi Ernekovi za sladkosti pre 
deti. Ďakujeme aj učiteľom a učiteľ-
kám zo všetkých troch základných 
škôl, ktoré nám pomáhali pri súťa-
žiach a najväčšia vďaka patrí Cen-
tru voľného času v Banskej Štiavnici 
za aktívny prístup pri organizovaní 
tejto skvelej akcie a technické zabez-
pečenie súťaží. Veríme, že sa  stret-
neme aj na budúci rok. Ak sme nie-
koho zabudli menovať, ďakujeme aj 
jemu.

Zuzka Patkošová

Medzinárodný deň detí 

Piaty ročník celoslovenského 
podujatia Čítajme si, vyhláseného 
Linkou detskej istoty pri Sloven-
skom výbore pre UNICEF, do kto-
rého sa zapája každým rokom čoraz 
viac detí, sa uskutočnil tentokrát v 
B. Štiavnici netradične- na štadióne, 
kde boli od rána sústredené takmer 
všetky banskoštiavnické deti pri 
príležitosti MDD, ktoré pre ne pri-
pravilo Mesto Banská Štiavnica v 
spolupráci s mnohými miestnymi 
organizáciami a partnermi. Mest-
ská knižnica sa pripojila k oslavám 
Dňa detí čitateľským maratónom, 
odštartovaným ráno o 9.00 hod na-
ším milým hosťom, ktorým bola 
Janka Bernáthová, banskoštiavnic-
ká poetka a interpretka, nositeľka 
ocenenia Osobnosť kultúry Banskej 
Štiavnice za rok 2011, ktorá v úvode 
niekoľkými povzbudivými slovami 

a prečítaním úryvku z knihy Roma-
na Brata Môj anjel sa vie biť otvori-
la 2,5 hodinový maratón čítania na 
pokračovanie. Dopoludnie na štadi-
óne rýchlo ubehlo, prichádzali deti 
zo všetkých škôl, ktoré práve nesú-
ťažili v iných disciplínach. Náš ma-
ratón však ešte popoludní pokračo-
val v priestore detského oddelenia 
mestskej knižnice, kde si prišli pre-
čítať predpísanú 1 stranu spomí-
nanej knižky deti, ktoré nestihli čí-
tanie dopoludnia. Podľa pravidiel, 
vyhlásených agentúrou Slovenské 
rekordy, maratón čítania skončil o 
15.00, keď sme nahlásili výsledok 
- 71 čítajúcich detí v našom meste. 
Síce miestny rekord sme nepreko-
nali, no celoslovenský bol prekro-
čený zhruba o 4 tisíc detí. Spo-
lu čítalo na pokračovanie po celom 
Slovensku 35 542 detí. Ďakujeme 

všetkým, ktorí sa u nás zapojili do 
čítania, nechýbali medzi nimi diev-
čatá zo Špeciálnej základnej školy 
a zvlášť pozdravujeme prváčikov, 
ktorí nabrali odvahu a boli naozaj 
výborní! Tešíme sa na ďalšiu spo-
luprácu pri iných pekných poduja-
tiach.

Mestská knižnica

Čítajme si... 2012
Divadlo Erb 
Vás pozýva...
Na divadelné predstavenie 
Györgyho Spiróa „Prach“

Účinkujú: 
Szidi Tobias a Attila Mokos
Réžia: Juraj Nvota
Kedy: 22. júna 2012 (piatok)
O koľkej: 18:00
Kde: v Pivovare Erb, 
Novozámocká 2, B. Štiavnica
Vstupné: 23 € v predpredaji, 
29 € v deň podujatia
Predpredaj vstupeniek: v reš-

taurácii Pivovaru Erb, na tel.č.: 
0917 755 235 alebo na www.pi-
vovarerb.sk

Foto: M. Kríž

Budúci policajt?
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Štiavnické noviny
anketa

Čo si myslíte o zrušení štiav-
nickej ,,Anče“ ?

,,Neviem, aký postoj majú samotní 
Štiavničania, ale nám, študentom, 
by Anča určite veľmi chýbala.“ 
 M. J.

,,Bol by to veľmi zlý krok, najmä pre 
štiavnický turizmus. Nie je žiaduce, 
aby sem všetci návštevníci prichá-
dzali autami z dôvodu parkovania a 
znečisťovania ovzdušia. Dúfam, že 
sa tak nestane aj z hľadiska historic-
kého významu Trate mládeže. Veď 
úsek medzi Hronskou Dúbravou a 
Banskou Štiavnicou patrí k najkraj-
ším.“  E. B.

,,Mali by sme ju zachrániť. Zovša-
diaľ len počúvame, že peňazí je 
málo, ale ani v časoch budovania 
trate ich nebolo viac, len ľudia inak 
zmýšľali. Aj my by sme mali v sebe 
nájsť trochu toho nadšenia pre dob-
rú vec a menej hľadieť na vlastný 
prospech a pohodlie.“  O. Š.

 Mohli by sme sa inšpirovať príkla-
dom čiernohorskej železničky, ktorá 
je vynikajúco spropagovaná ako tu-
ristická atrakcia.“   Patrik P.  

,,Ančou som necestoval už asi 15 ro-
kov, ale vaša otázka ma smutne za-
skočila. Strácam sa v takom život-
nom tempe, že mi unikajú mnohé 
krásne podstaty i drobnosti života. 
Cestovanie vlakom je jednou z nich.“   
 L. S.

,,Autobusová a železničná dopra-
va by mali spolupracovať, vytvoriť 
harmonogram, aby sa spoje nepre-
krývali, a tým by sa vytvorilo aj viac 
možností pre cestujúcich.“  M. K.

,, Zredukovali sa víkendové autobu-
sové spoje do ZV a BB. Človek, ktorý 
nemá auto, potrebuje služby želez-
nice.“  H. G.

,,Ančou občas cestujem a zaregistro-
val som, že na stanici ,,operuje“ ne-
jaká skupina nadšencov, ale v koneč-
nom dôsledku si treba uvedomiť, že 
cestujúci by viac ako nepochopiteľné 
kultúrne dielo ocenil kultúrne WC, 
možnosť občerstvenia a prepravy do 
mesta. To je môj osobný názor.“  
 Peter H.

Janka Bernáthová

Dostalo sa mi čestnej úlohy 
zabezpečiť sprevádzanie 
návštevníkov v Kostolíku sv. 
Alžbety počas Noci kostolov 
dňa 1.6.2012. Kládol som si 
otázku, či nebudem sklamaný, 
nakoľko akcie z iných cirkev-
ných objektov v našom meste 
nebudem vidieť. No moje 
obavy sa rozplynuli už na 
začiatku akcie. 

Po odzvonení akcie sa o 18:00 
hod. začala celá akcia prednáškou 
na tému Stredovek ako ho nepo-
známe. Aj vďaka živej diskusii 
k téme pútavá prednáška trva-
la do 21:00 hod.. Následne do-
šlo k premietnutiu dokumentár-
nych filmov o turínskom plátne 
a oviedskej šatke. Individuálne 
sprevádzanie návštevníkov s vý-
kladom o histórii kostola bolo 
zabezpečené do polnoci. Mimo-
riadne si cením, že prednáška o 
stredoveku bola umiestnená prá-
ve do tohto kostola, ktorý ako 
špitálsky a lazaretský kostol bol 
v čase tureckej hrozby premenený 
na opevnenú protitureckú bránu. 
On sám svojou históriou potvr-
dzoval fakty uvedené v prednáške 
(prístupnej v elektronickej podo-
be na www.inky.sk). Európa sa za 
svoju históriu v časoch medzi pá-
dom Západorímskej ríše a prelo-
mom 15/16 storočia nemá za čo 

hanbiť. Bola to doba, na začiat-
ku ktorej barbarské národy ude-
lili Západorímskej ríši ranu z mi-
losti, nakoľko ona sama už len 
prežívala. Tieto barbarské náro-
dy by za iných okolností boli od-
súdené na osud barbarov v pred-
chádzajúcich stáročiach. No práve 
vďaka populisticky označované-
mu temnému stredoveku sa sta-
li najsilnejšou civilizáciou, ktorá 
bola schopná expandovať do sve-
ta a priniesť mu viac myšlienok a 
hodnôt ako ktorákoľvek iná civili-
zácia vrátane antiky. Ranostredo-
vekí barbari si zo zanikajúcej Zá-
padorímskej ríše neprevzali nič, 
iba kresťanstvo. A bola to práve 
rímska cirkev, ktorá zmenila bar-
barov na cieľavedomých formova-
teľov svojich osudov ako aj soci-
álne cítiacich ľudí. Bola to cirkev, 
ktorá budovala nemocnice, reali-
zovala charitatívnu činnosť, zria-
ďovala hodnoverné miesta (pred-
chodcov notárskych úradov), 
šírila poznatky botaniky, lekár-
stva, ťažby nerastov, chémie,... 
Zaslúžila sa o rozvoj rybničné-
ho hospodárenia a pivovarníctva. 
Veľa z uvedeného nachádzame aj 
v našom meste a jeho okolí. Sta-
čí spomenúť čo i len templárov - 
rybnikárstvo v Kysihýbli, pivovar 
vo Vyhniach. Podnes deň obyva-
telia sídliska Drieňová nachádza-
jú na Pátrovskom kopci zvyšky 

čerešieň, ktoré pestovali domi-
nikáni. Významným prínosom 
cirkvi bolo zakladanie univerzít 
ako aj patronát nad ich fungova-
ním. Žiaľ, v priebehu ďalších stá-
ročí toto obdobie bolo zaznávané 
tými, ktorí toho v priebehu de-
jín až tak veľa nedokázali a sami 
sa dopustili mnohonásobne väč-
ších chýb ako ľudia v stredoveku. 
Aj v dnešnej dobe Európan necí-
ti hrdosť na túto časť svojej his-
tórie. Preto je dobré pomôcť si 
poklonou súdruhov z ČĽR. Na 
objednávku čelných predstavite-
ľov čínskeho štátu aj štátostrany 
mali čínski akademici zistiť odpo-
veď na otázku, čo je dôvodom vše-
stranného náskoku Západu pred 
ostatným svetom. Akademici, 
ktorí po dôslednej analýze mož-
nosti prevahy v zbraniach, eko-
nomickom systéme, politickom 
systéme, všetky uvedené alterna-
tívy vylúčili, prišli k jednoznačné-
mu záveru – kresťanstvo. Nie sta-
rogrécka filozofia, či starorímsky 
zmysel pre právo, ale kresťanstvo 
s dvojdelením moci na svetskú a 
duchovnú spôsobilo, že žiadny 
mocipán nebol absolútnym vla-
dárom a ak chcel verejnosť zaujať, 
musel byť hodnotovo činorodý. 
Treba len pripomenúť, že čínski 
mocnári tento akademický rezul-
tát prijali bez reptania.

Michal Ďurica

Noc kostolov v Kostolíku sv. Alžbety

Gymnázium Andreja Kmeťa v 
Banskej Štiavnici sa dňa 1. júna 
2012 rozlúčilo s absolventmi, 
ktorí v týždni od 28. mája 2012 
absolvovali maturitnú skúšku a 
ukončili gymnaziálne štúdium 
na našej škole. Slávnostná roz-
lúčka spojená s odovzdávaním 
maturitných vysvedčení sa ko-
nala za účasti pozvaných hostí, 
rodičov, priateľov a známych. 
Jej súčasťou bolo aj udeľovanie 
ocenenia Vynikajúci absolvent 
Gymnázia Andreja Kmeťa, kto-
ré sa udeľuje za vynikajúci prí-
stup ku štúdiu a mimoriadne 
mimovyučovacie aktivity počas 
celého štúdia.

Ocenenie získali 5 študenti: Zu-
zana Patkošová, Viktor Hirschner, 
Karina Blaženiaková, Nina Hricová 
a Jaroslav Liker.

   Kroky našich absolventov vedú 
na rôzne vysoké školy  u nás i v za-
hraničí. Veríme, že vedomosti, zruč-
nosti a postoje  získané na našom 

gymnáziu uplatnia v ďalšom živote 
a štúdiu. Želáme im veľa šťastia!
Miroslava Kováčová, Gymnázium 
Andreja Kmeťa Banská Štiavnica 

Rozlúčka s absolventmi

Slávnostná rozlúčka absolventov Gymnázia A.Kmeťa

Fo
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V piatok 25. mája v koncertnej 
sieni ZUŠ ponúkla milovníkom 
hudby recitál Kúzelný klavír 
mladučká, iba 14 - ročná Lucia 
Švecová. Pani riaditeľka Irenka 
Chovanová ju charakterizovala 
ako výnimočný talent, ktorý 
sa nerodí tak často. Lucia 
nielen krásne hrá na klavíri, 
ale aj spieva a komponuje. 
Preto sme sa rozhodli pred-
staviť ju našim čitateľom.

1. Lucia, kedy si prvý raz zasa-
dla ku klavíru?

Keď som mala päť rokov, rodi-
čia kúpili taký miniatúrny elektric-
ký klavír. Mala som ho veľmi rada, 
občas som si na ňom len tak zabrn-
kala. Vtedy som sa do klavíra viac-
menej podvedome zaľúbila. Naša 
známa, ktorá učila v ZUŠ-ke, ma 

prehovorila, aby som klavír študo-
vala. 
2. Koľko hodín denne (týžden-
ne) cvičíš?

Musím sa priznať, že ešte pred 
takými dvoma rokmi som klavír 
brala ako povinnosť a veľmi sa mi 
nechcelo cvičiť. Minulý rok som sa 
však začala zaujímať o vážnu hudbu 
a naozaj sa mi zapáčila. Odvtedy si 
často aj sama hľadám noty skladieb, 

ktoré ma zaujmú, a cvičím ich. Väč-
šina je naozaj ťažká, no ako skautka 
sa učím vytrvať vo svojom úsilí. Ne-
prejde deň, aby som si nezahrala.
3. Máš svojich obľúbených skla-
dateľov?

Samozrejme. Vždy sa mi veľmi 
páčil Frederik Chopin, no v posled-
nom čase prichádzam na chuť aj im-
presionizmu Claude Debussyho a 
džezovým skladbám českého hu-
dobníka Emila Viklického.
4. Kto ti najviac pomáha v tvo-
jom hudobnom raste?

K hudbe ma priviedol môj otec, 
ktorý mi stále rozširuje hudobné 
obzory. Určite sa za lásku k hud-
be musím poďakovať aj nášmu far-
skému zboru, v ktorom hrám i spie-
vam. No v prvom rade mi pomáha 
zlepšovať sa moja pani učiteľka kla-
víra Rút Knapeková.

5. Zúčastnila si sa už nejakých 
klavírnych súťaží? Ak áno, s 
akými výsledkami?

Zatiaľ nie, no v budúcnosti by 
som sa rada zúčastnila.
6. Spájaš svoj ďalší život s hud-
bou (chceš sa jej venovať profe-
sionálne)?

Ešte nie som celkom rozhodnutá. 
Úplne profesionálne asi nie, mám 
už svoje plány a na tie potrebujem 
inú školu. No hudbe sa budem urči-
te venovať. Môj klavír nikdy nebude 
zapadať prachom. 

Ďakujeme, Lucia, za odpovede. 
Prajeme ti, aby si mala veľa trpez-
livosti a vytrvalosti aj pri napĺňa-
ní tvojich životných plánov. Chce-
me dúfať, že nás v budúcnosti ešte 
neraz potešíš pekným klavírnym 
koncertom.

Nora Bujnová

Nevšedný hudobný talent - Lucia Švecová

Jožka som spoznala ešte ako 
malého chlapca. Vždy bol 
nezbedne vynaliezavý, veľmi 
milý a podobne ako väčšina 
chalanov v jeho veku zaujatý 
všetkým novým, najmä ak to 
zaváňalo benzínom s prímesou 
adrenalínu. Mal všestranné 
záujmy, no asi najviac ho 
fascinoval umelecký dizajn, 
moderná hudba, výtvarné 
umenie a vďaka svojim 
nápaditým účesom tak trochu 
predbehol dobu. ,,Pre mňa 
je účes prejavom slobody 
osobnosti, vyjadrením 
určitého pocitu, postoja, 
názoru, životného štýlu. Ja 
som sa väčšinou vždy strihal 
sám a na požiadanie aj svojich 
priateľov a známych. Išlo o 
extravagantné účesy, ktoré 
majú v obľube najmä mladí 
ľudia a bežné kaderníctva 
ich nerobia. Zameriavam sa 
napr.na ,,Hair Tattoo", čo je 
vytváranie rôznych obrazcov 
a ornamentov špeciálnou 
technikou."

Jožko je majiteľom štýlového ka-
derníckeho salónu, ktorý si zariadil 
podľa vlastných predstáv a všetko, 
vrátane interiéru, nábytku i milého 

kvetinového záhonu vytvoril sám, 
vlastnými rukami. Aj tu sa naplno 
prejavil jeho výtvarný talent, krea-
tivita, zručnosť a radosť zo života. 
,,Človek sa nesmie vzdávať svojich 
snov, nech by boli akokoľvek od-
vážne. Prekážky sú na to, aby pre-
verili naše schopnosti. Svoj salón 
som začal budovať pred rokom, ale 
chýbali mi prostriedky na počiatoč-
né investície, preto som si ich išiel 
zarobiť do zahraničia. Teraz sa už 
chcem naplno venovať svojim zá-
kazníkom a práci, ktorá ma naozaj 
baví."

Počas nášho rozhovoru som mala 
možnosť sledovať Jožka pri práci. 
Bol veľmi šarmantný, zdvorilý, ko-
munikatívny a zdalo sa, že vie od-
hadnúť prianie zákazníkov ešte 
skôr, než ho sami vyslovia. ,,Kaž-
dého človeka vnímam individuál-
ne a možno vidím aj to, čo iní nevi-
dia. Niekedy aj malá zmena dokáže 
zázraky, oživí a zvýrazní, čo je za-
ujímavé a pekné. Vlasy sú tvárny 
materiál. Rád sa ich dotýkam, vy-
tváram nové účesy, strihy, fareb-
né kombinácie, ale vždy beriem do 
úvahy prianie a povahu zákazníka.
Táto práca je rôznorodá, krásna a 
tvorivá, lebo tak ako maliar pracu-
je s farbami, sochár s hlinou, či hu-
dobník s tónmi, ja vytváram ,,živé" 

umenie z vlasov."
Spomenieš si ešte na svoje 

prvé kadernícke pokusy? ,,Mal 
som asi sedem rokov, keď som pod-
ľa vlastných predstáv ostrihal ses-
trine bábiky a poníky. Potom prišli 
na rad moje vlasy. Postupne som sa 
vypracoval až k víťazstvám v škol-
ských, a neskôr i medzinárodných 
súťažiach vo vytváraní spoločen-
ských účesov."

Čo pokladáš za najväčšie pre-
hrešky proti ,,korune krásy"? 
,,Aj tu platí pravidlo, že menej je 
niekedy viac. Mám na mysli použí-
vanie chemických prípravkov i ne-

odbornú manipuláciu pri kulmova-
ní a žehlení vlasov. Najdôležitejšia 
je samozrejme hygiena, lebo sku-
točnú korunu krásy môžu tvoriť len 
vlasy čisté a zdravé."

A čo priania a vyhliadky do 
budúcnosti? ,,Na nedostatok prá-
ce sa nemôžem sťažovať. Mojím 
prianím je spokojnosť a dôvera zá-
kazníkov, ale aj pocit vnútornej slo-
body a uspokojenia z toho, čo ro-
bím. Veď moja práca je môj podpis 
a moja značka."

Tak nech sa Ti darí, Jožko!!! 

Janka Bernáthová

Život s nádychom extravagancie
Rozhovor s vlasovým stylistom Jožkom Brhlíkom, majiteľom Salónu Extravagance v Banskej Štiavnici
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Talentovaný vlasový stylista Jožko Brhlík pri práci
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oznamy, pozvánky
spomienky

oznamy

Kancelária SZTP, Križovatka 4 
bude pre záujemcov otvorená od 
15. mája t.r. vždy v stredu od 8:00 
– 12:00. Ďakujeme za pochopenie!

Výbor SZTP BŠ

8. ročník Harabúrd
Obľúbený bazár (ne)potrebných 
vecí „Haraburdy“ pozýva svojich 
darujúcich, predávajúcich, kupu-
júcich i obzerajúcich priaznivcov 
do nádvoria Kammerhofu 6.–7. 
júla, 3.-4. augusta a 7.-8.septem-
bra 2012.Bližšie informácie na 
tel.045/6949451, e-mail: enviro@
muzeumbs.sk. 

Dodatok
V minulom čísle bolo v ŠN blaho-
želanie p. Petrovi Kaločaiovi, ktorý 
získal 2. miesto na MSR v zručnosti 
vedenia vysokozdvižných motoro-
vých vozíkov a reprezentoval obec 
Banský Studenec. ŠN

Poďakovanie
Touto cestou by som sa chcel do-
datočne poďakovať Lekárni Helios 
- p. Beňovi a p. Halaiovi za spon-
zorstvo pri uskutočnení podujatia 
Štefultovská desiatka.

Milan Potančok

Penzión na Kopci Banská Štiav-
nica Vás srdečne pozýva na Iron 
Spinning Maratón, ktorý sa usku-
toční 9.6.2012 (sobota) na Kopci. 
Štart: 10 hod. – 180 min, 14 hod. – 
40 min., bližšie info na tel.č.: 0910 
827 026.

ŠÚBA a SNA v spolupráci so 
SBM Vás pozývajú na odborný 
seminár „Záchrana vzácneho ar-
chívneho dokumentu“, ktorý sa 
uskutoční 12 júna 2012 v priesto-
roch SBM v B.Štiavnici (Kammer-
hof). Podujatie bude venované 
predstaveniu zväčša netradičných 
postupov pri reštaurovaní mimo-
riadne vzácneho, ale aj mimo-
riadne poškodeného archívneho 
dokumentu: Prehľadnej banskej 
mapy hlavného banského závo-
du banskoštiavnickej oblasti Hor-
ná Bíberova štôlňa, r.1641, 213 x 
173 cm. Mapa je najstarším do-
kumentom súboru zapísaného 
do Registra UNESCO Pamäť sve-
ta. Účastníci seminára budú mať 

zároveň jedinečnú možnosť po-
rovnať fotodokumentáciu poško-
denia mapy po prevzatí do SNA v 
r.1990 so zreštaurovaným origi-
nálom, digitálne zreštaurovanou 
kópiou mapy a upravenou xerokó-
piou mapy na sprievodnej výstav-
ke. Súčasťou seminára bude aj 
prehliadka novej reštaurátorskej 
dielne SBM. Bližšie info: ŠÚBA, 
riaditeľka - Mgr. Elena Kašiarová: 
045/691 27 57.

Tancuj, tancuj vykrúcaj...
Obec Svätý Anton, Mesto Ban-

ská Štiavnica, Materská ško-
la Drieňová, my, deti materských 

škôl regiónu banská Štiavnica Vás 
všetkých pozývame na prehliad-
ku ľudovej tvorby, tancov, spevu 
a hier „Tancuj, tancuj vykrúcaj..., 
ktoré sa uskutoční 10.6.2012 o 
14:00 v Kultúrnom dome vo Svä-
tom Antone. Vstupné dobrovoľné.

Spomienka
"Odišiel si 
tíško ako od-
chádza deň, 
v našich srd-
ciach si za-
nechal spo-
mienku len.
Už iba kytičku kvetov s horia-
cou sviečkou na hrob Ti mô-
žeme dať, spokojný, večný 
spánok priať, modlitbu tichú 
odriekať a s láskou na Teba 
spomínať."
Dňa 9. júna 2012 uplynie 12 
rokov, čo nás navždy opus-
til náš drahomilovaný syn, 
brat, vnuk, pravnuk a syno-
vec Mário Konôpka. So žia-
ľom v srdci si naň spomína-
jú maminka, tatík, sestričky 
Bianka a Paulínka, braček 
Jakubko a ostatná smútia-
ca rodina. Tí, ktorí ste ho po-
znali, venujte mu tichú spo-
mienku.

„Neexistuje 
spôsob ako 
sa vyrov-
nať so žia-
ľom a boles-
ťou, keď ten, 
koho človek 
naozaj miluje, odíde navždy.“ 
Dňa 10.6.2012 si pripomína-
me 3. výročie, čo nás navždy 
opustil milovaný manžel, šva-
gor, krstný Jozef Remeň. Tí, 
čo ste ho poznali a mali radi, 
venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku. S láskou manžel-
ka s rodinou.

Dňa 3.6. sa v oblasti Križo-
vatky stal nepríjemný 
incident, ktorého aktérom 
bol náš pes. Našou nepozor-
nosťou (mladší syn otvoril 
nepozorovane bránu) sa pes 
dostal mimo záhrady a keďže 
bývame pár metrov od hlavnej 
ulice, ocitol sa práve tam. 

Zhodou okolností sa tam na-
chádzala malá „hárajúca sa“ suč-
ka so svojím majiteľom a p.Dolet-
ina, ktorého malý špic jej už dlhšie 
„kurizuje“. Obraňujúc, čo je jeho, 
pustil sa brechotom do nášho pit-
bulteriéra, ktorý zareagoval úto-
kom. Pán Doletina svojho psíka 
bránil tým, že ho zobral na ruky, 
takže útočenie takéhoto psa vyze-
ralo ako priame útoky na človeka. 

Privolaná hliadka Mestskej polície 
nášho psa razantne spacifikovala 
a za ich rýchly a profesionálny zá-
sah im veľmi pekne ďakujeme. P. 
Doletinovi a jeho psíkovi sa, na-
šťastie, nič vážnejšieho nestalo (čo 
je vzhľadom na jeho vek a choré sr-
diečko malý zázrak), odniesla si to 
len jeho košeľa. Celý konflikt hr-
dinsky okomentoval : „Veď sa nič 
nestalo, len sme sa trochu pohá-
dali .“ Je to úžasný človek a naša 
rodina sa mu i touto cestou ešte 
raz ospravedlňuje za takýto šok a 
ohrozenie. 

Toto plemeno chováme už roky 
pre jeho oddanosť, rodinné založe-
nie a vďačnosť. Za jeho zlú povesť 
môže jeho zneužívanie na bojové 
účely , či nedôslednosť a nepozor-
nosť majiteľov. A to bol, žiaľ, náš 

prípad. Tohto psa sme si doviez-
li len pred dvomi týždňami z bra-
tislavského útulku a nevedno, aký 
mal predchádzajúci život. Je veľ-
mi pokojný, ohľaduplný k deťom , 
priateľský k všetkým ľuďom, vďač-
ný za každé pohladenie. Zistili sme 
však, že na ostrejšie reakcie iných 
psov reaguje agresívne, čo sa bez 
dozoru prejavilo práve počas tejto 
nešťastnej udalosti. Naším mes-
tom sa veľkou rýchlosťou, ako to 
už býva, rozšírila správa, že pit-
bul roztrhal nejakého pána. Hoci 
to vyzeralo hrozivo, nešlo o útok 
na človeka, inak by sme psíka dali 
okamžite utratiť. Nič to však ne-
mení na našej plnej zodpovednosti 
a na fakte, že takýto (a ani žiadny) 
pes na ulicu bez dozoru nepatrí.

Renata Taligová

Ospravedlnenie

Letný tábor 
detí v Štúrove

Centrum voľného času v 
B.Štiavnici organizuje v termíne 
od 07.07. -14.07.2012. letný tá-
bor v Štúrove. Poplatok za dieťa 
je 140 eur, v ktorom je zahrnu-
té: doprava, ubytovanie priamo v 
areáli kúpaliska Vadaš (apartmá-
ny AQUA + voľné vstupné k bazé-
nom), celodenná strava, výlet do 
Ostrihomu, hry, turistika, peda-
gogický dozor. Prihlásiť sa môže-
te v Centre voľného času, Ul.L.Sv-
obodu 40, B.Štiavnica na č.tel.: 
0907 598 567.

Mgr. J.Machilová

Čriepky
„Nie všetci, ktorí žijú v malom 

meste, sú malomeštiaci .“
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Zelená škola je certifikačno-
vzdelávací program, ktorý je 
súčasťou celosvetovej siete 
Eco-School. Do programu je v 
súčasnosti zaradených viac 
ako 31 tisíc škôl zo 47 krajín 
4 kontinentov. Pomáha aj 
slovenským školám realizovať 
environmentálnu výchovu 
prepojenú s praktickými krokmi, 
ktoré vedú žiakov aj malých 
predškolákov, ako aj celú školu 
k šetrnejšiemu prístupu voči 
životnému prostrediu, teda robiť 
zmeny, ktoré je vidieť a cítiť.

Program Zelená škola postupuje 
v zmysle metodológie 7 krokov, kto-
ré zavádzajú a zlepšujú environmen-
tálne opatrenia na školách a realizu-
jú súvisiace vzdelávacie aktivity:

1. kolégium Zelenej školy, 
2. environmentálny audit - ana-

lýza súčasného stavu školy, ktorá je 
podkladom pre systematické pláno-
vanie, 

3. environmentálny akčný plán - 
dlhodobejšia vízia školy pre zníže-
nie ekologickej stopy rozpracovaná 
na čiastkové ciele a aktivity,

4. monitorovanie a priebežné 
hodnotenie plnenia akčného plánu 
- priebežné monitorovania priebe-
hu programu na škole a úspešnos-
ti zavádzaných opatrení v rámci na-
plánovaného EAP

5. pro-environmentálna výučba 
- environmentálna výchova a vzde-
lávanie vo vyučovaní a v školskom 
vzdelávacom programe,

6. informovanie a spolupráca - 
presah pro-environmentálnych ak-
tivít do života školy a jej okolia,

7. eko-kódex - žiakmi umelecky 
stvárnené hodnoty a profilácia ško-
ly.

Zelená škola sa venuje nasledov-
ných environmentálnym témam 
– odpad, voda, energia, doprava a 
ovzdušie, zelené obstarávanie, ze-
leň a ochrana prírody. Školy, ktoré 
počas certifikačného obdobia (od-
porúča sa 2 šk. roky) úspešné zvlád-
nu implementáciu jednotlivých 
krokov Zelenej školy, získajú me-
dzinárodný certifikát Zelená škola a 
vlajku s platnosťou dvoch kalendár-
nych rokov.

Aj naša Materská škola na sídlis-
ku Drieňová hrdo obhajuje už tre-
tie obdobie medzinárodný certifikát 

Zelenej školy. Jedným z metodic-
kých krokov programu je Kolégium 
Zelenej školy, ktoré predstavuje akč-
ná skupina a organizačný garant 
programu na škole, t.j. je to par-
tia ľudí z radov rodičov, priateľov a 
učiteliek Materskej školy Drieňo-
vá, ktorá pravidelne, na príjemných, 
často pri čaji z vlastných byliniek vy-
pestovaných, rozmýšľa nad „zelený-
mi“ aktivitami dubákov, lienok, vra-
niek aj zajacov.

Posledné stretnutie sa konalo 
16.5.2012 v priestoroch Materskej 
školy, kde nás po krátkom čakaní na 
mužskú časť kolégia milo privítali 
koordinátorka Zelenej školy Zdenka 
Hullová a riaditeľka materskej školy 
Janka Kruteková.

Hneď v úvode Zdenka oboznámi-
la zúčastnených s bohatými a veľmi 
zaujímavými aktivitami ohľadom 
tohtoročnej envirotémy „Voda“. 
Rozprávala o napájadlách pre vtáči-
ky, ktoré vyrábali a osádzali spolu s 
deťmi, o šetrnom umývaní zúbkov, 
o téme kolobehu vody v prírode tak, 
ako to podáva svojim malým „štu-
dentom“, o návšteve Envirofilmu a 
v rámci neho premietaného detské-
ho filmu „Kvapôčka Ruženka“, o po-
znávacom výlete „veľkáčov“ na Po-
čúvadlianske jazero, aj o pákových 
batériách, ktoré už v škôlke vyme-
nili.

Pani riaditeľka s pripraveným plá-
nom aktivít Zdenku pútavo doplni-
la a okrem splnených predsavzatí, 
ale aj vzniknutých problémov, spo-
menula ciele, ktoré nás ešte čakajú. 
Zaujímavým bolo rozprávanie pani 
riaditeľky o projekte Ikea, v rám-
ci ktorého vďaka hlasovaniu priate-
ľov Materskej školy, získali finančnú 
podporu pre zveľadenie vonkajších 
priestorov v okolí budovy Materskej 
školy. Čo samozrejme stálo za to. V 
rámci krátkej exkurzie po dvorče-

ku som si okrem nových drevených 
preliezok, hojdačiek, modrého dre-
veného lietadielka nemohla nevšim-
núť malé vkusné biopolíčka s rôz-
nymi druhmi byliniek a zeleniny, 
vysadené ovocné drevinky – kvitnú-
ce jablone, čerešne, hrušky, slivky či 
ríbezle. K tomuto skvelému výsled-
nému pohľadu v nemalej miere do-
pomohla aj ochota rodičov, v rámci 
„rodičovskej“ brigády.

Je však ešte mnoho nesplnených 
cieľov, prianí a túžob, ktoré by viedli 
k povzdvihnutiu environmentálne-
ho povedomia našich malých rato-
lestí a spríjemnili by im škôlkársky 
život. Jedným z nich sú šetrná umý-
vačka riadu (z dôvodu šetrenia vody 
a energie), zveľadenie časti dvorčeka 
pre „veľkáčov“ alebo malé dopravné 
ihrisko. Pevne verím, že aj vďaka bu-
dúcim nádejným sponzorom sa tie-
to nesplnené aktivity stanú skutoč-
nosťou.

Veľmi si cením ochotu všetkých 
učiteliek Materskej školy na sídlisku 
Drieňová, ani na chvíľu nepochybu-
jem o ich správnom odbornom prí-
stupe, o pochopení princípov Ze-
lenej školy a o plnení úloh v rámci 
stanoveného programu. Ďakujem 
za ochotu a trpezlivosť pri environ-
mentálnej výchove práve v predškol-
skom štádiu, keď je toto „envirofor-
movanie“ najúčinnejšie. Nakoniec, 
dôkazom toho je aj moja malá vran-
ka Nelka, ktorej environmentálne 
povedomie aj vďaka aktivitám Zele-
nej školy neustále rastie.

Prajem Materskej škole na sídlis-
ku Drieňová a hlavne nám, členom 
kolégia Zelenej školy, ešte veľa skve-
lých nápadov v rámci úspešných en-
viroprogramov a hlavne dostatočné 
množstvo šťastne podaných „dob-
rých“ projektov.

Za kolégium Zelenej školy 
Andrea Diviaková

„Zelené“ aktivity Materskej 
školy na sídlisku Drieňová

Dôležitou v živote človeka je vzá-
jomná komunikácia a spoluprá-
ca odchádzajúcej a prichádzajú-
cej generácie. Dôkazom toho, že je 
to možné, je dlhoročná spolupráca 
Klubu dôchodcov a Materskej ško-
ly v Štefultove. Toto sa potvrdilo aj 
v tomto roku. Naši najmenší z Ma-
terskej školy so svojím kultúrnym 
programom vystúpili v Klube dô-
chodcov pri príležitosti Dňa matiek. 
Členky Klubu dôchodcov sa zasa zú-
častnili na podujatí MDD v Mater-
skej škole. Naši najmenší pod vede-
ním pani učiteľky Petry Šavoltovej a 
riaditeľky p. Luptákovej si pripravi-
li pekný kultúrny program a členky 
Klubu dôchodcov im odovzdali ba-
líčky so sladkosťami, ktoré pripravi-
la vedúca obchodu „Tino“ p. Milota 
Tokárová. Takto sa prejavuje spolu-
práca najmladších s najstaršími a je 
dôkazom toho, že vzájomná komu-
nikácia je možná a prospešná.

Milan Štencl

Dnes varí...
Anna Debnárová, čitateľka ŠN

Pikantné krokety
Potrebujeme:

500 g vareného hovädzieho 
mäsa, môže byť aj z polievky

3 mrkvy
2 petržleny
1 malý kaleráb
1 malá cibuľa
3 strúčky cesnaku
2 vajcia
100 ml mlieka
1 lyž. worchestrovej omáčky
1 lyž. kremžskej horčice
mleté čierne korenie
kari korenie 
mletá rasca
vegeta

Postup:
Uvarené mäso, očistenú zeleni-

nu, cesnak, cibuľu pomelieme. Do 
masy pridáme vajcia, mlieko, wor-
chester a malé množstvo z každé-
ho korenia. Podľa potreby zahustí-
me strúhankou. Z masy formujeme 
podlhovasté  krokety, ktoré ukladá-
me na vymastený pekáč a polejeme 
ešte trocha olejom a dáme zapiecť z 
obidvoch strán. Príloha zemiaková 
kaša, alebo opekané zemiaky, tatár-
ska omáčka alebo kečup. 

Dobrú chuť!

Spolupráca 
najmladších a 
najstarších
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Do programu Eco Scholl je v súčasnosti zaradených viac ako 31 tisíc škôl 
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Vážení lúštitelia!
Výhru vo výške 3,50 € si výher-

ca môže prevziať v pokladni  Klient-
skeho centra. Správne znenie krí-
žovky z č.20/2012: „Kto rád prijíma 
dary, stráca slobodu.“ Výhercom sa 
stáva Ivan Madara, Dolná 23, B. 
Štiavnica. Srdečne blahoželáme!

V tajničke sa ukrýva výrok 
A.Fontaina: 

A., Ľudmila, otep, Zväz mladých 
požiarnikov, skr., B., Meno Jur-
gensa, bral básn., smrteľná choro-
ba, iniciálky Novomeského, C., Po-
daruje, univerzita v USA, značkuje, 
D., Ženské meno, korenina, kon-
covka zdrobnenín, E., Lietadlo, po-
topená loď, Slovenská akadémia 

vied, F., Otázka na 1.pád, zariade-
nie pre lyžiarov, miska, G., Toto, 
previnenie, prenášajú, 500 v Ríme, 
H., Umyla, Danica, nie nárečovo, I., 
Meno speváčky Pavone, mesto na 
Morave, išiel česky, J., Mastné ze-
miny, samohlásky v slove mierov-
ka, choroba príušníc, K., Koniec taj-
ničky, ampér.

 
1., Začiatok tajničky, dusík, 2., 

Oznámi, rastlinné maslo, milo, 
3., Predložka, Jaroslav, zavýjaj-
te, bróm, 4., Spojka, Ján, splieta-
la, druhá dvojhláska, 5., Pila, pria-
dza, mínus, 6., Ozn. áut Holandska 
a Španielska, kocka, náš najväčší 
vták, 7., Rieka v Rusku, znamenie, 

román E.Zolu, 
zn. emana, 8., 
Malý koník, 
názov, množné 
číslo, 9., Stret-
nutie, meno 
Sklovskej, let-
ný mesiac, 10., 
Pokračovanie 
tajničky, ľudia 
čo nerozpráva-
jú, 11., Malý 
peň, spôsobo-
val zvadu.

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

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

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

Budenie Sitnianskych rytierov 
9. júna, od 13:00, jazero Počúvadlo (Pod Dubmi)
Na deti čaká bohatý program: Atraktívny stredoveký tábor a vystúpenia ry-
tierov Vir Fortis -stredoveké súťaže a hry pre deti- vystúpenia známeho det-
ského pesničkára Viktora Guľvaša- moderátor Erik a jeho výlety do detských 
snov, členovia banskoštiavnického Fotoklubu Blur odfotia vašu rodinu, a uro-
bia vám zaujímavé rodinné foto. A zaujímavé ukážky: Maľovanie na tvár -tvo-
rivé dielne –remeselníci- balóniky-cukrová vata- červený kríž-ukážky záchra-
ny na suchu.
Doprava na podujatie: z Banskej Štiavnice: 12:45 - Autobusová zastávka - Kri-
žovatka (pri Bille), 12:55 - Autobusová zastávka - Drieňová pri nemocnici, 
13:05 - Autobusová zastávka - Pod Kalváriou, 13: 10 - Autobusová zastávka 
pri MsÚ, Odchod autobusu po akcii: 17:30 - Pod Dubmi
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OZ Paradajz (AAP) v Banskej 
Štiavnici uskutočnilo na vrchole Sit-
na v sobotu 26. mája 2012  inšta-
láciu a odhalenie Pamätnej tabule 
renesančnému ,,veľduchovi" sloven-
skej vedy Andrejovi Kmeťovi.  Kul-
túrny program pred rozhľadňou, 
ktorú bude tabuľa zdobiť, otvorila 
Júlia Bolebruchová, violistka SND 
s ďalšími účinkujúcimi.Vyznanie 
krásam a histórii Sitna a Andrejovi 
Kmeťovi vzdala v pútavom prího-
vore pani Oľga Kuchtová. Pamätnú 
tabuľu, venovanú tomuto Sitnian-
skemu rytierovi s jeho nadčasovým 
výrokom: „Nemôžeme sa vyhová-
rať, že boli zlé časy. Časy budú ešte 
horšie, no časy si musíme hľadieť 
sami obracať “, odhalili budúci mla-
domanželia Marína a Andrej, ktorí 
sa symbolicky zosobášia počas Fes-
tivalu Lásky 2012 v rodnom dome 
Maríny Pischlovej. Ako svadobý 
preddavok dostali   srdiečka od vy-
chýrenej liptovskej medovnikárky 

Mirky Cengelovej, ktorá tiež kedysi 
v meste pod Sitnom študovala.

 Podujatie podporili : Julia Bo-
lebruchová, Mony Fifinková, Mar-
tin Bitušík, Xena Belakova, Zuzka 
Zuzačka, Michaela Mishel Nahál-
ková, Piotras Potyš, Ondrej Binder, 

Diana Mica Grigláková, Andrej Vág-
ner, pán Babarík, Petko Batko, Olga 
Kuchtová, Roman Filkor, Miroslav 
MIkolášik, Kamenárstvo Mohyla, 
Dušan Trcka a i. Srdečná vďaka.

OZ Paradajz 
Janka Bernáthová

Pocta Andrejovi Kmeťovi

Touto príslovkou nazvala 
Zdenka Turáneková pásmo 
umeleckého slova a hudby, v 
ktorom ponúkla záujemcom 
vlastnú poéziu, interpretačné 
umenie svoje a svojich 
vydarených detí dňa 28. mája 
v koncertnej sieni Základnej 
umeleckej školy.

 Zdenka Turáneková je členkou 
štiavnického Autorského klubu li-
terátov, hudobníkov a výtvarní-
kov. V civilnom povolaní pôsobí 
ako zdravotná sestra, momentál-
ne pracuje v banskobystrickej 
nemocnici. Každodenný styk s 
ľuďmi, často stojacimi na prahu 
života a smrti, ju naučil vnímať 
všetko okolo seba oveľa intenzív-
nejšie a určiť si vlastnú hierarchiu 
hodnôt. Preto na mnohé veci, 
ktoré považujeme za problémy, sa 
vie pozerať „s nadhľadom.“ 

 Ako hostí si na svoje poduja-
tie pozvala dr. Bohumíra Bachra-
tého, umeleckého historika, Evu 
Linhartovú – Bachratú, akade-
mickú maliarku a Perlu Voberovú, 
opernú speváčku a učiteľku dcé-
ry Pavlínky. Dr. Bachratý vo svo-
jom vystúpení prezradil, že ich. so 
Zdenkou a jej rodinou spája dlho-
ročné priateľstvo a záujem o ume-

nie. Spolu vydali vo vlastnej réžii 
už tri knižočky poézie. Pani Eva 
Linhartová- Bachratá svoju cha-
lupársku susedu z Hornej Rov-
ne charakterizovala ako nesmier-
ne vnímavú osobu, ktorá výstižne 
vie pomenovať a vystihnúť nála-
du jej obrazov a „stav duše.“ Zo-
pár obrazov pani Eva vystavila aj 
v koncertnej sieni. 

 Zdenkine básne sú plné citu, 
lásky k ľuďom a obdivu ku krás-
nej štiavnickej prírode. Dojíma-
vá je jej báseň, venovaná milova-
nému otcovi, ktorý sa na podujatí 
tiež zúčastnil. Syn Emanuel si vy-
slúžil potlesk za prednes mamki-
nej básne a dcéra Pavlínka za svo-

je spevácke umenie. Do programu 
vhodne zapadlo vystúpenie p. 
Perly Voberovej. Jej Ave Mária 
očarila všetkých. 

 Toto vydarené podujatie, na 
ktorom sa zúčastnil aj viceprimá-
tor mesta JUDr. Dušan Lukač-
ko, odmenilo početné publikum 
vďačným potleskom. Za príjemné 
chvíle sa treba poďakovať organi-
zátorom – Pohronskému osveto-
vému stredisku – Pracovisku B. 
Štiavnica, Autorskému klubu lite-
rátov, hudobníkov a výtvarníkov, 
mestu Banská Štiavnica, Mest-
skej knižnici a Základnej umelec-
kej škole. 

Nora Bujnová

S nadhľadom - úspešná prezentácia

Štiavnický 
Autorský klub 
sa predstavil 
v Kremnici

Na pozvanie kremnickej Kniž-
nice J. Kollára vo štvrtok 31. 
mája zavítali do jej priestorov 
štyri členky Autorského klu-
bu literátov, hudobníkov a vý-
tvarníkov (Mária Petrová, Naďa 
Kvaková, Zdenka Koreňová a 
autorka týchto riadkov), aby 
priblížili kremnickým milovní-
kom literatúry a hudby činnosť 
klubu. Každá z nás v samostat-
nom vystúpení predstavila svo-
ju tvorbu – lyrické básne, epi-
gramy, humorné fejtóny a veselé 
príhody zo školských lavíc. Vy-
stúpenia spestrila hrou na gita-
re a vlastnými piesňami Zdenka 
Koreňová. 

V besede sa publikum zaují-
malo o vznik, fungovanie, pre-
zentáciu klubu, záujem verej-
nosti o jeho činnosť i podporu 
mestskej samosprávy (tou sme 
sa mohli pochváliť, čo nám 
Kremničania úprimne závideli). 

Dva doteraz vydané zbor-
níky klubu – Štiavnické inšpi-
rácie 1, 2 – a najnovšie knihy 
Márie Petrovej a Luba Lužinu – 
Naša Štiavnica a Veselé prího-
dy zo školských lavíc 2 – dostala 
kremnická knižnica od nás ako 
darček. Hneď sa aj rozchytali.

Z Kremnice sme odchádzali s 
dobrým pocitom, že sa nám po-
daril aspoň malý krôčik k zvidi-
teľneniu nášho mesta. 

Nora Bujnová

Leto v 
Chorvátsku

Centrum voľného času v 
B.Štiavnici organizuje v termí-
ne od 06.08. – 15.08.2012 po-
bytový zájazd v Gradaci v Chor-
vátsku. Cena za dospelú osobu 
je 318 eur, v ktorej ja zahrnutá 
doprava z B.Štiavnice, 7 x uby-
tovanie s polpenziou, delegačný 
servis, poistenie insolventnosti 
CK, pobytová taxa. Prihlásiť sa 
môžete v Centre voľného času 
Ul.L.Svobodu 40, B.Štiavnica na 
č.tel.: 0907 598 567.

Mgr. J.Machilová
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Odhalenie Pamätnej tabule Andrejovi Kmeťovi na Sitne

Hostia a účastníci podujatia
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DVE KOLÁ PRED KONCOM 
SÚŤAŽE SME STRATiLi DRUHÉ 
MiESTO
IV.liga-juh 24.kolo dospelí 
hralo sa 3.6.2012
FK DIVÍN - FK SITNO BANSKÁ 
ŠTIAVNICA 2:0 (1:0)
Zostava: Pažout - Halát, Necpal 
(46.Ferenčik), Hanzlík A., Dulaj 
A., Andraščík, Lupták (62.Hrabko, 
83.Baranec), Barák N., Hanzlík P., 
Urgela, Kminiak,

Zápas sa začal z oboch strán opa-
trne, nikto nechcel dostať gól. Hra-
lo sa prakticky iba medzi 16-ka-
mi bez väčšej gólovej šance až do 
25.min.,keď domáci vystrelili na 
nášho brankára, ten loptu vyrazil, 
tá sa znovu dostala k domácemu 
hráčovi, nasledovala ďalšia strela a 
znovu skvelý zákrok nášho branká-
ra. Obrana však jeho vyrazenú lop-
tu nedostala do bezpečia, tak dobie-
hajúci domáci útočník otvoril skóre 
zápasu. Prvý polčas nám herne ne-
vyšiel a domácu bránku sme ohrozi-
li iba raz, a to strelou Urgelu z pria-
meho kopu.

Do 2.polčasu sme nastúpili s od-
hodlaním zmeniť výsledok, hra-
li sme lepšie, hlavne bojovnejšie. 
Začali sme sa dostávať i do šan-
cí. V 68. min. po dobrej kombiná-
cii s Andraščíkom mohol vyrovnať 

Kminiak, no jeho strelu v posled-
nej chvíli zblokoval domáci hráč. V 
74 min. bol postrčený v 16-ke do-
mácich Hanzlík A., no píšťalka roz-
hodcu zostala nemá. Naši hráči sa 
snažili o vyrovnanie, prišla však 86. 
min., rozhodcovia pustili niekoľ-
ko metrový ofsajd domáceho hrá-
ča, ktorý išiel sám na našu bránku, 
strelil druhý gól domácich a rozho-
dol o výsledku.

Tabuľka:
1 FK 34 Brusno 24 22 2 0 78:15 68
2 MFK Revúca 24 13 4 7 41:25 43
3 Sitno Banská Štiavnica 24 13 4 7 45:33 43
4 ŠK Badín 24 12 3 9 47:41 39
5 ŠK  Čierny Balog 24 11 5 8 53:38 38
6 Baník Štiavnické Bane 24 10 7 7 37:40 37
7 Jednota Málinec 24 11 2 11 36:51 35
8 FK Jesenské 24 10 4 10 34:34 34
9 FC Slovan Divín 24 9 4 11 45:45 31

10 Prameň Kováčová 24 9 4 11 40:42 31
11 JUPIE Banská Bystrica 24 9 3 12 43:43 30
12 SKLOTATRAN Poltár 24 7 4 13 31:31 25
13 FTC Fiľakovo 24 5 3 16 25:48 18
14 PS Hliník nad Hronom 24 1 3 20 23:92 6

IV.liga -juh dorast 24.kolo 
hralo sa 3.6.2012
FK DIVÍN - FK SITNO BANSKÁ 
ŠTIAVNICA 5:0 (3:0)

Zostava: Szabó, Židík L., Ďurovič 
(41.Sovinec), Malatinec, Ladický, Ne-
uschl, Greguš, Binder, Zupka (67.Ja-
vorský), Šemoda, Meňuš

Naše mužstvo nastúpilo na zápas 
v zostave s piatimi žiakmi. O výsled-
ku sa rozhodlo už v prvom polčase.

III.liga 18.kolo starší žiaci 
hralo sa 3.6.2012
FK HOREHRON - FK SITNO 
BANSKÁ ŠTIAVNICA 8:0 (4:0)

III.liga 18.kolo mladší žiaci 
hralo sa 3.6.2012
FK HOREHRON - FK SITNO 
BANSKÁ ŠTIAVNICA 8:0 (3:0)

II.trieda 18.kolo dospelí 
hralo sa 2.6.2012
FK SITNO BANSKÁ ŠTIAVNICA 
"B - FK PRENČOV 2:1 (0:0)

Góly.: 75.min. Kmeť, 87.min. 
Majerský - 90.Dolinský

Zostavy: Kraják-Cabaník (46.Ma-
jerský), Žikla, Boroška, Sľuka (46.Ba-
ranec), Potančok st.(71.Gazda), Pajer-
ský, Kmeť, Ferenčík st., Židík, Hrabko

Derby nesplnilo očakávanie. Hos-

tí môžu mrzieť nepremenené vylo-
žené gólové šance v zápase, za čo 
ich naši hráči potrestali v posled-
ných 15.minútach hracieho času, 
keď im strelili dva góly a rozhodli o 
víťazstve.

 
KTO ? KEDY? S KÝM ?
IV.liga dospelí 25.kolo hrá sa 
10.6.2012 o 17.00 hod. 

FK SITNO BANSKÁ ŠTIAVNICA 
- FK POLTÁR

FK REVÚCA - FK ŠTIAVNICKÉ 
BANE

IV.liga dorast 25.kolo hrá sa 
9.6.2012 o 14.00 hod.

FK SITNO BANSKÁ ŠTIAVNICA 
- FK KRUPINA

Ivan Javorský, Ivan Beňo

ČiERNY VÍKEND NÁŠHO FUTBALU

Jarné majstrovstvá Stredoslo-
venskej oblasti žiakov A, B a 
seniorov a juniorov v plávaní 
dňa 19.5.2012 v krytej plavárni 
v Žiline na 50 m bazéne. 

Ženy seniori a juniori : 
Tenkelová Denisa : 

100 m motýľ 1:06.32 1. 
50 m voľ. sp. 29.06 1.
200 m poloha 2:31.94 1.
400 m poloha 5:20.12 1.

Maruniaková Monika : 
200 m znak 2:43.01 1.
100 m znak 1:23.41 2.
100 m motýľ 1:11.83 3.
400 m poloha 5:38.90 3.

Ženy kategória A : 
Beracková Michaela :

50 m voľ. sp. 31.84 2.
100 m voľ. sp. 1:10.65 4.
100 m znak 1:19.86 2.
100 m motýľ 1:20.84 2.

200 m motýľ 3:11.36 3.

Ženy kategória B : 
Potančoková Timea : 

50 m voľ. sp 39.17 10.
100 m voľ. sp. 1:26.49 9.
100 m prsia 1:42.27 6.
200 m prsia 3:44.37 9.

Muži seniori a juniori : 
Adamský Marián : 

50 m voľ. sp. 25.65 2.
100 m prsia 1:18.06 1.
200 m prsia 2:52.41 1.
100 m motýľ 1:01.78 1.
200 m poloha 2:32.83 1.

Hriňák Dávid : 
50 m voľ. sp. 27.00 4.
100 m voľ. sp. 59.70 2.
100 m motýľ 1:03.95 3.

Longauer Jakub : 
50 m voľ. sp 29.77 10.
100 m voľ. sp. 1:05.01 7.
100 m motýľ 1:16.35 5.

Doletina Dárius : 
50 m voľ. sp  28.95 8.
100 m voľ. sp. 1:06.74 9.
100 m motýľ 1:16.80 7.

Muži kategória A : 
Orság Dalibor Daniel : 

50 m voľ. sp 29.70 4.
100 m voľ. sp. 1:09.29 6.
100 m prsia 1:27.69 4.
200 m prsia 3:06.42 3.

Babús Benjamín : 
100 m motýľ 1:13.71 2.
400 m poloha 5:29.87 1.
200 m motýľ 2:36.02 1.
200 m poloha 2:36.90 1. 

Štafeta muži open : 
Orság, Babús, Hriňák, Adamský  
4x100 m voľ. sp. 4:21.88 1.
Babús, Orság, Adamský, Hriňák  
4x100 m poloha 4:53.45 1.

PK Banská Štiavnica 

Majstrovstvá – SO v plávaní Vydarený 
bratislavský 
Citty triatlon

Prvá júnová sobota a nedeľa pat-
rila triatlonistom, ktorí otvárajú se-
zónu. Na 1.ročník sa na jazere Ku-
chajda zišlo takmer 400 pretekárov 
z USA, Čiech, Maďarska, Ukrajiny, 
Slovinska a Slovenska. Preteky boli 
zároveň aj republikovým šampio-
nátom v šprinte. Súťažilo sa v obje-
moch, plávanie 750 m, cyklistika 20 
km a beh 5 km. Usporiadateľ – Re-
aliz Sport Team. Štiavnický triat-
lon reprezentoval Tomáš Nemčok z 
KMT. Na tieto preteky sa svedomi-
to pripravoval už od apríla sústrede-
ním v Chorvátsku. Oplatilo sa, keď 
Tomáš, v kategórii muži 25-30 roč-
ní, po záverečnom behu sa tešil v cie-
li z víťazstva - oprávnene, gratulácie 
si zaslúžil. Hlavnú kategóriu vyhral 
Čech J. Čelústka. Sezóna pokračuje 
o 2 týždne v Nitre akvatlonom.

KMT 
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inzercia

najlepšie ceny v meste

CITYCITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

SBS prijme do TPP 
pracovníka strážnej 

služby 
v Banskej Štiavnici. 

Kontakt: 
048/4145591

Reštaurácia Pod Starým 
mestom Vás pozýva každý 

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

(Botanická 11, Banská 
Štiavnica  

tel.č.: 0905 888 988)

NAJŠIRŠÍ SORTIMENT 
NAJLEPŠEJ ELEKTRONIKY

Denne nový tovar za stále nižšie ceny
OBCHOD PLNÝ DARČEKOV:

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

Nový sortiment: 
HUDOBNÉ NÁSTROJE

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

výrobkov: 
TV, chladničiek, pračiek a podobne 

zdarma
+ servis elektroniky 

Kammerhofská 2, 045 692 13 27

Nákup na splátky
Splácajte len 10 EUR mesačne!

Odteraz stačí len občiansky preukaz
Splátkový festival QUATRO

Urobte si radosť

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

Rekonštrukcie 
bytových jadier

0940 802 977

Kúpim dom, byt v BŠ aj v okolí,  �
tel.č.: 0905 551 791

Predám 1-izbový byt  v Banskej  �
Štiavnici na Zigmund šachte, 16 500 
€. Tel.: 0948 506 943, 0905 418 616

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

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

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

Dám do prenájmu 3-izbový zaria- �
dený byt v centre Banskej Štiavnice. 
K dispozícii zimná záhrada, vírivka, 
2 krby, klenbová pivnica. Parkovanie 
pred domom, tel.č.: 0907 302 262 

Dám do prenájmu alebo predám  �
neprerobený 4-izbový byt na Drie-
ňovej, cena 350 €/mesiac, alebo 45 
000€, tel.č.: 0905 534 896

Predám pekný 2-izbový byt v súk- �
romnom vlastníctve, na Ul.P.O.Hvie-
zdoslava, tel.č.: 0917 741 664

Dám do prenájmu nezariadený  �
3-izbový byt na Drieňovej, cena náj-
mu vrátane energií 300,-Eur, tel.č.: 
0905 178 047

Predám RD na Križovatke aj s po- �
zemkom 670 m², tel.č.: 0907 684 
491

Predám pozemok v BŠ časť Šte- �
fultov 3 750m² na slnečnom mieste, 
prístupová cesta priamo k pozemku, 
inž. siete 80 m od pozemku, tel.č.: 
0914 138 988  

Vykonávam palické a likvidačné  �
práce, tel.č.: 0949 268 350 

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

Zasklievanie balkónov posuvným  �
systémom. Zameranie a kalkulácia 

zdarma, tel.č.: 0919 314 400
Kosenie záhrad krovinorezom,  �

tel.č.: 0903 127 352
Ponúkam ubytovanie v podkro- �

ví RD pod Kalváriou pre 1-2 osoby, 
cena 150,-€, tel.č.: 0910 488 211 

Dovoz dreva – suché štiepané,  �
metrovica, palety, brikety, staveb-
niny, štrky, piesky, brizolit a iné, 
tel.č.: 0903 121 901

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

Predám novú digitálnu liaheň  �
na hydinu, cena 129 €, tel.č.: 0907 
181 800

Spojky, výfuky, rozvody, ramená  �
a čapy a iné autodiely, tel.č.: 0907 
181 800

Predám palivové drevo, tel.č.:  �
0944 164 590

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

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

Predám prívesný vozík Pongra- �
tz, tel.č.: 0903 908 050

Predám palivové štiepané drevo  �
– buk, tel.č.: 0908 531 348

Predám mrazničku, cena 55,-€,  �
tel.č.: 0907 171 723

Prijmem brigádničky júl – august na  �
bufet – Banský Študenec, tel.č.: 0911 
816 936 


