
Mesto Banská Štiavnica zís-
kalo dar od Nadácie Slovenskej 
sporiteľne na vybudovanie mul-
tifunkčného ihriska na sídlisku 
Juh. Požiadali sme primátorku 
mesta Mgr. Nadeždu Babiakovú, 
aby nám prezradila viac: 

„Mesto Banská Štiavnica získa-
lo od Nadácie Slovenskej sporiteľ-
ne dar v celkovej sume viac ako 50 
000,-eur na vybudovanie multi-
funkčného ihriska. Multifunkčné 
ihrisko pre mini-futbal, streetball 
a volejbal bude realizované pri Zá-

kladnej škole Jozefa Horáka na síd-
lisku Juh s tým, že bude prístupné 
aj širokej verejnosti. Multifunkč-
né ihrisko sa vybuduje bez spolufi -
nancovania z mestského rozpočtu. 
Ja som veľmi rada, že takýto spon-
zorský dar nám Nadácia Slovenskej 
sporiteľne venovala, pretože zreali-
zovaním tohto ihriska sa naplní aj 
možnosť, aby deti, mládež a aj do-
spelí zo sídliska Juh (Križovatka) a 
priľahlých oblastí mali miesto pre 
voľnočasové aktivity a pre šport. 
Momentálne zabezpečujeme prí-

pravné práce, ihrisko by malo byť 
vybudované do konca roka a slúžiť 

pre širokú verejnosť“, dodala na zá-
ver primátorka mesta. Michal Kríž 
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inzErCia

Primátorka mesta Mgr. Nadežda 
Babiaková zvolala na 6.6.2012 
rokovanie mestského zastupi-
teľstva.

Neprítomný (ospr.) Ing. Slavomír 
Palovič
MsZ schválilo:

- Návrh na zmenu rozpočtu Mes-
ta B. Štiavnica č.1

- Uzatvorenie Zmluvy o úvere 
so Slovenskou sporiteľňou, a.s., vo 
výške 142  500 eur na fi nancovanie 
investičnej akcie Riešenie stavu a 
kvality verejného osvetlenia na síd-
lisku Drieňová

- Správu o inventarizácii majetku 

mesta k 31.12.2011 a uložilo MsÚ 
uverejniť zoznam daňových dlžní-
kov za rok 2011

- Záverečný účet Mesta za rok 
2011

- Rozbor hospodárenia TS, m.p., 
B. Štiavnica k 31.12.2011

- Návrh Dodatku č. 1 k VZN mes-
ta č.7/2007 O prideľovaní nájom-
ných bytov a hospodárení s nimi

- Návrh Dodatku č.1 k VZN mes-
ta č.1/2009 O sociálnych službách

- Zrušenie VZN mesta č.2/2008, 
ktorým sa zakazuje požívanie a pre-
daj alkoholických nápojov na verej-
ne prístupných miestach na území 
mesta B. Štiavnica

- Plán kontrolnej činnosti hlavné-
ho kontrolóra na II. polrok 2012

- Prenájom nehnuteľnosti (are-
ál Amfi teátr) spoločnosti Cultour, 
s.r.o., na dobu určitú od 1.6.2012 
do 31.5.2013

Majetkové veci mesta
MsZ schválilo:

- odpredaj pozemku vo výmere 
484 m2 , zastavané plochy a nádvo-
ria vo výmere 105 m2, 193 m2, 96 
m2, 151 m2 za cenu 11 220 eur (10 
eur za m2)m s tým, že kupujúci Ján 
Cibuľa, B. Štiavnica, uhradí kúpnu 
cenu pred podpisom kúpnej zmluvy 
a tak isto aj náklady spojené s pre-

vodom nehnuteľností.
- Zámer na odpredaj majetku 

mesta v časti Počúvadlianske Ja-
zero priamym predajom za kúpnu 
cenu 1200 eur a vymenovalo komi-
siu na vyhodnotenie ponúk v zlože-
ní: Ing. Slavomír Palovič – predseda, 
JUDr. Dušan Lukačko, JUDr. Emí-
lia Jaďuďová – členovia, Renáta Ba-
ráková – zapisovateľka, Ing. Ivana 
Nikolajová – náhradníčka. 

- Prevod pozemku (Križovatka) 
vlastníka Ing. Vladislava Lupian-
skeho s manž., Rovná 521, Vra-
né nad Vltavou, ČR, do vlastníctva 
Mesta B. Štiavnica, a to zámenou vo 
verejnom záujme.  �3.str.

Júnové rokovanie mestského zastupiteľstva

Viacúčelové ihrisko na sídlisku Juh

Multifunkčné ihrisko pre mini-futbal, streetball a volejbal
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mestská polícia
informuje

z programu
primátorky

1. Prečo v Rubigale bolo zniče-
né historické schodisko a namon-
tovaný výťah. Však peniaze boli 
prijaté na záchranu Rubigalského 
domu. 

2. Prečo neexistuje poriadko-
vá polícia? Však počas „zábavných 
dní“ v okolí týchto centier je taký 
neporiadok, že keď mi tam padne 
dieťa, tak sa celé doreže, zbierajú 
tie odpadky deti – veľké znechute-
nie, nič sa nedeje, nič sa nerieši. 

3. Keď niečo funguje, tak to tre-
ba zrušiť. Prečo rušíte škôlku na 
Šobove a chcete tam dať krčmu??? 
Z tej škôlky aj keby nevyšli všetci 
čistí jednotkári, tak už teraz majú 
prvé úspechy. Potrebujete ohlúpiť 
ľudí na Šobove alkoholom? Aby 
neschádzali do mesta? 

4. Zavládlo u mňa veľké zne-
chutenie, keď som zistila, že ste 
ÚDAJNE nedotiahli projekt na 
triedenie odpadu a musíte veľké 
peniaze vrátiť.... 

5. Ako to je??? Nemôžeme ani 
do Štiavnických novín napísať, 
lebo uverejňujete články vyvole-
ných, ktorí chvália mesto, ale treba 
prijať aj kritiku a snažiť sa odstrá-
niť nedostatky, však niekedy stačí 
len málo... Trošku snahy a chcieť. 

Alena Spišiaková
Odpoveď:

Vážená pani Alena Spišiaková, 
keďže váš podnet, ktorý ste zasla-
li do čiernej skrinky, sa týka via-
cerých oblastí, budem odpovedať 
podľa poriadia: 

1. Rekonštrukcia objektu 202/
II Rubigal prebieha od roku 2009, 
na základe zmluvy o dielo realizuje 
práce zhotoviteľ – Stavasta, spol. 
s r.o. Rekonštrukčné práce pre-
biehajú podľa projektovej doku-
mentácie 10/2008, odsúhlasenej 
Krajským pamiatkovým úradom 
Banská Bystrica – záväzné stano-
visko č.BB-09/990-2/3465/CHO 
zo dňa 1.6.2009. Projektová do-
kumentácia zahŕňa aj osadenie vý-
ťahového telesa v centrálnej polo-
he stavby, v schodiskových halách. 
Takto sa naplní požiadavka Minis-
terstva zdravotníctva SR o prístup-
nosti verejných budov osobám s 
obmedzenou schopnosťou pohy-
bu. Objekt je v súčasnej dobe pre 
verejnosť neprístupný a je v rekon-

štrukcii, preto je predčasné hovoriť 
o tom, či je v objekte niečo poško-
dené. Všetky chyby a nedostatky 
musí zhotoviteľ odstrániť k ter-
mínu odovzdania a prevzatia stav-
by. Finančné prostriedky získané 
na obnovu objektu z Ministerstva 
kultúry Slovenskej republiky boli 
použité v súlade so žiadosťou a 
po ukončení zúčtovacieho obdo-
bia ministerstvu vyúčtované. Vy-
konané práce boli dokladované 
fotodokumentáciou a potvrdené 
Krajským pamiatkovým úradom 
Banská Bystrica ako zrealizované 
v súlade s projektovou dokumen-
táciou a s podmienkami záväzné-
ho stanoviska Krajského pamiat-
kového úradu Banská Bystrica. 

2. Na základe uvedeného pod-
netu vás Mestská polícia vyzve na 
doplnenie konkrétnych údajov po-
trebných k objasneniu danej veci, 
nakoľko z uvedeného nie je zrej-
mé, konkrétne pri ktorom zariade-
ní je neporiadok, odpadky a sklo, v 
ktorých dňoch a pod. 

3. Na Šobove nikdy nefungo-
vala, ani nebola zriadená žiadna 
škôlka v zmysle zákona. Bolo a je 
tam zriadené Komunitné centrum 
a Klub detí, ktoré slúžia pre potre-
by a aktivity celej komunity. Uve-
dené priestory sú prenajaté od 
roku 2001 – 2007 Pro Šobov, n.o. a 
od roku 2009 – 2012 Šukar Dživi-
pen, n. o.. Môžeme Vás ubezpečiť, 
že nič z toho, čo ste napísali, nie je 
pravda a nie je zámerom Mesta. 

4. Projekt „Zavedenie efektív-
neho separovaného zberu v Ban-
skej Štiavnici“ má niekoľko hlav-
ných aktivít, ktorými sú okrem 
iných aj: realizácia stavebných prác 
– stojiská odpadov, realizácia sta-
vebných prác – zberový dvor, in-
štalácia a zakúpenie nových tech-
nológií, zaškolenie personálu, 
skúšobná prevádzka, propagácia 
projektu, zakúpenie nádob na se-
parovanie. Uvedený projekt je stá-
le živým projektom a momentálne 
je v štádiu verejného obstarávania 
pre časť stavebné práce na novom 
zbernom dvore. Aj Mesto netrpez-
livo očakáva konečné vyhodnote-
nie a oznámenie víťaza na reali-
záciu stavebných prác, pretože do 
konca júna 2013 musia byť tie-
to práce ukončené. Po tomto ter-

Odpovedáme 
občanom...11.6.

Redakčná rada VIO TV.
Uskutočnila sa gremiálna po-

rada zástupcov mestských spo-
ločností a vedúcich oddelení 
MsÚ. 

Pracovné stretnutie k prípra-
ve podujatia 5. Stretnutie ban-
ských miest a obcí Slovenska.

Pracovné stretnutie s pred-
sedom BBSK Ing. Vladimírom 
Maňkom v Banskej Bystrici. 

12.6. 
Otvorenie odborného semi-

nára Záchrana vzácneho archív-
neho dokumentu. 

Účasť na riadnom Valnom 
zhromaždení Stredoslovenskej 
vodárenskej spoločnosti, a.s., v 
Banskej Bystrici. 

Posledná rozlúčka s občian-
kou nášho mesta p. Gizelou Ber-
náthovou. 

 
13.6.

Individuálne pracovné stret-
nutia, práca v meste.

Posledná rozlúčka s obča-
nom nášho mesta p. Jurajom 
Joklom. 

14.6.
Uskutočnilo sa zasadnutie Ko-

misie na koordináciu úloh ochra-
ny lokalít svetového kultúrneho 
dedičstva UNESCO, ktoré sa ko-
nalo na Ministerstve kultúry SR 
v Bratislave. 

15.6. 
Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia. 
Andrea Benediktyová

Dopravná nehoda
Dňa 6.6.2012 o 08:00 bolo 

na MsPo oznámené, že na Ul. 
Vodárenská v Banskej Štiavni-
ci došlo k uvoľneniu kari – ro-
hože, ktorá tvorila plot stavby 
a táto následne padla na moto-
rové vozidlo, ktoré prechádza-
lo po uvedenej ulici. Príslušní-
ci MsPo zaistili miesto škodovej 
udalosti, zistili majiteľa stavby 
a zodpovednú osobu za stavbu. 
Následne vec odovzdali v zmys-
le vecnej príslušnosti. Prípad 
realizoval príslušník Dopravné-
ho inšpektorátu OR PZ ZH.

Verejný poriadok
Dňa 7.6.2012 o 07:20 hliad-

ka MsPo zistila , že v Banskej 
Štiavnici na Ul. L.Svobodu sa 
nachádzajú osoby, ktoré zne-
čisťujú verejné priestranstvo. 
Kontrolou bolo zistené, že ide o  
J.D. a T.Š. Vec bola vybavená v 
zmysle priestupkového zákona 
a osoby opustili daný priestor.

 
Mgr. Vladimír Kratoš 

náčelník MsPo 

Oznam
Bytová správa, s.r.o., Ban-

ská Štiavnica, prevádzka Mest-
ské kúpele – plaváreň, oznamu-
je obyvateľom a návštevníkom 
mesta Banská Štiavnica, že v 
čase  od 29.6.2012 do 3.9.2012, 
bude z dôvodu pravidelnej tech-
nickej odstávky prevádzka Mest-
ské kúpele – plaváreň zatvorená. 
Prevádzka bude opätovne otvo-
rená od 4.9.2012.

Mgr. Slezáková Denisa
vedúca prevádzky

míne sa má spustiť činnosť no-
vého zberného dvora na ktorú sa 
tešíme, verte mi všetci ľudia, vrá-
tane Technických služieb. Žiadne 
finančné prostriedky, čo sa týka 
tohto projektu vrátiť nemusíme. 

5. V Čiernej skrinke sa snažíme  
uverejňovať všetky podnety ktoré 
prídu  a svojím obsahom dovoľujú, 
aby boli zverejnené. Okrem zverej-
ňovania otázok a odpovedí Čiernej 
skrinky v Štiavnických novinách 
zverejňujeme otázky a odpovede 
aj na internetovej stránke mes-
ta www.banskastiavnica.sk. Z ar-
chívu Štiavnických novín od roku 
2011 z doteraz uverejnených člán-
kov v Čiernej skrinke sme si uro-
bili malú štatistiku z ktorej jedno-
značne vyplýva, že od roku 2011 
boli v Čiernej skrinke Štiavnických 
novín uverejnené prevažne články, 
ktoré upozorňovali na nedostatky. 
Čierna skrinka má slúžiť ako ná-
stroj na podávanie konkrétnych 
podnetov na zlepšenie vecí v na-
šom meste. 

Ing. Ivana Nikolajová
prednostka MsÚ
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V zmysle § - u 52 Zákona č. 
563/2009 Z.z. o správe daní (Da-
ňový poriadok) môže mesto ako 
správca miestnych daní a poplatku 
za komunálny odpad zverejniť da-
ňových dlžníkov podľa stavu k 31. 
decembru predchádzajúceho roka, 
u ktorých úhrnná výška daňových 
nedoplatkov presiahla u fyzickej 
osoby 160 eur a u právnickej oso-
by 1 600 eur. 

Vychádzajúc z uvedeného zá-
kona, Mestské zastupiteľstvo 
rozhodlo o zverejnení daňových 
dlžníkov mesta k 31.12.2011 v zá-
konom stanovenom termíne a to 
do 30.6.2012. Zoznam daňových 
dlžníkov je zverejnený na interne-
tovej stránke mesta www.banskas-
tiavnica.sk.

 Ing. Kamila Lievajová, 
Ekonomické odd. MsÚ

Zverejnenie daňových 
dlžníkov k 31.12.2011

Mesto Banská Štiavnica, v 
zastúpení primátorkou mesta 
Mgr. Nadeždou Babiakovou, 
vypisuje výberové konanie na 
obsadenie funkcie: zamest-
nanec oddelenia výstavby, ÚP a 
ŽP na úseku:

- odborné práce vyplývajúce zo sta-
vebného zákona a iných právnych 
predpisov, týkajúcich sa investorsko-
inžinierskej činnosti 

- vykonávanie investorsko-inžinier-
skej činnosti na stavbách financova-
ných mestom

- spracovávanie podkladov k roz-
počtu mesta na stavebné akcie mes-
ta, rozpočtová činnosť v oblasti sta-
vebníctva

- spracovávanie podkladov k žia-
dostiam o finančné príspevky

Výberové konanie sa uskutoční dňa 

09. 07. 2012 o 13.00 hod. v zasadačke 
MsÚ v Banskej Štiavnici.

Bližšie informácie k výberovému 
konaniu získate na Mestskom úra-
de v čase od 07.00 hod. do 15.00 hod. 
alebo na tel. č. 045/6949602, resp. 
6949612.
Písomné prihlášky s požado-
vanými dokladmi treba zaslať 
alebo osobne doručiť do 04. 07. 
2012 na adresu:

Mestský úrad, Radničné námestie 
č. 1, 969 24 Banská Štiavnica na obál-
ke s označením: Výberové konanie – 
oddelenie výstavby, ÚP a ŽP.
Kvalifikačné predpoklady: 

- Vysokoškolské vzdelanie II. stup-
ňa (stavebný odbor) 
Iné požiadavky: 

- prax v danej oblasti vítaná
 - občianska bezúhonnosť
- oprávnenie vykonávať činnosť sta-

vebného dozoru vítané
- prax v rozpočtovej činnosti v ob-

lasti stavebníctva vítaná
Ponúkame: 

- finančné ohodnotenie na základe 
príslušných právnych noriem plus po-
hyblivá zložka v závislosti od pracov-
ného výkonu

Uchádzači o výberové konanie k 
prihláške doložia:

- prihlášku do výberového konania
- stručný profesijný životopis
- overený doklad o dosiahnutom 

stupni vzdelania 
- čestné vyhlásenie o bezúhonnos-

ti (úspešného kandidáta sa bude vyža-
dovať výpis z registra 

 trestov nie starší ako 3 mesiace)

Mgr. Nadežda Babiaková, 
primátorka mesta

Vyhlásenie výberového konania

Dňa 08.06.2012 poverený prí-
slušník OO PZ Banská Štiavnica 
začal trestné stíhanie a súčasne 
vzniesol obvinenie osobe M.B. za 
prečin „Krádež“ podľa §-212ods. 
2 písm. a/ Trestného zákona v 
štádiu pokusu podľa §-14 ods. 1/
Trestného zákona v súbehu s pre-
činom "Poškodzovanie cudzej 
veci" podľa §-245 ods. 1/ Trestné-
ho zákona, nakoľko v čase o 05:25 
hod. dňa 08.06. 2012 sa pokúsil 
vykonať krádež vlámaním do ro-
dinného domu na Ul.Bočná č. 3 v 
Banskej Štiavnici. Uvedeným ko-
naním spôsobil škodu majiteľovi 
vo výške 500,- eur.

Dňa 10.06.2012 v čase o 00:15 
príslušníci OO PZ Banská Štiav-
nica pri výkone hliadkovej služby 
vykonali kontrolu vodiča P.L., kto-
rý viedol vozidlo v obci Štiavnické 
Bane, kde pri kontrole bol podro-
bený dychovej skúške prístro-
jom Alcotest 7410, ktorý nameral 
hodnotu 0,41 mg/l alkoholu v dy-
chu. Vodičovi bol zadržaný vodič-
ský preukaz a ďalšia jazda mu bola 
zakázaná. Priestupok bude ďalej 
riešený v zmysle platných práv-
nych predpisov. 

kpt. Mgr. Vladimír Fábry
riaditeľ OO PZ BŠ

•1.str. Mesto ponúka parcelu vo vý-
mere 2388 m2, trvalý trávny porast, 
na Ul. Podjavorinskej, vhodnú na in-
dividuálnu bytovú výstavbu.

- Prevod pozemku vo výmere 261 
m2 vo vlastníctve Mesta zámenou za 
pozemok vo výmere 43 m2 vo  vlast-
níctve Juraja Necpála, B. Štiavnica. 
Na vyrovnanie hodnoty zamieňaných 
nehnuteľností je Juraj Necpál povin-
ný uhradiť mestu finančný rozdiel vo 
výške 847 eur, ako aj náklady spojené 
s prevodom nehnuteľností. 

-Zámer na odpredaj majetku na Ul 
Na Mária šachtu Štefanovi Jevošovi s 
manž., B. Štiavnica

- Finančný príspevok na opravu 
strechy bytového domu na Ul. Na Zig-

mund šachtu 12 vo výške 3300 eur
- Prevod majetku štátu do vlast-

níctva Mesta B. Štiavnica – dom č. 
138 na Ul. Novozámocká. Kúpna 
cena, určená znaleckým posudkom, 
je 7 445 eur.

- Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve na 
prevod hnuteľného majetku uzavretej 
medzi Regionálnou nemocnicou, n.o., 
na Ul. Bratská 17, ako predávajúcim a 
Mestom B. Štiavnica ako kupujúcim 
na základe obchodnej verejnej súťaže.
MsZ vymenovalo

RNDr. Pavla Bačíka za člena sú-
ťažnej komisie na otváranie obálok 
pri obchodnej verejnej súťaži na od-
predaj nehnuteľnosti na výstavbu ob-
chodného centra, ktorá sa uskutoční 

15.6.2012.
MsZ vzalo na vedomie:

- Stanovisko hlavného kontrolóra 
k úveru

- Stanovisko hlavného kontrolóra k 
Záverečnému účtu  Mesta B. Štiavni-
ca za r. 2011

- Správu audítora za r. 2011
- Informatívnu správu o oprave 

oporného múru na Ul. Farská
Do obchodnej verejnej súťaže bolo 

doručených 8 návrhov na uzatvore-
nie zmluvy na predaj majetku mes-
ta. Všetky ponuky spĺňajú podmienky 
obchodnej verejnej súťaže. 

Po interpeláciách a otázkach po-
slancov primátorka mesta rokovanie 
ukončila. ŠN

Júnové rokovanie MsZ

Vo štvrtok 7. júna 2012 sa v 
Košiciach v Aule Maxima konala 
slávnostná Vedecká rada pri 
príležitosti 60. výročia založenia 
Technickej univerzity a pôsobenia 
Fakulty baníctva, ekológie, 
riadenia a geotechnológií (BERG) 
v Košiciach.  

Slávnostný prejav predniesol dekan 
fakulty prof. Ing. Gabriel Weiss, PhD., 
ktorého veľkú časť venoval Banskej 
Štiavnici.  Fakulta BERG patrila medzi 
6 signatárov „Deklarácie pokračovate-

ľov duchovného dedičstva slávnej Ba-
níckej akadémie v B. Štiavnici“ v roku 
2001 a na slávnosti to bolo viackrát 
zdôraznené aj v kontexte tohoročné-
ho 250. výročia prijatia rozhodnutia o 
založení slávnej Alma Mater.   Bolo vy-
jadrené odhodlanie pokračovať ďalej 
vo zveľaďovaní týchto tradícií. 

Na slávnostnom podujatí sa zúčast-
nilo veľa zahraničných a domácich 
hostí, medzi ktorými jedným z naj-
čestnejších, ako  to hovorili organizá-
tori,  bola primátorka nášho historic-
kého mesta Mgr. Nadežda Babiaková. 

Vo svojom pozdravnom príhovore po-
ďakovala za aktivity jubilantky v udr-
žiavaní  a rozvíjaní štiavnických tradí-
cií a mesto Banská Štiavnica fakulte 
udelilo čestné uznanie za spoluprácu, 
podporu a zachovávanie tradícií Ba-
níckej akadémie v Banskej Štiavnici. 
Vzhľadom na dlhoročné pracovné a 
priateľské vzťahy s Fakultou BERG a 
osobitný prínos pre jej rozvoj, jej de-
kan sa rozhodol pri príležitosti tohto 
jubilea udeliť  primátorke nášho mes-
ta jubilejnú zlatú pamätnú medailu.

PhDr. Miron Breznoščák

Od Akadémie k Fakulte BERG Košice
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Vážení a milí Štiavničania, ako 
aj spoluobčania banských obcí 
celého štiavnicko-hodruš-
ského rudného rajónu, tento 
rok podľa plánu Združenia 
baníckych spolkov a cechov 
Slovenska získali naše mesto 
a Banskoštiavnicko-hodrušský 
banícky spolok mandát na 
organizovanie stretnutia 
zástupcov banských miest a 
obcí. 

Podobné podujatia sa v blízkom 
zahraničí, hlavne v Rakúsku, Čes-
ku a Nemecku organizujú v historic-
kých banských regiónoch s dlhodo-
bejšou tradíciou a v týchto krajinách 
nahrádzajú celoštátne banícke a 
hutnícke dni. Vyvrcholením progra-
mu podujatia je sprievod zúčastne-
ných zástupcov baníckych a hut-
níckych spolkov a banských miest 
centrom hostiteľského mesta so zá-
stavami, prípadne aj baníckymi dy-
chovkami. Veľmi pekným spestre-
ním tohto sprievodu sú účastníci 

z banských lokalít, kde sa podarilo 
uchovať historické banské obleče-
nia. Banskou Štiavnicou prejde ta-
kýto sprievod v sobotu dopoludnia. 
Sprievod bude zoraďovaný od 10.00 
pred Tabakovou továrňou a prejde 
centrom mesta a ďalej popred Klo-
pačku až na amfiteáter. V amfiteátri 
bude pokračovať hlavná časť progra-
mu, a to pozdravné príhovory hos-
tí, odovzdávanie vyznamenaní, odo-
vzdanie putovnej zástavy Združenia 
baníckych spolkov a cechov Sloven-
ska a dekorovanie zástav zúčastne-
ných miest a baníckych spolkov pa-
mätnými stužkami. Mesto Banská 
Štiavnica preberie putovnú zástavu 
od mesta Rožňava, kde sa stretnutie 
konalo v roku 2011. Zástava bude 
celý rok vystavená na reprezentač-
nom mieste na mestskom úrade, aby 
ju opäť naše mesto mohlo odovzdať 
budúci rok mestu Košice, ktoré bude 
v roku 2013 usporiadateľom 6.stret-
nutia banských miest a obcí Sloven-
ska, ale súčasne v tých istých dňoch 
aj oveľa významnejšej udalosti, a to 

15. Európskych baníckych a hutníc-
kych dní v termíne 6.-8. júna. Váže-
ní spoluobčania, príďte pozdraviť a 
povzbudiť účastníkov pochodu me-
dzi 10. a 11. hodinou dopoludnia po 
spomínanej trase pochodu. Pred-
stavovanie zúčastnených spolkov a 
miest bude na hlavnej ulici pred rad-
nicou mesta. Podľa pravidiel Zdru-
ženia európskych baníckych a hut-
níckych spolkov bude náš banícky 

spolok ako domáci uzatvárať sprie-
vod, preto pozývame bývalých aj te-
rajších baníkov zo Štiavnice a okolia, 
aj všetkých členov spolku a sympa-
tizantov, ktorí by mohli v unifor-
me reprezentovať Banskú Štiavni-
cu a všetky významné banícke obce 
Štiavnických vrchov, aby prišli pod-
poriť naše rady v doteraz prihláse-
ných cca 600 účastníkov sprievodu.   
 Erik Sombathy

5. Stretnutie banských miest a obcí Slovenska 2012
S hlavným programom od piatku do nedele 22.- 24. júna 2012

V dňoch 21.- 25.mája sme sa 
vybrali na poznávací výlet 
do Švajčiarskeho mestečka 
Hűnenberg. Mali sme pripravený 
bohatý program. Už od 1. dňa 
nám bolo jasné, že tam nebude 
nuda. Užili sme si aj veľa fyzickej 
námahy. Počnúc od hrania hier až 
výstup na horu Rigi. 

Po nekonečnej ceste cez 3 štáty nás 
čakali brány pohostinného Švajčiar-
ska. V neskorých večerných hodinách 
sme dorazili do cieľa našej cesty – pô-
vabného mestečka Hűnenberg. Tam 
sa nám dostalo príjemného privítania 
od švajčiarskych priateľov. Nasledova-
la chutná a sýta večera v príjemnom 
prostredí reštaurácie. Po večeri sme sa 
zoznámili s našimi hosťovskými rodi-
nami. Po náročnej ceste sa každý pote-
šil myšlienke na spánok. 

Nasledujúci deň sme išli do školy, 
kde sme hrali divadielko a prezentova-
li naše mesto a školu. Na revanš nám 
predstavili život v meste Hűnenberg. 
Nasledovala prehliadka školy. Zlatým 
klincom programu bol tradičný švaj-
čiarsky pokrm, pripravený žiakmi. 
Jednoduchá kombinácia zapekaných 

cestovín so zemiakmi a špeciálnym 
syrom a opraženou cibuľkou, doplne-
ný jablkovým pyré, nás prekvapila, no 
po ochutnaní sme sa tohto jedla neve-
deli nasýtiť. Dezert boli jahody so šľa-
hačkou v tvare švajčiarskej vlajky. Po 
výdatnom obede nás čakali športo-
vé aktivity. Ako napríklad florbal , ale 
aj hry, ktoré sme nikdy nehrali. Večer 
sme strávili v našich nových rodinách. 
V rodinách sme tento večer hrali spo-
ločenské hry, pozerali filmy alebo sa 
prechádzali po okolí.

 Tretí deň sme mali raňajky v ro-
dinách. Po raňajkách sme vyrazili do 
mesta Luzern. Žiaci nám urobili pre-
hliadku mesta. Zastihol nás dážď, no 
po krátkej chvíli sa vyčasilo. Prehliad-
ka sa skončila v Múzeu dopravy, kde 
sme mali pripravené aktivity. Neskôr 
nasledovala nákupná horúčka. Na-
kúpili sme množstvo suvenírov a nič 
nám nebránilo vrátiť sa späť do mes-
ta. Po návrate nás čakal bohatý sprie-
vodný program v podobe prehliadky 
krásneho malebného mestečka Hű-
nenberg. Poprechádzali sme sa cez 
všetky zákutia a uvideli veľké množ-
stvo krásnych pamiatok . Na konci 
exkurzie nás uvítali v lukostreleckom 

klube, kde nás učili strieľať z kuše. Po 
nezabudnuteľnom zážitku nás čakala 
teplá večera. Túto večeru sme strávili 
v prítomnosti významných osobností 
Hűnenberg. Počas večere sme dosta-
li švajčiarske nožíky s našimi mena-
mi. Potom sme sa pobrali do hosťov-
ských rodín. 

 Na štvrtý deň nás čakal namáhavý 
výstup na horu Rigi. Naša cesta sa za-
čala v Luzerne, kde sme nastúpili na 
loď a vyše hodiny sme sa plavili. Po 
zakotvení lode sme sa vyviezli lanov-
kou na úpätie hory. Naskytol sa nám 
výhľad na zahmlené alpské končiare. 
Výstup bol síce vyčerpávajúci, ale po-
tom sa nám za odmenu naskytla pre-
krásna scenéria na alpské velikány. 
Hore na kopci sme mali možnosť ob-
čerstviť sa a nakúpiť drobné suveníry 
pre naše rodiny. Naspäť sme sa vráti-
li zubačkou, pričom sme obdivovali 
krásy švajčiarskej prírody. Zvyšok dňa 
sme mali voľno. Voľný čas sme strávili 
s našou hostiteľskou rodinou. Či už na 
opekačke v lese alebo výlete do Zugu.

 Piaty deň bol dňom odchodu. Ra-
ňajky sme mali v reštaurácií a po do-
jemnej rozlúčke sme sa vydali na 15 
hodinovú cestu domov. 

 Na záver by sme chceli všetkým 
zúčastneným úprimne zo srdca po-
ďakovať za všetky tie chvíle, na ktoré 
nikdy nezabudneme. Zo Švajčiarska 
sme si priniesli oveľa viac, než sme si 
mohli priať, mnoho skúseností, nové 
priateľstvá a hlavne obrovské more 
úsmevných spomienok, ktoré nás na-
vždy budú hriať pri srdci. A za to všet-
ko vám ešte raz ďakujeme!!! 
Účastníci návštevy vo Švajčiar-
sku zo ZŠ Jozefa Horáka

Kamila Husarčíková, Vanesa Ty-
čiaková, Gréta Kašiarová 
Poďakovanie

Chceme sa poďakovať všetkým, 
ktorí nám pomohli zrealizovať túto 
cestu: mestu Hűnenberg, mestu 
Banská Štiavnica, Základnej ško-
le Jozefa Horáka, pekárni Anton 
Antol, p. Palovičovi, Petrovi Kladi-
víkovi, Vojtechovi Maruniakovi, p. 
Ernekovi, Aničke Ďuricovej, sl. Fre-
derike Rückschlossovej, rod. Ková-
čovej a MUDr. Broskovej. Veľmi si 
vážime ich ochotu a podporu.

Mgr. Katarína Lužinová - Maruniako-
vá, Mgr. Renáta Holičková, Ing. Oľga 

Švenková, Ing. Margita Mojičková

Naša návšteva v partnerskej škole Hűnenberg

Banícky sprievod v Rožňave 27.augusta 2011
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V našej spoločnosti sa už 
pomerne dobre zaužíval Deň 
matiek, ktorý sa tradične slávi 
v mesiaci máji. Matky si naozaj 
zasluhujú pozornosť a úctu. 
Zdá sa však, že otcovia sú ešte 
nedocenení.

Podobne ako Deň matiek, kto-
rý pripadá na druhú májovú nede-
ľu, tak Deň otcov pripadá na tretiu 
júnovú nedeľu. Vznikol okolo roku 
1910 na počesť hrdinského otca, 
ktorý sa volal Wiliam Smart. Ako 
vdovec sám vychoval šesť detí, a to 
takým spôsobom, že jedna z jeho 
dcér sa z vďačnosti zasadila o vznik 
tohto sviatku na počesť všetkých 
otcov, ktorí nie sú pred kamerami, 
ani v centre pozornosti ľudí, ale 
naopak, v ústraní často nepovšim-
nutí. Pracujú však na strategicky 
omnoho dôležitejšom spoločen-
skom úseku. Pracujú pre výcho-
vu mladej generácie, ktorá je bu-
dúcnosťou každého národa. Aj oni 
musia riešiť náročné úlohy spoje-
né s každodennou starostlivosťou 
o svoje rodiny a niesť na svojich ra-
menách zodpovednosť za ich vše-

stranné zabezpečovanie. Tak, ako 
každé dieťa potrebuje matku, po-
trebuje aj otca. A to najvzácnejšie 
čo môžu otcovia svojim deťom dať, 
nie sú drahé hračky a darčeky, ale 
čas, ktorý im s láskou a pozornos-
ťou venujú.

Iba harmónia medzi otcom, 
matkou a deťmi vytvára skutočnú 
krásu domova a kladie dobrý zá-
klad do života jednotlivcov, aj ce-
lých národov.

Preto je treba vyzdvihnúť to naj-
podstatnejšie: myšlienku vďačnos-
ti aj voči otcom a prejavenie úcty 
a uznania tým, ktorí sú neodmys-
liteľnou súčasťou každej rodiny. 
Myšlienku zaodiatu do slov, ale-
bo vyjadrenú nejakým praktickým 
spôsobom. To najvzácnejšie býva 
často veľmi jednoduché. Spomí-
nam si, ako jeden z mojich synov, 
ked bol ešte malým chlapčekom, 
pripravil mi vlastnoručne vyrobe-
ný maličký stojan na pero z kúska 
samorastu aj s venovaním.. Do-
dnes ho doma používame, a je pre 
mňa vzácny, lebo vložil do neho 
kus srdca.

Vážení čitatelia! Mnohí ešte 

máte svojich otcov. Na hrob nosiť 
kvety je už neskoro. Prejavte im 
vďaku, kým na to máte príležitosť! 
Vnesiete tak do svojich rodín vzác-
nu hodnotu a sami tiež mnoho zís-
kate.

Hodnoty, či už vo forme láska-
vých slov, alebo činov, ktoré inves-
tujeme do vzťahov, sa tak ľahko 
nestratia a obohacujú jednak tých, 
ktorým sú venované, ale aj darcu a 
jeho okolie.

Ľubomír Počai

Pripomíname si Deň otcov

Národné lesnícke centrum 
v spolupráci so š.p. LESY SR 
na sklonku Medzinárodného 
roka lesov 2012 pripravilo 
celoslovenskú kampaň pod 
názvom „Krok za krokom 
smerom k lesu“ s environ-
mentálnym pohľadom na 
les a životné prostredie. 
Cieľom bolo podporiť výchovu 
mladej generácie zameranú 
na správny prístup k lesu a 
životnému prostrediu. Žiaci 
sa zaoberali tromi kľúčovými 
témami: voda, ovzdušie a 
odpady.

Do projektu sa zapojilo celkovo 
29 žiackych tímov z celého Sloven-
ska - prevažne žiakov 6.ročníkov. 
Žiacky tím VI.B triedy ZŠ J. Kollá-
ra „Drieňovské vĺčatá“ pod vede-
ním tr. uč. Mgr. Anny Sopkovej a 
lesného pedagóga Ing. Chytila po-
čas 5 mesiacov riešili prípravné 
úlohy a aktivity, hľadali odpove-
de na teoretické otázky o prírode, 
navštívili chránené územie Arbo-

rétum , čističku odpadových vôd a 
meteorologickú stanicu v B. Štiav-
nici, vypracovávali lesné zápisní-
ky a nakoniec sformulovali svojich 
„Desať krokov pre les“. 

Národné lesnícke centrum po-
zorne sledovalo jednotlivé tímy a 
spomedzi všetkých zúčastnených 
vybrala odborná porota tri najlep-
šie vypracované SÚHRNNÉ LES-
NÉ ZÁPISNÍKY.

 Drieňovské vĺčatá sa umiestni-
li v tvrdej konkurencii na peknom 
treťom mieste a doslova naplnili 
hlavnú myšlienku celoslovenskej 
kampane: “Aj milión návodov zly-
há, ak nebudeme chcieť začať od 
seba a nespravíme prvý krok“.

Gratulujeme a ďakujeme.

Mgr. A. Sopková
ZŠ J. Kollára

DRÁMA NA 
LIETAVSKOM 
HRADE
Pri záchrane turistov zasiah-
nutých bleskom pomáhali 
druháci zo SPŠ Samuela 
Mikovíniho v Banskej 
Štiavnici.

Nedávno informovali médiá 
Slovenskej republiky a zároveň 
televízia JOJ odvysielala krát-
ku reportáž o dvoch žilinských 
vysokoškolákoch, ktorých po-
čas búrky zasiahol blesk. Prvú 
pomoc im poskytli okrem dvoch 
dospelých - vedúcich archeolo-
gického výskumu, aj naši štu-
denti Petra Žiaková a Juraj Va-
lach, žiaci II. ročníka odboru 
konzervátorstvo a reštaurátor-
stvo omietok a štuková výzdo-
ba, ktorí tu vykonávali dvojtýž-
dňovú prevádzkovú prax. Po 
návrate z praxe nám poskytli 
informácie o dramatických mo-
mentoch , ktoré prežívali 28. 
mája po 16. hodine. Počas búr-
ky, ktorú sa snažili prečkať v 
bezpečí, zasiahol kaplnku Hor-
ného hradu guľový blesk. Na 
miesto zásahu okamžite pribeh-
li dobrovoľníci, študenti i vedúci 
zistiť, aké škody napáchal nevy-
spytateľný živel. No pohľad na 
telá turistov zo Žiliny , ktoré vi-
seli z lešenia a hrozil im pád do 
rokliny, im vyrazil dych...V hre 
o život bežali doslova minúty. 
Juraj pomáhal prenášať ťažko 
zranených do bezpečia a Petra 
poskytla prvú pomoc Michalo-
vi, ktorý krvácal z rany na hla-
ve, zároveň stabilizovali polohu 
Ondreja, ktorý bol v bezvedomí 
a zapadol mu jazyk. Do prícho-
du profesionálnych záchranárov 
obetavo pomáhali a zvládli danú 
situáciu ako máloktorí dospelí. 
Duchaprítomnosť a pohotovosť 
našich študentov výrazne po-
mohli pri záchrane mladých ži-
votov. Petra navyše využila po-
znatky získané na kurze prvej 
pomoci , ktorý absolvovala ako 
členka horolezeckého oddielu .V 
čase nášho rozhovoru ležali ne-
rozvážni turisti, ktorí fotili po-
čas búrky, v žilinskej nemocni-
ci a ich stav bol napriek vážnym 
popáleninám a zraneniam stabi-
lizovaný. 

Mgr. Beata Chrienová

Úspešné „Drieňovské vĺčatá“

Žiacky tím VI.B triedy ZŠ J. Kollára
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V sobotu 2.6.2012 sa usku-
točnilo milé stretnutie našich 
bývalých spolužiakov 9.C 
triedy Základnej deväťročnej 
školy v B. Štiavnici  po 47 
rokoch.

Zraz bývalých spolužiakov bol 
pri budove bývalej Jedenásťroč-
nej strednej školy – terajšej Ka-
tolíckej spojenej školy sv. Františ-
ka Assiského v Banskej Štiavnici s 
porozumením a ochotou riadite-
ľa školy p. Mgr. Karola Palášthy-
ho, ktorý nás aj sprevádzal po vy-
novených a moderne vybavených 
priestoroch tejto školy.

Svojou láskavou prítomnosťou 
a srdečným príhovorom nás veľ-
mi potešil náš bývalý triedny uči-
teľ pán Alexander Koreň, ktorý 
nezabudol na nás – svojich býva-
lých žiakov. Pán triedny učiteľ nás 
vyučoval fyziku a matematiku v 
9.triede a stal sa pre nás príkla-
dom a vzorom vynikajúceho pe-
dagóga a príjemného, milého a 
láskavého človeka, ktorý mal rád 
svojich žiakov a ktorého sme si 
veľmi obľúbili.

Bolo to práve v 9.C triede v 
školskom roku 1964/65, po kto-

rej sme sa už „rozpŕchli“ na rôzne 
stredné školy a doslova nás „pohl-
til“ ďalší život...

Na Mestskom úrade nás milo 
a srdečne privítala primátorka 
mesta pani Mgr. Nadežda Babia-
ková s recitáciou p. Mgr. Mariky 
Petrovej a hudobným sprievodom 
p. Timona Turčana.

Veľmi nás potešilo, keď pani 
primátorka vo svojom príhovo-
re vyzdvihla, že sme boli prví ab-
solventi ZDŠ v B. Štiavnici po 47 
rokoch, ktorých na radnici priví-
tala. Prijatie pani primátorkou v 
priestore krásnej obradnej siene 
banskoštiavnickej radnice bolo vo 
veľmi príjemnom, družnom a mi-
lom prostredí.

Až na nasledujúcom spoloč-
nom posedení všetkých nás spo-
lužiakov s pánom triednym v 
pekne a vkusne pripravenom „se-
paré“ blízkej Reštaurácie a pizze-
rie Black M  s milým obsluhujúcim 
personálom majiteľa p. Mariana 
Čierneho sme si možno uvedomi-
li, ako rýchlo a neúprosne ubehol 
čas bezstarostných školských liet 
a všetkých ďalších rokov nášho 
doterajšieho života...V spoločnej 
prítomnosti nás všetkých sme sa 

tešili a družne bavili až do podve-
černých hodín.

V mene všetkých bývalých štu-
dentov 9.C triedy srdečne ďaku-
jem primátorke mesta pani Mgr. 
Nadežde Babiakovej, pánu tried-
nemu učiteľovi Alexandrovi Ko-
reňovi, p. Mgr. Márii Petrovej, p. 
Timonovi Turčanovi, p. Jarke Si-

monidesovej a riaditeľovi školy p. 
Mgr. Karolovi Palášthymu za prí-
jemne prežitý deň a láskavé prija-
tie, ochotu a porozumenie.

Ad revidendum o tri roky pri jubi-
lejnom 50. výročí stretnutia našich 
spolužiakov !

Ing. Vladimír Protopopov

Príjemné stretnutie zo ZDŠ 
po 47 rokoch na radnici v Štiavnici

V kresťanskom kalendári určili 
na  24.jún sviatok narodenia 
Jána Krstiteľa. Na tento termín 
sa presunuli slnovratové 
zvyky, pre ktoré sa vžil názov 
– Svätojánske – jánske zvyky. 
Ján Krstiteľ sa stal patrónom 
krajčírov a pastierov.

Slnovratové zvyky siahajú však 
ďaleko do predkresťanského ob-
dobia a vo svojej myšlienke sa za-
chovali v istých formách dodnes. 
Najdlhšie, napriek zákazom, sa 
zachovali svätojánske ohne a bu-
jará zábava mládeže pri nich. 
Všetko však malo svoje pravi-
dlá a postupnosti. Dievčatá z ce-
lej dediny mali za úlohu pozbie-
rať všetky staré brezové metly, 
namočiť ich do kolomaže, zapáliť 
a niesť celou dedinou.Potom sa 
sprievod rozdelil  a každá skupin-

ka dievčat išla na ten kopec, kde 
mali svojich frajerov. Tam spo-
ločne horiacimi metlami zapálili 
vatru, ktorú pripravili mládenci. 
Dievčatá mali ešte jednu povin-
nosť – uviť venčeky, ktoré púšťa-
li dolu potokom. Chlapci ich chy-
tali a ktorej vienok chytil chlapec, 
s tým mala stráviť svätojánsku 
noc. V dedinách nebola len jedna 
vatra, napríklad vo Svätom An-
tone ešte v 50.- 60. tych rokoch 
minulého storočia boli vatry až 
štyri, sprievod dievčat sa však už 
nezachoval.

Noc do Svätého Jána bola naj-
magickejšia noc. Zbierali sa lieči-
vé bylinky , hľadali sa poklady..

Rannej rose sa pripisovali koz-
metické účinky. Preto dievčatá, 
keď sa vracali nad ránom od va-
tier domov, zbierali rannú rosu 
na malé plachtičky a umývali  si 

ňou tvár. Niektoré sa v nej do-
konca nahé na lúkach kúpali. 

Niektoré z týchto zvykov by 
sme vám chceli priblížiť na na-
šom novom podujatí v sobotu 
23.6.2012– Jánske zvyky – spo-
jeným s X. ročníkom celosloven-
skej prehliadky heligonkárov. 
Na prvom ročníku tohto festiva-
lu môžete vidieť folklórnu tvor-
bu detí  z Hrušova, Lutily, Hod-
ruše-Hámrov, Banskej Štiavnice, 
Svätého Antona - Na lúke – o 
10,00 Nádvorie kaštieľa . Po nich 
o 13,00 – Na Rínku – pripravi-
li mládežníci z Prenčova /ART 
KRUH/ s medzinárodnou účas-
ťou – alegorické divadlo – Jánske 
zvyky starých Slovanov , súťaž v 
pletení venčekov so speváckym 
workshopom. Naučíme sa pies-
ne, ktoré sa viažu k týmto zvy-
kom.  Vrcholom tohto dňa bude 

vystúpenie na Nádvorí kaštie-
ľa o 17,00. Na tomto folklórnom 
sviatku sa predstavia poprední 
heligonkári z celého Slovenska a 
hlavne naši domáci, ktorí za nimi 
vôbec nezaostávajú . Program do-
plnia folklórne skupiny – Pre-
nčovan, Sitňanci, Podhorčan a 
Hron. Po tomto programe nasle-
duje – Na Rínku cca 21,30 – veľ-
ká ohňová šou so zapálením vat-
ry – veselicou pri vatre a zábavou 
v kultúrnom dome. 

Na druhý deň  24.6.2012  v ne-
deľu pokračujeme v podujatí o 
13,00 hodine v parku – Hľadaním 
pokladov . Maratón dobrej zába-
vy ukončia svojím koncertom Ci-
gánski diabli  o 15,00 hod na Ná-
dvorí kaštieľa.

Na podujatie Vás srdečne pozývame
Mgr. Anna Kuzmová

Slávnosti letného slnovratu – Jánske zvyky

Stretnutie bývalých spolužiakov po 47 rokoch
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V stredu 6.6.2012 o 19. hod. 
sa v kostole Nanebovzatia Pan-
ny Márie v Banskej Štiavnici ko-
nal ojedinelý koncert spevácke-
ho zboru z Windsoru Royal Free 
Singers. Podujatie zorganizova-
lo Mesto Banská Štiavnica v spo-
lupráci s Royal Free Singers, ces-
tovnou kanceláriou Eastern Block 
Events, s.r.o., a Rímskokatolíc-
kou cirkvou, farnosťou v Banskej 
Štiavnici. V skoro hodinovom kon-
certe v zaplnenom chráme Božom 
sa spevácky zbor Royal Free Sin-
ger predstavil svojimi skladbami 

od svetoznámych skladateľov W. 
A. Mozarta, G. Verdiho, A. Dvořá-
ka, či. J. Haydna. Koncert začal 
už počas svätej omše. Vo svojom 
vystúpení nezabudli ani na naše 
publikum a zaspievali modlitbu 
Otčenáš a Aká si mi krásna za po-
tlesku publika. Spevácky zbor za-
ložil v roku 1973 Benedict Gun-
ner, ktorý v ňom združil rodičov a 
žiakov z Royal Free Boys Scholl vo 
Windsore vo Veľkej Británii. V sú-
časnosti má zbor 150 členov a je 
jedným z najčastejšie koncertujú-
cich chorálových zborov v Anglic-

ku. V zúženom počte členov sa po 
prvýkrát vo svojej histórii pred-
stavil aj na Slovensku a tiež v na-
šom meste a príjemne prekvapil. 

Verme, že tento koncert bol iba 
začiatkom bohatého kultúrneho 
leta v Banskej Štiavnici.  

Michal Kríž

Oznam
Spojená škola, Špitálska 4, 969 

56 Banská Štiavnica ponúka na pre-
nájom bytové priestory. Podrobnej-
šie informácie na webovej stránke 
školy www.sosbs.sk 

Oznam
Technické služby, m.p. ozna-

mujú, že od dňa 4.6.2012 je Zber-
ňa prádla a šatstva presťahovaná 
z Ul. Mládežnícka na Ul. Dolná 2 
(bývalá budova OPP). Otváracie 
hodiny: PO, ST, PI: 8:00 – 16:00, 
obedňajšia prestávka 12:00 – 
12:30.
JUDr. Gejza Volf, vedúci strediska 

č.2, TS, m.p. 

Oznam
Výbor SZTP oznamuje, že v 

mesiacoch júl – august sú prázd-
niny, kancelária bude k dispozí-
cii od septembra. Upozorňujeme 
tých členov, ktorí sa prihlási-
li na 7-dňový rekondičný pobyt 
do Turčianskych Teplíc, že sumu 
52,50,-€ je potrebné uhradiť do 
30.6.2012 u p. Peťkovej.     

Ivan Madara

Pozvánka 
Necestujete vlakom? Ponúka-

me Vám iný dôvod na vlakovú 
stanicu do Banskej Štiavnice prísť 
a pri tejto príležitosti diskutovať 
aj o zmysle vlakového spojenia 
do tohto mesta. V piatok 15. júna 
od 19:00 sa tu na krytom, peróne 
bude konať literárny večer, ktorý 
organizuje občianske združenie 
Štokovec v spolupráci s vydavate-

ľom Kolomanom Kertészom Ba-
galom. Na peróne bude zo svojej 
novej memoárovej knihy Spätné 
zrkadlo čítať Peter Repka. Do po-
zornosti dávame jeho štiavnické 
korene, ktoré sú opísané v knihe 
v kapitole s príznačným názvom 
„Mesto, ktoré nezomrie“. O tom, 
že Štiavnica bola a je pre tohto 
autora dôležitá, svedčí aj skutoč-
nosť, že sa fotografia Štiavnickej 
Anče dostala na zadnú stranu pre-
balu tejto knihy. Ako hosť večera 
vystúpi básnik Ivan Štrpka. Vstup 
na podujatie je zdarma. 

OZ Štokovec

Pozvánka 
Hudobná a umelecká akadémia 

Jána Albrechta vás srdečne pozý-
va na koncert Flauto dolce & sei 
corde 

16. 6. (sobota) 17:00 hod.  
Botanická 2, Banská Štiavnica 

Účinkujú: 
Katarína Dučai – zobcové flauty
Zuzana Biščáková – spinet
Josef Rotter – fagot 

V programe zazneju skadby:
D. Castello, M. Blavet, A. Vivaldi, 
M. Maute a M. Zahnhausen.

Pozvánka
Rómske materské centrum Amo-

ro Khamoro, Vás srdečne pozýva 
dňa 16. júna (sobota) na akciu ve-
novanú zdravému životnému štý-
lu – chudnutiu, kde si anše ženy 
s RMC a dobrovoľníčky môžu za-
tancovať zumbu. Začiatok bude o 
11:00 v ICM B.Štiavnica. Stretnu-
tire všetkých žien bude pred Billou. 

Po skončení akcie Vás pozývame 
na malé občerstvenie a posedenie 
do nášho MC. Organizátori: RMC 
Amoro Khamoro, finančná podpo-
ra: ÚRMC, spolupráca: ICM a Šukar 
Dživipen, n.o. Tešíme sa na Vašu 
účasť!  

Športový deň
Slovenský zväz telesne postih-

nutých v Banskej Štiavnici pozý-
va svojich členov a priaznivcov 
na akciu „Športový deň“, ktoré-
ho V.ročník sa uskutoční 27.júna 
2012 o 10:00 na futbalovom šta-

dióne Sitno BŠ. V prípade ne-
priaznivého počasia sa termín 
podujatia prekladá.

Divadlo Erb Vás pozýva...
Na divadelné predstavenie Györ-

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

tel.č.: 0917 755 235 alebo na www.
pivovarerb.sk

oznamy, pozvánky
spomienky

oznamy

"Stále je ťaž-
ko a smut-
no nám 
v š e t k ý m . 
Nič už nie 
je také, aké 
bolo pred-
tým. Všade 
okolo chýba aj po rokoch Tvoj 
hlas. Mal si rád život, my Teba 
a Ty nás. Skromný a láskavý si 
bol vo svojom živote a veľký vo 
svojej láske a dobrote. Čas ply-
nie ako tichej rieky prúd, kto 
Ťa mal rád, nemôže zabudnúť. 
Tak ako voda svojím tokom 
plynie, krásna spomienka na 
Teba nikdy nepominie."

Dňa 18.6.2012 uplynuli šty-
ri smutné roky, keď nás na-
vždy opustil náš drahý man-
žel, otec a dedko Peter Pačesa 
S láskou na neho spomína a 
za tichú spomienku ostatným 
ďakuje celá rodina.

Spomienka

„Čas rýchlo 
plynie, ale 
my na teba 
nezabúda-
me...“

Dňa 18.6.2012 si pripome-
nieme 20. výročie, čo nás 
navždy opustil náš milova-
ný manžel, brat, švagor a 
priateľ Štefan Kríž, ktorý 
by sa bol v tomto roku do-
žil 65 rokov. Tí, ktorí ste ho 
poznali, venujte mu tichú 
spomienku. Spomína man-
želka Margita, syn Michal a 
celá rodina.

Koncert speváckeho zboru z Windsoru
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Dňa 7. júna sa konal v areáli 
svätoantonského kaštieľa 
druhý ročník prírodovednej 
súťaže žiakov 4. až 6. ročníkov 
vybraných základných škôl 
z okresov Banská Štiavnica, 
Krupina, Žarnovica a Žiar nad 
Hronom. 

Na súťaži sa zúčastnilo 45 žiakov, 
ktorí súťažli ako jednotlivci, aj v 15 
trojčlenných družstvech (15 ZŠ). V 
súťaži družstiev zvíťazila ZŠ Fra-
ňa Kráľa zo Žarnovice, 2. miesto ZŠ 
Štefana Moyzesa Žiar nad Hronom 
a 3. miesto ZŠ Andreja Kmeťa Žar-
novica. Z B. Štiavnice a okolia zís-
kali dobré umiestnenia: 4. miesto 
ZŠ J. Kollára Banská Štiavnica, 5. 
miesto ZŠ Svätý Anton a 8. miesto 
ZŠ M. Hella Štiavnické Bane. V jed-
notlivcoch zvíťazil Patrik Maslen 
(ZŠ F. Kráľa Žarnovica), 2. miesto 
Peter Truban (ZŠ Š. Moyzesa Žiar 
nad Hronom) a 3. miesto Samuel 
Debnár (ZŠ A. Kmeťa Žarnovica). 
Z nášho regiónu boli nejlepší Ivka 
Rončáková (ZŠ Štiavnické Bane) 
a Rudolf Valovič (ZŠ J. Kollára B. 
Štiavnica) - obaja s rovnakým poč-
tom bodov na 5. mieste. Súťažilo sa 
v 10 disciplínach: poznávanie zvie-
rat, stromov, stôp, hlasov vtákov, 
poľovníckych psov, pohorí regiónu, 
písanie poviedky o lese, streľba na 

presnosť na laserovej strelnici, zho-
tovenie kŕmidla a sadenie stromče-
ka. Je veľmi dôležité vytvoriť klad-
ný vzťah detí k prírode. Každé dieťa 
má v sebe od narodenia prirodzenú 
lásku k prírode. Ak sa včas podchytí, 
pretrvá po celý život. Súťaž „Čo šep-
ká les“ je krásnym príkladom, ako 
sa dá pomôcť pri vytváraní dobrého 
vzťahu detí k prírode. Budú to práve 
tieto deti, ktoré budú v budúcnos-
ti rozhodovať o osude našej príro-
dy. Hlavným organizátorom súťaže 
bola Obvodná poľovnícka komora 
v Žiari nad Hronom. Z ďalších pat-
rí naše poďakovanie Odštepnému 
závodu Lesov SR Žarnovica, SOŠL 
Banská Štiavnica, Mestským lesom 

Banská Štiavnica, Lesom Banská 
Belá, ZŠ s MŠ M. Hella v Štiavnic-
kých Baniach, Obvodnému lesnému 
úradu Žarnovica a mnohým ďalším. 
Na súťaži bol ako hosť prítomný aj 
zástupca primátorky mesta Banská 
Śtiavnica JUDr. Dušan Lukačko. 

Múzeum vo Svätom Antone rea-
lizuje mnoho podujatí, ktoré pomá-
hajú pri výchove a vzdelávaní detí 
a mládeže. Súťaž sa konala v rám-
ci Júna – mesiaca poľovníctva a už 
teraz pozývame čitateľov Štiavnic-
kých novín na Detské dni sv. Hu-
berta, ktoré sa budú konať a areáli 
svätoantonského kaštieľa 20. a 21. 
júna 2012. 

Marian Číž

Prírodovedná súťaž Čo šepká les

V stredu 20. júna o 15. hod. sprí-
stupnia v banskoštiavnickej galérii 
jubilejnú výstavu moderného slo-
venského umenia, X. ročník Trienále, 
ktoré organizuje Slovenské banské 
múzeum v spolupráci s umelcami a 
Fondom výtvarných umení. Otcom 
myšlienky Trienále je Dr. B.Bachr-
atý, CSc., známy teoretik umenia z 
Bratislavy. Jeho pričinením sa prvý 
ročník uskutočnil ešte v roku 1985 a 
postupom času sa Trienále vyprofi -
lovalo na najvýznamnejšie výstavné 
podujatie v meste, zamerané na pre-
zentáciu súčasnej slovenskej tvor-
by, (v niektorých ročníkoch s medzi-
národnou účasťou). Jeho význam 
však presahuje účasťou autorských 
osobností hranice nášho mesta. Vý-
stavy Trienále sú najdlhodobejším 
výstavným projektom galérie, kto-
rá si v tomto roku pripomenie to-
uto výstavou aj 20. výročie vzniku.
(3.9.1992). Počet autorov i miesto 

prezentácie výstav sa rokmi postup-
ne menilo, nakoniec sa ustálilo v ga-
lérii. Na jubilejnom X. Trienále sa 
prezentuje 35 významných výtvar-
ných umelcov, všetkých generač-
ných vrstiev: K.Alexyová-Figerová, 
L.Berger, I.Budinský, D.Buřil, J.Čutek, 
M.Čutek, I.Faško, G.Gáspárová-Ill-
éšová, L.Grejtáková, V.Institoris, 
F.Jalšovský, B.Jánoš, Ľ.Karásková, 
P.Kolčák, Z.Komendová, J.Kond-
áč, B.Kubinský, V.Kudlík, M.Licha-
rd, E.Bachratá-Linhartová, M.Lukáč, 
B.Motovský, V.Oravec, M.Oravc-
ová, K.Pataki, V.Petrík, M.Pribiš, 
E.Púček, E.Rajčanová, M.Ruman, 
I.Slovenčák, P.Solivarská, R.Szittay, 
J.Šufl iarsky, V.Vojčiaková. Popri stá-
liciach- kmeňových autoroch, svo-
je zastúpenie majú aj domáci umel-
ci „banskoštiavnického okruhu“, 
ale pribudli aj „nováčikovia“- mladí 
tvorcovia. V rámci slobodného ume-
leckého stvárnenia pocitov života a 

novej vizuality návštevníci zhliadnu 
88 výtvarných diel, všetky trendy 
moderného umenia, od realistické-
ho cez postmodernu až k abstrak-
cii. Výstava je tak nielen príspev-
kom k letnej turistickej sezóne, na 
druhej strane jej poslaním je oživiť 
umeleckú scénu Banskej Štiavnice, 
dať priestor k prezentácii aj domá-
cim tvorcom, priniesť zahraničným 
návštevníkom popri prehliadke his-
torickej architektúry a stálej expozí-
cii starého umenia aj obraz súčasnej 
slovenskej scény s jej hlavnými ak-
térmi. K výstave boli vytlačené po-
zvánka i katalóg, na ktoré sponzor-
sky prispeli FVU a Ing.Roman Fečík 
z Bratislavy. Výstava potrvá v galérii 
do konca septembra t.r. Srdečne na 
ňu pozývame Štiavničanov, študen-
tov škôl i celú kultúrnu verejnosť.

Mgr. Mária Čelková, 
spolukurátorka výstavy

Sviatok umenia v Galérii Jozefa Kollára 

Pečieme podľa receptu Márie 
Osvaldovej
Štiavnický trokšiar

Potrebujeme: 
500 g hladkej múky
175 g masla
2 dcl teplého mlieka
1 vajce
300 – 350 g oškvarkov 
(podľa toho, ako sú mastné)
30 g kvasníc
štipka soli
rasca

Postup:
Do múky pridáme maslo, 

mlieko, kvasnice, soľ (môžeme si 
najprv urobiť kvások ako pri kla-
sickom kysnutom ceste). Vypra-
cujeme cesto a dáme ho vykys-
núť na teplé miesto. Vykysnuté 
cesto rozvaľkáme na pomúče-
nej doske na hrúbku asi 2 cm. 
Oškvarky, ktoré sme si už pred-
tým pomleli nadrobno, rozdelí-
me na 3 dávky. Prvú nanesieme 
na rozvaľkané cesto a celok sfor-
mujeme do bochníka, ktorý ne-
cháme chvíľu (asi 15 minút) od-
ležať. Takýto postup opakujeme 
ešte 2 razy. Potom bochník opäť 
rozvaľkáme, vložíme mriežku, 
posypeme rascou, potrieme va-
ječným bielkom a dáme piecť do 
rúry vyhriatej 180 ºC. Štiavnic-
ký trokšiar najlepšie chutí teplý. 

Dobrú chuť!  

Myšlienka dňa

„Lepšie je v živote ísť si drzo 
za svojím snom bez akýchkoľvek 
záťaží ako nehybne stáť na mies-
te v strachu, čo príde zajtra.“ 

Michal Boháč 

Čriepky
„Aby mohla fungovať charita, 

bolo treba najskôr vytvoriť chu-
dobu.“

Spoznávanie lesa v svätoantonskom kaštieli
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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 č.21/2012: „Klebe-
tám treba dať čas, aby zostarli.“ 
Výhercom sa stáva Elena Šimko-
vá, Hviezdoslavova 4, B. Štiav-
nica. Srdečne blahoželáme!

V tajničke sa ukrýva výrok 
A.Andreeva: 

A., Odd. tlačív, 2.časť tajnič-
ky, ovocie-zelenina, B., Druh hra-
cích kariet, plošné miery, nie hlú-
po, C., Brat Kaina, ono vlastní, 
sušienka,      D., Občas, Krajský 
národný výbor, čistota zlata, E., 
Kukluxklan, spolu, rozkazuj, rie-
ka v Rusku, osobné zámeno, F., 
Slon, Ala plietla, fáza mesiaca, G., 
Vajíčko lekársky, koniec tajničky, 
existovala, H., 500 v Ríme, rival, 
ženské meno, zbav vody, I., Nasyp 
na niečo, lan naopak, klopkajú, J., 

Mužské meno, lovkyňa perál, vo-
dieval, K., Operenec, znížený tón 
E, kyslík, molybdén, mnoho, L., 
Družka Adama, povzdych, vzde-
láva, skr. člen, rám bez dĺžňa, M., 
Severan, zdrobnenina vody, ce-
lebrita, N., Erbium, 3.časť tajnič-
ky, ruský súhlas.

1., Začiatok tajničky, 4.časť taj-
ničky, 2., Fajčivo, druh morskej 
ryby, časť hlavy, 3., Nie tu - het, 
nok naopak, malá os, staročeské 
zámeno, 4., Pole, Slovenská aka-
démia vied, zn. kórejských áut, 
týkajúca sa kovovej odbor. org., 
5., Koncovka zdrobnenín, posolil, 
zebra, 6., Kráľ v Mongolsku, vy-
kvasená, barel, ozn. vozidiel Švaj-
čiarska, 7., Boh podsvetia, patria-
ci Eve, namáčajú, 8., Stred slova 
idzeme, ťahala za sebou, lopta 
česky, ozn. motorových vozidiel 
Alžírska, 9., Amerícium, loká na-
opak, teba, sliepka, čo kvoká, 10., 
Hujúka, natieraj mazadlom, opak 

dobra, vej, 11., Rana, osobné zá-
meno, plavidlá, gén, 12., Silný vie-
tor, oblepila, gén, 13., 5.časť taj-

ničky, luster.
Pomôcky: Oon, Om, VIP, preč

Pripravuje: A. Rihová

kultúra

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

A

B

C

D

E
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J
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L

M

N

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

Kultúrne centrum vás pozýva
Mesto Banská Štiavnica a Banskoštiavnický – hodrušský 
banícky spolok vás pozývajú na 
5. Stretnutie banských miest a obcí Slovenska.

21. – 24. jún 2012 v Banskej Štiavnici
Podujatie, organizované v jubilejnom roku založenia Baníckej akadémie 

(1762) a v jubilejnom  roku založenia Banskoštiavnicko-hodrušského ba-
níckeho spolku (1992), sa koná pod záštitou prezidenta SR J.E. pána Ivana 
Gašparoviča a predsedu BBSK Ing. Vladimíra Maňku.

Program:
22. jún 2012 (piatok)

9:30 - Odhalenie pamätnej tabule pri príležitosti 5. stretnutia 
Banských miest a obcí 
Slovenska k  „Zriadeniu Hlavného komorskogrófskeho úradu“ 
(Slovenské banské múzeum - Kammerhof)
10:00 - Zasadnutie predstavenstva Slovenskej banskej komory 
(Slovenské banské múzeum – Kammerhof,  bývalá kaplnka sv. Ignáca)
10:00 - Zasadnutie prezídia Slovenskej baníckej spoločnosti 
(Slovenské banské múzeum – Kammerhof, zasadačka)
11:00 - Zasadnutie prezídia VEBH/Združenie európskych baníckych a
 hutníckych spolkov (Radnica, zasadačka)
13:00 - Vernisáž výstavy archívnych dokumentov – Stopy baníckej 
minulosti miest a obcí Slovenska (Štátny ústredný banský archív)
14:00 - 18:00 - Seminár  „Banská Štiavnica – história a súčasnosť“ 
(Kultúrne centrum)
18:30 - Slávnostný šachtág so skokom cez kožu (pre pozvaných), 
spoločná večera (Kultúrne centrum)
22:00 - Ohňostroj v historickom centre mesta

23. jún 2012 (sobota)
8:00 - Ekumenická bohoslužba (Kostol sv. Kataríny)
10:30 - Slávnostný sprievod (spred bývalej Tabakovej továrne do 
Amfiteátra pod Novým zámkom )

11:30 - Slávnostný program – banícka hymna, privítanie účastníkov, 
príhovor primátorky, príhovory hostí, odovzdanie putovnej zástavy, odo-
vzdanie vyznamenaní a ocenení, pripnutie pamätných stúh na zástavy 
(Amfiteáter pod Novým zámkom)

14:00 - Kultúrny program (Amfiteáter pod Novým zámkom) 
Info: www.banskastiavnica.sk, ic@banskastiavnica.sk, eriksom-
bathy@zoznam.sk 

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

FESTIVAL PRIATEĽOV ZEME
16.6.2012 od 9:00 v Kultúrnom centre

Hlavnou myšlienkou festivalu je nasmerovať človeka na pochopenie a 
vnímanie  vlastného vnútra a predstaviť možnosti a nástroje k trvalej udr-
žateľnosti, zdravšiemu a zodpovednejšiemu životnému štýlu.

Účinkujúci, ktorí na festivale vystúpia, zasahujú svojím záberom do rôz-
nych oblastí života v súlade s prirodzeným potenciálom človeka byť pria-
teľom Zeme.

Prednášky na témy: Hlinený dom, Slamený dom, Vermikompostovanie, 
Solárna energia, Natur Mama, Špalda, Bio pestovanie zeleniny, Kompos-
tovacie toalety, Iris diagnostika a iné budú okorenené o vystúpenia skupín 
Pai Mu Tan  a Zdenky Prednej s kapelou a premietanie dokumentu 2012- 
Čas na Zmenu.

V Kultúrnom centre je pre rodičov pripravený detský kútik, ktorý za-
strešuje súkromná škola Bakomi a Eko výchova Daphne. V sále budú pre-
dajné stánky a občerstvenie. Je pre Vás pripravené zdravé obedové menu v 
susednom Hoteli Grand, tombola s atraktívnymi cenami.

Začíname už od 9. hodiny cvičením Jogy s Petrom Vinarčíkom. Ak máte, 
prineste si karimatku. Tešíme sa na Vás! Sisa Latková, Lucia Bobeková a 
Róbert Borodajkevyč



10 číslo 23 • 14. jún 2012
sn@banskastiavnica.skkultúra

Tancuj, tancuj, 
vykrúcaj...

Obecný úrad vo Svätom An-
tone, Mesto Banská Štiavnica a 
Materská škola Drieňová Ban-
ská Štiavnica boli organizátormi 
prehliadky folklórnych vystúpení 
detí materských škôl nášho okre-
su. Tí najmenší sa predstavili tan-
cami, spevom a ľudovými hrami 
na nádvorí kaštieľa. Programom 
sprevádzala pani učiteľka Oľga 
Hricová. V úvode podujatia na-
stúpili deti 7 materských škôl a 
zaspievali ľudovú pieseň "Tancu-
j,tancuj...", podľa ktorej sa toto vy-
stúpenie nazvalo. Prítomných po-
zdravil a privítal starosta obce pán 
Jozef Baranyai. Vystúpenie začali 
deti Materskej školy Prenčov, za 
nimi nasledovali materské školy z 
Banskej Štiavnice: Mierová, Drie-
ňová, Cirkevná MŠ sv. Františka, 
MŠ Svätý Anton, Banská Belá a 
Štiavnické Bane. Všetky vystúpe-
nia diváci ocenili potleskom. Tre-
ba spomenúť dobré ozvučenie, 
ktoré zabezpečili súrodenci Výbo-
chovci, dobré pódium, ktoré za-
bezpečil Obecný podnik Svätý An-
ton. Pani Anna Kuzmová, členka 
kultúrnej komisie pri OcÚ vo Svä-
tom Antone, aj touto cestou ďa-
kuje všetkým učiteľkám, ktoré 
pripravili s deťmi takéto milé vy-
stúpenia. Viem, že materská škola 
dáva deťom základy do života a ja 
aj po rokoch ďakujem paniam uči-
teľkám, ktoré ma veľa naučili. Ve-
ríme,že o rok sa stretneme  znova 
a možno aj vo väčšom počte. Záro-
veň Vás pozývame dňa 23.6.2012 
do Svätého Antona na Jánske zvy-
ky, ktoré začínajú o 10,00 hod. 

Anna Rihová

Práve v týchto júnových dňoch 
sa v štiavnických predajniach 
kníh objavila nová krásna 
publikácia Banská Štiavnica 
– čarovné mesto. Jedným z 
jej dvoch autorov je Vladimír 
Bárta tvorca obľúbenej „encyk-
lopédie štiavnického života“, 
nazvanom Ako sme tu žili 
(prezradíme, že autor dokon-
čieva už 3.diel knihy).

V najnovšej knihe „o čarovnom 
meste“ je Vlado senior už len spo-
luautorom, ktorý mal na starosti 
texty o našom meste. Fotografická 
časť je už doménou jeho syna, kto-
rý smelo kráča v otcových šľapa-
jách nielen pri tvorbe nádherných 
výpravných kníh o Slovensku, ale 
aj v publikáciách o Banskej Štiav-
nici.

Barta junior sa snaží predstaviť 
otcove rodisko, ktoré ešte ako malé 
dieťa mal možnosť spoznávať po-
čas pobytov v starorodičovskom 
dome pod Piarskou bránou, ale 
chce ho predstaviť už svojimi vlast-
nými očami, čo je úloha neľahká, 
lebo Štiavnica je takým prefotogra-

fovaným slovenským mestom, že 
nájsť ešte „neokukaný“ pohľad je 
takmer nemožné. Či sa to Vlado-
vi mladšiemu podarilo, to už nech 
posúdia čitatelia novej knihy.

Ešte prezradíme, že nové knižné 
dielo Banská Štiavnica – čarovné 
mesto je vytlačené na lesklom krie-
dovom papieri. Obsahuje 64 plno-
farebných strán, má tvrdú väzbu s 
potlačou a je opatrené elegantným 
lesklým laminátovým prebalom. 
Krásna kniha je priam predurče-
ná, aby bola vhodným darčekovým 
predmetom aj pre návštevníkom 
zo zahraničia, lebo všetky texty sú 
nielen v slovenčine, ale aj v ďalších 
jazykoch (anglický, nemecký, fran-
cúzsky, maďarský a český). Práve 
táto čitateľnosť knihy je pre naše 
mesto a jeho turistickú návštev-
nosť nesmierne užitočná, lebo pri-
láka k nám mnohých ľudí, ktorí sa 

s knihou oboznámia celkom ná-
hodne na rôznych medzinárod-
ných výstavách a veľtrhoch, na 
ktorých vydavateľstvo AB ART 
press svoje knihy vystavuje. Oby-
vatelia Banskej Štiavnice majú 
možnosť si knihu prezrieť a zozná-

miť sa s jej autormi o týždeň v Slo-
venskom banskom múzeu v Kam-
merhofe. Organizátori prekvapia 
každého návštevníka milým dar-
čekom a pripravili aj obľúbenú bez-
platnú knižnú tombolu, z ktorej 
si desať výhercov odnesie domov 
pekné a užitočné knižky. Pre čita-
teľov našich novín len upozorne-
nie, aby nezabudli, že sviatok kni-
hy v Kammerhofe bude na budúci 
týždeň v stredu 20.6.2012 o 16:00 
hod. Všetkým výhercom, ktorí vy-
hrali v súťaži túto publikáciu, bude 
slávnostne odovzdaná na tomto 
podujatí.

AB ART Press 

Čarovná Banská Štiavnica

Každý rok otvárame turistickú 
sezónu na Počúvadlianskom 
jazere za výdatnej podpory 
prírodných živlov. Ani tohto 
roku sa príroda nedala 
zahanbiť a pripravila nám 
scenériu, hodnú podujatia s 
názvom Budenie sitnianskych 
rytierov. Budili sme. Pršalo. 

Hladina jazera tmavla pod-
ľa množstva mrakov na oblohe a 
vlny naberali intenzitu vďaka sile 
vetra. Sitnianski rytieri sa zobudi-
li a povolali k sebe všetkých nad-
šencov štiavnickej prírody. Malí 
aj veľkí návštevníci si mohli vy-
skúšať rôzne zbrane v stredove-
kom tábore bojovníkov Vir Fortis, 
v rôznych súťažiach mohli otesto-
vať svoje schopnosti. Vystúpenie 
známeho pesničkára Viktora Guľ-
váša bolo pre maličkých návštev-
níkov veľkým zážitkom.

Rodiny si vďaka fotografovi 
Maňovi mohli zadovážiť milú spo-
mienku na akciu- rodinnú fotku.

Aj keď nám počasie neprialo, 

zišlo sa nás dosť, a tí čo prišli, ur-
čite neoľutovali.

Radi by sme ako vždy poďako-
vali tým, ktorí nám pomohli svo-
jou pomocou a účasťou o spríjem-
nenie popoludnia v sobotu 9.6. na 
Počúvadlianskom jazere.

Ďakujeme dievčatám z Červe-
ného kríža za ukážky záchrany 
toho najcennejšieho, čo máme, 
ďakujeme Jankovi za krásne ume-
lecké výtvory na tvárach detičiek, 
Erikovi za dobrý zvuk, fotografom 

z fotoklubu Blur za hojnú účasť, 
a hlavne OZ Sitnianski rytieri za 
skvelú spoluprácu.

Veríme, že počasie sa priebež-
ne umúdri a naše najnavštevova-
nejšie jazero privíta v tomto roku 
množstvo návštevníkov, ktorí 
budú odchádzať s pocitom, že sa 
tam ešte niekoľkokrát vrátia.

Ďakujeme.
Zuzka Patkošová

Odd.KŠ aMk

Počúvadlo v kvapkách dažďa

Budenie Sitnianskych rytierov na Počúvadle
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Poďakovanie
Štiavničanom a návštevníkom 

mesta ďakujeme za podporu a 
príspevky, ktoré nám poskytli 8. 
júna 2012 na Deň belasého motý-
ľa – deň ľudí postihnutých svalo-
vou dystrofiou. Celkovo sa do po-
kladničky vyzbieralo 350 €. Zo 
zbierky sa prispieva na invalidné 
vozíky, zdviháky, odsávačky hlie-
nov a iné pomôcky, ktoré v pl-
nej výške nehradí štát. Viac info 
nájdete na www.omdvsr.sk. Ďa-
kujeme.

Alžbeta Škvarková, 
Adela Plevová
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Po tuhom boji tri body zostali doma
ZNOVU NÁVRAT NA DRUHÉ 

MIESTO V TABUĽKE
IV.liga-juh 25.kolo dospelí 
hralo sa 10.6.2012
FK SITNO BANSKÁ ŠTIAVNI-
CA - FK SKLOTATRAN POLTÁR  
2:1 (1:1)

Góly: 40.min Kminiak z11m , 
59.min.Kminiak

Zostava: Kraják - Halát, Necpal, 
Ferenčik st.(70.Baranec), Han-
zlík A., Dulaj A., Andraščík (36.
Poprac), Lupták, Šima (83.Židík), 
Kmeť, Kminiak

Do zápasu nastúpilo naše osla-
bené mužstvo, ktorému chýba-
li traja hráči základnej zostavy so 
snahou bodovať naplno, čo sa mu 
po tvrdom boji podarilo. Hostia 
prišli hrať so zabezpečenou obra-
nou, preto sme sa v úvode len ťaž-
ko dostávali do šancí. Prvú veľ-
kú šancu sme mali v 25.min.,keď 
hostia vykopávali loptu z brán-
kovej čiary. O minútu neskôr po-
slal pekný center Lupták na Šimu, 
ktorého volej tesne minul brán-
ku hostí. Hosťujúci hráč poslal 
v 21.min slabú  strelu, ktorá na 
prekvapenie všetkých po chybe 

nášho brankára skončila v sieti. 
Od tej chvíli bolo pre našich hrá-
čov prekonať obranu hostí; ešte 
ťažšie. Predsa sa nám to podari-
lo v 40.min., keď po úniku bol v 
16-ke hostí faulovaný Kminiak, 
rozhodca odpískal pokutový kop 
ktorý Kminiak premenil vo vyrov-
návajúci gól. Na začiatku polčasu 
bol vylúčený po druhej žltej hos-
ťujúci hráč, hostia i napriek osla-
beniu boli nášmu mužstvu vyrov-
naným súperom a dostávali sa i 
do šancí, pri ktorých nás podržal 
náš brankár. Naši hráči sa snažili 
streliť vedúci gól, no dlho sa nám 
to nedarilo. Blízko k tomu bol v 
54.min. Kminiak, ktorý však ob-
rovskú šancu nepremenil. Podari-
lo sa nám streliť vedúci gól v 59., 
keď prudkú strelu Popraca bran-
kár hostí iba vyrazil a dobiehajúci 
Kminiak strelil víťazný gól. Zvý-
šiť skóre sme mohli v 67.min., no 
Kminiak znovu veľkú šancu ne-
premenil. Do konca zápasu sa už 
nič nezmenilo i keď sme tvrdo 
museli bojovať o tri body, ktoré 
nás opäť vrátili na druhé miesto v 
tabuľke. V prestávke zápasu bola 

milá slávnosť, keď boli odovzda-
né pamätné medaily prezidentom 
klubu pánom Barákom našim 
starším žiakom, ktorí postúpi-
li do II.ligy. O postup sa zaslúži-
li pod vedením trénera Chochlí-
ka, vedúceho  mužstva Neubavera 
a zdravotníka  Orčíka títo hráči: 
Nemčok David, Binder Ondrej, 
Bartoš Adam, Boroška Michal, 
Greguš David, Chmelina Richard, 
Javorský Ivan, Meňuš Lukáš (naj-
lepší strelec súťaže 33.gólov), 
Pastier Ivan, Šemoda Kristián, Ži-
dík Miroslav, Dudák Peter, Kuma 
Martin. Srdečne blahoželáme.
FK REVÚCA - FK ŠTIAVNICKÉ 
BANE  2:3 (0:1)

Tabuľka:
1 FK 34 Brusno 25 22 2 1 78:17 68
2 Sitno Banská Štiavnica 25 14 4 7 47:34 46
3 MFK Revúca 25 13 4 8 43:28 43
4 ŠK Badín 25 13 3 9 48:41 42
5 Baník Štiavnické Bane 25 11 7 7 40:42 40
6 Čierny Balog 25 11 5 9 53:39 38
7 FK Jesenské 25 11 4 10 36:34 37
8 Jednota Málinec 25 11 3 11 38:53 36
9 Prameň Kováčová 25 10 4 11 45:43 34

10 FC Slovan Divín 25 9 5 11 47:47 32
11 JUPIE Banská Bystrica 25 9 3 13 44:48 30
12 SKLOTATRAN Poltár 25 7 4 14 32:33 25
13 FTC Fiľakovo 25 6 3 16 28:49 21
14 PS Hliník nad Hronom 25 1 3 21 24:95 6

IV.liga -juh dorast 25.kolo 
hralo sa 9.6.2012

FK SITNO BANSKÁ ŠTIAVNICA  
- MFK KRUPINA 0:6 (0:1)

Zostava: Szabó, Malatinec, Petro 
(46.Židík), Neuschl, Greguš (85.Sovi-
nec), Binder, Zupka (67.Javorský), Še-
moda, Meňuš, Cibuľa, Hriňák

Po vyrovnanom prvom polčase,  
v druhom hostia plne ovládli hru a 
strelili nám šesť gólov.
Konečná tabuľka III.ligy juh 
starších žiakov roč.2011/12 
KTO ? KEDY? S KÝM ?

IV.liga dospelí 25.kolo hrá sa 
17.6.2012 o 17.00 hod. 

FK FIĽAKOVO - FK SITNO BAN-
SKÁ ŠTIAVNICA 

FK ŠTIAVNICKÉ BANE - FK HLI-
NÍK 
IV.liga dorast 25.kolo hrá sa  
16.6.2012 o 13.00 hod.

FK KALINOVO - FK SITNO BAN-
SKÁ ŠTIAVNICA

Ivan Javorský, Ivan Beňo

18 strelcov, z toho 4 zo ŠSK 
Banská Štiavnica, sa v nedeľu 
10. júna prezentovalo na 
strelnici Jamina v Rudne 
nad Hronom, aby súťažilo 
v 6.ročníku  Žarnovickej 
malokalibrovky.  Jej organizá-
torom bola ZO SZTŠ Žarnovica 
v spolupráci so ŠSK ZC-352 
Žarnovica. Súťažilo sa z malo-
kalibrovej pušky na 30 rán.

V kategórii dorastu, kadetiek, 
junioriek, žien a senioriek jas-
ne zvíťazil 14-ročný Štefan Šulek 
(SŠK Banská Štiavnica), ktorý na-
strieľal 293 kruhov, čo je splnený 
limit I. výkonnostnej triedy do-
rastu. Druhý skončil jeho klubový 
kolega 15-ročný Patrik Jány s 286 
kruhmi, čo je splnený limit II. VT 
dorastu. S 239 kruhmi bola tretia 
Elena Šinkovičová (ZO SZTŠ Rud-
no n.Hr.), ktorá bola vlastne jedi-
ná žena v súťaži.

V kategórii kadeti, juniori a 
muži zvíťazil Peter Lupták st. (SŠK 
Banská Štiavnica) s 254 kruhmi. 

Na ďalších dvoch miestach skon-
čili členovia ZO SZTŠ Žarnovica. 
Druhý so 189 kruhmi bol Tibor 
Tóth z Močiara  a tretí Róbert Ká-

čer, ktorý mal 161 kruhov. 
V kategórii seniori A (46-59 

roční) bolo poradie na prvých 
troch miestach rovnaké ako v mi-

nulom ročníku, pričom prvé dve 
miesta patrili členom ZO SZTŠ 
Slovalco Žiar nad Hronom. Zvíťa-
zil Ivan Bublák z Lutily s 291 (spl-
nený limit I. VT) a druhý bol Ing. 
Jozef Gocník zo Žiaru n. Hr. s 277 
kruhmi (splnený limit III. VT). 
Tretí skončil Emil Kubík z Brehov 
(člen ZO SZTŠ Rudno n. Hr.), kto-
rý mal tentoraz 259 kruhov. 

V kategórii seniori B (60 roč-
ní a starší) tentoraz presvedčivo 
zvíťazil Ľubomír Drbohlav (SŠK 
Ban. Štiavnica) s 271 kruhmi (spl-
nený limit II.VT). Druhý bol Pa-
vol Ozank (ZO SZTŠ Žarnovica) s 
262 kruhmi (splnený limit II. VT) 
a tretí jeho klubový kolega Anton 
Kukla, ktorý nastrieľal 256 kru-
hov.

Najlepšie trojice v jednotli-
vých kategóriách boli odmenené 
medailami a víťazi kategórií se-
niorov aj športovými pohármi. 
Ocenenia boli hradené z dotá-
cie poskytnutej z rozpočtu mesta 
Žarnovica.

Ing. Jozef Piecka

Žarnovická malokalibrovka

1 Sitno Banská Štiavnica 16 13 1 2 89:18 40
2 FK Horehron 16 12 3 1 58:9 39
3 FK 34 Brusno 16 10 2 4 52:19 32
4 ŠKF Kremnica 16 8 2 6 56:34 26
5 Slovan Kúpele Sliač 16 8 2 6 34:27 26
6 OFK Slovenská Ľupča 16 5 2 9 41:62 17
7 PS Hliník nad Hronom 16 3 2 11 31:85 11
8 Prameň Kováčová 16 3 1 12 31:71 10
9 Hontianske Nemce 16 1 3 12 23:90 6

Úspešná štvorica reprezentantov SŠK Ban. Štiavnica 
(zľava) P. Lupták, P. Jány, Š. Šulek a Ľ. Drbohlav
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reality inzercia

najlepšie ceny v meste

CITYCITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

SBS prijme do TPP 
pracovníka strážnej 

služby 
v Banskej Štiavnici. 

Kontakt: 
048/4145591

Reštaurácia Pod Starým 
mestom Vás pozýva každý 

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

(Botanická 11, Banská 
Štiavnica 

tel.č.: 0905 888 988)

NAJŠIRŠÍ SORTIMENT 
NAJLEPŠEJ ELEKTRONIKY

Denne nový tovar za stále nižšie ceny
OBCHOD PLNÝ DARČEKOV:

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

Nový sortiment: 
HUDOBNÉ NÁSTROJE

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

výrobkov: 
TV, chladničiek, pračiek a podobne 

zdarma
+ servis elektroniky 

Kammerhofská 2, 045 692 13 27

Nákup na splátky
Splácajte len 10 EUR mesačne!

Odteraz stačí len občiansky preukaz
Splátkový festival QUATRO

Urobte si radosť

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

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

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

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

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

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

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

Dám do prenájmu nezariadený 3-iz- 
bový byt na Drieňovej, cena nájmu 
vrátane energií 300,-Eur, tel.č.: 0905 
178 047

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

Predám pozemok v BŠ časť Šteful- 
tov 3 750m² na slnečnom mieste, prí-
stupová cesta priamo k pozemku, inž. 
siete 80 m od pozemku, tel.č.: 0914 
138 988  

Predáme slnečný, kompletne pre- 
robený 3-izbový byt vo Sv. Antone 
na Gaštanovej ul. aj s garážou. Cena 
30.149 €, tel.č.: 0948 519 618

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

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

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

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

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

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

Predám bojler 80 l dobrý stav,  
dohoda možná, tel.č.: 0903 289 
611

Dňa 9.6.2012 sa konal vo Zvo-
lene strelecký pretek, na kto-
rom sa zúčastnili aj strelci z SŠK 
– Banská Štiavnica. Štiavnickí 
strelci opäť úspešne reprezento-
vali svoje mesto, keď Štefan Šu-
lek ml. skončil na 2.mieste s ná-
strelom 294 kruhov a Patrik Jány 
skončil na 3. mieste s nástrelom 
292 kruhov. 

Ľ. Drbohlav SŠK – B.Štiavnica 

Prenajmem 3-izbový byt na Križo- 
vatke, mesačne 300 Eur, tel.č.: 0905 
510 431

služby

Vykonávam palické a likvidačné prá- 
ce, tel.č.: 0949 268 350 

Ponúkam výkopové práce bagrom a  
dovoz Aviou, tel.č.: 0907 448 819, 0911 
334 081

Zasklievanie balkónov posuvným  
systémom. Zameranie a kalkulácia 
zdarma, tel.č.: 0919 314 400

Kosenie záhrad krovinorezom, tel.č.:  
0903 127 352

Ponúkam podnájom v podkroví  
RD pod Kalváriou pre 1-2 osoby, cena 
150,-€, tel.č.: 0910 488 211 

2. ročník letného streleckého preteku vo Zvolene

 Prvý zľava Štefan Šulek, ml., tretí zľava Patrik Jány
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