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Poslanci MsZ schválili:
- Zmluvu o termínovanom úve-

re č.650/2010/UZ vo výške 444 458 
eur s cieľom: 

a) Rekonštrukcia ZŠ J. Horáka 
vo výške 215 705 eur,  b)Zavedenie 
efektívneho systému separovaného 
zberu odpadov vo výške 181 676 
eur, c) Zateplenie ZŠ J. Kollára vo 
výške 34 577 eur, d) Rekonštrukcia 
verejného osvetlenia na sídlisku 
Drieňová vo výške 12 500 eur . 

- zabezpečenie úveru blankoz-
menkou

- Zmluvu o termínovanom úve-
re č. 651/2010/UZ vo výške 246 
324 eur s cieľom spolufi nancova-
nia projektov a) obnova Rubigallu 
vo výške 26 378 eur – I. etapa, 14 

290 – II. etapa, b) rekonštrukcia 
verejného rozhlasu vo výške 9669 
eur, c) rekonštrukcia plavárne vo 
výške 195 987 eur

- zabezpečenie úveru blankoz-
menkou

- Zmluvu o termínovanom úvere 
č. 652/20101/UZ vo výške 21 000 
eur s cieľom fi nancovania kúpy 
nehnuteľného majetku (pozemok, 
zastavané plochy, stavba, sklad) od 
Štátneho geologického ústavu Di-
onýza Štúra

- zabezpečenie úveru blankoz-
menkou

- predloženie žiadosti o NFP v 
rámci Operačného systému Život-
né prostredie 2007 – 2013 na re-
alizáciu projektu Zhodnocovanie 

odpadov v Banskej Štiavnici. Výš-
ka spolufi nancovania – 113 262, 
40 eur

- Projekt Skvalitnenie odborných 
kompetencií učiteľov cudzích jazy-
kov – Leonardo da Vinci Mobility 
úhradou zo schváleného grantu vo 
výške 45 529 eur – bez spolufi nan-
covania mestom  4.str.

Mimoriadne zasadnutie MsZ
Na 9. júna 2010 primátor mesta Pavol Balžanka zvolal mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Úver v celkovej  výške 711 782 € bude mesto splácať po dobu 10 rokov vo výške 6 470 € mesačne

Poslanci MsZ schválili úver na projekty
Mestské zastupiteľstvo na svojom 

zasadnutí, konanom dňa 9. júna 
2010, schválilo aj vzatie úveru v 
celkovej výške 711 782 €, s cieľom 
spolufi nancovania projektov, kto-
ré sú hradené z eurofondov, resp. 
z účelových dotácií ministerstiev, 
ako aj na fi nancovanie kúpy nehnu-
teľného majetku. Mesto uzavrelo 
zmluvu o termínovanom úvere s 
bankovým subjektom, ktorý po-
skytol najvýhodnejšie podmienky 
úveru. Výberu banky predchádzalo 
vyhodnotenie ponúk oslovených 
bankových subjektov. Oslovené 
boli 3 bankové subjekty, a to: VÚB, 
a. s., Dexia banka Slovensko, a. s. a 
Československá obchodná banka, 

fi nančná skupina.       
Na konkrétny úver, po schvále-

ní MsZ, boli podpísané 3 úverové 
zmluvy, z ktorých budú fi nancova-
né nasledovné projekty: 

- Rekonštrukcia Základnej ško-
ly J. Horáka v Banskej Štiavnici vo 
výške 215 705 €  

- Zavedenie efektívneho systé-
mu separovaného zberu odpadov 
v meste Banská Štiavnica, vo výške 
181 676 €

- Banská Štiavnica – zateplenie 
objektu Základnej školy J. Kollára 
vo výške 34 577 €

- Riešenie stavu a kvality verejné-
ho osvetlenia na sídlisku Drieňová 
v Banskej Štiavnici  4.str.
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Mestská polícia 
informujeZ diára primátora

Značka STOP - daj prednosť v jaz-

de.

Zaujímalo by ma vyjadrenie 
kompetentných osôb, ktoré navrh-
li, resp. schválili umiestnenie dopr. 
značky STOP - daj prednosť v jaz-
de na križovatke v mestskej časti 
Štefultov, konkrétne na tej, kde 
je odbočka do Ilije cez most. Táto 
dopr. značka je osadená pred touto 
križovatkou v smere od Štefultova, 
kde je aj dodatková tabula, na kto-
rej je znázornené, že hlavná cesta je 
v smere od predajne Jednota - na 
most smerujúci k obci Ilija, a to aj 
napriek tomu, že z opačných dvoch 
ciest /od Ilije, ako aj od predajne 
Jednota/ predmetná ceste NIE JE 
VYZNAČENÁ ako hlavná !!! Koho 
to napadlo??? Ladzianský

Odpoveď: 

Cesta Banská Štiavnica - Ilija je v 
správe RSC BBSK, a.s., a preto sme 
Váš podnet odoslali na ich adresu. 
Za dopravné značenie na cestách v 
ich správe zodpovedajú oni.

Separovaný zber

Nedávno som sem písal otázku o 
tom, či by nebolo možné na Križo-
vatke umiestniť ku kontajnerom na 
separovaný odpad aj kontajner na 
bioodpad. Ľudia v pri panelákoch 
si sami upravujú kvetinové záhony, 
kosia trávu a nemajú kam tento od-
pad dať. Potom pozerám na VIO, 
ako sa z technických služieb rozča-
rovane čudujú, prečo ľudia hádžu 
trávu a konáre medzi bežný odpad. 
Ktovie prečo asi.. Lenže moju otáz-
ku ste ani neuverejnili. Ale riešiť, 
kto kde parkuje a prečo, to sa dá ke-
dykoľvek.. Prečo nemôžete zverej-
niť všetky otázky a nech sa k tomu 
kompetentní ľudia vyjadrujú? As-
poň by sme videli, aký majú záujem 
o riešenie problémov v meste. Veď 
ak niekto napíše niečo urážlivé, tak 
to môžete zmazať, ako sa to robí aj 
inde, ale keď je tu možnosť pýtať sa, 
tak prečo len na určité okruhy tém? 

Cenzúra bola aj za komunizmu, ale 
v dnešnej dobe? Hm, čudné prakti-
ky. Mimochodom už moju otázku 
nemusíte zverejňovať. Jednak už o 
to nestojím a ľudia to hádžu medzi 
bežný odpad, tak už nie je čo rie-
šiť... Občan 

Odpoveď:

Vážený občan, ospravedlňujeme 
sa za oneskorenú reakciu. Váš prvý 
podnet sme riešili, odpovedali sme 
naň, ale z procesných príčina sa sta-
lo, že ste sa k odpovedi nedostali. 

Tak, ako som písal v prvej odpo-
vedi, momentálne nemáme k dis-
pozícii nádoby na bioodpad (BRO), 
takže nemôžeme rozšíriť stojiská po 
meste. Taktiež nie je vyriešená kon-
covka na spracovanie BRO – kom-
postáreň. Nádoby budú zakúpené 
z už schváleného projektu nového 
zberného dvora. Na projekte kom-
postárne pracujeme, budeme ho 
podávať v blízkej dobe. 

Na riešenie Vášho problému 
Vám ponúkam 2 možnosti (to je 
pre všetkých občanov mesta, ktorí 
nevedia, čo s bioodpadom): 1. Bi-
oodpad z úpravy záhrady (tráva, 
burina, konáre a pod.) môžete pri-
niesť na zberný dvor – areál Tech-
nických služieb, Ul. E. M. Šoltésovej 
1, pri železničnej stanici. Tu máme 
veľkokapacitný kontajner na BRO 
a vytriedený BRO Vám bezplatne 
prevezmeme. Bioodpad sa dočas-
ne uskladňuje pri bývalej skládke 
Principlac (tzv. „malé komposto-
visko“). 2. Ak nemáte možnosť pri-
niesť BRO na zberný dvor, sústreďte 
ho na miesto prístupné pre zvozo-
vú techniku a nahláste to na tel. č. 
0908/27 26 30. BRO do 0,5 m3 Vám 
bezplatne odvezieme. Tí, čo majú 
záhradu, si môžu bioodpad skom-
postovať aj sami. Nemusia tak čakať 
na to, kým im BRO niekto odvezie 
a zároveň si vyrobia hodnotné hno-
jivo – kompost. Ako na to, sa do-
zviete na www.bioodpady.sk. 

Miloš Veverka, Technické služby, BŠ

Vyberáme z čiernej skrinky
Dňa 8.6.2010 o 22.20 hod. bola 

hliadka MsPo privolaná na Ul. 
Kammerhofská, kde sa hlučne 
správal neznámy muž. Po prícho-
de hliadky na miesto bolo zistené, 
že išlo o J.D. z Nitry, ktorý  bol pod 
vplyvom alkoholických nápojov. 
Menovaný sa svojím správaním 
dopustil priestupku proti verej-
nému poriadku rušením nočného 
pokoja. Priestupok bol riešený na 
mieste  v zmysle zákona  SNR č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch v 
znení neskorších predpisov. 

Dňa 9.6.2010 o 13.30 hod. 
hliadka MsPo pri pochôdzkovej 
činnosti našla ležať na lavičke  au-
tobusovej  zástavky na Križovatke 
neznámeho muža. Hliadka zistila, 
že ide o M.K. z Banskej Štiavnice, 
ktorý bol pod vplyvom alkoholic-
kých nápojov a svojím konaním 
vzbudzoval verejné pohoršenie. 
Priestupok  bol riešený na mieste  
v zmysle zákona  SNR č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch v znení ne-
skorších predpisov.  

Dňa 10.6.2010  bola hliadka 
MsPo privolaná na Ul. Požiarnic-
ká, kde sa prepadla miestna ko-
munikácia. Hliadka  zabezpečila  
bezpečnosť a plynulosť  cestnej 
premávky,  ako aj označenie mies-
ta  prepadnutej komunikácie.

Dňa 11.6.2010 o 23.10 hod. 
bola hliadka MsPo privolaná na  
sídlisko Drieňová, kde sa na tera-
se pred  pohostinstvom  IMPRE-
SO hlučne správali hostia. Prie-
stupok proti verejnému poriadku 
bol riešený na mieste v zmysle 
zákona  SNR č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch v znení neskorších 
predpisov v blokovom konaní. 
 

JUDr. Dušan Lukačko

náčelník MsPo

Bolo...

14. 6.

Podpis zmluvy medzi Mestom 
Banská Štiavnica a Pivovarom 
Steiger Vyhne, ktorý bude gene-
rálnym sponzorom kultúrneho 
leta. 
15. 6.

Pracovné stretnutie na Veľvy-
slanectve Švajčiarskej konfederá-
cie v Bratislave.

Uskutočnilo sa 18. zasadnutie 
Rady Združenia miest a obcí Slo-
venska v Bratislave.
16. 6.

Zasadnutie valného zhromaž-
denia spoločnosti Bytová správa, 
s. r.o., Banská Štiavnica.
17. 6.

Slávnostné prijatie účastníkov 
12. stretnutia reparátnej matu-
ritnej komisie pri Lesníckej tech-
nickej škole pri príležitosti 50. 
výročia prvého pokusu o vyko-
nanie maturitnej skúšky. 

Účasť na podujatí Banská Štiav-
nica v umeleckom slove a hudbe, 
ktoré sa uskutočnilo v priesto-
roch Evanjelického kostola.

Bude...

18.- 20. 6.

Na pozvanie primátora part-
nerského mesta Šopron Dr. 
Tamása Fodora sa primátor 
mesta aj s delegáciou zúčastni-
li na otvorení a na jednotlivých 
podujatiach v rámci kultúrneho 
podujatia Šopronské festivalové 
týždne 2010.
21. 6.

Účasť na športovom dni, ktorý 
organizuje SZTP v Banskej Štiav-
nici v spolupráci s ÚPSVaR.  
22. 6.

Uskutoční sa ďalšie pracovné 
stretnutie k problematike Geo-
parku.
23. 6.

Pracovné stretnutie k riešeniu 
problematiky cestovného ruchu 
v regióne. 
26. 6.

Účasť na podujatí Budenie 
Sitnianskych rytierov, ktoré sa 
uskutoční pri Počúvadlianskom 
jazere. 

Andrea Benediktyová 

Renovácia lavičiek. Spoločnosť CulTour začala s prípravou sezóny na 
Amfi teátri.
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Na Ul. A. Kmeťa je nová telefón-
na búdka
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Výsledky volieb do NR SR 12. 6. 2010 v okrese B. Štiavnica
P.č. Názov obce Okrsok Zap.vol. Účasť % účasti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

EDS Únia SRK PK SaS SDĽ SMK HZDS KSS SNS ND ZRS KDH ĽSNS SKDÚ AZEN SMER MOST

1 Baďan 1 190 135 71,05 0 0 1 0 17 4 0 8 3 7 5 0 9 5 7 0 62 7

2 B. Belá 1 999 547 54,75 1 0 1 2 64 29 0 22 8 38 2 2 59 21 60 2 222 9

3 B. Studenec 1 380 224 58,95 0 1 0 2 28 8 5 19 2 7 0 3 6 0 36 0 103 4

4 Beluj 1 119 75 63,03 1 2 0 0 10 3 0 4 2 7 1 1 10 0 8 1 24 0

5 Dekýš 1 192 138 71,88 0 0 0 1 7 7 0 7 1 8 0 2 31 1 15 0 52 3

6 Ilija 1 311 197 63,34 0 1 0 0 18 7 0 14 0 10 0 3 26 2 16 1 90 7

7 Kozelník 1 158 94 59,49 0 2 0 0 5 6 0 5 0 7 0 0 2 7 4 0 56 0

8 Močiar 1 140 77 55,00 0 0 0 0 3 4 0 4 6 7 0 0 14 1 3 1 33 0

9 Počúvadlo 1 109 83 76,15 1 0 0 0 8 4 0 4 4 9 1 0 1 0 12 1 36 1

10 Podhorie 1 315 211 66,98 1 2 0 1 24 2 0 10 7 18 0 0 51 3 16 0 72 3

11 Prenčov 1 493 290 58,82 0 2 1 0 23 15 0 19 2 23 0 2 35 5 46 2 113 1

12 Svätý Anton 1 1017 625 61,46 0 13 2 5 84 22 0 33 6 48 0 1 57 19 54 0 260 10

13 Š.Bane 1 656 521 79,42 1 4 0 5 52 22 0 27 6 35 2 3 25 3 88 0 230 11

14 Vysoká 1 124 80 64,52 0 0 0 0 11 4 0 3 1 0 0 0 18 1 15 1 25 0

15 B. Štiavnica 10 8385 4773 57,23 14 36 17 33 710 145 2 202 61 226 10 18 378 82 749 8 1890 151

Spolu 24 13588 8070 61,55 19 63 22 49 1064 282 7 381 112 450 21 35 722 150 1129 17 3268 207

Prednostné hlasy kandidátov na poslancov do NR SR za mesto B. Štiavnica
Meno a priezvisko   Politická strana

Čabák Juraj, Ing                                 - Kresťanskodemokratická hnutie
Čečetková Henrieta                          - Združenie robotníkov Slovenska
Číž Miroslav, JUDr.                           - SMER – sociálna demokracia
Ďuricová Miriam                              - Sloboda a solidarita
Chovan Patrik                             - AZEN – aliancia za Európu národov
Kaník Ľudovít, Ing.                   - Slovenská demokratická a kresťanská   
                                                       únia – Demokratická strana
Koreň Ivan ÚNIA                             – Strana pre Slovensko
Kútnik Dominik, Ing.                       - Komunistická strana Slovenska
Kvaková Nadežda, RNDr.                - Ľudová strana - Hnutie za 
                                                            demokratické Slovensko
Zimmermann Marián, Ing.              - SMER – sociálna demokracia

Kandidát

1 2 3 4

Okrsok číslo

5 6 7 8 9 10

Spolu

Čabák Juraj, Ing. 30 21 27 16 9 11 21 6 11 18 170

Čečetková Henrieta 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 7

Číž Miroslav JUDr. 22 30 0 43 26 25 31 30 20 20 247

Ďuricová Miriam 3 12 7 12 4 5 2 7 5 4 61

Chovan Patrik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kaník Ľudovít, Ing. 34 14 27 18 19 14 16 17 9 6 174

Koreň Ivan 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Kútnik Dominik, Ing. 6 1 1 2 0 2 0 0 1 1 14

Kvaková Nadežda, RNDr. 3 5 1 7 7 5 0 3 1 1 33

Zimmermann Marián, Ing. 17 18 6 26 18 15 0 17 12 16 145

Názov obce Okrsok Zap.vol. Účasť % účasti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

EDS Únia SRK PK SaS SDĽ SMK HZDS KSS SNS ND ZRS KDH ĽSNS SKDÚ AZEN SMER MOST

B. Štiavnica 1 1016 581 57,19 2 1 0 5 85 16 0 23 7 18 0 2 70 10 143 0 148 47

2 692 414 59,83 3 5 0 1 39 6 0 19 4 21 1 1 42 2 69 0 181 18

3 1067 575 53,89 4 5 13 6 61 24 1 19 9 32 0 2 57 7 72 1 244 14

4 793 520 65,57 0 6 0 3 74 10 0 32 13 21 1 1 38 9 66 0 232 9

5 717 417 58,16 0 1 0 2 71 12 0 22 3 12 1 1 25 8 65 0 178 15

6 1000 540 54,00 1 1 1 3 113 19 0 21 9 29 0 0 28 14 77 0 208 11

7 864 456 52,78 2 6 1 7 72 22 1 15 4 17 0 0 40 7 69 0 171 19

8 881 506 57,43 1 4 2 2 84 8 0 26 5 33 1 4 22 12 83 0 206 9

9 750 401 53,47 0 3 0 2 72 15 0 9 8 20 5 5 19 11 50 7 166 3

10 605 363 60,00 1 4 0 2 39 13 0 16 2 23 1 2 37 2 55 0 156 6

Spolu 10 8385 4773 57,23 14 36 17 33 710 145 2 202 61 226 10 18 378 82 749 8 1890 151

Výsledky volieb v meste Banská Štiavnica

Aj prostredníctvom Štiavnic-
kých novín sa chcem poďakovať 
všetkým občanom nášho mesta, 
ktorí využili svoje právo hlasovať a 
zúčastnili sa na voľbách do Národ-

nej rady SR, ktoré sa konali dňa 12. 
júna 2010.

Veľmi ma potešila dobrá volič-
ská účasť a som veľmi rád, že stá-
le viac obyvateľov nášho mesta si 

uvedomuje svoju zodpovednosť a 
svoj podiel na rozhodovaní o bu-
dúcnosti Slovenska. Moja srdečná 
vďaka patrí aj všetkým tým, ktorí 
sa podieľali na organizačnej prí-

prave volieb a na zabezpečení ich 
bezproblémového a pokojného 
priebehu v Banskej Štiavnici.

Mgr. Pavol Balžanka

Primátor mesta

Poďakovanie za účasť vo voľbách do NR SR
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1.str.  

- Zámer zámeny pozemkov v 
k.ú. Banská Štiavnica – lokalita Ši-
roký vrch 

Ide o pozemky vo vlastníctve 
mesta a Ing. Stanislava Krištofa. 
Rozdiel v hodnotách zamieňaných 
nehnuteľností, určených znalecký-
mi posudkami, vo výške 6643,17 

eur je žiadateľ Ing. Stanislav Kriš-
tof povinný poukázať na účet mes-
ta Banská Štiavnica

- Zámer na odpredaj pozemku 
o výmere 131 m2 za kúpnu cenu 
1010 eur RSDr. Jánovi Osvaldovi s 
manž., B. Štiavnica

- Zámer na odpredaj pozemku 
Amálii Bieleschovej, Bratislava

- odmietnutie ponúknutého 
predkupného práva obce Banská 
Belá na nehnuteľnosť –    pozemok 
o výmere 38 690 m2 (lesy).

Po interpeláciách a dopytoch 
poslancov primátor mesta zasad-
nutie ukončil. 

ŠN

Mimoriadne zasadnutie MsZ

Polícia informuje 

Nález munície

Dňa 02. 06. 2010 v čase o 12: 30 
hod. telefonicky oznámil na OO 
PZ Banská Štiavnica pán P.V., trv. 
bytom Banská Štiavnica, Ul. Uči-
teľská, že v dome na Ul. 8. mája, 
Banská Štiavnica našiel muníciu 
z roku 1979, a to útočný granát 
ruskej výroby.
Krádež BMV

Dňa 04. 06. 2010 neznámy pá-
chateľ odcudzil z uzamknutej dvoj-
garáže rodinného domu na Ul. Pod 
Kalváriou Banskej Štiavnici OMV 
zn. BMW X6, šedej metalízy, čím 
spôsobil škodu majiteľovi OMV 
pánovi P.N. trv. bytom Banská 
Štiavnica, Ul. Pod kalváriou, Ban-
ská Štiavnica vo výške  76800,- €. 
Týmto sa dopustil zločinu „ Krá-
dež“ podľa § 212 ods. 2 písm. a, 
ods. 4 písm. a Trestného zákona, za 
čo mu hrozí trest odňatia slobody 
viac ako 3 roky. Akékoľvek infor-
mácie volajte na číslo 158.
Krádež do vozidla

Dňa 05. 06. 2010 sa neznámy 
páchateľ  vlámal do nákladného 
motorového vozidla zn. Fiat Du-
cato 2,8 JTD, ktoré bolo odstavené 
v Banskej Štiavnici na Ul. Pod Kal-
váriou na okraji vozovky. Z uvede-
ného vozidla odcudzil 1 ks kladivo 
zn. Makita, 1 ks lisovacie kliešte zn. 
Rems, 1 ks vŕtačka zn. Hilt, 2 ks 
zváračku na eko. plast  s príslušen-
stvom, čím spôsobil celkovú škodu 
majiteľovi P. S, bytom Banská Štiav-
nica, Ul. Pod Kalváriou vo výške 
4650,- €. Týmto sa dopustil zločinu 
„ Krádež“ podľa § 212 ods. 2 písm. 
a, ods. 3 písm. b Trestného zákona, 
za čo mu hrozí trest odňatia slobo-
dy do  3 rok. Akékoľvek informácie 
volajte na číslo 158.
Nevyplatenie mzdy

Dňa 7.6.2010 bolo začaté trestné 
stíhanie pre prečin „ Nevyplatenie 
mzdy a odstupného“ podľa § 214 
ods. 1 Tr. zákona, nakoľko páchateľ 
ako fyzická osoba podnikajúca pod 
menom J.K. so sídlom Trenčianska 
Teplá, Ul. Duboveckého, ktorá bola 
zamestnávateľom poškodeného I.J, 
bytom Banská Štiavnica, Ul. Ob-
rancov mieru, tomuto v rozpore 
s pracovnou zmluvou nevyplatil 
mzdu za mesiac november 2009 a 
december 2009, v deň ich splatnos-
ti, čím mu spôsobil škodu vo výške 
1161,38,-€. Za uvedený skutok hro-
zí páchateľom trest odňatia slobody 
vo výške do 3 rokov. 

plk. JUDr. G. Volf, Riaditeľ OPP OR PZ ZH

1.str.  vo výške 12 500 € 
Tieto projekty sú hradené z euro-

fondov, uvedené sumy spolufi nan-
covania mesta budú hradené týmto 
úverom.

Ďalej budú z úveru spolufi nan-
cované: 

- Obnova objektu Rubigall (I. a II. 
etapa) vo výške 26 378 € (I. etapa) 
a 14290 € (II. etapa) – ako spolu-
fi nancovanie k poskytnutej dotácii 
Ministerstva kultúry SR, II. etapa 
bude realizovaná až po schválení 
dotácie Ministerstvom kultúry SR

- Rekonštrukcia verejného roz-
hlasu vo výške 9 669 €, dotáciu po-
skytlo Ministerstvo fi nancií SR

- Rekonštrukcia plavárne vo výš-
ke 195 987 € na ukončenie prác - za-
teplenia objektu, ako spolufi nanco-

vanie rekonštrukcie, na ktorú bola 
poskytnutá dotácia Ministerstvom 
fi nancií SR vo výške 331 939 €   

Úver zahŕňa aj úverovú zmluvu 
na kúpu nehnuteľnosti, a to kúpu 
nehnuteľného majetku, pozemkov 
a haly (na Maximilián šachte) od 
Štátneho geologického ústavu D. 
Štúra, Bratislava vo výške 21 000 €. 

Splatnosť úveru je 10 rokov, me-
sačná splátka predstavuje sumu 6 
470 €. Mesto úver môže čerpať do 
30. 6. 2012, s termínom splácania 
od 25. 4. 2011. Zabezpečenie úveru 
je blankozmenkami,  ku každej jed-
nej úverovej zmluve.  Záverom tre-
ba povedať, že fi nančné prostriedky 
z úveru slúžia výlučne na zabez-
pečenie investičných akcií mesta, 
ktoré sú v štádiu rozpracovanosti 

a nie je možné z týchto fi nančných 
prostriedkov kryť bežné výdavky 
rozpočtu.

V súčasnej ekonomickej situácii 
na mestá a obce dolieha hospodár-
ska kríza, čo sa prejavuje hlavne 
tým, že výnos dane pre územnú 
samosprávu, ktorý tvorí významnú 
príjmovú položku, je výrazne níz-
ky. Mesto  Banská Štiavnica, ale aj 
iné mestá a obce  nemajú dostatok 
prostriedkov na fi nancovanie inves-
tičných akcií, a tak nové investičné 
akcie ako aj spolufi nancovanie akcií 
z eurofondov musia kryť úverový-
mi prostriedkami.  

Mgr. Nadežda Babiaková

Prednostka MsÚ

Poslanci MsZ schválili úver
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

V pondelok 7. júna 2010 prežili 
členovia Slovenského zväzu teles-
ne postihnutých príjemne a krásne 
chvíle na prechádzke prírodou na 
trase Arbotétum, dolná odboč-
ka Kolpachy – Halčianska jazero 
cca 8 km. Prechádzky za pekného 
počasia sa zúčastnilo 41 členov a 
všetci s podujatím boli nanajvýš 
spokojní. Prechádzku absolvo-
vali aj 80-nici, na čele s p. Cilkou 
Andrášekovou. Cestou v jednot-
livých zvláštnostiach, stavbách, 
príhodách z minulosti, vzácnych 
drevinách pohotovo a so šarmom 
informoval p. Ján Osvald, za čo mu 
patrí poďakovanie od všetkých prí-
tomných. Na záver strávili turisti 
chvíle oddychu pri výbornej klo-
báse, káve pivku v občerstvení „U 
krokodíla“. Za výbornú kuchyňu a 
milú obsluhu s úsmevom ďakujú 
členovia SZTP rodine Kaudovej.

V utorok 8. júna 2010 sa usku-

točnil  rekondičný zájazd 80 členov 
SZTP do Podhájskej. Celý zájazd, 
niekoľkohodinový pobyt v slanej 
vode i počasie sa nadmieru vyda-
rilo, a tak nám zostali spomienky 

na príjemne prežitý deň, spolu s 
utlmením bolestí našich opotrebo-
vaných kĺbov.

Ivan Madara, predseda OC SZTP BŠ  

Prechádzka prírodou

Pred koncom škol.roka, ako kaž-
doročne, sa v Centre voľného času 
v B.Štiavnici vyhodnocovalo - po 
ukončení všetkých okresných kôl 
súťaží a olympiád, ktorých vyhla-
sovateľom je ministerstvo školstva.  
Olympiády a športové súťaže  majú  
postupnosť až na celoslovenské kolá 
a tí najšikovnejší majú  možnosť 
navštíviť rôzne krajiny sveta.

V  okrese  za škol.rok 2009/2010 
CVČ v spolupráci so ZŠ, SKŠ, ZUŠ 
a  SŠ  sa zorganizovalo 54 OK sú-
ťaží a predmetových olympiád, z 
toho 11 OK športových súťaží pre 
žiakov SŠ.

Poradie škôl (počet víťazstiev 1. – 

3. miesto + v predmetových olym-
piádach aj počet úspešných rieši-
teľov v jednotlivých kategóriách) : 
Tieto čísla nevyjadrujú ale všetko, 
o čo v súťažiach ide. Na ZŠ sú žia-
ci nadaní, talentovaní, ktorí práve 
tvoria súčet týchto čísel. 

V našom okrese máme  vyni-

kajúcich žiakov, super deti, ktoré 
sa mi nedajú všetky spomenúť v 
jednom článku. Každá ZŠ si ich 
určite ocení, a za všetkými týmito 
úspechmi žiakov stoja  aj  rodičia a 
učitelia, ktorým touto cestou patrí 
poďakovanie.

Za CVČ Mgr.J.Machilová

Vyhodnotenie okresných kôl súťaží a olympiád ZŠ v okrese

ŠKOLA Počet víťazstiev v predmeto-

vých olympiádach

Počet víťazstiev v športových súťažiach

ZŠ J.Horáka 37 19

ZŠ J.Kollára 26 31

SKŠ 22 7

ZŠ s MŠ Sv.Anton 16 12

B.Belá 13 28

Št.Bane 5 17

Budík, nástenné hodiny, ná-
ramkové hodinky, autíčko, bábi-
ka, hovoriace zvieratká... to je len 
časť vecí, v ktorých denne použí-
vame rôzne typy batérii. Použí-
vame a potom? Batérie nepatria 
do „obyčajného“ koša. Nakoľko 
obsahujú jedovaté ťažké kovy, je 
potrebné ich špeciálne spracova-
nie. V Banskej Štiavnici ich mô-
žete odovzdať na Zbernom dvore 
(areál Technických služieb pri 
železničnej stanici). Druháci zo 
ZŠ J. Kollára v Banskej Štiavnici 
so svojou triednou Mgr. Ivankou 
Kabinovou – Kopalovou zbiera-
jú už druhý rok použité batérie 
priamo v triede. V 2.A umiestne-
ná škatuľa sa aj počas tohto roka 
postupne napĺňala, deti si na ňu 
zvykli. V júni dosiahla hmotnosť 
takmer 3 kg, ktoré sme odovzdali 
v Zbernom dvore. Koľko ďalších 
tried je v Banskej Štiavnici? Koľ-
ko takéhoto odpadu končí v ko-
munálnom odpade? 

Zuzana Gallayová

Deň otcov je vzácnou príležitos-
ťou na zamyslenie sa nad tajom-
stvom nášho bytia, nad vznikom, 
trvaním a fi nalitou života. 

Otec je rovnako ako matka no-
siteľom života. Úloha otca v rodine 
aj v spoločnosti je rovnako pevná 
a ohybná, nenahraditeľná ako živý 
vzor, nasledovaniahodný ideál, 
múdrosť stelesnená v skúsenosti, 
nadhľade, vízii. Rola otca stelesňu-
je hĺbku pochopenia, porozumenia 

sveta a procesov v ňom prebieha-
júcich, rovnoznačných cností ako 
spoľahlivosť, odvaha, statočnosť a 
čestnosť. Mužská rola je príkladom 
a modelom pre deti tak v bežných, 
ako aj v náročných životných situ-
áciách. 

Želáme vám, milí otcovia a sta-
rí otcovia, aby vaše skúsenosti a 
ľudské vlastnosti boli kompasom 
pre vašich blízkych v zložitostiach 
tohto sveta a aby ste v ich očiach 

a srdciach čítali pochopenia, vďač-
nosť a lásku. 

„ Otecko náš dobrý milý, 
dnes máš sviatok, veľký deň. 
prajeme ti v tejto chvíli
nech nepoznáš smútku tieň.
Nech táto chvíľa trvá večne
prajeme vám zo srdca. 
Za ruku držíme Vás nežne, 
cítime, že je horúca.“ 

Výbor Živeny

18. júna - Deň otcov

Nebezpečný odpad na 
svojom mieste

BANSKÁ ŠTIAVNICA - MOJE RO-

DISKO 

4.5. 2010  Diana Bartošová, 
10.5. Matej Letkovič, 14.5.Vero-
nika Šemodová, 17.5. Stanislav 
Miertuš, 10.6. Katarína Chytilo-
vá, 11.6. Natan Pačesa, 12.6.Sofi a 
Ivaničová.
NA SPOLOČNÚ CESTU ŽIVOTOM 

SA VYDALI 

1.5.2010 Vladimír Mičko a 
Mária Kerestešová, 15.5. Matúš 
Malatinec a Ing. Monika Mlyn-
ková.    
NAVŽDY NÁS OPUSTILI 

9.5. 2010  Štefan Uhrecký vo 
veku 83 rokov, 10.5. Júlia Borgu-
lová vo veku 77 rokov, 10.5. Ján 
Cibrín vo veku 86 rokov, 10.5. 
Emil Glézl vo veku 89 rokov, 
15.5. Františka Mítová vo veku 
94 rokov, 24.5. Helena Mittero-
vá vo veku 81 rokov, 26.5. Ľubor 
Benčaj vo veku 59 rokov, 30.5. 
Anna Karasová vo veku 59 rokov, 
31.5. Anna Vladárová vo veku 
89 rokov, 31.5. Mária Pentíková 
vo veku  89 rokov, 8.6.Petra Kr-
košková vo veku 31 rokov, 10.6. 
Štefan Dubeň vo veku 82 rokov,  
12.6.Anna Rucschlossová vo 
veku 86 rokov, 12.6. Jozefa Tol-
lingerová vo veku 89 rokov.     

J.Simonidesová

Členovia SZTP na rekondičnom pobyte
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Sú okolnosti, ktoré človeka prive-
dú k spomienkam, nútia ho pitvať 
časy patriace nenávratnu. Mne sa to 
nedávno stalo vysoko nad mestom, 
na hrádzi Ottergundského tajchu, 
keď som pozrela na Pamätný les 
Milana Kapustu, svetoznámeho slo-
venského ekológa, ochrancu príro-
dy, ktorý už 15 rokov nie je medzi 
nami. Zahynul v Yellowstonskom 
národnom parku v USA. V týchto 
dňoch si pripomíname jeho nedoži-
té 65. narodeniny. 

Ako som tak kráčala dolu strmi-
nou, bolo mi smutno. Aj tie farebné 
a trblietavé kamienky, ktoré obyčaj-
ne sem tam zodvihnem, sa mi zda-
li dáke falošné, pohľady na mesto 
stratili svoje čaro. Ostala len vidina 
čohosi, čo pripomína tajomné diaľ-
ky. Ale potom, naprv celkom slabo, 
akoby to prišlo z vesmíru, a potom 
silnejšie a silnejšie sa ma zmocnil 
pocit, akoby som všetko opäť videla 
sťa na celuloidovom páse. Milana 
ako mladíka, derúceho študentské 
topánky na dlažobných kockách 
Trojice, keď s Jurajom Weinczile-
rom (neskôr vynikajúcim kamera-
manom horských fi lmov o Tatrách 
a iných horstvách) dennodenne nie-
koľkokrát stúpali na privát hore Pod 
Červenú studňu do Lackovej krčmy, 
mimochodom tiež rodného domu 
Deža Hofmana, prvého fotografa 

Beatles. A ja som na nich hľadela 
z výšky prvého poschodia domu 
číslo 197/II. a obzerala ich zelené 
uniformy. Celé štyri roky. Obaja už  
teraz hľadia na mňa zo svojho Envi-
roOlympu, tam kdesi hore... Potom 
som ho videla ako pracovníka  SAV 
Ústavu experimentálnej biológie a 
ekológie, ako šťastného mladožená-
ča mojej susedky a priateľky Evky, 
otca Mareka a potom Veroniky, ako 
prvého riaditeľa CHKO, ako zakla-
dateľa tradície výstav na Slovensku 
Ochrana prírody v karikatúre, ako 
poľovníka, ochrancu prírody i nad-
šeného turistu. Ako publicistu a 
autora množstva odborných člán-
kov, prvého tlačou vydaného sprie-
vodcu po Žile Terézia, na ktorom 
som mala ako ilustrátorka aj ja česť 
spolupracovať, no predovšetkým 
ho vidím ako priateľského člove-
ka a nenapraviteľného optimistu. 
Zhmotnený sen...

Opantal ma akýsi pračudesný po-
cit, keď som si potom doma listovala 
v starých periodikách i diplomovej 
práci jednej mladej Štiavničanky, 
pre ktorú sa táto osobnosť stala dip-
lomovou témou... trklo ma. Milan, 
veď Ty si už „témou“.  Tvoj život sa 
odvíjal prirýchlo a bohato. Bolo to 
však iné bohatstvo, než dnes uznáva 
väčšina mojich súputníkov. Našiel 
si kľúč k naplneniu života krásou, 

láskou k rodine, starým veciam, v 
tesnom zomknutí s prírodou, kra-
jinou, od ktorej sa ľudstvo čoraz 
viac odtrháva. A Ty si si to medzi 
prvými uvedomil. Uvedomoval si si 
aj obete, ktoré na ceste  k pravému 
poslaniu života  musí ľudstvo i člo-
vek ako jeho súčasť priniesť. A bol 
si neúnavný. Akoby si chvíľami cítil, 
ako Ti svet a jeho „istoty“ unikajú 
pomedzi prsty ako zrnká ryže, či 
piesku. Trpel si nadbytkom nespo-
kojnosti a ten bol hnacím mecha-
nizmom všetkých Tvojich aktivít. 
Dnes to už vieme všetci.

Milan dokázal vytvárať vzťahy, 
dávať veciam dynamiku. Chápal sú-
vislosti. Mal schopnosť narovnávať 
podstatu, pokrčenú frázami a klišé. 
Mal ešte mnoho plánov a snov. No 
len jeden sa mu splnil bezozbytku. 
Vrátiť sa do najkrajšieho kúta na 
svete, Yelowstonu v Skalistých ho-
rách. Vrátil sa do neho, aby ho tam 
dosníval. A my tu doma sme nadlho 
posmutneli. Je tomu už 15 rokov ! 
Verím však, že les nad Štiavnicou, 
ktorý nesie jeho meno, bude rásť a 
mocnieť, ako jeho neúnavná činoro-
dosť a že ho ani víchrice ani choroby 
nezničia. To je však už len na nás.

Milan Kapusta sa stal jedným z 
najvýznamnejších ekológov, ktoré-
ho si ctia nielen v celej Európe, ale i 
na americkom, africkom i ázijskom 

kontinente. Na jeho počesť sa v rám-
ci programu Glofal Releaf nielen na 
Slovensku vysadilo státisíce strom-
čekov, ale stromčeky s jeho menom 
sa sadia aj v Amerike a Afrike.

A my, Štiavničania, mu môžeme 
ďakovať ešte aj za to, že dnes tu má 
sídlo správa Chránenej krajinnej 
oblasti Štiavnické vrchy, ktorej bol 
otcom i matkou, že tu pre turistov 
vznikli prvé náučné chodníky, že 
ochrana prírody a krajiny je pre 
mnohých z nás prioritou nielen vo 
verbálnej oblasti, že.... a mohla by 
som menovať ďalej a ďalej. Preto len 
jednoduché ĎAKUJEME, MILAN. 

Každý má svoju pyramídu hod-
nôt. Na vrchole tej jeho trónila 
láska k prírode, k horám. Preto 
sme si rozumeli. Ona ho motivo-
vala, posúvala dopredu. Ako kedysi 
dávno, pradávno, keď bolo všetko 
oveľa jednoduchšie, ale i drsnejšie. 
Bol človek a príroda. Áno, je i dnes. 
Príroda i človek. Človek na rozdiel 
od nej môže robiť dobre alebo zle. 
Príroda jednoducho je a sem - tam 
nám ukáže svoju silu. Cesta k nej je 
často zarúbaná a často za to môže-
me sami. No ten, čo chce a vie ako, 
cestu k nej skôr či neskôr nájde. Ako 
Milan Kapusta

Česť jeho nehynúcej pamiatky !

Oľga Kuchtová

Spomienka na Milana Kapustu

DETVA - dva týždne ubehli ako 
voda a víťazné kolektívy mladých 
požiarnikov zo všetkých okresov 
Banskobystrického kraja pricesto-
vali do miesta konania Krajského 
kola hry Plameň 2010, ktoré sa 
uskutočnilo v sobotu 05. júna 2010 
na štadióne MFK Detva.  Organi-
zátori podujatia prípravné práce 
zvládli, a tak presne podľa rám-
cového programu o 09,00. hod. 
veliteľ súťaže Peter Turňa svojím 
hlásením predsedovi Krajského 
výboru DPO prof. Ing. Antono-
vi Osvaldovi, CSc., otvoril súťaž 
kolektívov mladých požiarnikov.  
Územný výbor DPO Žiar nad Hro-
nom reprezentovali dva kolektívy, 
ktoré zvíťazili v územnom kole vo 
Sv. Antone, a to v kategórii dievčat 
Sv. Anton a v kategórii chlapcov 
Kremnica.  Po slávnostnom otvo-

rení začala samotná súťaž, kde na 
disciplínu požiarny útok CTIF na-
stúpili dievčatá a na štafetu 400 m s 
prekážkami nastúpili chlapci. Obe 
disciplíny sa bežali na dva pokusy, 
kde po absolvovaní oboch disciplín 
víťazné kolektívy postupujú na 
Celoštátne kolo hry Plameň 2010, 
ktoré sa bude konať v dňoch 09.-
10. júla 2010 v Turčianskych Tepli-
ciach.  Treťou disciplínou, ktorá sa 
hodnotí samostatne, bol požiarny 
útok s vodou, najväčšia to radosť 
mladých hasičov.

Je dobojované, je koniec.  Všetky 
kolektívy ako i rozhodcovia presne 
o 14,00 hod. nastúpili na celkové 
vyhodnotenie Krajského kola hry 
Plameň 2010.  Prvou vyhodnote-
nou disciplínou je požiarny útok s 
vodou, kde v kategórii dievčatá sa 
na 3. mieste umiestnil časom 36,75 

s. DHZ Svätý Anton. V postupo-
vých disciplínach požiarny útok 
CTIF a štafeta na 400 m s prekáž-
kami sa v kategórii chlapci na 2. 
mieste umiestnil DHZ Kremnica 
(ZH) 118,99.  V kategórii dievčat sa 
víťazom, zároveň postupujúcim na 
celoštátne kolo, stal zástupca ÚzV 
Žiar nad Hronom, okresu Banská 
Štiavnica a po prvýkrát v histórii 
hasičského zboru dievčatá zo Sväté-
ho Antona, ktoré dosiahli výsledný 
súčet bodov 126,91.  Kolektív v zlo-
žení Viktória Luptáková, Kristína 
Židíková, Nikola Švejkovská, Niko-
la Drozdová, Diana Čunderlíková, 
Zuzana Gajdošová, Stela Beláková, 
Timea Koreňová, Veronika Štefan-
ková a Lea Lauková (nahradila deň 
pred súťažou do nemocnice odve-
zenú Dominiku Soligovú) dosiahol 
v požiarnom útoku CTIF čas 46,41 

s. a  44,31 s., v štafete 100,04 s. a 
94,60 s. Na súťaž boli ÚzV DPO 
nominovaní aj rozhodcovia, kde na 
disciplíne požiarny útok CTIF bol 
Peter Hudec z Pitelovej, na štafete 
Anton Jusko a na požiarnom útoku 
Ján Žabenský obaja zo Sv. Antona.

Všetkým, ktorí našim dievčatám 
držali palce, všetkým, čo nás pod-
porovali, všetkým čo sa podieľali 
na príprave, patrí veľké poďakova-
nie, veľké poďakovanie patrí Obec-
nému úradu vo Sv. Antone, sta-
rostke obce Ing. Janke Koreňovej, 
ZŠ a MŠ vo Sv. Antone, p. Jozefovi 
Kopčanovi za bezpečný odvoz, ale 
hlavne všetkým rodičom, pretože 
tento rok ešte nie je koniec.

Skúste dievčatám ešte fandiť   09. 
– 10. júla 2010 v Turčianskych Tep-
liciach  !!! 

Anton Jusko

Krajské kolo hry Plameň 2010
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LETNÉ POBYTY V CHORVÁTSKU

Centrum voľného času v B. 
Štiavnici v spolupráci s CK Soren, 
organizuje počas leta pobyty pre 
deti, rodičov s deťmi  a dospelých  
v Chorvátsku -  VODICE v ter-
mínoch od 2.7. – 11.7.2010. a 9.7. 
– 18.7.2010. Bližšie informácie v 
CVČ, L. Svobodu 40, B.Štiavnica 
č.tel.: 6911626, 0907 598 567.

Pracovníci CVČ

Veľký večer LDO

Základná umelecká škola Vás 
pozýva na Veľký večer LDO dňa 
18.6.2010 v kine Akademik o 16 
hod. Divadelné predstavenia: Na 
vyučovaní – 2.ročník I. st., Stroj 
času – 4.roč. I. st., Supertajne zapí-
sané – 1.roč. II.st. Umelecké pred-
nesy: Pretekár v džínsoch – Martin 
Herian, Voda a mydlo – Dominika 
Petrikovičová, Had, mačka a psík – 
Paulínka Luptáková. Programom 
sprevádza: Janka Szendreiová. 

Športový deň

Základná organizácia a OC 
SZTP oznamuje svojim členom a 
priaznivcom, že dňa 21. júna 2010 
(pondelok) sa uskutoční na futba-
lovom štadióne Sitno Banská Štiav-
nica „Športový deň – III. ročník. 
Začiatok o 10. hod. Disciplíny – 
streľba z malorážky, hod granátom, 
šípky, hod do plechovice, kop na 
bránu. Prezentácia pred pretekmi 
do 10. hod. Po skončení pretekov 
nasleduje tombola. O občerstvenie 
je postarané, podávať sa bude vý-
borný guláš. Na vašu účasť sa tešia 
usporiadatelia.

Upozorňujeme členov SZTP, 
ktorí sa prihlásili na 7-dňový re-
kondičný pobyt v novembri do Tur-
čianskych Teplíc, že je bezpodmie-
nečne potrebné, aby do konca júna 
v kancelárii zväzu uhradili 50% z 
celkového poplatku, t.j. 30 €. 

Ivan Madara, predseda OC SZTP BŠ

Pozvánka na stretnutie baníkov 

Dňa 25. júna 2010 sa bude konať 
pravidelné stretnutie baníkov a ich 
priateľov o 16,00 hod. v baníckej 
krčme u pána Karabellyho. Na vašu 
účasť sa tešia usporiadatelia. S po-
zdravom Zdar Boh. 

Poďakovanie

Vážení voliči, chcela by som sa 
Vám srdečne  poďakovať v mene 
strany Sloboda a Solidarita za všet-
ky hlasy pre náš okres Banská Štiav-
nica.

Miriam Ďuricová, okresný reprezentant 

SaS, e-mail: bstiavnica@strana-sas.sk

Poďakovanie voličom

Vážení spoluobčania! Dňa 12. 
júna, v deň parlamentných volieb, 
sme rozhodovali na celom Sloven-
sku o ďalšom našom osude v nasle-
dujúcich 4 rokoch. V tejto súvislosti 
sa chcem poďakovať všetkým, ktorí 
pristúpili ku volebným urnám, ale 
najmä tým, ktorí odovzdali svoj 
hlas kandidátom na poslancov NR 
SR za SMER – SD. Títo poslanci 
dostali suverénne najviac hlasov 
vo všetkých volebných okrskoch 
nášho okresu, čo sa v konečnom 
dôsledku prejavilo aj tým, že kandi-
dáti za stranu SMER – SD v našom 
okrese získali až 40,47 % hlasov, 
kým druhá strana v poradí SDKÚ 
– DS len 13,86 %. Všetci tí, ktorí v 
našom okrese odovzdali svoj hlas 
kandidátom strany SMER – SD, 
vyjadrili svoju vďačnosť aj terajšej 

vláde, kde má dominantné postave-
nie práve táto strana, ktorá svojím 
zasadnutím v Banskej Štiavnici dňa 
3. 9. 2008 prijala zásadné uznesenie 
k ďalšiemu rozvoju nášho okresu, 
ktorého plnenie vidíme na každom 
kroku. Takže, vážení spoluobčania, 
ešte raz úprimná vďaka, že ste pre-
javili svoju vďačnosť i vieru voči 
strane SMER – SD!

Ing. Marián Zimmermann 

predseda okresnej organizácie SMER-SD

Keď ten, 
koho človek 
naozaj ľúbi, 
odíde navždy, 
neexistuje spô-
sob ako sa vyrovnať so žiaľom 
a bolesťou. Dňa 18.6.2010 si 
pripomíname smutné 2. vý-
ročie, keď sa navždy zastavilo 
šľachetné srdce nášho drahé-
ho manžela, tatka a dedka 
Petra Pačesu. Nech zostane 
v srdciach všetkých, ktorí ho 
poznali a mali radi, taký aký 
bol pre nás. Budeme naňho 
spomínať, pretože nemôžeme 
inak. Manželka, syn s rodi-
nou a vnúčatá.

„Kto žil v srd-
ciach tých, kto-
rých opustil, ten 
nezomrel.“

Dňa 21.6.2010 
uplynie dlhých 30 rokov, keď 
zomrel Ľudovít Debnár. S 
úctou a láskou spomína man-
želka, dcéry Beáta so synom a 
Ľudmila s rodinou.

Čas plynie 
a nevráti to 
najdrahšie, čo 
vzal, zostali na 
Teba len pekné 
spomienky a v 
ubolených srdciach nevýslov-
ný žiaľ.

Dňa 20.6.2010 uplynú tri 
roky, čo nás navždy opustil 
náš drahý 

Ing. Jozef HERČKO
Tí, čo ste ho poznali a mali 

radi, venujte mu s nami tichú 
spomienku. Smútiaca rodina

Vladimír Poprac ml. 40 
ročný

V sobotu 12.6.2010 oslá-
vil svoju 40-tku inšp. DPO 
Vladimír Poprac ml. V Dob-
rovoľnom hasičskom zbore v 
Banskej Štiavnici je členom 
od roku 1985. Začínal už ako 
8 ročný súťažiť v družstve 
Plameniakov, neskôr ako do-
rastenec a nakoniec v druž-
stve mužov. Vypracoval sa 
na vynikajúceho športovca či 
už v súťažiach  jednotlivcov, 
alebo v hasičských súťažiach 
družstiev. Ako profesionálny 
hasič takisto dosahoval vyni-
kajúce úspechy v športových 
disciplínach. Vypomáhal 
nám aj pri nacvičovaní už 
ďalšej  generácie Plamenia-
kov. Výbor Dobrovoľného ha-
sičského zboru ako aj ostatní 
členovia srdečne ďakujú za 
doterajšiu prácu v našom ha-
sičskom zbore ako aj za spon-
zorovanie a blahoželajú mu k 
jeho narodeninám s prianím 
dobrého zdravia, úspechov v 
práci a rodinnej pohody. 

Výbor DHZ

OZNAMY

Oznamy

Bývali sme pod Klingerom, v 
baníckych bytovkách a bolo náš 
29 detí, ktoré spolu chodili do 
školy, na čučoriedky, hríby, raž-
die, alebo kúpať sa na Klinger, 
chalani nás baby naučili bicyk-
lovať, liezť po stromoch. Boli to 
detské roky. Potom sme dospeli a 
rozleteli sa do sveta. S niektorými 
sme sa aj stretávali v meste, ale s 
mnohými iba pri smútočných ak-
ciách. Tak to bolo aj v stredu, keď 
som sa dozvedela, že popoludní 
má pohreb ďalšia naša kama-
rátka z detstva, Anka Karasová, 
vždy milá a utiahnutá. Keď sme 
sa stretli pri jej rakve, ani jed-
no oko neostalo suché. Hlavou 
mnohým istotne prebehli preži-
té roky s ňou, na jednom dvore, 
a teraz sa s ňou, iba 59-ročnou, 
musíme navždy rozlúčiť. Ale 
viem, že aj keď odišla tam, odkiaľ 
niet návratu, budeme na Anku 
spomínať vždy len v v dobrom. 
Odpočívaj v pokoji.

E.U.

Spomíname na časy 
mladosti...

Dňa 25. mája náš Klub dô-
chodcov v Štefultove spolu s KD 
B. Štiavnica navštívil najkrajšiu 
historickú pamiatku Slovenska 
Krásnu Hôrku. V ten deň ako na 
objednávku bolo krásne počasie. 
Cestou sme obdivovali nádhernú 
prírodu stredovýchodnej časti 
Slovenska. Hrad Krásna hôrka 
priblížil wnám na dejiny Slo-
venska spojené s menom rodiny 
Andrášiovcom. Mali sme čo ob-
divovať a byť hrdí, že všetko sa 
to zachovalo do dnešného dňa. 
Návšteva pamätníkov spojených 
s rodom Andrášiovcov pokra-
čovala v kaštieli Betliar. Je tam 
výstava  umeleckých diel, galé-
ria obrazov tej doby. Boli sme 
unesení ohromnou zachovalou 
zbierkou umeleckých diel. Do-
jem z návštevy bol neopísateľný. 
Ďakujeme organizátorom tohto 
zájazdu.

Ľ. Šebeňová, KD Štefultov   

KD na zájazde

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

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

V dňoch 24. 05. a 25. 05. 2010 sa 
konali na ÚzS SČK v Banskej Štiav-
nici územné kolá súťaže družstiev 
mladých zdravotníkov I. a II. stup-
ňa základných škôl a družstiev prvej 
pomoci mládeže stredných škôl.

24. 05. 2010 sa súťažilo DPP. M 
zúčastnili štyri družstvá z nasledov-
ných škôl:

Gymnázium A. Kmeťa
Stredná odborná škola obchodu 

a služieb
Spojená katolícka škola
Stredná odborná škola lesnícka.
Súťaž prebiehala na troch stano-

vištiach: na prvom bola resuscitácia ,
na druhom boli tri poranenia: 

vnútorné krvácanie do brušnej du-
tiny, podvrtnutý členok a hystéria,

na treťom stanovišti boli porane-
nia: srdcový a epileptický záchvat.

Všetci členovia družstiev písali 
test z vedomostí o ČK a ČP. Porane-
nia boli nasimulované na fi guran-
toch, ktorí situácie výborne priblížili 
súťažiacim, čo bolo veľmi zaujímavé 
a skoro až reálne. 
Umiestnenie družstiev bolo nasle-

dovné:

1. Spojená katolícka škola
2. Stredná odborná škola obcho-

du a služieb
3. Gymnázium A. Kmeťa

4. Stredná odborná škola lesníc-
ka

25. 05. 2010 sa na súťaži DMZ I. a 
II. stupňa zúčastnilo 9 družstiev zo 
šiestich základných škôl:

Spojená cirkevná škola Banská 
Štiavnica

ZŠ Svätý Anton
ZS J. Horáka Banská Štiavnica
ZŠ Štiavnické Bane
J. Kollára Banská Štiavnica
ZŠ Banská Belá
Pre prvý stupeň súťaž prebiehala 

na troch stanovištiach s nasledov-
nými poraneniami:

- Krvácanie z nosa, vyvrtnutý čle-
nok a resuscitácia

Pre druhý stupeň boli štyri stano-
vištia s nasledovnými poraneniami:

- Rezná rana s úlomkami skla v 
dlani, tržná rana na pravom pred-
laktí, otvorená zlomenina ľavého 
predkolenia, resuscitácia. 

Všetky družstvá písali testy o ve-
domostiach z prvej pomoci a, dar-
covstve krvi a o ČK a ČP. Podobne 
ako pri DMZ boli všetky  poranenia 
nasimulované na fi gurantoch, ktorí 
svoje úlohy zvládli výborne aj s ku-
som hereckého talentu. 

Umiestnenie družstiev bolo na-
sledovné:

DMZ I. stupeň:

1. ZŠ J. Horáka Banská Štiavnica
2. ZŠ Banská Belá
3. ZŠ Štiavnické Bane
DMZ II. stupeň:
1. ZŠ J. Horáka Banská Štiavnica
2. Spojená cirkevná škola Banská 

Štiavnica
3. ZŠ Svätý Anton
4. ZŠ Banská Belá
5. ZŠ Štiavnické Bane
6. ZŠ J. Kollára Banská Štiavnica
Všetkým súťažiacim, fi gurantom 

bolo poskytnuté občerstvenie, boli 
im odovzdané vecné ceny, a to vďa-
ka sponzorom, ktorí boli ochotní 
prispieť. Ďakujeme všetkým. Tento 
rok sa do súťaže zapojili po dlhom 
čase dve ZŠ školy a dve stredné ško-
ly, čo nasvedčuje tomu, že záujem 
o prvú pomoc zo strany škôl opäť 
rastie. 

Ďakujem vedeniu všetkých zú-
častnených škôl, že umožnili žia-
kom sa zúčastniť takejto súťaže, na 
ktorej si precvičili podávanie prvej 
pomoci v rôznych situáciách, peda-
gógom,  ktorí žiakov pripravovali, 
ako aj samotným žiakom, fi guran-
tom, rozhodcom.

Verím, že aj na budúci rok sa v ta-
komto hojnom počte stretneme. ak 
nie aj vo väčšom. 

Katarína Senciová , Riaditeľka ÚzS SČK 

Územné kolo súťaže v podávaní prvej 
pomoci základných a stredných škôl

Dňa 15. júna 2010 o 10.oo hodine 
sa v priestoroch SOŠ, E. M. Šoltéso-
vej 5, Banská Štiavnica uskutočnilo 
Slávnostné odovzdávanie čestného 
názvu školy:  Stredná odborná ško-
la Ľudovíta Greinera. 

Za slávnostného zvuku lesných 
rohov prevzala riaditeľka školy Ing. 
Andrea Bednářová z rúk generál-
neho riaditeľa sekcie regionálneho 
školstva MŠ SR PaedDr. Petra Jurá-
ša čestný názov školy. 

Slávnostnými príhovormi potom 
škole poprial všetko dobré pred-
nosta Krajského školského úradu 
v Banskej Bystrici RNDr. Ladislav 
Topoľský, zástupkyňa BBSK za od-
bor vzdelávania a ľudských zdrojov 
RNDr. Terézia Ondrušíková, zá-
stupca primátora Banskej Štiavnice 
Ing. Juraj Čabák a Ing. Ján Koval-
čík, CSc. 

Hostia vo svojich príhovoroch 

vyzdvihli zámer a poslanie našej 
školy a ocenili naše aktivity. 

Ľudovít Greiner - významná 
historická osobnosť je jedným zo 
zakladateľov systematického lesné-
ho hospodárstva na území dnešnej 
Slovenskej republiky.  Svojím ži-
votným dielom a činmi prispel k 
rozvoju vzdelanosti lesných robot-
níkov, pokroku v lesníckej vede, 

šíreniu myšlienok humanizmu a 
ekológie. Jeho myšlienky sú aktu-
álne dodnes a majú priamy vzťah k 
zameraniu našej školy – SOŠ, E. M. 
Šoltésovej 5, v Banskej Štiavnici. 

Udelenie čestného názvu je pre 
nás okrem pocty aj záväzkom naďa-
lej vychovávať a vzdelávať zručných 
odborníkov pre lesnícku prax. Lesu 
zdar! SOŠ BŠ

Pocta škole, ktorá pomáha hore prežiť
Prenajmeme skladové/ob- 

chodné priestory, 70m2 v cene 
4,50€/m2 + energie, tel.č.: 0905 
581 866

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

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

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

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

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

Predám slnečný 3-izbový byt  
s balkónom na Križovatke. Vý-
hodná poloha, 6.poschodie. Veľ-
mi dobrý stav, plastové okná, 
bezpečnostné dvere, podlahy, 
sanované jadro. Rozloha: 64m2. 
Cena: € 39.000,-. Tel.č.: 045/ 692 
18 31, 0908 564 218

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

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

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

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

Vezmem do prenájmu na mi- 
nimálne 1 rok celoročne obýva-
teľný dom v Banskej Štiavnici, 
alebo väčší byt (nie na sídlisku). 
Tel. 0918 638 675

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

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

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

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

Slávnostné odovzdávanie čestného názvu školy
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Viac info: Mestský úrad, oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, info: tel.č.:045/290 9009 kultura2@banskastiavnica.sk

Sobota 19.6. 

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

Štvrtok 24.6.

MILÝ JOHN
USA, 2010, 105 min.MP 12,Vstupné: 2 eurá, Začiatok premietania: 
18:30 hod.
Na pláži sa stretnú úplne náhodou – John prišiel relaxovať od bojovej 
vravy a službe vlasti, Savannah ako študentka plná ideálov užívať prázd-
niny. Leto praje netradičným párom, po dvoch týždňoch sa už John so 
Savannah nadobro milujú a len povinnosti ich od seba odtŕhajú. A tu sa 
z letnej romance stáva každodenná dráma skúšajúca ich narýchlo vybu-
dovaný vzťah. Prežije John každý ďalší deň v akcii – a Savannah čakanie 
na jeho listy zo zahraničia? A majú vôbec šancu byť ešte spolu?

V hlavných úlohách Channing Tatum a Amanda Seyfried.

BUDENIE SITNIANSKYCH RYTIEROV 26.6. POČÚVADLO 12:00

ŠTIAVNICKÝ HUDOBNÝ TAJCH 26.6. AMFITEÁTER 19:30

V sobotu ráno začínal organizač-
ný zhon Túlavej labky. Blížila sa de-
siata hodina a na Hornú Roveň za-
čali prichádzať prvé autá, z ktorých 
vyskakovali štvornohí chlpáči, plní 
nadšenia z ďalších a ďalších pobe-
hujúcich chlpáčov na okolí. Každý 
účastník bol zvedavý na prvotnú 
reakciu svojho psieho kamaráta, ale 
všetci chlpáči boli špičkoví. Zišli sa 
ľudia z celého Slovenska, na naše 
počudovanie viac Neštiavničanov 
ako domácich. Zo psíkov sa stretli 
čičavy, labradory, rôzne krížence, 
írske setre, jazvečíkovia, vlčiaci a 
najväčším bol kríženec dogy s pri-
meraným menom Džambo. Všetci 
psi cítili, že je to akcia o nich a pre 
nich. 

Pripravená bola takmer 18 km 
trasa, ktorá viedla začínajúc Hor-
nou Rovňou cez Paradajs, Tanád, 
Kanderku až na Bakomi a späť na 

Hornú Roveň. Náročnosti túry 
pridávalo aj slnko, ktoré pražilo na 
plné obrátky. Mnohí trekkeri celú 
trasu nezvládli a ukončili trasu v 
polovici, či v trištvrťke. Na dobrej 
atmosfére, ktorá vládla celý deň, 
to ale naubralo. Asi každý sa ko-
chal krásou Štiavnických vrchov. 
Na každého zúčastneného čakal v 
cieli guláš a občerstvenie. Na pr-
vých miestach v kategórii ženy sa 
umiestnili:

1. Kristína Macková s beaglom 
Bubom

2. Katarína Kopálová s labrado-
rom Ibbym

3. Kristína Kovačičová s krížen-
com Olivom

v kategórii muži:
1. Anton Hojný s vlčiakom Ne-

rom
2. Adam Škopp s čivavou Har-

rym

3. Mário Burian s kríženkou 
Darmou

Určite budeme ešte športovú 
akciu tohto typu organizovať aj v 
budúcnosti a už teraz sa tešíme na 
vašu účasť. Fotodokumentáciu z 
akcie nájdete na stránke www.tu-
lavalabka.sk Nakoniec by sme radi 
poďakovali sponzorom, bez ktorých 
by sme minidogtrekking nemohli 

zorganizovať na takej úrovni. 
Ďakujeme : Combin, s.r.o., Pi-

vovar STEIGER a.s., Magic Com-
puters, s.r.o., Allcom, s.r.o., Obec 
Štiavnické Bane, Wörwag Pharma 
Slovensko, Hydrocorp a.s. Bratisla-
va, EQE, s.r.o. Bratislava, Chovo-
produkt – K. Petáková, Kvetinár-
stvo – Z. Sásiková.

RNDr. Viktória Michalská

Ako psy s ľuďmi turistikovali
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Majitelia so svojimi miláčikmi v akcii
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Zdravoveda

Škoda, že len miestnosť. Program 
to bol hodný veľkej sály, aká sa nám 
v mysliach vybaví v spojitosti s po-
riadnou ľudovou svadobnou veseli-
cou. I keď v predstavení, ktoré pri-
pravili pedagógovia spolu so svojimi 
zverencami, sa viacej spievalo a roz-
právalo, ako tancovalo ( išlo o pred-
stavenie speváckeho zboru a jeho 
sólistov), množstvo prítomných 
divákov silou vôle posúvalo steny 
na všetky strany, aby mohli vstú-
piť všetci, ktorí  zostali na chodbe. 
Neviem, či sa to celkom podarilo, 
no kto bol vnútri, neobanoval. Mo-
derátorka a koordinátorka celého 

programu Mgr. Irenka Chovano-
vá sprievodným slovom postupne 
odkrývala prítomným národné 
zvyklosti, ktoré sú nám známe zo 
svadobných obradov čias minulých, 
ako lúčenie sa so slobodou, príprava 
nevesty, príprava ženícha, pytačky, 
ponuky, obchody, prekáračky, odo-
bierky, svadobný obrad, čepčenie, 
veselie, ktoré boli popretkávané 
krásnymi spevmi sólistiek, sólistov 
i spoločnými spevmi žiakov ZUŠ, 
sprevádzané nástrojmi pedagógov: 
husle- M. Krnáčik, akordeón- I. Ci-
mová, klavír- I. Chovanová. Atmo-
sféru umocňovala pestrosť krojov 

/ vďaka Texasky, MŠ 1. mája/, sva-
dobná výzdoba sály, nádherný, na 
klavíri tróniaci „radostník“ z dielne 
Chovanovcov, a tiež neodmysliteľné 
slzičky, ktoré sa kde- tu nenápadne 
skotúľali z dojatých duší. Naozaj sa 
bolo na čo dívať, bolo čo počúvať a 
patrí sa za krásny zážitok i poďako-
vať. Slovami vďaky všetkým prítom-
ným, všetkým pedagógom, deťom, 
spolutvorcom, sponzorom a malou 
svadobnou hostinkou sa skončilo 
jedno vydarené, stredajšie popolud-
nie v Základnej umeleckej škole a 
mne sa ešte raz žiada napísať- ďaku-
jeme! /kk/

Ta dala mamka, ta dala dcérku
Východná relax masáž hlavy

Na úvod treba v dnešnej až 
prehnane zmodernizovanej a 
veľmi rýchlej dobe opäť zvýraz-
niť význam ručnej masáže, kto-
rá je z energetického hľadiska 
neoddeliteľnou súčasťou práce 
terapeuta. Toto prastaré umenie 
ručnej masáže hlavy, vám zaru-
čene  pomôže, aby ste nepodľahli 
stresu každodenného života a 
zároveň vám poskytne vhodnú 
liečbu všetkých možných boles-
tí a napr. aj stuhnutého svalstva 
krku a pľúc. Každý, kto sa dostal 
do zajatia stresu, sa často sťažuje, 
že v pleciach, krku a v hlave sa 
mu zhromažďuje napätie. Masáž 
hlavy vám teda logicky prinesie 
úľavu pri podobných ťažkostiach 
vášho tela. V súčasnosti je naj-
častejšou príčinou nedostatoč-
ného prúdenia krvi svalové na-
pätie spôsobené stresom. Masáž 
hlavy pomáha uvoľniť napätie, 
čím zlepšuje stav vlasov a posky-
tuje liečbu problémov spojených 
so stresom, ako sú bolesti hlavy, 
presilené oči, znižuje krvný tlak, 
posilňuje imunitu, pomáha pri 
nespavosti, celkove upokojuje, 
odstraňuje energetické bloky, je 
vhodná pri akejkoľvek nerov-
nováhe tela, nervového systému 
a samostatnej mysle. Komplet-
ným účinkom masáže hlavy je 
uvoľnenie celého nervového sys-
tému ľudskej bytosti pomocou 
ovplyvnenia a vyladenia oboch 
mozgových hemisfér bez rozlí-
šenia, či ide o ľavú, alebo pravú 
stranu, v praxi to znamená kom-
plexný teda uvoľňovací účinok. Z 
energetického hľadiska uvoľňuje 
hlavne masírované svalstvo na 
ramenách, krku a hlave. Takže 
východiská v zostave prvkov z 
rehabilitačných hmatov môžeme 
hľadať v ajurvedskej (indickej) 
masáži, v thajskej masáži a v ja-
ponskej masáži.

Jednou z najdôležitejších zlep-
šení masáže hlavy podľa ajurvéd-
ského princípu bolo zaradenie 
ajurvédského elementu vyvažo-
vania energie čakier a rozšírenie 
masáže aj o oblasť tváre a uší, čím 
sa celkový účinok masáže ešte 
viac prehĺbi.

Info a obj. na tel.č.: 0908 648 
707

Zuzana Švidroňová

Banskobystrický samospráv-
ny kraj - Pohronské osvetové 
stredisko v Žiari nad Hronom 
a obec Podhorie organizujú v 
nedeľu, 04. júla 2010, už osem-
násty ročník Pohronských 
folklórnych slávností - Podho-
rie 2010. 

Prvé folklórne slávnosti sa ko-
nali v obci Podhorie pri Banskej 
Štiavnici pred 34 rokmi, v roku 
1976 na miestnom amfi teátri. Od-
vtedy sa pravidelne usporadúvajú 
každé dva roky. Svojou dlhou his-
tóriou konania sa zapísali do pove-
domia širokej verejnosti, nakoľko 
sú jedinečným podujatím v po-
hronskom regióne, ktorý zahŕňa 
3 okresy, mestá Banskú Štiavnicu, 
Kremnicu, Žarnovicu, Novú Baňu, 
Žiar nad Hronom a obce v ich pri-

ľahlom okolí.
Opäť sa tu stretne a predstaví 

návštevníkom festivalu približne 
400 účinkujúcich - folklórne kolek-
tívy detí a dospelých, ktoré sa sna-
žia oživovať ľudové tradície ukryté 
v piesňach, tancoch, zvykoch či 
krojoch nášho ľudu. Vďaka pes-
trému sprievodnému programu si 
zaspomíname na časy slovenských 
chalúp, ľudových hier, ochutnáme 
tradičné domáce špeciality a oce-
níme zručnosť tunajších majstrov. 
Súčasťou programu budú rôzne 
výstavy napr. DARY LÁSKY (te-
matická výstavu ľudovej umeleckej 
tvorivosti, rezbári) alebo OD SRD-
CA K SRDCU (srdiečkové variácie, 
prezentácia Klubu paličkovania), 
jarmok remesiel, tvorivé dielne pre 
deti alebo súťaž mikroregiónov vo 
varení gulášu. 

Hlavný program nesie názov U 
NÁS NA JARMOKU, a po ňom 
bude nasledovať výber toho naj-
lepšieho z repertoáru domáceho 
folklórneho súboru - Podhorčan.

Pozývame aj Vás, aby ste prišli 
navštíviť tieto folklórne slávnosti, 
a spestrili si tak prvý prázdninový 
víkend tohto leta v skvelej a pria-
teľskej atmosfére priamo v srdci 
Slovenska.

Podrobnejšie informácie o hlav-
nom a sprievodných programoch 
Vám pošleme v priebehu najbliž-
ších dvoch týždňov, do 25. júna 
2010, aj s priloženým plagátom k 
podujatiu.

Anna Kmeťková

BBSK - Pohronské osvetové stredisko 

tel.: 045/6781 306

mobil: 0908 962 514

e-mail: kmetkova@osvetaziar.sk

Pohronské folklórne slávnosti

Juraj Fáber so svojimi malý-
mi tanečníkmi sa dňa 20.5.2010 
zúčastnili nakrúcania Telerána v 
Markíze. Deti ukázali svoje taneč-
né umenie počas celého živého vy-
sielania. Spolu s Jurajom v Teleráne 
bola aj trénerka Mirka Ondrejková, 
salsový tanečník Mário Kovács so 
svojimi tanečnicami. Fáber dance 
team roztancoval celé markizácke 
štúdio. Samozrejmosťou bolo, že 
robili spoločnosť pri tancovaní aj 

Máriovi. Tou-
to cestou chcel 
Juraj Fáber po-
zvať všetkých 
na Majstrovstvá 
Slovenska druž-
stiev, ktoré sa 
konali v Banskej 
Bystrici a boli 
zavŕšené Ku-
bánskou nocou.

J.F

Fáber dance team na Markíze

Streda, 9. jún , 2010, Základná umelecká škola, koncertná miestnosť

Malí tanečníci v Markíze
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IV. liga – dospelí 25.kolo:

Jupie B. Bystrica - B. Štiavnica 
4:1 (1:1), gól: 35’ Číž

Budinský V. - Kuruc, Číž, Mayer, 
Halát, Barák N., Drexler (85’ Kra-
ják), Budinský D., Lupták, Rusnák, 
(90’ Gazda), Kminiak.

Počas celého stretnutia sme boli 
domácemu mužstvu vyrovnaným 
súperom a len nepremenené gó-
lové šance nás pripravili o lepší 
výsledok.
IV. liga dohrávka 21. kolo dospelí: 

Zaslúžené víťazstvo
B. Štiavnica – Hliník/Hr. 3:2 

(3:0), góly: 14, 35’ Kminiak, 30’ 
Kminiak 11m kop

Budinský V. – Kuruc, Poprac 
(53’ Číž), Mayer, Halát, Barák, 
Drexler, Čiliak, Hanzlík P., Budin-
ský D., (67’ Hudák), Kminiak (35’ 
Lupták)

V dôležitom stretnutí pre naše 
mužstvo nám vyšiel hlavne 1. pol-
čas, v ktorom sme strelili 3 góly. V 
2. polčase hostia pridali a znížili na 

rozdiel jedného gólu, čo však z ich 
strany bolo všetko, a tak v priemer-
nom stretnutí sme si zaknihovali 3 
dôležité body v boji o záchranu. 

II. trieda dohrávka 22. kola do-
spelí:

Na záver súťaže kvalitné stret-
nutie 

B. Štiavnica „B“ – V. Lehota 1:0 
(1:0), gól: 24’ Hanzlík P.

Kraják – Halát, Hanzlík A., Žikla 
(57’ Beňadik), Drexler (83’ Ostra-
mok), Budinský D., Barák N. (63’ 
Potančok), Číž, Hanzlík P., Budin-
ský V., Dulaj (46’ Ferenčík)

Posledné stretnutie prinieslo 
svižný futbal z oboch strán. Hos-
tia prišli s predsavzatím vyhrať. 
Veď len výhra im zabezpečovala 
postup. Hrali otvorený futbal po-
čas celých 90’ a len zbrklosť pri 
zakončovaní a skvelý výkon nášho 
brankára im v tom zabránil. O vý-
sledku celého stretnutia rozhodla v 
24’ nevídaná strela z 25 m z pria-
meho kopu, keď sa zaskvel najlepší 
hráč na ihrisku Hanzlík P., a tak 
naši hráči zakončili celú sezónu 
víťazstvom v kvalitnom stretnutí s 
kvalitným súperom.
IV. liga dorast 25. kolo:

Selce – B. Štiavnica 3:0
Naši dorastenci odcestovali na 

stretnutie len 10. Po vylúčení bran-
kára a zranení našich hráčov, keď 
počet klesol pod 7, rozhodca do 2. 

polčasu mužstvá nepripustil.
II. liga SŽ a MŽ 25.kolo: SŽ – 

Detva – B.Štiavnica 4:1 (1:0), gól: 
Ducho

  
MŽ – Detva – B.Štiavnica 1:0 (1:0)

Dohrávka II. liga SŽ a MŽ 24. 
kolo hralo sa vo Zvolene. 

SŽ – B.Štiavnica – Zvolen „C“ 
0:7 (0:3)

MŽ – B.Štiavnica – Zvolen „C“ 
1:3 (1:2), gól: Glézl
Kam na futbal?

Posledné kolo súťažného roční-
ka 2009/10

IV. liga 26. kolo 18.6. (piatok) o 
17. hod. B. Štiavnica - Kalinovo 

IV. liga 26. kolo 18.6. o 17. hod. 
Št. Bane - Hajnačka 

IV. liga dorast 26. kolo 19.6. (so-
bota) o 14. hod. B. Štiavnica - Šal-
ková

II. liga SŽ a MŽ 26. kolo 12.6. o 
10 – 12.hod. B. Štiavnica - Fiľako-
vo

FUDO

ŠPORT

1.  CSM Tisovec  24  17  3  4  60:25  54
2. Baník Kalinovo 25 16 4 5 53:29 52
3. FK 34 Brusno 25 14 6 5 71:31 48
4. Bystrica - Podlavice 25 14 4 7 62:33 46
5. Štiavnické Bane 25 12 6 7 46:37 42
6. Poltár 24 11 6 7 55:37 39
7. Žiar nad Hronom 25 11 5 9 43:43 38
8. MFK Revúca 25 9 3 13 39:39 30
9. Hliník nad Hronom 25 9 1 15 46:59 28

10. Banská Štiavnica 25 6 9 10 36:53 27
11. Dolná Strehová 25 6 4 15 30:57 22
12. Veľký Blh 25 6 4 15 27:54 22
13. FC Slovan Divín 25 7 1 17 34:66 22
14. FC 98 Hajnačka 25 5 6 14 37:76 21

1.  Strojár Krupina  23  16  2  5  48:24  50
2. Hriňová 23 14 7 2 59:24 49
3. FK Šalková 23 12 8 3 54:22 44
4. Baník Veľký Krtíš 23 13 3 7 66:34 42
5. FK Jesenské 23 10 4 9 60:57 34
6. Hliník nad Hronom 24 10 0 14 52:47 30
7. Slovan Tomášovce 22 10 0 12 50:64 30
8. FK Mesta Tornaľa 24 9 3 12 37:53 30
9. Banská Štiavnica 23 9 2 12 42:52 29

10. Hodruša-Hámre 23 8 3 12 52:66 27
11. Slovan Kúpele Sliač 22 7 5 10 57:75 26
12. ŠK Selce 21 8 1 12 57:67 25
13. Poltár 22 6 3 13 39:63 21
14. Rimavská Sobota 22 4 5 13 39:64 17

Reality

Služby

Inzercia

Futbal - opäť prehra

V dňoch 28. – 30. 5. 2010 sa v 
50 m bazéne v Bratislave konala 
Veľká cena Slovenska v plávaní. Na 
medzinárodných plaveckých pre-
tekoch sa zúčastnili pretekári z 59 
plaveckých klubov zo Slovenska, 
Česka, Maďarska, Slovinska a Ra-
kúska. Medzi nimi nechýbali ani 
plavci Plaveckého klubu Banská 
Štiavnica, ktorí si viedli úspešne. 
Prinášame výsledky:  

Adamský Marián - ročník 1994

50 voľ. sp. - 27.14 36.
100 prsia - 1:12.43 23.
50 motýľ - 28.17 27.
100 motýľ - 1:04.19 25.

Tenkelová Denisa - ročník 1995

50 voľ. sp. - 28.29 15.
100 voľ. sp. - 1:01:69 24.
200 voľ. sp. - 2:15.72 21.
50 znak . 31.97 8.
100 znak - 1:08.26 11.

50 motýľ - 29.83 7.
200 poloha - 2:30.27 11.

Maruniaková Monika - ročník 

1996

100 voľ. sp . - 1:07.97 50.
50 znak - 36.81 42.
100 znak - 1:16.76 35.
200 znak  - 2:44.57 28.
50 motýľ - 33.98 60.
200 poloha - 2:41.92 33.

red

Veľká cena Slovenska v plávaní

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

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

SAŽP, Tajovského 28, 975 90  

B.Bystrica ponúka na prenájom 
dočasne prebytočné nebytové 
priestory v budove SAŽP Ka-
merhofská 26-27 B.Štiavnica, a to 
kancelárske priestory o výmere 
29,05 m2, kancelárske priestory 
o výmere 22,03 m2, kancelárske 
priestory o výmere 30,24 m2 a 
priľahlé spoločné priestory. Bližšie 

info: 045/694 95 18 - Ing. Martin 
Šinský.

Prenajmem 3-izbový byt dlho- 
dobo od 1.7.2010, tel.č.: 0903 913 
234

Predáme stavebný pozemok  
v obci Krahule. Rozloha 1 320 
m2,cena 50 Eur/m2. Tel.č.: 0908 
937 608

Prenajmem v Št. Baniach v ro- 
dinnom dome s ÚK, teplou vo-
dou, izbu cca 4 x 4 m s kúpeľňou 
WC a kuchynkou. Len zamest-
nanému a dôchodcovi s pravi-
delným príjmom, tel.č.: 0905 578 
653.

Dám do prenájmu 3-izbový byt  
v BŠ ihneď, tel.č.: 0910 972 482 

Doučím angličtinu a francúz- 
štinu, tel.č.: 0904 822 531

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

Chcete si zlepšiť konverzáciu  
alebo gramatiku? Chcete sa pri-
praviť na maturitu ? Doučujem 
angličtinu a francúzštinu, tel.č.: 
0904 822 531

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

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

Profesionálne fotografovanie  
svadieb, podujatí. 0911 570 099, 
www.vdphoto.eu

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

Vykonávam búracie a výkopo- 
vé práce a rekonštrukciu budou, 
tel.č.: 0944 164 590

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

Predám 2 mesačné čistokrvné  
šteňa Rottweilera bez PP, tel.č.: 
0915 181 410

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

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

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

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

Zamestnanie 
a brigády na 

stavbách, tel.č.: 
0915 181 410

Predaj plynu
Pl. bomba 2 kg 2,80 €
Pl. bomba 10 kg 12,60 €
Pl. bomba 33 kg 44,00 €
V prípade potreby 
doveziem.
Marian Lupták Ilija č.118
Tel. č.: 0904 979 027

Chcete sa zbaviť celulitídy?

Vyformovať si postavu do plaviek?

Oddýchnuť si v infrasaune, zrelaxovať pod 

rukami masérky?

Príďte a vyskúšajte: ultrazvukovú liposukciu, 

rádiofrekvenčnú masáž tváre, rôzne druhy ma-

sáží, zábalov a terapií (rašelina, bahno z mŕtveho 

mora), info: www.bsnet.sk/masaze, e-mail: svidronova@

bsnet.sk, tel.č.: 0908 648 707, 0914 269 221

Potrebujete pomôcť v 
domácnosti?

Upratať dom, byt, 
nakúpiť???

Dohliadnuť na deti alebo 
ako doprovod k lekárovi???

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


