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Inzercia

Spoločnosť Lidl otvorila svoje 
prvé predajne v Slovenskej re-
publike v roku 2003. Počas jej 
pôsobenia na slovenskom trhu 
sa jej podarilo rozšíriť obchod-
nú sieť na viac než 110 predajní. 
LIDL získal v Českej republike už 
po tretí raz titul Obchodník roka. 
Blízkosť predajní k zákazníkom 
a jednoduchosť predaja sú zá-
kladom úspechu spoločnosti. 
Predajne Lidl sú špecifi cké svo-
jou vysokou funkčnosťou, úče-
lovosťou, príjemným a čistým 
prostredím. Jasné a prehľadné 
rozdelenie jednotlivých uličiek 
umožňuje zákazníkovi rýchlu 
a jednoduchú orientáciu. Na 
prvom mieste spoločnosti stojí 
vždy zákazník.

Okrem značkových výrobkov 

nájdu zákazníci v regáloch obcho-
dov Lidl tiež vynikajúce produkty 
predávané pod vlastnou značkou, 
ako aj široký výber mliečnych a 
chladených výrobkov, údenín, rýb 
a hydinového mäsa. Navyše denne 
nechýba čerstvé ovocie, zelenina a 
rozmanitý výber pečiva. Celý sor-
timent tovaru neustále podlieha 
prísnej kontrole kvality a len do-
dávatelia, ktorí spĺňajú tieto vysoké 
normy kvality, môžu svoj tovar do 
Lidlu dodávať. Dôležitou zárukou 
čerstvosti je tiež krátka dodacia ces-
ta a okamžitá prekládka tovaru.

Spoločnosť Lidl pravidelne pri-
pravuje pre svojich zákazníkov 
zľavové akcie a špeciálne tematické 
týždne. Okrem potravinárskeho 
sortimentu sú v rámci týchto akcií 
ponúkané aj potreby pre domác-
nosť, kanceláriu, šport, zábavu alebo 

domácich majstrov. Viac informácií 
na www.lidl.sk. 
Stanovisko k plánovanej výstavbe 

Lidl v našom meste nám poskytla p. 

Lucia Borovičková, PR manažérka 

spol. Lidl:

Spoločnosť Lidl neustále hľadá 
vhodné miesta k výstavbe svojich  
predajní s cieľom priblížiť jedno-
duchosť nákupu v predajniach Lidl 

ďalším zákazníkom. Našim cieľom 
je prinášať zákazníkom tovar naj-
vyššej kvality od preverených vý-
robcov z Českej republiky i celého 
sveta, za celkovo výnimočné ceny. 

Zámer v Banskej Štiavnici je 
momentálne vo fáze príprav vrá-
tane zváženia vhodnej lokality pre 
umiestenie predajne.

Lucie Borovičková, PR manažér 

Budeme mať v našom meste Lidl ?

Združenie Kalvársky fond dňa 
9.6.2011 v priestoroch Starého 
zámku podpísalo so zástupca-
mi Stredoslovenskej energeti-
ky (SSE) v Žiline dohodu, ktorá 
mu zaručuje v období nasledu-
júcich piatich rokov investície 
vo výške 150 000 €. Zmluvu za 
Kalvársky fond podpísal Mar-
tin Macharik a za SSE generál-
ny riaditeľ Pierre Chazerain. 

Bližšie informácie o použití fi -
nančných prostriedkov nám po-
skytol predseda Kalvárskeho fon-
du Martin Macharik: „Finančné 
prostriedky využijeme na postup-
nú elektrifi káciu Kalvárie. Bude 
v tom zahrnutá aj bezpečnosť a 

nasvietenie. Osobne si myslím, 
že Kalvária je taká výnimočná, že 
niektoré objekty by boli zaujímavé 
aj v noci a zároveň to bude slúžiť 
aj pre bezpečnosť týchto objektov. 
Doteraz Kalvária elektrifi kovaná 
nebola, bol tu však pokus o elek-
trifi káciu koncom 70. rokov, ale 
nemalo to zmysluplné využitie.“ 

Kedy by mohlo dôjsť k tejto 
zmene? „ My veríme, že Horný 
kostol bude mať elektrinu už v 
tomto roku, plánujeme statickú 
rekonštrukciu a nasvietenie by 
mohlo byť uskutočnené koncom 
budúceho roku. Samozrejme nedá 
sa to určiť presne, nakoľko sa môžu 
vyskytnúť rôzne problémy.“

 3.str.

Kalvária získala ďalší grant
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Horný kostol na Kalvárii bude osvetlený  
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Z programu primátorky

Oznam

Oznam

Mestská polícia 
informujeOdpovedáme občanom...

Mesto Banská Štiavnica v 
zmysle Zákona č.369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov 
zverejnilo na Úradnej tabuli (v 
Klientskom centre) a na inter-
netovej stránke mesta www.ban-
skastiavnica.sk  návrh všeobec-
ne záväzného nariadenia mesta 
Banská Štiavnica o podnikateľ-
skej činnosti a určení pravidiel 
času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb na území mes-
ta. Dňom vyvesenia (09.06.2011)  
návrhu VZN začína plynúť 10 
dňová lehota, počas ktorej môžu 
fyzické osoby a právnické osoby 
uplatniť pripomienky k návrhu 
VZN v písomnej forme, elektro-
nicky alebo ústne do zápisnice na 
Mestskom úrade.

IN

Dňa 6.6.2011 sa uskutočnilo v 
Banskej Štiavnici na Námestí sv. 
Trojice stretnutie automobilo-
vých veteránov. Mestská polícia 
počas podujatia zabezpečovala 
bezpečnosť a plynulosť cestnej 
premávky v centre mesta.   

Dňa 9.6.2011 o 12.30 hod. 
došlo na Ul. Michalská k zne-
čisteniu miestnej komunikácie 
nákladným  motorovým vozid-
lom. Na pokyn hliadky bola ulica 
očistená pracovníkmi fi rmy, kto-
rá zeminu vyvážala na uvedenú 
ulicu.

Dňa 10.6.2011 o 13.00 hod. 
bolo na útvar MsPo oznámené, 
že v lesíku pri ZŠ J. Horáka sedí 
nafetovaný P.B. z Banskej Štiav-
nice. Hliadka prekontrolovala 
okolie ZŠ, no menovaného ne-
našla. Na základe opakovaného 
oznámenia bude MsPo denne 
vykonávať kontrolnú činnosť v 
okolí školy.   

Dňa 11.6.2011 o 22.30 hod. 
bolo na útvar MsPo oznámené, že 
v časti Lintich sa nachádza sku-
pina ľudí, ktorí svojím hlučným  
správaním rušia nočný pokoj.  
Priestupok bol riešený v zmysle 
zákona   SNR č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch v znení neskorších 
predpisov v blokovom konaní.  

Jozef Mego

poverený dočasným vedením MsPo

13.6. 

Uskutočnilo sa zasadnutie 
Predsedníctva Asociácie hor-
ských sídiel Slovenska v Banskej 
Štiavnici.  
14.6. 

Redakčná rada VIO TV.
Slávnostné prijatie veľvyslanca 

Japonska v SR J.E. Yoshia Naka-
mota v obradnej sieni v budove 
Radnice. Po prijatí nasledovalo 
pracovné rokovanie pri spoloč-
nom obede a prehliadka mesta a 
štôlne Glanzenberg.    

Verejné prerokovanie urbanis-
tickej štúdie - lokalita Križovatka. 

Primátorka mesta sa zúčastnila 
na pracovnom stretnutí s obchod-
ným radcom Rakúskeho veľvysla-
nectva v SR. 
15.6. 

Pracovné rokovanie s riadite-
ľom Slovenskej energetickej a im-
plementačnej agentúry Ing. Cho-
choláčekom v Banskej Bystrici. 

Uskutočnila sa voľba Mestskej 
školskej rady.  

Pracovné stretnutie s podnika-
teľmi k návrhu VZN o podnika-
teľskej činnosti a určení pravidiel 
času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb na území mesta 
Banská Štiavnica. 
16.6. 

Zasadnutie Mestskej rady v 
Banskej Štiavnici.  

Andrea Benediktyová 

Oznam o prerušení do-
dávky elektrickej energie

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

Dipečing VN/NN 

Žiar nad Hronom

TESCO,TESCO,TESCO

Kdekoľvek na Slovensku sa po-
vie, že sa ide stavať Tesco a do pol-
roka maximálne roka je otvorené ! 
Len v BS ako v jedinom meste na 
celom Slovensku trvá vyše 4rokov 
len prosté podpísanie zmlúv. Nech 
sa mesto nečuduje, že prichádza o 
občanov, mladých ľudí a záujem tu-
ristov. Mladý človek sem príde raz 
a v 95% už nemá záujem sa k nám 
vracať. 

Mesto by sa malo zamerať aj tým-
to spôsobom a zabezpečiť aj toto, ak 
si chce človek v BS kúpiť niečo kva-
litné značkové ....tak si to tu nekúpi, 
pretože nemá kde ! Aj menšie mes-
tá než je BS, majú aspoň malé ná-
kupné centrá. A my ani to Tesco. A 
nehovorte, že si nikto v samospráve 
mesta za x rokov nevšimol, ako ľu-
dia žijúci v BS na toto nadávajú a že 
sa s tým nedá nič robiť. Všetko sa 
dá, keď sa chce! Nie len sľubovať! Z 
BŠ je rok čo rok väčšia diera, pokiaľ 
nie je nejaká akcia v Pražovni alebo 
v BŠ nejaký festival, v meste niet ani 
živej nohy. Myslím, že toto je pred-
nejšie ako ďalšia vykachličkovaná 
cesta, ktorá nikomu nechýbala. 
Som rád, že nie som odkázaný na 
stály pobyt v tomto meste.

Peter, 26

Odpoveď:

Zámer výstavby TESCA sa začal 
za primátora Ing. Mariana Lichne-
ra v rokov 2006. V tomto období sa 
riešilo umiestnenie supermarketu a 
nové umiestnenie zberného dvora 
Zberných surovín, ako podmieňu-
júcu investíciu. Umiestnenie určilo 
Mesto Banská Štiavnica po doho-
vore so zainteresovanými strana-
mi. Následne prebiehala projekčná 
príprava pre vydanie územného a 
stavebného povolenia a s tým súvi-
siacim odsúhlasovaním s dotknutý-
mi orgánmi a účastníkmi konania. 
To si zabezpečovala spoločnosť 
TESCO STORES, a.s., ako investor 

stavby – stavebník. V tejto činnosti 
ich zastupovala spoločnosť HRI-
VIS, s.r.o., Bratislava. Tá okrem iné-
ho odkupovala pre tento zámer aj 
pozemky od ich vlastníkov a viedla 
množstvo rokovaní v rámci prípra-
vy tejto stavby, napr. so Zbernými 
surovinami Žilina a pod.. 

O tom, či táto príprava pre jed-
notlivé konania – územné resp. sta-
vebné trvala adekvátnu dobu, môžu 
povedať len oni. Oni to fi nancovali, 
oni to zabezpečovali, a teda len oni 
môžu zhodnotiť, či doba prípravy 
je adekvátna, alebo to mohli urobiť 
rýchlejšie. My, Mesto Banská Štiav-
nica (stavebný úrad), sme viedli 
územné konanie a stavebné ko-
nanie a spravili sme všetko pre to, 
aby sme vec, pokiaľ to bolo možné, 
nezdržiavali a z hľadiska termínov 
sme vyšli v ústrety stavebníkovi, čo 
bolo aj stavebníkom ocenené. Je vy-
dané stavebné povolenie pre super-
market TESCO a dňom 21.3.2011 
nadobudlo právoplatnosť. Bohu-
žiaľ, podmieňujúcu investíciu – 
Náhradný dvor Zberných surovín 
aj napriek vydanému stavebnému 
povoleniu zo dňa 10.5.2010 nie 
je možné realizovať pre námietku 
účastníka konania, ktorá došla až 
do štádia rozhodovania Najvyššie-
ho súdu SR. To ukončené doteraz 
nie je. Stavebník TESCO STORES, 
a.s., v tejto etape nechce riešiť iné 
umiestnenie supermarketu. Záve-
rom by sme chceli podotknúť, že 
ani my nie sme spokojní s daným 
stavom a aj nám sa vidí, že príprava 
tohto supermarketu je príliš dlhá a 
má množstvo prekážok. Treba však 
povedať, že príprava je uskutočňo-
vaná mimo nás (pracovníkov Mes-
ta) a problémy hlavne s námietkou 
účastníka konania v danej veci sú 
tiež nad rámec možnosti Mesta po-
môcť danej veci.

Ing. R. Vavro, stavebný úrad

Slávnostné prijatie veľvyslanca Japonska v SR J.E. Yoshia Nakamota v 
obradnej sieni v budove Radnice.
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Polícia informuje 

Tento rok sa konal už II. ročník 
súťaže v separovanom zbe-
re medzi školami a triedami 
„Zbieraj body za odpady“. Sú-
ťaž  je ukončená a vyhodnote-
ná. Víťazné triedy sa umiestnili 
v nasledovnom poradí: 

Okrem cien pre víťazné triedy 
aj školy na súťaži získali: za každú 
víťaznú triedu 10,00 € a za vyzbie-
raný papier 0,02 €/kg.

Počas súťaže sa vyzbieralo:

• 8 640,0 kg papiera (noviny, kan-
celársky papier a pod.), 

• 838,0 kg kartónu,
• 299,0 kg nápojových kartónov 

(tetrapakov), 
• 32,3 kg hliníkových fólií,
• 34,1 kg hliníkových plechoviek.

Spolu sa vyzbieralo 9 843,3 kg su-

rovín.

Ďakujeme všetkým žiakom, ro-
dičom i učiteľom za zapojenie sa 
do súťaže a zbieranie surovín. Ob-
zvlášť by sme chceli poďakovať p. 
Eve Uhrinčaťovej, ktorá veľmi ak-
tívne nosila počas celého priebehu 
súťaže vyseparované suroviny, naj-
mä papier a kartón.

V porovnaní s minulým rokom 
sa vyzbieralo viac nápojových kar-
tónov (tetrapaky) a podstatne viac 
hliníkových fólií (napr. viečka z 
jogurtov) a hliníkových nápojo-
vých plechoviek. Mnohí súťažiaci 
tieto komodity zbierali v priebehu 
celého roka, aby potom získali čo 
najviac bodov, keďže tieto komo-
dity sú obzvlášť cenené. Nás to teší, 
pretože výroba hliníka z primár-

nych surovín značne znečisťuje ži-
votné prostredie a súťažou sa tento 
kov  podarilo ušetriť pred skon-
čením na skládke. Po odovzdaní 
na zhodnotenie bude pretavený a 
môže ďalej slúžiť na rôzne hliníko-
vé výrobky. 

Záverečné vyhodnotenie nájde-
te aj na mestskej stránke www.ban-
skastiavnica.sk v časti „Občan“ na 
podstránke Technických služieb 
(„EKOlogicky Štiavnica“).

Súťaž plánujeme vyhlásiť aj 
budúci školský rok v rovnakom 
termíne. Už teraz môžete zbierať 
suroviny. Najviac bodov (až 10 bo-
dov za 1 kg) je možné nazbierať za 
spomínané hliníkové fólie (napr. 
viečka z jogurtov, „pozlátka“ z čo-
kolád) a hliníkové nápojové ple-
chovky. Preto ich nevyhadzujte, 
ale čisté odkladajte. O rok sa zídu.

Miloš Veverka

Technické služby, m. p. BS

Miesto škola trieda body Výhra
1. ZŠ J. Horáka 5.A 767,5 50,00 €
2. ZŠ J. Horáka 3.C 608,5 40,00 €
3. MŠ Drieňová 608,0 30,00 €
4. MŠ Križovatka 550,0 20,00 €
5. MŠ Štefultov 531,5 20,00 €
6. ZŠ J. Horáka 1.B 483,3 10,00 €
7. ZŠ J. Horáka 6.B 336,0 10,00 €
8. MŠ Mierová 304,8 5,00 €
9. ZŠ J. Horáka 9.A 249,5 5,00 €
10. ZŠ J. Kollára 7.A 247,8 5,00 €

Žiaci zbierali body za odpady

1.str. Koľko je doposiaľ zre-
konštruovaných objektov? „Kalvá-
ria má spolu 23 objektov, momen-
tálne dokončujeme Dolný kostol, čo 
je najväčší objekt, tak potrebujeme 
dokončiť ešte fasádu, vlani sa to ne-
urobilo kvôli mokrému počasiu, po-
tom dokončujeme 3 kaplnky a súso-
šie Sedembolestnej Panny Márie, čo 
je 5 objektov pred dokončením z 23. 
Máme pripravenú projektovú do-
kumentáciu na ďalšie práce. Celko-
vo sa doposiaľ prefi nancovalo cca 2 
mil. €.“ Koľko ešte treba fi nančných 

prostriedkov na Kalváriu? „Odha-
dovaná suma na celkovú rekon-
štrukciu je 4 – 5 mil. €. Je to všetko o 
komplexnom reštaurovaní všetkých 
objektov. Chýba nám kompletná 
vybavenosť kostolov, všetko bolo 
rozkradnuté, oltáre, sochy.“

Ako je to s vandalizmom? „Verí-
me, že elektrifi káciou sa nám podarí 
odradiť vandalov. Aj vďaka mediali-
zácii sa nám podarilo znížiť nájazdy 
motorkárov, aj keď sa to zatiaľ nepo-
darilo úplne odstrániť. Samozrejme 
bez kamerového systému sa nám 

nepodarí odstrániť tieto priestupky 
úplne, a preto potrebujeme zaviesť 
na Kalváriu aj elektrinu. Ale aj den-
ná služba nám poslúži eliminovať 
tieto nájazdy.“

Čo plánujete v tomto roku rekon-
štruovať? „Naším najväčším cieľom 
je dokončiť Dolný kostol a začať s 
rekonštrukciou interiérov, fresiek. 
Chceli by sme dokončiť prírodné 
sedenie, malý prírodný amfi teáter 
pod Dolným kostolom do konania 
púte začiatkom septembra.“

Za rozhovor poďakoval, Michal Kríž

Kalvária získala ďalší grant

Po roku organizátori netradič-
ného hudobného festivalu s ná-
zvom  SitnoBlues znovu pripravili 
pre návštevníkov Štiavnického re-
giónu  ďalší  ročník prehliadky hu-
dobných skupín a interprétov, kto-
rých môžeme bez okolkov zaradiť 
do kategórie legiend slovenskej a 
českej populárnej hudby z obdobia 
60. – 80.  rokov  minulého storočia. 
Organizátori sa rozhodli   vykonať  

niekoľko podstatných zmien,  kto-
ré sa odzrkadlili na celej štruktúre  
festivalu.

Festival na Počúvadlianskom ja-
zere sme rozdelili nasledovne:

- Hudobné leto - kombinácia 
hudby multi-žánrového zamerania 
od  bigbeatu, rocku,  etno, folku, 
oldies až po súčasnú populárnu 
hudbu a obsadili víkendové kon-
certy špičkami česko-slovenskej 

hudobnej scény.
- Blues a pridružené žánre budú 

realizované ako dvojdňová pre-
hliadku Sitno Blues. Pozvali sme 
interpretov, ktorí patria k špičke 
slovenskej a českej hudobnej scény 
a pripravili sme vystúpenie aj ďal-
ších hviezd z Európy a USA, kto-
rých mená sú zárukou kvality tejto 
jedinečnej udalosti.

Peter Spodniak

Sitnoblues na Počúvadle

Krádež vlámaním

Poverený policajt OO PZ Ban-
ská Štiavnica vzniesol obvinenie 
T. V. pre prečin krádež vlámaním 
podľa § 212/2a, 3b Trestného zá-
kona. Obvinený T. V. vykonal krá-
dež vlámaním do budovy pohos-
tinstva Šariš v obci Banská Belá a 
to tak, že nezisteným spôsobom 
vnikol na terasu pred budovou 
pohostinstva, kde následne otvo-
ril drevené vstupné dvere, neziste-
ným predmetom rozbil sklenenú 
výplň plastových dverí a vnikol 
do vnútorných priestorov, odkiaľ 
spoza baru z plastovej zbernice 
na mince odcudzil fi nančnú ho-
tovosť, z regálu na tabakové vý-
robky odcudzil 10 ks krabičiek zn. 
Davidoff , 10 ks krabičiek Marlbo-
ro, čím spôsobil škodu majiteľovi 
M. B. na odcudzenej fi nančnej 
hotovosti a tovaru vo výške 162,- 
€ a poškodením majetku vo výške 
165,- €. Páchateľovi hrozí trest od-
ňatia slobody až na dva roky. 
Krádež vlámaním

Doposiaľ neznámy páchateľ v 
dobe od 22.00 hod. do 23.30 hod. 
dňa 10. 06. 2011 vykonal krádež 
vlámaním do osobného moto-
rového vozidla vz. Volkswagen 
Multivan odparkovaného na ulici 
Mládežnícka 21, a to tak, že dopo-
siaľ nezisteným predmetom rozbil 
sklenenú výplň na ľavých pred-
ných dverách, následkom čoho sa 
dostal do vnútorných priestorov 
vozidla, odkiaľ odcudzil airbag z 
volantu, originál vstavané auto-
rádio Volkswagen čiernej farby a 
5 ks autosedačiek sivej farby, čím 
spôsobil vlastníkovi vozidla T. L., 
spol. s r. o., predbežnú škodu roz-
bitím sklenenej výplne dverí vo 
výške 150,- € a odcudzením vecí 
vo výške 2500,- €. Páchateľovi 
hrozí trest odňatia slobody až na 
dva roky.

pplk. Mgr. Vladimír Kratoš

Riaditeľ OOPZ, B. Štiavnica 

Pozvánka
Pivovar Erb Vás pozýva dňa 24. 

mája 2011 o 19 hod. do divadla na 
realistickú komédiu pod názvom 
In Da House. Tentokrát sa Vám 
predstavia herci divadla GUnaGU 
Z. Maurery, Zuzana Porubjaková, 
D. Abrahámová a H. Turban. Pre 
deti do 15 rokov nevhodné. Vstu-
penky v cene 18 € si môžete zare-
zervovať na tel.č.: 0917 755 235, 
príp. na www.pivovarerb.sk, alebo 
e-mail: kultura@pivovarerb.sk. 
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Súčasťou ostatného čísla Štiav-
nických novín bola aj špeciálna 
príloha – Správa o stave mesta 
Banská Štiavnica, za rok 2010 
(ďalej Správa). Jej vypracova-
nie a uverejnenie v prílohe na-
šich novín sa stalo už viacroč-
nou tradíciou. Nielen občania 
Banskej Štiavnice v nej nájdu 
informácie o činnosti mestskej 
samosprávy, jej hospodárení, 
podobne tak aj o činnosti iných 
subjektov pôsobiacich na úze-
mí mesta a o dôležitých uda-
lostiach v živote mesta a jeho 
obyvateľov.

Časť II. tejto správy je venova-
ná majetku mesta a hospodáreniu 
s ním. A práve hospodárenie s 
mestským majetkom a naklada-
nie s fi nanciami mesta je citlivou a 
často diskutovanou témou, najmä 
v predvolebnom období. Vtedy 
mnohí diskutéri opúšťajú vecnú 
rovinu a používajú nekorektné a 
nepravdivé údaje. Je smutné, keď 
to robia často vedome, účelovo s 
úmyslom poškodiť a znevážiť čin-
nosť predstaviteľov samosprávy, 
ktorí v rámci kompetencií, zve-
rených zákonom, majú právo /i 
povinnosť/ o nich rozhodovať. A 
najsmutnejšie je, keď tak konajú 
poslanci mestského zastupiteľstva, 
volení zástupcovia. Práve tí, kto-
rým občania zverili rozhodovanie 
o použití peňazí z rozpočtu mesta. 

Takáto situácia sa odohrala v 
Banskej Štiavnici niekoľko dní 

pred konaním komunálnych vo-
lieb 2010. Vtedy vo VOLEBNÝCH 
NOVINÁCH s podtitulom Čest-
ne a odborne pre našich spolu-
občanov bol uverejnený na ich 
poslednej strane článok „Banská 
Štiavnica a primátorská pohroma“. 
Podpísaný je: Milan Klauz, posla-
nec MsZ. Nad týmto názvom člán-
ku bol nadpis – Pohľad poslanca 
mestského zastupiteľstva v Banskej 
Štiavnici na doterajšie fungovanie 
samosprávy. 

Pán poslanec, vtedajší i súčasný, 
píše, citujem:“ Prečo hovorím, že 
Štiavničanov obnova mesta bude 
stáť veľa fi nančných prostried-
kov. Pretože poslanci nedokázali 
zastaviť primátora v projektoch, 
úveroch 2,3 mil. eur (69,3 mil. Sk), 
ktoré sa začnú splácať v roku 2011 
a ešte k tomu sa nejaké úvery splá-
cajú z predchádzajúceho obdobia. 
Na stole ležia nezaplatené faktúry 
vo výške 431 tis. eur t.j. 13 mil. 
Sk).“ Koniec citátu.

Aká je teda pravda? Odpoveď 
dáva stručne, ale výstižne Správa, 
na strane 10, v odseku Finančné 
operácie, príjem k 30.12.2010

položka 521 – bankový úver, 
rozpočtované 850 tis. €, čerpané 
436 tis. €.

V roku 2010 bol schválený úve-
rový rámec 850 tisíc €, v skutoč-
nosti bolo čerpané 436 tis. €. Teda 
nebolo schválených 2,3 mil. €, ako 
píše p. poslanec Klauz, ale 850 tisíc 
€. A to je dosť veľký rozdiel. 

Pre posúdenie hodnovernosti 

ďalších údajov, ktoré uvádza, dáva 
odpoveď aj dokument Závereč-
ný účet mesta, schválený MsZ na 
rokovaní 26.5.2011. na str. 21 Zá-
verečného účtu je podrobný opis 
účelu využitia a čerpania úverov v 
r. 2010.

Na str. 20 tohto dokumentu je 
uvedené, že úvery zo ŠFRB (Štátny 
fond rozvoja bývania) sú v sume 
491 285 €. K 31.12.2010 má mesto 
úvery 927 863,75 €.

K 31.12.2010 nezaplatené do-
dávateľské faktúry boli 163 093 € 
a nezaplatené príspevky pre TS, 
m.p., 159 187 €. Spolu teda 322 
280 €. Rozdiel oproti číslu uvádza-
nému p. poslancom Klauzom opäť 
dosť veľký.

Aké boli pohnútky a dôvody p. 
poslanca Klauza, pre ktoré uviedol 
tieto údaje a nepravdivo informo-
val občanov – voličov, to nechá-
vam na ich posúdenie a rovnako 
tak i na posúdenie čitateľov Štiav-
nických novín. 

A na záver? Záver zo Stanoviska 
hlavného kontrolóra Mesta Banská 
Štiavnica:

V súlade s § 16,ods.10 Zákona o 
rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy odporúčam MsZ uza-
tvoriť prerokovanie „Návrhu záve-
rečného účtu Mesta Banská Štiav-
nica za rok 2010“ výrokom súhlas 
s celoročným hospodárením bez 
výhrad.

Juraj Čabák 

poslanec mestského zastupiteľstva

Aký je skutočný dlh mesta ?

Každý niekde žil, vyrastal. 
Mnohí niekde študovali, pôso-
bili, ale len niektorí sa vracajú. 
Čo senzitívneho človeka ťahá 
späť? Spomienky, nostalgia, 
nezvratnosť odžitého alebo 
ešte čosi iné hlbšie, voňavej-
šie, trblietavejšie, bezmenné? 
Žeby diamant v hrude...? 

Študoval som na baníckej do 
roku 1975. Počul som, že ju preda-
li. To bolí! Historické mesto je ako 
stará dáma, a ja rád spomínam aj 
na autority, ktoré boli vtedy osob-
nosťami: JUDr. J. Beneš, proff , J. 
Jánoš, A. Kolárik, R. Filjač, T. Trc-

ková (Protopopovová), M. Lalúch, 
A. Mokáňová (Bedešová), I. Štef-
fek, J.Siládi, Ľ. Lupták, I. Herčko a 
ďalší... Veď je to už neuveriteľných 
tridsaťšesť rokov! 

Teraz sú noví ľudia, ale ja som 
rád, že aj medzi nimi sú osobnosti. 
Pohronské osvetové stredisko už 
roky šíri v Banskej Štiavnici takú 
kultúru, ktorá zo starej dámy robí 
príťažlivú devu. Všetci šľachet-
ní ľudia v kultúre, vrátane Márie 
Petrovej, robia z Banskej Štiavni-
ce metropolu kultúry. Po stretnu-
tí s nimi mám lepšie zážitky ako 
z bratislavského divadla, ktoré je 

niekedy prešpikované lascívnymi 
vulgarizmami.

Je pre mňa sviatkom, keď s pria-
teľom - básnikom, esejistom Da-
nielom Šovcom, ktorý je súčasťou 
genia loci, a ktorý tu sedem rokov 
pôsobil ako evanjelický farár a mo-
jou manželkou Elenkou, celoživot-
nou štiavnickou láskou, môžem 
sadnúť do malého modrého For-
díka a prísť medzi „kultúrničky“, 
tie úprimné, zanietené, nefalšova-
né nositeľky šľachetnosti non plus 
ultra.

Juraj Cintula, Levice

spisovateľ, básnik  

Návraty a stretnutia

Nová Kaplnka sv. Floriá-
na v Banskom Studenci 

V Banskom Studenci sa po-
darila naozaj výnimočná vec 
skromná oprava hasičskej zbroj-
nice a výstavba úplne novej 
Kaplnky sv.Floriána. Táto pre 
dedinu, po dlhom čase unikát-
na,  udalosť sa mohla začať vďa-
ka ľuďom ochotným  pomôcť 
a prispieť na dobrú vec, ktorá 
bude vizitkou celej obce, pretože 
predtým na mieste kaplnky bola 
skládka umelého odpadu a ne-
poriadku, kde tento odpad špatil 
stred dediny a vchod na miest-
ny cintorín. Zopár miestnych 
dobrovoľných hasičov, ktorým 
prekážal odpad,  sa podujalo na 
túto strastiplnú cestu, kde vďaka 
sponzorským darom miestnych 
obyvateľov, podnikateľovi Aloj-
zovi Balážovi a pomocníkom 
Ľubomírovi Cibulovi a Petrovi 
Oravcovi st., sa podarila usku-
točniť stavba, ktorá skrášľuje srd-
ce dediny. Podporu sme našli aj u 
miestneho pána farára Norberta, 
ktorý nám vyhlásil zbierku v kos-
tole a samozrejme vysvätil sochu 
sv. Floriána. Kaplnka sa vysvätila 
12.05.2011 za prítomnosti členov 
DHZ Štefultov, Sv.Anton a územ-
ného výboru DPO Žiar nad Hro-
nom. Ďakujeme všetkým, ktorí 
prispeli, či už fi nančne, morálne 
alebo materiálne, taktiež tým, 
ktorí pomáhali pri stavbe, jed-
noducho každému, kto sa zapojil 
akýmkoľvek spôsobom a za pro-
jekt Ing. Andrejovi Maruniakovi. 
Zároveň dúfame, že toto miesto 
pokoja a oddychu bude pre kaž-
dého z vás malým pozastavením 
sa. Na záver by sme sa chceli po-
ďakovať za fi nančný príspevok na 
občerstvenie p. Erikovi Markovi 
– Reštaurácia, pizzéria a bar na 
Trojici.

 Zdena a Zuzana Sartorisové
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Pozvánka

Viac krvi. Viac života.

Dňa 14. júna 2011 sa konali na 
celom svete oslavy Svetového 
dňa darcov krvi, ktoré zároveň 
zvyšujú povedomie o potrebe 
bezpečnej krvi a krvných pro-
duktov a budú poďakovaním 
za dobrovoľné bezpríspevkové 
darcovstvo krvi.

Témou Svetového dňa darcov 
krvi 2011 je "Viac krvi. Viac živo-
ta." Táto téma posilňuje naliehavú 
potrebu stále väčšieho počtu dar-
cov krvi na celom svete.

Dnes sa daruje krv bezpríspev-
kovo v 62 krajinách na svete.

Ciele Svetového dňa darcov krvi:

• Vytvorenie širšieho povedo-
mia o dôležitej úlohe, ktorú má 
krvná transfúzia pri záchrane ži-
votov a zlepšenia zdravia miliónov 
ľudí ročne.

• Motivovať viac ľudí, aby sa sta-
li pravidelnými bezpríspevkovými 
darcami krvi, čím budú nielen za-
bezpečené dostatočné zásoby krvi 
aj v núdzových situáciách, ale aj 
pre svoje vlastné morálne uspoko-
jenie.
POZVÁNKA

Územný spolok SČK v Ban-
skej Štiavnici Vás pozýva na od-
ber krvi, ktorý sa uskutoční dňa 

21.6.2011 od 7.00 hod. do 10.00 
hod. v nemocnici na rehabilitač-
nom oddelení v Banskej Štiavnici. 
Spravte všetko pre to, aby ste krv 
prišli darovať, a tak pomohli tým, 
čo sú na vašu tekutinu odkázaní. 
Prineste si občiansky preukaz, po-
istenecký preukaz, je to potrebné 
pri registrácii darcu krvi. Dobre 
sa zavodnite, nejedzte nič mastné, 
nepite alkohol, nefajčite 12 hodín 
pred odberom krvi.

Ak tak spravíte, vopred Vám ďaku-
jeme.

Slovenský Červený kríž

Banská Štiavnica

Svetový deň darcov krvi

Dňa 18. mája 2011 začali svoje 
aktivity členovia Slovenského 
zväzu telesne postihnutých v 
Banskej Štiavnici jarnou pre-
chádzkou krásnou prírodou 
okolia nášho mesta. Pokračo-
vali tak v niekoľkoročnej tra-
dícii. Tentokrát  sa vybrali po 
turistickom chodníku cez Čer-
venú studňu – Teplý potok, 
cieľovou stanicou sa stal hod-
rušský tajch. Všetci účastníci, 
teraz sa ich zišlo 31 si pri tajchu 
pochutili na výbornom guláši, 
ktorý im pripravili majitelia 
miestnej reštaurácie. Za milú 
a vzornú obsluhu im patrí naše 
poďakovanie. 

Počasie bolo nádherné, atmosfé-
ra vynikajúca. Za všetkých účast-
níkov vyslovujem vďaku aj p. Joze-
fovi Osvaldovi, ten nás počas túry 
oboznamoval s lokalitami, ktorými 
sme prechádzali a oblasťou banskej 

činnosti, baňou Rozália v Hodruši. 
Už teraz sme si na september na-
plánovali prechádzku ďalším kú-
tom nášho malebného kraja, a to 
BŠ – Hadová – tajch Banky.

Dňa 24. mája 2011 sa zúčastnilo 
1 – denného rekondičného pobytu 
v Podhájskej 88 člnov našej orga-
nizácie SZTP (2 autobusy). Pobyt, 
preprava i liečenie bolestivých 

kĺbov, pohybového ústrojenstva 
prebehli k plnej spokojnosti účast-
níkov. Prežili sme nádherný deň. 
Za zorganizovanie oboch akcií a za 
vynaložený čas ďakujem členom 
výborov Základnej organizácie a 
Okresného centra TP v BŠ.

Ivan Madara

predseda SZTP BŠ

Prechádzka prírodou

V pondelok 6. júna sme dostali 
od uvedenej fi rmy telefonické po-
zvanie do hotela Salamander na 
prezentáciu výrobkov, slúžiacich 
pre naše zdravie. Keďže zdravie 
si treba chrániť, účasť sme prisľú-
bili. Do Salamandra sme prišli 10 
minút pred určenou hodinou. Na 
naše prekvapenie,  recepčná do-
stala príkaz nikoho už nepúšťať, 

lebo miestnosť je plná. Nazreli sme 
dnu – a naozaj, vo vydýchanom 
priestore sa tiesnila vari tridsiatka 
ľudí. Ako nám potvrdila prevádz-
karka p. Porubská, dotyčná fi rma 
si objednala miestnosť pre 25 ľudí. 
No pozvala raz toľko. Keď zástupca 
fi rmy videl, čo sa deje, domáhal sa 
väčšej miestnosti. Mal však smo-
lu – všetko bolo obsadené inými 

podujatiami. Okrem nás sa zišlo 
zo 15 ďalších záujemcov, ktorí sa 
dnu nedostali a sklamane odišli 
preč. Chceme vás, milí čitatelia, 
upozorniť na túto spoločnosť, kto-
rá si z ľudí robí „dobrý deň.“  Riad-
ne si v Štiavnici pošramotila svoju 
povesť.  

Nora Bujnová

EUROTEX – RE, s.r.o., Zvolen - takto sa to nerobí

p. Anna Debnárová

Kuracie medajlónky

2 ks kuracích pŕs, vykostené 
pokrájame na malé kúsky, pridá-
me soľ, korenie, vegetu, 2 žĺtky a 
za lyžicu majonézy. Zamiešame a 
dáme na 1-2 hod. do chladničky 
odstáť. Pred vypražením pridáme 
z 2 bielkov sneh a 1 ½ lyžice maj-
zenu (škrobovú múčku). Zľahka 
premiešame a po lyžiciach dáva-
me do horúceho oleja. Príloha 
zemiaková kaša. Dobrú chuť!

Majonéza na zemiakový šalát 

( z varených vajec)

Uvaríme 5 vajec natvrdo, dáme 
ich do mixéru, pridáme studené 
prevarené mlieko (3dcl), dobre 
rozmixujeme, pridáme horčicu, 
korenie, za malú lyžičku práško-
vý cukor, soľ, 2 dcl oleja. Môže sa 
dať aj 1 kyslá smotana. Takto pri-
pravenú majonézu môžu papať aj 
malé deti so zemiakmi. 

Dobrú chuť!  

Konkurz
Informačné centrum mladých 

Banská Štiavnica pozýva srdeč-
ne všetkých mladých ľudí na 
KONKURZ v hudobnom pro-
jekte „Show-up-predveď sa“, kto-
rý sa uskutoční dňa 27.6.2011 o 
15.hod. v priestorom ICM, 1.mája 
4, B.Štiavnica. Projekt bol podpo-
rený Nadáciou Orange v rámci 
programu „Kultúra bez bariér“. 
Cieľom projektu je umožniť mla-
dým ľuďom so sociálnym alebo 
fyzickým znevýhodnením rozví-
jať svoj hudobný talent. V rámci 
projektu absolvujú jeho účastníci 
dvojtýždňový intenzívny hudob-
ný kurz, ktorého výsledkom je 
aktívne hranie v nimi vytvore-
nom hudobnom telese. Hudobné 
nástroje poskytneme. Info: beata.
nemcova@gmail.com, dodoklim-
ko@yahoo.com, www.mladezbs.
sk. Podmienka účasti na konkur-
ze: každý kandidát už musí vedieť 
hrať na nejakom hudobnom ná-
stroji alebo sa môže uchádzať o 
svoj post v kategórii spev.

ICM B.Štiavnica
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Členovia SZTP na prechádzke prírodou
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Vykuklo jarné slnko, cítili sme 
po zime, že potrebujeme dovo-
lenku. Drahý vymýšľal, že po-
ďme tam aj inde, ja som nesmelo 
povedal, poďme do Štiavnice. 
Akože Banskej? opýtal sa drahý 
nedôverčivo.. Keďže tam nikdy 
nebol, trochu sa zdráhal, ale 
argument, veď to nie je ďaleko, 
zavážil. Obrázky na nete boli 
povzbudivé, ja som čo-to o mes-
te vedela, argumentovala som, 
že aj lesy sú blízko, budeme si 
pozerať pamiatky, potom si od-
skočíme na túru....Odpovede 
na rezerváciu ubytovania boli 
bleskové...Prišli sme v podvečer 
do Štiavnice, prešli sa po meste, 
výborne najedli. Trochu sme sa 
síce čudovali, že mesto je večer 
ľudoprázdne, no ale bolo dosť 
chladno. Tešili sme sa, ako sa v 
tichom meste výborne vyspí-
me, polebedíme si ráno v poste-
li – odchod z domu bol trochu 
hektický - a potom vyrazíme za 
turistickými radovánkami.

Ráno sme sa zobudili na zvuk pre 
nás neobvyklý, ale intenzívny...Kos-
tolný zvon zvonil a zvonil a zvonil.. 
Preboha, koľko je hodín? A bolo 
šesť. Zvonenie bolo také dlhé, že sa 
nedalo odspať, prebralo nás defi ni-

tívne.
Nie sme nezamestnaní, ani leniví, 

ale v bežnom živote vstávame o ho-
dinu neskôr a keď môžeme, tak ešte 
neskôr. V našej práci sa začína nesko-
ro, ale aj poobede sa vyžaduje plný 
výkon a neraz sme v práci i večer. A 
zďaleka nie sme sami, v takýchto ča-
sových rámcoch už pracuje mnoho 
ľudí. Po kostolnom zvonení o šiestej 
ráno sa hodinu mátožíme, čo teraz 
s načatým ránom, ideme na raňajky, 
kde stretneme skupinu maďarských 
turistov. Tým sa na Slovensku vždy 
niečo nepáči, ranné zvonenie sa im 
nepáči veľmi. Vyberieme sa do mes-
ta, okolo desiatej máme prvú krízu, 
drahý pofrfl áva, no vieš, chýba nám 
ten ranný spánok, poobede sa zase 
vlečieme na Starý zámok, bojujúc s 
vlnou ospalosti. Večer sa zase túla-
me prázdnym mestom, drahý sa ud-
rie po čele a objaviteľským hlasom 
povie: no teraz už chápem, prečo 
tu večer nikto nie je, všetci utekajú 
do postele, aby sa vyspali, keď ich tu 
skoro ráno takto kolektívne zobu-
dia. Druhý deň sa zvonenie i naša 
nevyspalosť opakujú, v tretí deň sa 
preventívne strhnem zo spánku už 
o pol šiestej a čakám na zvonenie. 
Aj počítam a zvon udrie neuveriteľ-
ných 131 – krát. Po raňajkách drahý 
vyhlási – balíme a ideme odtiaľto. A 

nikdy už sem neprídeme, čo je toto 
tu, čínsky pracovný tábor? Keď sa 
nevyspí, vie byť veľmi nespravodli-
vý...Viem, že je zbytočné debatovať, 
ale v duchu sa zastrájam, že ja sem 
veru ešte prídem. Majiteľ penziónu 
je mrzutý tiež – povie, veď máte ob-
jednávku do nedele, no áno, odchá-
dzame o tri dni skôr, a to sme v to 
ráno zrejme jeho jediní hostia. Ani 
nemáme chuť mu niečo vysvetľovať, 
on za to nemôže. Centrum Štiavnice 
sa zrejme vedome a cielene buduje 
ako príjemné, turistické a spoločen-
ské centrum, možno v ňom príjem-
ne stráviť viac dní, v napojení na 
okolitú prírodu je turisticky veľmi 
atraktívne. Má úžasné kaviarničky, 
mnoho reštaurácií, penziónov, aj keď 
pribúdajú aj priestory na bývanie, je 
zrejme určené najmä pre turistov. 
Nikde nevidno dymiace fabrické ko-
míny, v ktorých by ľudia mali stáť o 
siedmej ráno pri strojoch. Ak niekto 
chce a musí skoro vstávať – tak na 
to už vynašli spoľahlivé budíky, 
kompetentní by si to možno mali 
všimnúť. Cestovný ruch je všade na 
svete krehký biznis a na Slovensku 
zvlášť. Ľudia, ktorí sa mu venujú a 
neraz investovali i veľké peniaze, sa 
často pohybujú na hrane noža. Či je 
penzión obsadený alebo nie, treba 
ho udržiavať. Turista je však prieber-

čivý i vrtošivý, konečne dnes má na 
výber až-až. V mnohých európskych 
štátoch rodinné podniky stavajú na 
pomerne stálej klientele, na turis-
toch, ktorí sa radi vrátia na pár dní 
do „svojho“ penziónu. Na to je Ban-
ská Štiavnica svojím umiestnením 
takmer v strede Slovenska, pamiat-
kami, infraštruktúrou ako stvorená. 
Ideálom nie je turista, ktorý vyskočí 
z auta, pozrie si za 3 hodiny mesto, 
dá si kávu, prípadne obed a ide ďalej. 
Ale obom kategóriám turistov stačí 
jedna nepríjemná skúsenosť a ne-
vrátia sa. Na turistu sa nemožno po-
zerať len ako na objekt obchodného 
záujmu, treba sa do jeho očakávaní 
aj „vcítiť“. Postaviť mesto na nohy o 
šiestej ráno, vrátane turistov, naozaj 
nemá žiadny rozumný dôvod. Ak 
chcete, milí Štiavničania, v meste 
rezidenčných turistov, tak treba ne-
chať na ich ľubovôli, kedy sa chcú 
zobudiť. Tolerancia k iným je veľmi 
potrebná a má ju v „erbe“ aj inšti-
túcia, ktorá necháva zvoniť o šiestej 
ráno. Všetci by sa mali usilovať o to, 
aby návštevník B, Štiavnice nebol 
proti svojej vôli vytrhnutý zo sna, aj 
keď nemá celý deň čo robiť. Aby 131 
úderov zvona o šiestej ráno nebolo 
smrteľným úderom pre turistický 
ruch v Banskej Štiavnici.

Eliška Procházková

Štiavnica, Štiavnica, aká si zvoniaca...

P. Mikuláš Neuschl, člen DHZ 
Štiavnické Bane v hodnosti in-
špektor DPO SR, si dňa 12. mája 
2011 v Dome odborov mesta 
Žilina prevzal z rúk prezidenta 
Dobrovoľnej požiarnej ochrany 
JUDr. Jozefa Minárika najvyššie 
vyznamenanie „Zaslúžilý člen 
DPO SR“.

Tohto slávnostného aktu sa zú-
častnil predseda DHZ Štiavnické 
Bane, starosta obce Stanislav Ne-
uschl, riaditeľka ÚzV DPO Mária 
Putišová a Ing. Jozef Perina, pred-
seda ÚzV DPO. Do požiarneho 
zboru Štiavnické Bane vstúpil v 
roku 1965.V roku 1966 bol členom 
požiarneho družstva. 1969 – 1971 
nastúpil na vojenskú základnú 
službu a bol zaradený v požiarnom 
družstve ako vodič – strojník. Od 
roku 1971- 2010 zastával funkcie v 
DHZ ako člen výboru, vodič stroj-

ník, hospodár, veliteľ DHZ, pod-
predseda DHZ. Od r. 2004 je velite-
ľom Obecného hasičského zboru. V 
DHZ pracoval na všetkých úsekoch 
činnosti. So svojimi skúsenosťami 
riadil členskú základňu, ktorá sa v 
obci Štiavnické Bane pohybovala 
každým rokom od 80 do 100 čle-
nov. V hodnotení činnosti okrs-
kov o najlepšiu organizáciu DHZ 
bol umiestnený na popredných 
miestach v okresnej organizácii 
DPO Žiar nad Hronom a Banská 
Štiavnica. Ako veliteľ DHZ dokázal 
pripraviť súťažné družstvá mužov, 
žien, ktoré boli pravidelne každým 
rokom na prvom mieste v hodno-
tení súťaže.

Jeho aktívna činnosť sa odzrkad-
ľovala aj na konaní Krajskej súťaže 
Plameň v roku 1997, na oslavách 
80. výročia založenia DHZ v obci, 
ktorý bol založený v roku 1925. 

 V roku 2005 boli usporiadateľ-

mi Územného kola súťaže mužov 
a žien a dorastu. V roku 2010 boli 
usporiadateľmi 7. ročníka súťa-
že hasičských družstiev mužov o 
Putovný pohár starostu obce. Ako 
člen rozhodcovského zboru pracu-
je aj v súčasnosti. Je držiteľom OO 
Rozhodca DPO SR pre dospelých, 
Vzorný strojník, Vzorný požiarnik 
a od roku 2005 je držiteľom OO I. 
stupňa.

Svoje vedomosti si rád nadobu-
dol v Odbornej škole Dobrovoľnej 
požiarnej ochrany Martin kurzom 
strojníkov a veliteľov. P.Mikuláš 
Neuschl aj ako dlhoročný člen rady 
MNV Štiavnické Bane, neskôr ako 
zástupca starostu obce pomáhal 
obci na ostatných úsekoch činnosti. 
Záleží mu na dobrom mene obce. 
Vedenie obce si nevie predstaviť 
organizovanie kultúrno-spoločen-
ských podujatí bez jeho nápadov. 
Vie stále priložiť ruky k spoločné-

mu dielu. 
 Ako veliteľ OHZ Štiavnické Bane 

v roku 2010 prebral od ministra 
vnútra SR Róberta Kaliňáka hasič-
ské motorové vozidlo CAS 25 LIAZ 
101. OHZ pri zásahových prácach 
je najviac nápomocný hasiacej sta-
nici Banská Štiavnica. Za obetavú 
a dobrovoľnú prácu je p. Mikuláš 
Neuschl držiteľom vyznamenaní 
v roku: 1973 Za príkladnú prácu, 
1981 Za Zásluhy. V roku 2005 mu 
bolo udelené vyznamenanie „Za 
mimoriadne zásluhy“ a medaila 
Miroslava Schmidta, Za zásluhy 
o výcvik. Predsedníctvo Územné-
ho výboru Dobrovoľnej požiarnej 
ochrany Žiar nad Hronom mu 
jednohlasne odporučilo udeliť titul 
„Zaslúžilý člen DPO SR“ za jeho 
odborné vedomosti, ktoré sú zr-
kadlom jeho aktivity v dobrovoľnej 
požiarnej ochrane.

Mária Putišová

Významné ocenenie pre člena DHZ 
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Športový deň

Výbory Slovenského zväzu teles-
ne postihnutých v banskej Štiavnici 
oznamujú všetkým svojim členom 
a priaznivcom, že Športový deň 
plánovaný na 22. júna sa z vážnych 
technických dôvodov odkladá na 
začiatok septembra a uskutoční sa 
pravdepodobne 7. septembra 2011. 
presný termín vám včas oznámime 
súčasne s pozvánkou na toto prí-
jemné podujatie. Na stretnutie s 
vami sa tešia organizátori. 

Anna Peťková – predsedníčka ZO SZTP BŠ, 
Ivan Madara – predseda OC SZTP BŠ 

 
Tematické sprevádzanie

Tematické sprevádzanie sa usku-
toční 25.06.2011 (sobota) o 15. 
hod. Témou bude „Banskoštiav-
nická kalvária – minulosť a súčas-
nosť“. Sprevádzať bude Katka Voš-
ková. Srdečne pozývame!

IC Banská Štiavnica

Poďakovanie

Toto cestou by sme sa chceli po-
ďakovať Martinovi Kopálovi – Fo-
urstudio za sponzorstvo pri natá-
čaní požiarneho poplachu na MŠ 
na Mierovej ul. Členovia zásahového 

hasičského družstva B.Štiavnica

Blahoželanie

Milí oteckovia a starí oteckovia, 

k Vášmu nastavajúcemu sviatku, 
želáme Vám, aby Vaše skúsenosti 
a ľudské vlastnosti boli kompasom 
pre Vašich blízkych v zložitostiach 
tohto sveta a aby ste v ich očiach 
a srdciach čítali pochopenie, vďač-
nosť a lásku. Veď mužská rola je 
príkladom a modelom pre deti tak 
v bežných, ako aj náročných život-
ných situáciách.

Zo srdca Živena

Ospravedlnenie

Ospravedlňujeme sa p. Ing. Mi-
lanovi Brodovi za nesprávne uve-
denie jeho priezviska v predchá-
dzajúcom čísle ŠN.

RRŠN

Poďakovanie
Dňa 2. júna 

2011 vo veku  
nedožitých 56 ro-
kov nás náhle po 
ťažkej chorobe 
navždy opustil náš milovaný 
manžel, otec Mgr.Peter Som-
bathy z Hodruše-Hámrov. 
Úprimne ďakujeme celej ro-
dine, všetkým príbuzným, 
priateľom, známym, ktorí 
prejavmi sústrasti, kvetinový-
mi darmi a svojou účasťou na 
odprevadení nášho drahého 
zosnulého zmiernili náš veľký 
žiaľ. Naše poďakovanie patrí 
tiež baníckemu spevokolu z 
Banskej Štiavnice za dôstojnú 
rozlúčku so zosnulým. Smú-
tiaca manželka a dcéra

Spomienka
Dňa 12.7.2011 si pripomí-

name nedožité 80. narode-
niny nášho otecka a starého 
otca Štefana KINKU, ktorý 
bol dlhoročným dopisova-
teľom Štiavnických novín a 
autorom kníh o významných 
osobnostiach, ktoré pôsobili v 
Banskej Štiavnici. Tí, ktorí ste 
ho poznali, venujte mu pro-
sím tichú spomienku. S úctou 
spomínajú dcéry s rodinami. 

Dňa 21.6.2011 
uplynú 3 roky, 
čo nás navždy 
opustila naša 
drahá mama, 
manželka a stará mama Bo-
žena Ivaničová. Tí, ktorí ste 
ju poznali, venujte jej tichú 
spomienku. Spomínajú man-
žel, deti a vnúčatá.

OZNAMY

Oznamy

Pozvánka

Za pekného počasia dňa 4.júna 
2011 (sobotu) o 9.00 hod. vo 
Sv. Antone a v priestoroch An-
tonského kaštieľa sa začalo 
Územné kolo hry Plameň 2011 
okresov Banská Štiavnica, 
Žarnovica a Žiar nad Hronom. 
Naše mesto reprezentova-
lo družstvo mladých hasičov 
nasledovne: Veliteľ družstva: 
Jakub Volfi nauv, členovia: Má-
ria Chovancová, Dávid Vareca, 
Alžbeta Kremlová, Tomáš Va-
reca, Lenka Lietavová, Patrik 
Vareca, Igor Gallay, Michal 
Šinko a Viktor Malatinec. Ve-
dúca mládeže Júlia Popracová, 
zátup. Valika Zábudlá. Rozhod-
cami za na náš DHZ boli Patrik 
Dobrota a Martin Komorník. 
Vodičom hasičského motoro-
vého vozidla bol Ing. Vladimír 
Kotilla. Podrobnejšie o celej 
súťaži napíše Anton Jusko, 
predseda DHZ Sv. Anton.

Naše družstvo sa celkove umiest-
nilo na peknom 5.mieste. Je len na 
zamyslenie, prečo naše družstvo 
mladých hasičov súťaží a už nie-
koľko rokov cvičí zastaranou 30 
ročnou výzbrojou. Je dosť smutné, 
že za naše mesto Banská Štiavnica 
sa nezúčastnil žiaden predstaviteľ 
Mestského úradu a na mieste by 
videl ostatné družstvá, ako sú vy-

strojené a vyzbrojené.
Záverom sa chcem toto ces-

tou srdečne poďakovať celému 
družstvu, cvičiteľom za úspešnú 
reprezentáciu nášho mesta a v ne-
poslednom rade aj rodičom, ktorí 
pomáhali pri celom priebehu ich 
ratolestí na tejto súťaži.

Vladimír Poprac 

predseda DHZ

Muzeálna výzbroj mladých hasičov nášho mesta 

AMPÉR 2011
Svätý Anton

Dňa 4. júna 2011 usporiadal 1. 
Letecko-modelársky klub Banská 
Štiavnica stretnutie leteckých mo-
delárov – Ampér 2011.  Stretnutie 
sa uskutočnilo na futbalovom ih-
risku vo Svätom Antone. Počasie 
bolo výborné a 10 domácich a 36 
hosťujúcich pilotov za asistencie 
15 mechanikov predviedlo svoje 
lietadlá a vrtuľníky v plnej kráse. 
Nad futbalovou plochou sa strie-
dali akrobatické prvky s nízkymi 
preletmi. Nechýbala ani každoroč-
ná atrakcia v podaní pána Daniela 
Haydena – zhadzovanie cukríkov a 
sladkostí pre divákov. Pán Martin 
Širko predviedol obriu maketu Fan-
tom F-16. Jeho vystúpenie pôsobilo 
veľmi realisticky a zanechalo v prí-
tomných neopakovateľný zážitok.

Podujatie bolo organizované v 
spolupráci s generálnym partne-
rom Combin Banská Štiavnica, 
s.r.o., Banská Štiavnica; v spolu-
práci so starostom Obce Svätý 
Anton p. Jozefom Baranyaiom 
a ostatnými partnermi: SOŠ ob-
chodu a služieb Banská Štiavnica, 
Garant-Havalda Banská Štiavni-
ca, INEX-Bereň Banská Štiavnica, 
Pekáreň Anton Antol a i., za čo 
im patrí poďakovanie zo strany 
výboru  1. Letecko-modelárskeho 
klubu ako aj zúčastnených pilotov 
a hostí. Výbor 1. LMK ďakuje aj 
svojim členom a sympatizantom, 
ktorí sa aktívne podieľali na orga-
nizovaní podujatia. 

Tešíme sa už na ďalší ročník – 
Ampér 2012, na ktorý Vás srdeč-
ne pozývame – Letu zdar.§

Výbor 1. LMK Banská Štiavnica

Vstúpte do Divadelného 
sveta LDO!

Srdečne Vás pozývame na 
záverečné vystúpenie Literár-
no-dramatického odboru ZUŠ, 
ktoré sa uskutoční dňa 20.6.2011 
(pondelok) o 16.hod. v kine Aka-
demik. Program bude spojený so 
slávnostným odovzdávaním ab-
solventských diplomov žiačkam 
4.ročníka II.stupňa. V programe 
uvidíte krátku dramatickú hru, 
etudy, improvizácie, rozprávku 
Náprstník a drobní ľudkovia a 
prednes Dominiky Petrikovi-
čovej, víťazky Hviezdoslavovho 
Kubína 2010 a držiteľky Zlaté-
ho Gunára festivalu Kremnické 
Gagy 2010. 
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Mladí hasiči v priestoroch kaštieľa vo Sv. Antone
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Galéria Jozefa Kollára, Nám. sv. 
Trojice č. 8, 23. jún – 31. August 
2011, vernisáž dňa 23. júna  
2011 o 17:00 hod.

Výstavu „Bohumír Prihel a Dra-
homír Prihel SOCHY A OBRAZY. 
Drevo, bronz, hydronálium, sklo“ 
pripravil akad. sochár Drahomír 
Prihel a kurátor výstavy PhDr. 
Bohumír Bachratý, CSc., pre Slo-
venské banské múzeum v Banskej 
Štiavnici.

Ťažiskom tvorby Drahomíra 
Prihela je úžitkové a umelecké sklo. 
Jeho diela sú osobité a jedinečné. 
Nevšednosť všetkým symbolic-
kým objektom dodáva ušľachtilý 
geometrický dizajn, ostré hrany a 

vo vnútri úžasné i tajomné farby 
premien a večnosti matérie žera-
vého skla a čarokrásnej chladnej 
skloviny. Nevšedná je aj prírod-
ná inšpirácia niektorých opusov, 
ktorú Drahomír Prihel, milovník 
Štiavnických vrchov, pretvára do 
poetických pastelov a unikátnych 
sklenených krajín z taveného skla. 
Realita krajiny a prírody sa spája 
a prelína so svetlom a s farbami 
ušľachtilej matérie skla. V jej vnút-
ri znejú tóny hudby a v priezrač-
nom čase týchto objektov, reliéfov 
i obrazov vidíme ďaleko... Umenie 
sa deje.

Súčasťou výstavy sú aj diela  Bo-
humíra Prihela, ktorá reprezentuje 
široké rozpätie jeho tvorby a kva-

lity výtvarného prejavu všestran-
ného umelca. Jeho hlavnou inšpi-
ráciou bol človek, ľudská postava, 
dievča, žena. Diela pevnej a jemnej 
modelácie, tichej lyriky a poézie i 
pôsobivej elegancie. Uznával dy-
namické sily a vitalitu prírody i 
človeka a dobre poznal aj mnohé 
krásy skutočnosti, ktoré motivo-
vali jeho pôsobivé, ale predčasne 
ukončené výtvarné dielo. Dielo 
jedinečného umelca i človeka ži-
júceho v mnohorakých ľudských i 
výtvarných súvislostiach.

Tomeková Mária

PR manager

Slovenské banské múzeum

Výstava Sochy a Obrazy
Bohumír Prihel a Drahomír Prihel, drevo, bronz, hydronálium, sklo

Každé dieťa má v sebe prirodze-
nú lásku k prírode. Keď sa včas 
– do určitého veku podchytí, 
pretrvá na celý život. Členovia 
Slovenskej poľovníckej komory 
si to uvedomujú a veľmi im zá-
leží na tom, aby naše deti vedeli 
o prírode čo najviac, aby pocho-
pili význam rastlín a zvierat na 
Zemi. Budú to ony, čo budú roz-
hodovať v budúcnosti o osude 
našej prírody. 

OBVODNÁ POĽOVNÍCKA KO-
MORA V ŽIARI NAD HRONOM 
prišla s myšlienkou realizovať prí-
rodovednú súťaž pre žiakov 4. až 6. 
ročníka vybraných základných škôl 
z okresov Banská Štiavnica, Žarno-
vica a Žiar nad Hronom.

Prvý ročník súťaže ČO ŠEPKÁ 
LES sa uskutočnil 7. júna v areáli 
svätoantonského kaštieľa v rámci 
Medzinárodného roka lesov 2011 a 
v rámci Júna – mesiaca poľovníctva 
a ochrany prírody.
Spoluorganizátormi súťaže boli:

Stredná odborná škola lesnícka 
Banská Štiavnica, Múzeum vo Sv. 
Antone, Obvodný lesný úrad Žar-
novica, Lesy SR š.p. - Odštepný 
závod Žarnovica, Regionálna orga-
nizácia Slovenského poľovníckeho 
zväzu Žiar nad Hronom, Mestské 
lesy, spol. s.r.o., Banská Štiavni-
ca, Klub slovenských poľovníčok, 

Obecný úrad Svätý Anton, Ranč 
Nádej Sv. Anton a  Poľovnícka spo-
ločnosť Šarvíz Voznica. 

Na súťaži sa zúčastnili ZŠ z Ban-
skej Štiavnice, Žarnovice, Žiaru nad 
Hronom, Štiavnických Baní a Sv. 
Antona – spoločne súťažilo 11 troj-
členných družstiev – teda 33 detí.
Súťažilo sa v týchto disciplínach: 

1. Návrh plagátu – Ako dieťa vní-
ma les!

2. Poznávanie poľovných psov – 
Kynológia;

3. Poznávanie zvierat, vtákov a 
plazov;

4. Poznávanie stromov, listov a 
plodov;

5. Poznávanie stôp zveri;
6. Poznávanie hlasov zveri;
7. Zhotovovanie kŕmidla pre vtá-

čiky;
8. Poznávanie Štiavnických vr-

chov, Kremnických vrchov a poho-
ria Vtáčnik;

9. Streľba zo vzduchovky;
10. Sadenie stromčekov na čas 

a samozrejme sa bude hodnotiť aj 
kvalita zasadenia;
Výsledky súťaže: 

Jednotlivci: 
1) Ščepková Alexandra, ZŠ Ji-

lemnického č.2, Žiar nad Hronom 
– 45,5b.

2) Denár Samuel, ZŠ Andreja 
Kmeťa, Žarnovica – 45,0b.

3) Barátová Daniela, ZŠ Štefa-

na Moysesa, Žiar nad Hronom – 
45,0b.

Družstvá:
1) ZŠ Jilemnického č.2, Žiar nad 

Hronom – 129,0b.
2) ZŠ Štefana Moyzesa, Žiar nad 

Hronom – 129,0b.
3) Spojená katolícka škola sv. 

Františka Assiského, Banská Štiav-
nica – 126,5b.

V rámci doplnkového progra-
mu pripravili organizátori pre deti 
prehliadku poľovníckeho múzea, 
ukážky sokoliarstva, koníky na 
Ranči Nádej,...a ďalšie zaujíma-
vosti. Víťazi získali hodnotné ceny 
a každý účastník súťaže i mnoho 
upomienkových predmetov. 

Organizátori sa už teraz zamýšľa-
jú nad tým, ako pripraviť a skvalit-
niť druhý ročník v roku 2012.                                                                                                            

Marian Číž

1. roč. súťaže „Čo šepká les“

Realityyyyyyyy

Predám garáž na Povrazníku.  
Cena 4 500 €, tel.č.: 0903 121 901

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

Prenajmem príp. predám garáž,  
tel.č.: 0911 012 213

Vezmem do prenájmu alebo  
kúpim ornú pôdu do 10 €, v okolí 
BŠ, tel.č.: 0908 531 348

Predám garáž na Mládežníckej  
(pod plavárňou). Cena 4 500 €, 
tel.č.: 0905 801 231

Dám do prenájmu 3 - izbový  
byt na Drieňovej, tel.č.: 0911 299 
144

Prenajmem 2-izbový zariadený  
byt, tel.č.: 0910 269 505

Predám 2-izbový byt v OV, ul.  
Dolná, 3. posch. Podlahová plo-
cha bytu cca 49 m2 + balkón. Byt 
je čiastočne prerobený, slnečný, 
tichý, bytovka je kompletne zatep-
lená. Kontakt: 0904 255 355.

Prenajmem zariadený 2-izb. byt  
na Križovatke, tel.č.: 0903 322 178

Predám 2-izbový byt v OV,  
tel.č.: 0903 566 913

Predám alebo prenajmem 2 –  
izbový tehlový byt na Ul. Dobšin-
ského, tel.č.: 0903 605 567

www.realitor.sk predá 3-izbový  
byt na Drieňovej, cena: 31 400 € a 
RD v Antole, cena: 57 800 €, tel.č.: 
0905 148 574 

Predám 3-izbový byt v OV na  
Drieňovej – kompletná rekon-
štrukcia, dám do prenájmu garáž 
na Drieňovej, tel.č.: 0910 920 946

Hľadám podnájom v RD, izbu  
so samostatným vchodom. Dlho-
dobo a najlepšie v okolí BŠ. Tel.č.: 
0904 524 453

Súrne kúpim unimo bunku v  
BŠ a okolí, cena dohodou, tel.č.: 
0910 228 373

Prenajmem garzónku + priesto- 
ry na podnikanie, predám, dom, 
chalupu v BŠ, tel.č.: 0908 288 582

Prenajmem 2-izbový zrekon- 
štruovaný byt 64 m2 v historickom 
jadre Banskej Štiavnice. Cena: 265 
eur + energie. Parkovanie pred 
domom. Kontakt: 0907 302 262

Predám dom pri BŠ, tel.č.: 0903  
271 161

Predám stavebný pozemok v  
lukratívnej časti BŠ, tel.č.: 0905 
418 616

Ponúkame prácu na čiastočný  
úväzok alebo brigádu v penzióne 
– recepcia, upratovanie. Podmien-
ka - aspoň základy angličtiny a 
príjemne vystupovanie. Kontakt 
0905 360 307
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Vážení lúštitelia!

Výhru vo výške 3,50 € si vý-
herca môže prevziať v pokladni  
Klientskeho centra. Správne zne-
nie krížovky z 2.6.2011: „Odpoveď 
je jednoduchá, pretože sme sa ju 
nenaučili používať.“ Výhercom sa 
stáva Alžbeta Kopálová, P.O.Hvie-
zdoslava 5, Banská Štiavnica 

V tajničke sa ukrýva africké príslo-

vie: „Správaj sa...

A., Auto, druh Heleny, lebo, za-
lúskal si, B., Začiatok tajničky, v 
Ríme 5, C., Písmeno, Starogrécky 
Boh vetrov, Ježiš, opak dĺžky, kys-
lík, D., Srdcová cieva, slabo horí, 
schopnosť niečo vydržať, sodík, 
ženský hlas, E., Stred slova lekva-
rik, slovenská rieka, pojem duše u 
Egypťanov, straší, hovor, F., Zohli, 
boli sme na rande, textová skratka, 
predložka, G., Hokejový obranca 
zo SR, približne, gén, spojka, dok-
tor, že vraj, H., Cestovná kancelá-
ria, hmyz podobný včele, patriaci 
Alankovi, čínske meno, český zá-

por, I., Starogrécky 
boh vetrov, alpský 
škriatok, osobné 
zámeno, rieka v 
Španielsku, vy-
konávaj mletie, 
bodnutie, J., Išiel 
som, tkaný obraz, 
nádoba, stred slova 
povel, K., Vojenský 
pakt, územná jed-
notka, okresný vý-
bor, spisovateľ, jas, 
L., 3.časť tajničky,

1., Výbor ka-
tolíckeho hnutia, 
skr., 2.časť tajničky, 
sodík, 2., Prihovor 
sa, skoba, textová 
skratka, zn. kozmetiky, 3., Praco-
val so zváračkou, žalúzie, 4., Tra-
sením zhodil, oska, 5., Malá Aja, 
zábava, Alsaska, 6., Mária, úsek 
cesty, krop odzadu, 7., Cudzopas-
ná rastlina, túžilo zried., prehra v 
šachu, 8., Druh spol. podnikania, 
štát v Amerike, existuje, 9., Kama-

rát Loleka, gén, urob do zásoby, 
10., Mesto na Ukrajine,  popevok, 
3. pád slova krava, 11., Lial česky, 
štát v USA, poštová skratka, 12., 
Vzdelávala, šedivo, strapcovitá 
metla, 13., Stredná odborná škola, 
foto nahého tela, predložka, pokoj, 
14., Rasca, vzduch grécky, väčšie 

osady, 15., Bola otravná, severo-
východná, 16., Zn. liter a ampér, 
meno Karla v Nemecku, patriaca 
Robovi, 17., Kameň, Daniel plie-
tol, 18., Ivan, koniec tajničky.

Pomôcky: Id, Karl, Odesa

Pripravuje: A. Rihová

Sobota 18.6.

MARHUĽOVÝ OSTROV
Dráma/Romantický , Slovensko, 2011, 102 min MP 15, Vstupné: 
2,30€
Podmanivý príbeh ženy skúšanej životom, plný vášne, krutostí osu-
du a nespútanej lásky. Film odohrávajúci sa na južnom Slovensku, 
na samote ukrytej v marhuľových sadoch, vás vtiahne do víru vášní 
troch mužov k jednej osudovej žene a jej lásky k nim, so všetkými 
strasťami a radosťami, ktoré dokáže priniesť len život. Slnko, vôňa 
dozrievajúcich marhúľ a hľadanie vlastného šťastia si vás získajú 
v príbehu silnej ženy, ktorá miluje a túži byť milovaná... ako my 
všetci. 
Začiatok premietania: 18:30 hod.

Predstavenie Mníšky 2 zrušené!
Dovoľujeme si vám oznámiť, že predstavenie Mníšky 2, ktoré sa malo 
konať 18.6. 2011 v priestoroch Amfi teátra pod Novým zámkom, je z 
technických príčin zrušené. V prípade, že ste si zakúpili lístky na toto 
predstavenie, je možné ich osobne doručiť do Informačného centra, 
kde vám budú vrátené peniaze. Preplatenie je možné len pri doručení 
neporušených lístkov!  Za prípadné problémy sa ospravedlňujeme.

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

Budenie Sitnianskych rytierov
 Podujatie pre veľkých aj malých, divadielka a zaujímavé atrakcie.
 Otvorenie letnej sezóny na Počúvadlianskom jazere  25.6.2011.
Začiatok :13:00 hod
13:05  - 14:00 -  Divadlo Dúha
14:10 - 14:40 -  Bublinová show , fešák Píno  a  Bóna BON Bóna
/jazda na motorkách-30 min./
14:50 - 15:30 -  Teátro Neline
15:40-16:10   -  Bublinová show , fešák Píno  a Bóna BON Bóna
/ zásah pod vodou - potápači, hasiči, psi/
16:20 - 17:00  - Animare Silva
17:10 – 17:50 – Divadlo Dúha

KINO AKADEMIK

KRÍŽOVKA - KRÍŽOVKA - KRÍŽOVKA - KRÍŽOVKA - KRÍŽOVKA 

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

Kino Akademik vás pozýva

KULTÚRNE CENTRUM VÁS POZÝVA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

A
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Sprievodné podujatia: 
rytierske hry a súťaže o najlepšieho rytiera
potápači – ukážky záchrany vo vode
Červený kríž – ukážky záchrany na suchu
kynologické ukážky
hasičské záchranné ukážky, zlaňovanie, mladí hasiči v akcii
tvorivé dielne, maľovanie na tvár
remeselníci
spanilá jazda na veľkých motorkách pre malých návštevníkov
balóny, cukrová vata, popcorn a rôzne mňamky
Doprava na podujatie: Odchody autobusu 
12:45 – Autobusová zastávka Drieňová pri nemocnici 
12:50  - Autobusová zastávka Križovatka –zastávky pri Bille 
12:55 – Mesto radnica
13:10 – Štiavnické Bane Obecný úrad
Odchod autobusu po akcii: 18:00 – Pod dubmi
V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie uskutoční v priestoroch Kul-
túrneho centra na Kammerhofskej ulici č.1./Divadielka a Rytierske hry/



10 16. júna 2011KULTÚRA

Pozvánka

Neviem, či mám písať skôr o 
Katke, o jej knihe alebo o jej 
projekte REALWOMAN... As-
poň trochu teórie a „suchých 
faktov“, aby sme vás, vážení 
čitatelia informovali, že rady 
úspešných mladých ľudí z 
nášho mesta sa rozšírili o novú 
slovenskú autorku.

 Je ňou Katarína Zacharová, 
ktorá už štvrtý rok žije v Kuala 
Lumpur v Malajzii, ale jej aktivi-
ty ju často privádzajú naspäť na 
Slovensko a do Štiavnice. Jej kni-
ha AKO DOSTAŤ OD ŽIVOTA 
ČO CHCEME zaujme už pekným 
obalom (jemné pastelové farby, za 
svetlom vylietajúce motýliky). Na 
asi 170 stranách píše jednoducho 
a s otvorenou mysľou o živote, o 
medziľudských vzťahoch a láske, 
o úspechu a talente, o potenciáli 
a spiritualite z pohľadu osobného 
rozvoja. Jej cieľom je inšpirovať, 
vzdelávať, transformovať a inicio-
vať pozitívnu zmenu v živote ľudí. 
Nie sú to žiadne lacné „polievočky 
na dušu“, či zázračné recepty ako 
zmeniť seba, či iných. Naopak, sú 
to jednoduché pravdy, pri kto-
rých pocítite svoju vnútornú silu, 
pochopíte rôzne súvislosti i to, že 

čokoľvek chceme zmeniť v našom 
živote, zmena musí začať v nás. 

Keď som si prvýkrát prečítala 
nadpis Ako dostať od života čo ch-
ceme, pomyslela som si – pekné, 
fajn, ale to už nie je pre mňa. Ale 
mýlila som sa. Vďaka Katkinej kni-
he sa mi všeličo „rozvietilo a vy-
jasnilo v hlave“ a aj v tomto veku 
je pre mňa táto kniha inšpiráciou 
pre určité zmeny a odpoveďou na 
mnohé otázky. Škoda, že sa takéto 
knihy nepísali, keď som bola mla-
dá. 

Knihu vrelo odporúčam všetkým 
vekovým kategóriám – možno aj 
ako vhodný darček za vysvedčenie 
pre starších žiakov a stredoško-
lákov (aj keď ma nedávno jedna 
známa vysmiala, kde vraj žijem, 
kniha za vysvedčenie sa dnes už 
nenosí...), odporúčam ju ženám 
aj mužom. Zakúpiť si ju môžete v 
banskoštiavnických kníhkupec-
tvách a v osvetovom stredisku v 
Kammerhofe. Prípadne si kliknete 
na Katkinu webovú stránku Rea-
lWoman: www.realwoman.sk. 

 A slovo na záver: nemyslite si, 
prosím, že Katku a jej knihu chvá-
lim preto, lebo poznám ju a jej ro-
dičov. Obdivujem a chválim ju za 
jej šikovnosť, kreativitu, odvahu, 

talent, ktoré som postrehla nielen 
ja. Táto mladá Štiavničanka a jej 
kniha sa totiž v poslednom čase 
stále častejšie objavujú v sloven-
ských médiách (ženské časopisy, 
STV, rozhlas, posledne týždenník 
Slovenka), preto by som bola rada, 
keby sme o nej vedeli aj tu, v jej ro-
disku. A v septembri, keď bude v 
Štiavnici dlhšiu dobu, pripravuje-
me s ňou autorský večer, na ktorý 
vás už teraz srdečne pozývame. 

Mária Petrová 

Úspešná kniha mladej Štiavničanky
Dve premiéry 

Uvádzanie pôvodnej slovenskej 
drámy na zahraničných scénach je 
skôr popoluškou než pravidlom. O 
to potešiteľnejšie je konštatovanie, 
že si dve hry súčasného slovenské-
ho autora našli svoje miesto v re-
pertoári zahraničných divadiel.  

Národné divadlo Miškovci 
uviedlo hru K. Horáka Hrdzavý 
dážď (premiéra 11. 05. 2011), 
teda súčasného slovenského 
dramatika, ktorý pochádza z B. 
Štiavnice. Inscenácia bola uvede-
ná v rámci projektu „Desať rokov 
v službách diváka“, čo je súčasť 
cezhraničnej spolupráce ŠD Ko-
šice a spomínaného umeleckého 
telesa z Miškovca. Uvedenie hry 
slovenského autora sa stretlo s 
priaznivou reakciou  maďarské-
ho publika. 

Spomenúť treba tiež premiéru 
hry „Tip top biotop“ (premiéra 
09. 04. 2011) tohto istého autora 
v Divadle VHV Petrovec (Srb-
sko). Túto inscenáciu režíroval s 
dolnozemskými Slovákmi prof. 
Ľuboslav Majera, ktorý učí na 
Fakulte dramatických umení AU 
v Banskej Bystrici. Konštatova-
nie, že uvedená hra zarezonovala 
u našich krajanov, nie je iba for-
málne konštatovanie.

Eva Kušnírová

BBSK – Pohronské osveto-
vé stredisko Žiar nad Hronom 
– Pracovisko Banská Štiavnica, 
Autorský klub literátov, hudob-
níkov a výtvarníkov v Banskej 
Štiavnici v spolupráci s Mestom 
Banská Štiavnica a ZUŠ v Ban-
skej Štiavnici srdečne pozývajú 
Vás a vašich priateľov na  na  au-
torský a interpretačný večer rodi-
ny  MONTILLOVCOV a ich hostí

STRETNUTIA A NÁHODY

Štvrtok, 23.6.2011 o 16.00 hod. 
v koncertnej sále ZUŠ v Banskej 
Štiavnici

Tešíme sa na Vašu účasť
Bližšie informácie: POS – B. Štiav-

nica, č.t.: 045 / 692 13 87, mobil: 

0915 819 989, mail: petrova@

osvetaziar.sk

Tak ako sa na poriadnu oslavu 
patrí, aj tá naša prebiehala nie 
len jeden deň. Oslavovali sme 
sviatok všetkých detí spoločne 
a trvalo nám to celý týždeň. Na-
zvali sme ju Týždňom detskej 
radosti.

Deti z našej materskej školy sa 
na oslavu pripravovali už vopred.  S 
rodičmi si doma vyrábali masky, v 
ktorých sa predviedli hneď v prvý 
deň na  detskom karnevale. Chce-
me poďakovať rodičom a vysloviť 
im uznanie za ich nápaditosť a ši-
kovnosť, pretože masky mali veľký 
úspech a deti si karneval užívali. Do 
tanca im hral pán Erik Píš, ktorému 
ďakujeme za výborné ozvučenie 
karnevalu.

Celý týždeň deti prechádzali z 
rozprávky do rozprávky. Navštívili 
v kine Akademik fi lmové predsta-
venie TOY STORY 3 a aj divadelné 
predstavenie Popletená pančucha. 

Nadišiel očakávaný deň, 1.jún, keď 
sa aj učiteľky z materskej školy pre-
menili na rozprávkové bytosti. Pri-
pravili deťom v krajine rozprávok 
súťaže a hry. Víťazmi sa stali všetky 
deti a ako vždy, dobro zvíťazilo nad 
zlom. Deti boli za svoju šikovnosť 
odmenené maškrtami a drobnôst-
kami, ktoré ale už boli skutočné, nie 
imaginárne. Zabezpečili ich ochotní 
rodičia, začo sa im chceme v mene 
detí srdečne poďakovať. Deň v ma-
terskej škole rýchlo ubehol, pretože 
bol plný vzrušenia a zábavy. 

Aj tento rok sme radi prijali po-
zvanie do Vojenského útvaru na 
Močiar, kde pre deti vojaci pripra-
vili atraktívne predpoludnie. Deti 
si prezreli a mohli vlastnými ruka-
mi poznávať rôznu vojenskú tech-
niku,  spoznať a vyskúšať si prácu 
profesionálneho vojaka. Aj v tento 
deň nám boli nápomocní rodičia. 
Ďakujeme za pomoc pri preprave 
detí pánu Dušanovi Slávikovi, kpt.

Motičákovi pri organizovaní výletu,  
ako aj pani Longauerovej za fi nanč-
nú podporu.

V posledný deň v tomto radosťou 
naplnenom týždni absolvovali deti 
výlety so svojimi triedami. „Veľkáči“ 
skákali na trampolíne, opekali špe-
káčky, prekonávali prekážky. „Ma-
ličkí“ navštívili cukráreň, kúpali sa 
v bazéniku, hrali sa v piesku.

Z pochopiteľných dôvodov ne-
môžeme všetkým poďakovať me-
novite, preto spomenieme aspoň 
Potraviny Ernek, pani Ivaničovú 
z Počúvadlianskeho jazera, pani 
Blaškovú, pani Marečkovú, či pani 
Yin, pani Totkovičovú. Všetkým 
ďakujeme za pomoc pri organizo-
vaní a realizácii  aktivít. Najväčšou 
odmenou pre nás bol úsmev na tvá-
ri, ktorý nezmizol počas celého týž-
dňa a právom sa nazýva Týždňom 
detskej radosti.

kolektív MŠ 1. mája

Týždeň detskej radosti v materskej škole
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Vo Viedni dňa 28.5. sa uskutočni-
lo súťaž – Wiena half triatlon. Pre-
tek pozostával z plávania – 1,9 km, 
cyklistika – 90 km, beh – 21 km. Za 
náročného – studeného počasia, 
nepríjemného vetra sa na štart po-
stavilo vyše 300 pretekárov, medzi 
nimi aj Vlado Poprac, ml. S ťažkými 
podmienkami sa dobre vyrovnal 
a svoj minuloročný čas dokázal 
zlepšiť o 10’. V cieli bol spokojný, 
čas -  5:05 a pekné 19.miesto medzi 
veteránmi. Vlado preteká za bra-
tislavský klub Realiz sport team. 
Vrcholom sezóny, na ktorý sa od 
zimy svedomite pripravuje, bude 
3.august – Majstrovstvá Česko-Slo-
venska v Ironmane v Piešťanoch. 
Budeme držať palce, Vlado!

Senecké jazerá už po 25-krát 
privítali priaznivcov triatlonu. 
Agilný 3 Klub FTVŠ Bratislava 
privítal v sobotu  28.5. našich 
špičkových triatlonistov, ale ne-
chýbali ani pretekári z Čiech, 
Maďarska, Rakúska i Ukrajiny. 
V početnom štartovnom poli 
vyše 150 pretekárov za aprílo-
vého počasia skákal do vody aj 
Tomáš Nemčok z KTM Banská 
Štiavnica. V šprinte podal svoj 
štandardný výkon a v cieli behu 
sa tešil z výborného 6. miesta 
medzi mužmi.

Vlado Nemčok, st.

Štiavnickí triatlonisti 
úspešne odštartovali 

Už štyri roky sa naša škola ve-
nuje stále populárnejšiemu 
športu fl orbal a doposiaľ sa 
každý rok nejaká kategória 
žiakov prebojovala až na celo-
slovenské majstrovstvá. Tento 
školský rok to nebolo inak. V  
jeseni to boli staršie žiačky a na 
jar mladší žiaci, no zatiaľ žiad-
na kategória nezískala v celo-
slovenskej konkurencii medai-
lové umiestnenie. Úspech sa 
však konečne dostavil, a to v 
kategórií  staršie žiačky.

V dňoch 10.6.- 12.6. sa konal v 
Topoľčanoch Slovenský pohár vo 
fl orbale v kategórii mládež do 16 
rokov v  dievčenskej súťaži staršie 
žiačky. Súťažilo 6 družstiev: druž-
stvo Smolníka (športový fl orbalový 
klub - aktuálne majsterky Sloven-
ska), Kysucké Nové Mesto (špor-
tový fl orbalový klub),  Michalovce 
(športový fl orbalový klub), Micha-
lovce (športová trieda), Topoľčany 
(športový fl orbalový klub) a ZŠ Jo-
zefa Horáka z Banskej Štiavnici.  

Prvé dva dni sa hralo  systémom 
každý s každým a naše dievčatá 
sa umiestnili na treťom mieste.  
Posledný deň sa v zápase play of 

stretli o tretie miesto s družstvom 
Michaloviec (športový fl orbalo-
vý klub) a suverénne zvíťazili 5:0. 
Získali tak krásne tretie miesto a 
domov si priniesli pohár a bronzo-
vé medaily.  Okrem toho v súťaži 
brankárov získala za druhé miesto 
ocenenie aj naša brankárka Kamila 
Husarčíková.
Výsledná tabuľka :

1.miesto -  Smolník (športový 
klub)

2.miesto -  Kysucké Nové Mesto 
(športový klub)

3.miesto – Banská Štiavnica (ZŠ 
Jozefa Horáka)

4.miesto – Michalovce ( športo-
vý klub)

5.miesto – Michalovce (športová 

trieda)
6.miesto – Topoľčany (športový 

klub)
Srdečne gratulujeme a prajeme 

naším dievčatám  veľa ďalších úspe-
chov.

Našu školu a mesto úspešne re-

prezentovali :

Karolína Paštrneková  (kapitán 
družstva) 

Adriana Verešíková
Natália Šomodíková  
Barbora Kubiňáková
Gabriela Bieliková
Nina Šebeňová
Kamila Husarčíková ( brankár)
Timea Dunová
Kristína Rerichová

Tréner a vedúci družstva Mgr. Ján Minka

Slovenský pohár vo fl orbale
Základná škola J. Horáka sa predstavila v celoslovenskej konkurencii

IV. liga – JUH 25. kolo

Málinec - B.Štiavnica 3:0 (2:0)
Pažout – Halát, Šima, A. Hanzlík (83’ 

Boroška), Barák Ľ. (79’ Gazda), Ne-
cpál, Číž, Čiliak, Mayer (38’ Cabaník), 
Kozárik, Macko 

Naše mužstvo nastúpilo na zápas 
bez 5 hráčov základnej zostavy, čo 
sa prejavilo i na výsledku a pred-
vedenej hre. Domáci začali zápas 
útočne a v 10’ prišli i ich šance. V 
8’ zahodili domáci šancu, keď stre-
lili vedľa našej brány, no o 1’ sme už 
prehrávali, keď domáci útočník na 
hranici ofsajdu sa ocitol sám a nedal 
nášmu brankárovi šancu. Brankár 
Pažout vytiahol skvelý zákrok v 32’, 
keď zázračne kryl strelu domáceho 
útočníka. Do polčasu predsa domá-
ci zvýšili na 2:0 po zbytočnej strate 
lopty našich hráčov. V 2. polčase sa 
domáci predbiehali v zahadzova-
ní šancí. Veľkú šancu našich spálil 

Šima, po peknej prihrávke sa oci-
tol sám pred domácim brankárom. 
Chcel si ho obhodiť, no ten mu vzal 
loptu z nohy. Potom mal ešte 2 šan-
ce Kozárik, jeho strely v dobrých 
pozíciách minuli domácu bránu. 
Napokon skóre zápasu uzavreli v 
84’ domáci.
IV. liga dorast 25. kolo

Kalinovo – B.Štiavnica 2:2 (2:1), gól: 
Čik, Ladický 

Szabo – Bartík, Ladický, Ferenčík, 
Déneši, Cibuľa, Patančok, Ďurovič, 
Čík, Meňuš, Sovinec (Zupka) 

Dôležité body z ihriska súpera v 
boji o záchranu po bojovnom vý-
kone.
Kam na futbal?

IV. liga dospelí 26.kolo 19.6. o 17 
hod. B.Štiavnica – Č.Balog, Š.Bane- 
Malinec

IV. liga dorast 26.kolo 18.6. o 14 hod. 
B.Štiavnica – Brusno    FUDO

Ďalšie futbalové výsledky: 

IV. liga JUH 25.kolo

V.Blh – Š.Bane 1:0 (0:0)
Blaško – Sojka, Holík, Osvald, Drexler 

(72’Spišiak), Michalek, Holmík, Pavlík, 
Ondrík, Turkota, Venglár

V 1.polčase bola hra vyrovnaná, 
obidve mužstvá si vypracovali via-
cero šancí, no v koncovkách zlyhali. 
V 2. polčase mali najväčšie šance 
hosťujúci Michalek a Pavlík, no ne-
využili ich. V 81’ rozhodca odpískal 
penaltu proti Š.Baniam, ktorú do-
máci premenili a v boji o záchranu 
získali dôležité 3 body. 

Dorast I. trieda: B.Belá – Voznica 3:6 

(2:2)

Žiaci I. trieda: Š.Bane –  Lovčica - 

Trubín 4:2 (2:2), góly: Habosz 2, Ne-

uschl, Pastier

ROMAN KURUC

Ďalšia prehra v pozliepanej zostave

Zájazd
Centrum voľného času v B.Štia-

vnici v spolupráci s  CK Soren or-
ganizujú Letný pobyt pri Jadran-
skom mori, Chorvátsko - Gradac

Termín : 10.08. – 19.08.2011. 
Poplatok : deti do 16 rokov:
320 EUR (bez poistenia)
333 EUR (s poistením)
pre dospelých: 330 EUR 
(bez poistenia)
343 EUR (s poistením)

V cene je zahrnuté :

doprava klimatizovaným auto-
busom - odchod z B. Štiavnice

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

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

pobytová taxa, poistenie insol-
ventnosti CK

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

(pracovníci CVČ)
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Úspešné fl orbalistky zo ZŠ J. Horáka
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INZERCIA

Rekonštrukcie bytov – 
byt. jadier, 

murárske práce, 
omietky – maľovanie, 

vodoinštalácia, po-
dlahy – montáž, 

tel.č.: 0940 802 977

Obchodík so zdravou výživou
•Bezlepkové a Bio potravi-

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

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

POŠTOVÁ BANKA 
už aj v Štiavnici

• Dostupná pôžička aj pre 
dôchodcov do 70 rokov

• Pôžička aj pre živnostníkov
• Výhodné šetrenie až so 7% 

úrokom. Zastavte sa v Poštovej 
banke na pošte alebo volajte: 

0901 798 926

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

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

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

Doprava do 
Európskej únie

 
9 miest z domu

Lacno a spoľahlivo
Tel.č.: 

0904 416 890

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

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

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

Darujem drevo, tel.č.:  
00420737060658

Predám klavír Rosler, druhý ma- 
jiteľ, zachovalý, farba hnedá, cena 
dohodou, tel.č.: 0911 931 543

Predám Akordeon Delicia, 80  
basov, 7 registrov, 3 hlasové rady, 
kufor, remeň, cena dohodou, tel.č.: 
0911 931 543

Hľadám zateplovačov do BŠ,  
tel.č.:0903 271 161

Najvýhodnejšie detské poiste- 
nie. Najširšie krytie rizík spolu so 
sporením pre vaše dieťa do budúc-
nosti, tel.č.: 0908 889 676

Dovoz dreva - štiepané, metro- 
vica, palety, brikety, stavebniny, 
štrky, piesky, brizolit a iné, tel.č.: 
0903 121 901


