
V dňoch 21. – 24. júna bude 
Banská Štiavnica hostiť 
5. stretnutie banských 
miest a obcí Slovenska. 
Podujatie, ktoré patrí medzi 
najvýznamnejšie svojho druhu 
na Slovensku sa koná pod 
záštitou prezidenta SR J.E. 
Ivana Gašparoviča a predsedu 
BBSK Vladimíra Maňku a 
svojou účasťou ho poctia 
viacerí významní hostia, 
vrátane ministrov vlády SR.

Napriek tomu, že časť programu 
je určená na odborné stretnutia a 
rokovania, na svoje si príde aj ve-
rejnosť. Dovoľte nám preto pozvať 
vás na niektoré z podujatí, ktoré sa 
v rámci akcie budú konať v historic-
kom centre mesta.

V piatok 22. júna sa o 9.30 hod. 
uskutoční odhalenie pamätnej ta-
bule pri príležitosti 5. stretnutia 

banských miest a obcí  Slovenska 
k  „Zriadeniu Hlavného komorsko-
grófskeho úradu“  na budove Kam-
merhofu.  V rovnaký deň sa o 13.00 
hod. v priestoroch Štátneho ústred-
ného banského archívu na Radnič-
nom námestí uskutoční vernisáž 
výstavy Stopy baníckej minulosti 
miest a obcí Slovenska. Od 14.00 
hod. bude nasledovať odborný se-
minár Banská Štiavnica – histó-
ria a súčasnosť, ktorý sa uskutoční 
v Kultúrnom centre. Vo večerných 
hodinách ožiari nebo nad Banskou 
Štiavnicou ohňostroj.

V sobotu 23. júna bude patriť 
program vo veľkej miere verejnos-
ti. Slávnostný sprievod začne pre-
chádzať mestom od 10.30 hod. z 
blízkosti bývalej Tabakovej továrne 
a pôjde centrom mesta až do Amfi -
teátra. Ak máte záujem vypočuť si 
komentár k sprievodu, príďte k his-
torickej radnici, kde ho budú mode-

rovať p. Furinda a p. Sombathy. V 
Amfi teátri sprievod skončí a bude 
nasledovať slávnostný program. 
Od 14.00 hod. si v tomto priesto-
re prídu na svoje milovníci banícke-
ho spevu, dychovky a tematických 
súťaží. Až do 18.00 hod. vás budú 
zabávať Sitňanka, Štiavničan a dy-
chovka z českého mesta Chomutov.

Veríme, že svojou účasťou pod-

poríte toto zaujímavé podujatie a 
využijete svoj voľný čas na príjem-
né zážitky spojené s baníckou tra-
díciou, ktorá je charakteristická 
pre naše mesto. Na všetky poduja-
tia vás srdečne pozývame. Viac in-
formácií nájdete na www.banskas-
tiavnica.sk.

Ing. Rastislav Marko

Pozývame..
vás v dňoch 29. a 30. júna na letný džezový festival 
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inzercia

Na základe Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta 
Banská Štiavnica č. 2/2009 
Štatútu mesta Banská 
Štiavnica vyzývame občanov 
a inštitúcie na predloženie 
návrhov na udelenie:

a/ Čestného občianstva mesta 
Banská Štiavnica

V zmysle citovaného nariadenia  
čestné občianstvo mesta Banská 
Štiavnica možno udeliť osobám, 
ktoré sa významným spôsobom 
zaslúžili o rozvoj mesta a šírenie 

jeho dobrého mena v SR a v zahra-
ničí. Podnet na udelenie čestného 
občianstva mesta Banská Štiavni-
ca  môže podať ktorýkoľvek občan 
SR alebo inštitúcia.

b/ Ceny za záchranu kultúrne-
ho dedičstva a rozvoj mesta Ban-

ská Štiavnica 
V zmysle citovaného nariade-
nia Cenu za záchranu kultúrneho 
dedičstva a rozvoj mesta možno 
udeliť osobám, ktoré sa význam-
ným spôsobom zaslúžili o záchra-
nu hodnôt kultúrneho �3.str. 

Výročné ceny mesta Banská Štiavnica

5. stretnutie banských miest a obcí
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Vážení občania mesta Ban-
ská Štiavnica, dovoľte mi reak-
ciu na článok v 20. čísle našich 
Štiavnických novín – Parkovanie 
v našom meste. V prvom rade sa 
chcem poďakovať JUDr. Lukačko-
vi za jeho iniciatívu, trpezlivosť 
a hlavne vyriešenie zložitej situ-
ácie parkovania  vozidiel na Ul. 
Dolná, ktorá komplikovala  život 
obyvateľom tejto ulice. Súhlasím 
s názorom, že verejnú zeleň tre-
ba chrániť  a udržiavať. Pás ve-
rejnej zelene medzi cestou pred 
panelákmi a chodníkom na Uli-
ci Dolná už neslúži ako odstav-
ná plocha pre vozidlá, ale stala sa 
výbornou plochou na „venčenie" 
všetkých psov z okolia. Rodičia, 
ktorých detí sa tam hrajú, mu-
sia rátať s tým, že ich ratolesti im 
domov donesú nečakaný „psí po-
klad“. Túto zimu, keď celá Štiav-
nica bola biela, práve tento kúsok 
verejnej zelene bol žltý. Chcel by 
som požiadať vedenie mesta, či je 
možné  zabezpečiť odpadové ná-
doby  pre psičkárov. Dovoľte mi 
ešte jednu reakciu ohľadom prie-
chodu pre chodcov na Ulici Dol-
ná.  Je veľmi dobré, že spomína-

ný priechod sa presunul nižšie, 
ale vozidlá, ktoré tadiaľ prechá-
dzajú, často nedodržujú predpí-
sanú rýchlosť.  Osobná skúse-
nosť je taká, že často stojím na 
priechode so svojimi deťmi a ča-
kám, kým sa nájde dobrodinec a 
zastane, pokiaľ neprefrčí 80 km/
hod. okolo nás. Počas víkendov v 
nočných hodinách jazdia týmto 
úsekom vozidlá prinajmenšom 
rýchlosťou 120 km/hod. Chcel 
by som požiadať,   hlavne maji-
teľov niektorých taxislužieb, piz-
zerií, aby dodržiavali predpísanú 
rýchlosť a správali sa ohľadupl-
ne voči nám chodcom, zároveň si 
dovoľujem požiadať  Mesto Ban-
ská Štiavnica, pokiaľ je to v súla-
de so zákonom – 135/1961 Zb. 
Zákon o pozemných komuniká-
ciách, o vybudovanie retardé-
ru  pred týmto priechodom pre 
chodcov  tak ako je to pri „Šin-
dlerke“ a Políciu SR o častejšie 
kontroly zamerané na rýchlosť 
práve v tomto úseku.

Ďakujem.
Peter Pačesa

Re: Parkovanie v 
našom meste

18.6.
Slávnostné prijatie účastní-

kov medzinárodného workshopu 
k projektu EÚ ERASMUS Inten-
zívne programy “Multilaterálne 
vzdelávanie a interdisciplinárny 
prístup  v Európskom kontexte”, 
ktorý sa koná v termíne 15. - 28. 
júna 2012 v Banskej Štiavnici.  

Kontrola dodržiavania plnenia 
povinností v zmysle ustanovení 
Zmluvy o poskytnutí nenávratné-
ho finančného príspevku k projek-
tu verejného osvetlenia na sídlis-
ku Drieňová. 

19.6. 
Príprava podujatia 5. stretnutie 

banských miest a obcí Slovenska.
Práca v meste.

20.6.
Účasť na zasadnutí Rady Zdru-

ženia miest a obcí Slovenska v 
Bratislave. 

21.- 24. 6.
Účasť na jednotlivých poduja-

tiach, ktoré sa uskutočnia v rám-
ci 5. stretnutia banských miest a 
obcí Slovenska, ktoré sa koná v 
Banskej Štiavnici.  

Andrea Benediktyová

Vídame ho s neodmysliteľnou 
kamerou, ktorou zachytáva 
všedné i sviatočné udalosti 
zo života nášho mesta a 
jeho obyvateľov. Patrí k tým 
šťastlivcom, pre ktorých je 
zamestnanie, či v jeho prípade 
skôr profesia, aj záľubou. A 
že je to vydarené spojenie, 
o tom svedčia ocenenia a 
úspechy Petra Ivašku doma 
i v zahraničí. O mnohých 
Štiavničania nevedia, lebo 
Peter nepatrí k ľuďom, ktorí o 
svojich kvalitách a úspechoch 
veľa hovoria.

A pritom by bolo o čom hovoriť. 
Posledne to boli dve prvé miesta 
na krajskej súťažnej prehliadke 
amatérskej filmovej tvorby CINE-
AMA 2012 (organizátori: BBSK 
– Pohronské osvetové stredisko 
Žiar nad Hronom a Krajská hvez-
dáreň a planetárium M.Hella v 

Žiari nad Hronom) a jedno druhé 
a jedno tretie miesto v celoštát-
nej súťaži vo veľmi silnej konku-
rencii – v kategórii D – Hraný film 
za snímku Na úteku a v kategó-
rii Experiment za snímku Zatme-
nie mesiaca (organizátori celoslo-
venskej súťaže: Národné osvetové 
centrum, Bratislavský samospráv-
ny kraj, Filmová a televízna tvor-
ba VŠMÚ a Slovenský filmový 
ústav). V krajskom kole bodova-
la aj ďalšia Štiavničanka Marti-
na Pauková, ktorá získala druhé 
miesto v kategórii C – Dokument 
za snímku Antisemitizmus v Ban-
skej Štiavnici.

Obom autorom ďakujeme za 
úspešnú a dôstojnú reprezentá-
ciu nášho mesta a regiónu, k oce-
neniam úprimne blahoželáme a 
prajeme veľa ďalších úspechov a 
„dobré filmové oko“.  

Mgr. Mária Petrová

Úspechy Petra Ivašku

Epigram
Železničná

„Treba zavrieť trate,
treba zrušiť vlaky!
Manažment si sporí
na „zlaté padáky“.

Ján Petrík, najst.

Myšlienka dňa
Život sa končí smrťou, nie zly-

haním
Michal Boháč

Zadržanie páchateľa
Dňa 8.6.2012 o 17:50 hod. bolo 

telefonicky oznámené na MsPo, že v 
objekte bývalého Stredného odbor-
ného učilišťa lesníckeho v Banskej 
Štiavnici na Ul. Kysihýbelská ne-
známa osoba rozbíja sklené výplne. 
Hliadka vykonala kontrolu uvedené-
ho objektu. Počas kontroly prísluš-
níci MsPo v objekte zadržali pácha-
teľa, ktorý sa snažil pred hliadkou 
uniknúť cez rozbité okno. Páchateľ 
mal pri sebe kovovú tyč. Lustráciou 
bolo zistené, že ide o O.P. Menovaný 
bol zadržaný a odovzdaný na OO PZ 
BŠ k ďalšej realizácií prípadu. 

Priestupok proti verejnému po-
riadku

Dňa 14.6.2012 o 19.35 hod. sa 
na Ul. L. Svobodu v Banskej Štiavni-
ci nachádzal T.Š. z Banskej Štiavnice, 
ktorý svojím správaním vzbudzoval 
verejné pohoršenie. Priestupok pro-
ti verejnému poriadku bol riešený v 
zmysle priestupkového zákona ulo-
žením blokovej pokuty.

Voľný pohyb psa 
Dňa 15.6.2012 o 08.55 hod. bolo 

hliadkou MsPo zistené, že na Ul. 
E.M. Šoltésovej sa voľne pohybuje 
pes. Po zistení majiteľa psa bol prie-
stupok riešený na mieste v bloko-
vom konaní.

Jozef Mego, 
zástupca náčelníka MsPo

Pozvánka
Mesto Banská Štiavnica, ZŠ 
J. Kollára a Centrum voľného 
času usporiada 15. ročník behu 
pre všetky vekové kategórie 
„Drieňovský okruh“, ktorý sa 
uskutoční dňa 19. júla 2012 
(štvrtok) o 17:00 na sídlisku 
Drieňová – Základná škola Jozefa 
Kollára.

Časový rozpis: 14:30 – Otvo-
renie kancelárie pretekov, 17:00 
– Štart – predškolský vek, 17:15 
– Štart – mladšie žiactvo, 17:30 
– Štart – staršie žiactvo, 18:30 – 
Štart – dorastenci, dorastenky, 
muži A, B, C, D, E, ženy F, G
Prihlášky: Daniel Matis, Poľov-
nícka 4, 969 01 Banská Štiavnica, 
tel.č.: 0907 647 362, e-mail: ma-
tis222@azet.sk. 

Organizátori
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Krádež
Dňa 11.06.2012 poverený prí-

slušník OO PZ Banská Štiavni-
ca začal trestné stíhanie vo veci 
krádeže, ktorej sa dopustil do-
posiaľ nezistený páchateľ tým, 
že vykonal krádež vlámaním v 
dobe od 15:00 dňa 08.06.2012 
do 06:00 dňa 11.06.2012 do 
drevenej unimobunky a plecho-
vej unimobunky v areáli novo-
stavby na Ul. Pátrovskej v Ban-
skej Štiavnici, kde z uvedených 
priestorov odcudzil el. náradie, 
čím firme Simkor, s.r.o., spôso-
bil celkovú škodu 2 192,78 eur. 
Po páchateľovi polícia pátra.

Požívanie alkoholických 
nápojov 

Dňa 15.06.2012 v čase o 
10:30 hod. príslušníci OO PZ 
Banská Štiavnica pri výkone 
hliadkovej služby vykonali kon-
trolu vodiča P.M., ktorý viedol 
vozidlo v obci Svätý Anton, kde 
pri kontrole bol podrobený dy-
chovej skúške prístrojom Alco-
test 7410, ktorý nameral hod-
notu 0,93 mg/l etanolu v dychu. 
Vodičovi bol zadržaný vodičský 
preukaz a ďalšia jazda mu bola 
zakázaná. Vec bola odovzdaná 
poverenému príslušníkovi do 
trestného konania, nakoľko je 
dôvodné podozrenie zo spácha-
nia trestného činu ohrozovania 
pod vplyvom návykovej látky.  

Požívanie návykovej látky
Dňa 16.06.2012 poverený 

príslušník ODI OR PZ Žiar nad 
Hronom začal trestné stíhanie 
a súčasne vzniesol obvinenie 
osobe S.P. za prečin „Ohroze-
nie pod vplyvom návykovej lát-
ky“ podľa §-289 ods. 1/ Trest-
ného zákona, nakoľko dňa 16. 
06. 2012 o 01:45 hod. v stave 
vylučujúcom spôsobilosť viedol 
osobné motorové vozidlo Volk-
swagen Passat po št. ceste v 
časti Šobov, kde s vozidlom na-
razil do stromu a následnou dy-
chovou skúškou bola u vodiča 
nameraná prístrojom Alcotest 
7410 hodnota 0,84 mg/l etano-
lu v dychu. 

kpt. Mgr. Vladimír Fábry
riaditeľ OO PZ BŠ

Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva so sídlom, v Žiari 
nad Hronom (ďalej len RUVZ) ako 
príslušný orgán štátnej správy na 
úseku verejného zdravotníctva 
podľa § 3 ods. 1 písm. c) a podľa 
§ 6 ods. 1 a § 6 ods. 3 písm. e) zá-
kona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdra-
via a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení noviel (ďa-

lej len zákon č. 355/2007 Z. z.), 
v spojení s § 46 a § 47 zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v znení noviel 
( ďalej len správny poriadok), n a 
r i a ď u j e podľa § 12 ods. 2 písm. 
e) zákona č. 355/2007 Z. z.: 

VYKONAŤ VEĽKOPLOŠNÚ RE-
GULÁCIU ŽIVOČÍŠNYCH ŠKOD-
COV (DERATIZÁCIU) NA ZA-
BRÁNENIE VZNIKU A ŠÍRENIU 

PRENOSTNÝCH OCHORENÍ NA 
CELOM ÚZEMÍ MESTA BAN-
SKÁ ŠTIAVNICA V TERMÍNE OD 
01.09.2012 DO 31.10.2012.  

Nariadenie v celom znení je 
zverejnené na úradnej tabuli, na 
internetovej stránke www.ban-
skastiavnica.sk, alebo si ho môže-
te vyžiadať na Mestskom úrade. 

Oľga Nigríniová

Veľkoplošná deratizácia na 
celom území mesta Štiavnica

•1.str. dedičstva v regióne mesta 
Banská Štiavnica a rozvoj mesta 
Banská Štiavnica.  Podnet na ude-
lenie ceny môže podať ktorýkoľ-
vek občan alebo inštitúcia SR.

c/ Výročnej ceny mesta Banská 
Štiavnica

Výročná cena mesta sa v zmysle 
citovaného nariadenia môže ude-

liť občanom mesta, ktorí sa výraz-
ným spôsobom zaslúžili o rozvoj 
mesta, alebo šírenie jeho dobrého 
mena v SR alebo v zahraničí. 

Občania a inštitúcie môžu svoje 
návrhy na udelenie čestného ob-
čianstva mesta a cien mesta Ban-
ská Štiavnica podať poštou ale-
bo osobne do 10.augusta 2012 na 

Mestský úrad v Banskej Štiavni-
ci, Radničné nám. 1, 969 24 Ban-
ská Štiavnica, msu@banskastiav-
nica.sk.

O udelení čestného občianstva 
a cien mesta rozhoduje mestské 
zastupiteľstvo.

MsÚ

Výročné ceny mesta B. Štiavnica

Piatok 29. júna
Kostol sv. Kataríny
Nothing but Swing Trio / SK
Kaltenecker Trio / H
Invisible World / CZ

Sobota 30. júna
Kostol sv. Kataríny
Andrej Šeban – Oskar Rózsa – 
Martin Valihora / SK
Artur Dutkiewicz Trio / PL
H Projekt / SK

Posledný víkend pred letnými 
prázdninami už po šiestykrát za-
znie džez v Kostole sv. Kataríny v 
starobylej Banskej Štiavnici. Let-
ný džezový festival Jazznica 2012 
(29.–30. júna) ponúkne v „tradične 
netradičnom“ sakrálnom priesto-
re vystúpenia umelcov, ktorí sa na 
slovenských festivalových scénach 
objavujú pravidelne („nadupané“ 
maďarské powertrio hráča na klá-
vesových nástrojoch Zsolta Kalte-
neckera, domáce trio Nothing but 
Swing patriace k najreprezentatív-

nejším formáciám stredoeurópskej 
džezovej scény), ale i zriedkavo. K 
takým patrí dlhoočakávaný návrat 
„staronového“ tria gitaristu An-
dreja Šebana s basgitaristom Oska-
rom Rózsom a bubeníkom Marti-
nom Valihorom. Prekvapiť môže aj 
H projekt gitaristu Andreja Hrušku 
s nádychom experimentu, v ktorom 
sa jazzfunk prelína s ambientnými 
plochami elektronických mašiniek.

Pre mnohých budú objavnými 
známe témy Hey Joe, Little Wing, 
Voodoo Chile alebo Angel v podaní 
akustického klavírneho tria Poliaka 
Artura Dutkiewicza. Práve jeho al-
bum Hendrix Piano sa tešil v Poľsku 
značnej pozornosti, kapela ho pred-
stavila na mnohých domácich i za-
hraničných festivaloch a premiérovo 
ho uvedie aj na Slovensku. V sused-
nom Česku zarezonoval projekt In-
visible World mladého kontrabasis-
tu Tomáša Lišku natoľko, že porota 
pod krídlami Českej jazzovej spoloč-
nosti ho označila za druhý najlep-
ší Album roka 2009. Rovnako jeho 

trio s nesmierne vnímavým gitaris-
tom Davidom Dorůžkom a klaviris-
tom Vítom Křišťanom sa predstaví 
na Jazznici v domácej premiére.

Tradičný priestor dostávajú na 
Jazznici mladé kapely. V Art CAFE 
bude hrať v piatok Maringotka z 
Banskej Bystrice a v sobotu prešov-
ské trio Jazz&More, finalista súťaže 
Nové tváre slovenského jazzu 2009. 
Nebude chýbať ani muzikantský 
workshop vedený vynikajúcim bu-
beníkom Martinom Valihorom a 
obľúbené večerné jam sessions v ka-
viarni Divná pani.

www.jazznica.sk

Hudobný festival Jazznica 2012
29.–30. jún 2012 Banská Štiavnica
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B. Štiavnicu mesto 
UNESCO rozžiari slo-
venský folklór

DNI VESELOSTI chystajú v 
dňoch 7. a 8. júla 2012 pre návštev-
níkov z okolitých obcí folklórne súbo-
ry a skupiny z okresov Banská Štiav-
nica, Žiar nad Hronom, Žarnovica, 
ktoré spolu s BBSK - Pohronským 
osvetovým strediskom v Žiari nad 
Hronom pripravili bohatý a pestrý 
program.

Pohronské folklórne slávnosti 
predstavujú tradičné zvyky Stred-
ného Pohronia, ktoré sú typické 
pre obdobie fašiangov – radosť, 
veselosť, zábava. V programe Deti 
a tradície účinkujú detské folklór-
ne súbory. Ich vystúpenia určite 
nikoho nenechajú chladným a vy-
volajú pocit hrdosti na naše tradí-
cie. V sprievodných podujatiach, 
výstavách, tvorivých dielňach, ľu-
dovom jarmoku nájdu potešenie 
deti aj dospelí. Amfiteáter v Ban-
skej Štiavnici bude miestom neo-
pakovateľnej atmosféry, ktorú po-
cíti každý návštevník.

V budúcom čísle nájdete podrob-
ný program slávností spolu s ku-
pónom na zľavu, ktorú si môžete 
uplatniť pri zakúpení vstupenky.
Viac info o podujatí 
www.osvetaziar.sk

HZ-BBSK-POS-ZH

aktuality

Mesiace máj a jún sú obdobím, 
keď si tisícky slovenských 
stredoškolákov sadajú za 
zelený stôl, aby svoje štúdium 
zavŕšili maturitou. Výnimkou 
neboli ani študenti Spojenej 
školy v Banskej Štiavnici. 
Žiaci študijných odborov 
oboch organizačných zložiek 
ukázali pred predmetovými 
maturitnými komisiami, aké 
vedomosti nadobudli počas 
štúdia na  tejto jedinečnej 
škole.  Prvýkrát v histórii 
oboch škôl prebiehali 
maturitné skúšky pod 
spoločným vedením Spojenej 
školy v Banskej Štiavnici. 
Každý absolvent si však 
odnášal všetky doklady o 
maturitnej skúške s hlavičkou 
svojich materských škôl. 

Slávnostné odovzdávanie ma-
turitných vysvedčení sa uskutoč-
nilo skôr v organizačnej zložke 
Strednej odbornej školy Ľudoví-
ta Greinera. Noví odborníci štu-
dijného odboru operátor lesnej 
techniky a nadstavbového štú-
dia lesné hospodárstvo a mecha-

nizácia poľnohospodárstva a les-
ného hospodárstva si prevzali 
maturitné vysvedčenia pri sláv-
nostnom odovzdávaní za prítom-
nosti členov maturitných komi-
sií. Zároveň si prevzali aj doklady 
o odbornej kvalifikácií, ktoré ich 
oprávňujú na práce v lesnom hos-
podárstve. 

O týždeň neskôr prebehlo sláv-
nostné odovzdávanie maturit-
ných vysvedčení v organizačnej 
zložke Strednej odbornej školy 
obchodu a služieb na Povrazníku, 
ktorého začiatok ohlásila hym-

na Gaudeamus igitur. Tohto roku 
prvýkrát maturovali študenti 
pre Banskú Štiavnicu výnimočne 
vhodného odboru -  manažment 
regionálneho cestovného ruchu a 
mimoriadnu radosť má škola z ab-
solventov večerného štúdia pod-
nikanie v remeslách a službách, 
ktorým Spojená škola vytvorila 
výborné podmienky pre štúdium 
popri zamestnaní.

Želáme maturantom šťastné 
vykročenie za prácou alebo ďal-
ším vzdelaním.

PhDr. Viera Gregáňová

Spojená škola v Štiavnici sa 
lúčila so svojimi maturantmi

Keď hranice spájajú
V rámci spolupráce Základnej 

školy Jozefa Horáka s partner-
skou školou nášho mesta v Mo-
ravskej Třebovej sa 1. júna 2012 
uskutočnila zaujímavá akcia pod 
názvom Keď hranice spájajú. Ne-
cestovali sme 5 hodín a ani sme 
nemuseli zdolávať 427 kilomet-
rov, ktoré delia partnerské mestá, 
ale napriek tomu sme sa navzá-
jom videli, počuli, komunikova-
li spolu a plnili spoločné aktivity. 
Celá akcia bola realizovaná for-
mou videokonferencie za pomoci 
on-line spojenia prostredníctvom 
Skypu. Videokonferencia umož-
nila žiakom oboch partnerských 
škôl virtuálne stretnutie, za po-
moci ktorého boli súčasne zapo-
jení do rôznych typov súťaží, v 
ktorých mohli overiť, predviesť a 
zároveň porovnať svoje vedomos-
ti i zručnosti. Aktivity boli zame-
rané na porovnávanie  rovnakých 
textov v češtine a v slovenčine,  

vzťahy medzi českým a sloven-
ským jazykom, preklad menej 
známych slov z češtiny. Nechý-
bali ani tvorivé úlohy – príprava 
scénok s použitím českých slov, 
či módna prehliadka odevov vyro-
bených z plastových fliaš. 

Sme naozaj radi, že aj takou-

to aktivitou sme mohli prehĺbiť a 
možno aj trošku oprášiť vzájom-
né priateľstvá žiakov oboch škôl, 
podporiť spoluprácu s partner-
skou školou a stráviť zábavný ve-
čer i noc v škole. 

Lucia Polkorábová, 
ZŠ J. Horáka

Dnes varíme...
z receptov starých mám 
Šošovicové karbonátky

Potrebujeme: 300g šošovice, 
1 cibuľu, 2 zemiaky, 2 cesnaky, 
štipku mletej štipľavej papriky, 
hrsť mäty, štvrtku kávovej ly-
žičky mletého čierneho korenia, 
štvrtku kávovej lyžičky mletého 
zázvoru, polovicu kávovej lyžič-
ky karí korenia, 2 vajcia, strú-
hanku, tuk na vyprážanie
Postup: Šošovicu namočíme 
na niekoľko hodín do studenej 
vody a uvaríme ju domäkka. Po-
tom ju zomelieme spolu s cibu-
ľou, cesnakom a mätou, osolí-
me, okoreníme, pridáme vajce, 
podľa potreby strúhanku a pre-
miešame. Z hmoty tvarujeme 
malé karbonátky. Omočíme ich 
v rozšľahanom druhom vajci, 
obalíme v strúhanke a vypráža-
me z oboch strán dozlatista. Po-
dávame so zemiakovou kašou a 
zeleninovým šalátom. 

Dobrú chuť!
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Maturanti Spojenej školy v Banskej Štiavnici

Žiaci ZŠ Jozefa Horáka
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Spoločenská
kronika

 V stredu  6. júna 2012 v 
dopoludňajších hodinách 
sa v priestoroch Mestských 
kúpeľov a plavárne v Banskej 
Štiavnici uskutočnilo v poradí 
už tretie zo série veselých 
mokrých podujatí, určených 
pre žiakov miestnych základ-
ných škôl.

V priateľskom a športovom du-
chu a výbornej nálade sa stretli 
žiači ZŠ Jozefa Horáka, ZŠ Joze-
fa Kollára, Cirkevnej ZŠ sv. Fran-
tiška Assiského a ZŠ zo Svätého 
Antona. Svoju rýchlosť,silu a vy-
trvalosť si zmerali v rôznych pla-
veckých štýloch a kategóriách 
jednotlivci i štafety. Na regulér-
ny priebeh pretekov dozerali ich 
milé panie účiteľky a hlavný roz-
hodca pán Vladimír Nemčok. Aj 
dospeláci prejavili zmysel pre hu-
mor a športového ducha v záve-
rečnej štafete za potlesku a skan-
dovania prítomných detí. Mnohí 
žiaci podali fantastické športo-
vé výkony, za ktoré boli odmene-
ní madailami z rúk pani primá-

torky Mgr. Nadeždy Babiakovej. 
Vecné ceny im odovzdali konateľ 
Bytovej správy RNDr. Pavel Ba-
čík a vedúca prevádzky Mgr. De-
nisa Slezáková. Popri športových 
talentoch sa vo vode objavili aj  
talenty ,,zabávačské", ktoré po-
tešili svojich spolužiakov najroz-
manitejšími plaveckými štýlmi. 
Smiech a dobrá nálada naplnili 
veľký plavecký bazén i srdcia detí 

až po okraj.A to bolo cieľom i naj-
väčším víťazstvom zároveň.

Sériu plaveckých pretekov de-
ťom pre radosť pripravili:

Bytová správa, s.r.o., Banská 
Štiavnica, prevádzka Mestské kú-
pele - plaváreň, Mesto Banská 
Štiavnica a Stredoslovenská ener-
getika, sponzor podujatia.

Janka Bernáthová

Plavecké preteky deťom pre radosť

Dobrovoľný hasičský zbor v Ban-
skom Studenci prvýkrát po obnove-
ní svojho pôsobenia zorganizoval 
oslavu Dňa detí, pretože tak, ako v 
celom svete, aj u nás si zaslúžia de-
ťúrence veľa pozornosti. Už od de-
siatej hodiny doobeda sa na cvičisku 
hasičov začali prípravy na popolud-
nie venované deťom . Pripravovali 
sa prekážky, lavičky, hudba a rozku-
rovalo sa pod grilom. Pomaly sa za-
čali schádzať rodičia, starí rodičia a 
hlavne naši oslávenci - deti. Po ce-
lom cvičisku rozvoniavali všakova-
ké dobroty. Keď si všetci našli svo-
je miestečko či už na zemi na deke, 
za stolom alebo na lavičke pod stro-
mom, občerstvení čokoládovými 
palacinkami alebo studeným na-
nukom, prišlo veľké červené hasič-
ské auto aj s hasičmi. Pán Ing. Mel-
cer spolu so svojimi kolegami prišli 
v rámci výcviku ukázať, čo dokážu 
profesionálni hasiči. Všetky deti, 
ale aj niektorí dospelí sa rozbeh-
li za nimi. Hasiči predviedli svoje 
zručnosti tak ako pri zásahu, po-
ukazovali aj plynové masky, pril-
by a sirénu. Deti si mohli vyskúšať 
striekanie s hadicou, podanie pr-

vej pomoci a veľa inej techniky, kto-
ré v sebe ukrýva toto krásne hasič-
ské auto. Keď sa hasiči predviedli, 
zatancovali nám malé bosorky zo 
Štiavnických Baní na pesničku Sa-
xana. Bolo sa naozaj na čo poze-
rať. Neskôr sa malé bosorky pre-
zliekli a spolu so svojimi lektorkami 
nám ukázali novinku- tanec na ská-
kajúcich topánkach (klokankách). 
Ostatné deti a aj dospelí si to mohli 
vyskúšať a bola to naozaj zábava. 
Mamičky so svojimi dcérami si do-
konca mohli zatancovať na týchto 
topánkach. Popoludní sa začali oča-
kávané súťaže. Veľkí chlapci mali sú-
ťaž na bicykli, menšie deti mali pre-
kážkovú dráhu a hádzanie loptičiek. 
Oteckovia si mohli vyskúšať svoju 

zručnosť s fúrikmi, keď pretekali aj 
so svojimi deťmi. Zahanbiť sa neda-
li ani mamičky. Ceny boli veľmi pek-
né a ocenené boli všetky deti, kto-
ré sa zúčastnili súťaží. Počasie nám 
prialo. Slniečko sa na nás usmieva-
lo celý deň. Rozpršalo sa až na kon-
ci tohto dňa. Chceme sa poďako-
vať všetkým, ktorí prišli, ale aj tým, 
ktorí nám pomohli s organizáciou 
tohto popoludnia, našim kuchárom 
a kuchárkam, ktorí, napríklad len 
tak pre zaujímavosť, upiekli a roz-
dali 115 palaciniek, šťavnaté kuriat-
ko a haruľu. Mohlo by sa takýchto 
krásnych akcií podariť aj viac.

Bianka Oravcová a 
Zuzana Sartorisová 

Oslava Dňa detí v Banskom Studenci

BANSKÁ ŠTIAVNICA – MOJE 
RODISKO 

27.4.2012 Tomáš Ruckschloss, 
2.5. Melánia Hegyiová, 7.5. 
Lenka Murgašová, 16.5. Mi-
chal Lupták, 21.5. Nela Buštoro-
vá, 23.5. Lara Ruskschlossová, 
25.5.Martin Kanda, 26.5.Eliška 
Bačíková, 30.5. Svetlana  Bella 
Poláková, 5.6. Martin Longau-
er 6.6.Nela Mária Kučerová, 9.6. 
Nella  Maruniaková, 16.6. An-
drej Didi. 

NA SPOLOČNÚ CESTU ŽI-
VOT SA VYDALI

   21.4. Ján Chovanec a Dana 
Beňová, 5.5. Ing. Jozef Sivák a 
Ing. Mária Radová, 5.5. Jozef 
Charvát a Michaela Považanová, 
12.5. Martin Dobrovič a Katarí-
na Čížová, 9.6. Tibor Czabany a 
Ing. Ivana Tatarová, PhD. 

NAVŽDY NÁS OPUSTILI
9.5. Ladislav Beránek  vo veku 

59 rokov, 15.5. Milan Peťko vo 
veku 73 rokov, 18.5.  Imrich An-
tal vo veku  94 rokov,  26.5. Má-
ria Tomašková vo veku 72 ro-
kov, 28.5. Zuzana Brigantová vo 
veku 81 rokov,  1.6. Rudolf Didi 
vo veku 68 rokov, 5.6. Jarosla-
va  Kmetíková vo veku 62 rokov,  
9.6. Juraj Jokl vo veku 40 ro-
kov, 13.6. Ján Knapek 92 rokov, 
15.6. Martin Malatinec vo veku 
62 rokov, 17.6. Mária Vokurko-
vá vo veku 78 rokov, 18.8. Jola-
na Štangová  vo veku 90 rokov. 

Jarmila Simonidesová

Od 1.8.2012 prenajmem 
zariadený 2-izbový byt na 

4.posch. na Križovatke 22 v 
Banskej Štiavnici. Mesačný 

nájom podľa počtu osôb, cca 
255 €. Info: 0903 526 786

Prenajmem priestory v 
Banskej Štiavnici na Dolnej 

2. (bývalé OPP). 20m2 
na prízemí, vhodné pre 

kanceláriu, krajčírstvo a iné. 
Cena dohodou. Kontakt: 

0905 912 125

inzercia
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Vodníčatá na mestskej plavárni

Hasiči na oslave Dňa detí v Banskom Studenci
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Detský hudobno – dramatický 
súbor „Permoník“ – štiav-
nickije pesničke, zvyke a 
básničke v podaní detí MŠ 
1. mája v Banskej Štiavnici 
oficiálne vznikol 1. septembra 
2010. Nadviazal na dovtedy 
pôsobiaci folklórno – tanečný 
krúžok. Jeho cieľom je 
zachovávanie miestnych 
zvykov a tradícií – duchov-
ného dedičstva zviazaného 
s Banskou Štiavnicou, 
predovšetkým súvisiaceho s 
baníctvom, ktoré tvorí súčasť 
kultúrneho dedičstva mesta 
Banská Štiavnica. 

Už pred založením hudobno – 
dramatického súboru bol zo stra-
ny spoločnosti záujem o detské 
vystúpenia. Tento fakt podpo-
rilo Centrum voľného času, keď 
umožnilo okrem iných záujmo-
vých krúžkov i zriadenie krúžku, 
ktorý by rozvíjal hudobno- drama-
ticky talentované deti. Možnosti 
sa chytili panie učiteľky Alena Su-
rovcová, Bc. Blanka Konopková a 
Gabriela Luptáková. Pri jeho pro-
filácii sa rozhodli venovať  pozor-
nosť udržiavaniu a rozvíjaniu ba-
níckych tradícií – typických pre 
región Banskej Štiavnice. Tak vy-
mysleli „Permoník“. 

O veľkom záujme rodičov o re-
alizáciu svojich detí v spomenutej 
oblasti svedčí i to, že v školskom 
roku 2010/2011 sa do súboru pri-
hlásilo až 36 detí. Postupne sa zo 
zakladajúcich členov vyprofilovala 
skupina detí, ktoré vytvorili per-

spektívny základ pre ďalšiu prácu. 
V školskom roku 2011/2012 hu-
dobno – dramatický súbor praco-
val už s 5 a 6 – ročnými deťmi. 

Vedenie súboru má vypracova-
ný Plán činnosti, ktorý reflektu-
je aktuálne spoločensko – kultúr-
ne dianie v meste a regióne, každý 
mesiac je venovaný inej oblasti. 
Pri práci sa pedagógovia opierajú 
o vlastné skúsenosti, často čerpa-
né z rodinnej tradície, používajú i 
dostupný materiál, publikácie ve-
nované baníckym tradíciám, naj-
mä banícky spevník.

Podľa plánu činnosti vedúce sú-
boru rozhodnú, aké pásmo budú s 
deťmi robiť, vymyslia jeho názov, 
následne vypracujú scenár. Tých-
to literárno-dramatických pásiem 
bolo v doterajšej krátkej histórii 
až 12. O aktivite súboru  a jeho ve-
denia teda nemožno pochybovať. 
Deti je potrebné pripraviť, oboz-
námiť s textom, vysvetliť im „šty-
javnické“ slová. Nasledujú skúšky, 
prípravy a ... ovácie. A tie sú.

Ovácie ale patria aj kostýmom, 
ktoré nielenže výborne dotvára-
jú vystúpenie, ale skutočne budia 
pozornosť a prispievajú k úspe-
chu celého „podniku“. V počiat-
koch činnosti si kostýmy šili svoj-
pomocne, v škôlke. Neskôr získali 
darom látku (od p. Štepánekovej) 
a podobne nezištne im vyhotovila 
p. Blašková (z firmy Svetro) nové, 
aušusnícke uniformy. Dievčenský 
odev – banícky kvet a slávnostné 
banícke uniformy ušila Združená 
stredná škola v Banskej Štiavnici 
s podporou mesta Banská Štiav-

nica. 
Pri svojej činnosti sa súbor za-

meriava na propagáciu tradičnej 
kultúry a zvykov. Dôraz kladie  na 
hovorené slovo, piesne a vtipy zo 
života baníkov, ktoré prezentu-
je v štiavnickom nárečí. Členovia 
súboru nacvičili a odprezentova-
li niekoľko hudobn - odramatic-
kých pásiem. Ich scenár a hudob-
ný sprievod vytvorili vedúce tohto 
telesa – panie učiteľky z MŠ. Sú to 
predovšetkým pásma súvisiace so 
vznikom mesta Banská Štiavnica 
(vychádzajúce z povesti o vzniku 
mesta) a s baníckou prácou, no sú-
bor sa zúčastňuje i na podujatiach 
pri príležitosti osláv Dňa matiek, 
Medzinárodného dňa žien, vystu-
puje v Klube dôchodcov, Sloven-
skom zväze telesne postihnutých, 
Slovenskom zväze protifašistic-
kých bojovníkov. Svojimi pásma-
mi dotvára atmosféru vianočných 

sviatkov, keď deti vystupujú pri 
príležitosti Vianoc, na Mikulá-
ša, alebo pri jasličkách. Aktívna je 
aj účasť súboru pri vzdávaní úcty 
významným návštevám a osob-
nostiam Banskej Štiavnice. Súbor 
svojimi vystúpeniami dotvára aj 
tradičné banskoštiavnické podu-
jatia Salamandrové dni a Náckova 
Štiavnica. 

V rokoch 2010 až 2012 sa škôl-
kari predstavil banskoštiavnické-
mu publiku v priestoroch domov-
skej MŠ na Križovatke, v hoteli 
Grand Matej, v priestoroch KASS 
– u, na Mestskom úrade, ale i v sa-
motných uliciach mesta. Z jeho ak-
tivít môžeme ešte spomenúť účasť 
na okresnej prehliadke detských 
súborov z MŠ, konanej v blízkom 
Sv. Antone v roku 2011. (pokračo-
vanie v budúcom čísle ŠN) 

Daniel Harvan

„Permoník“ - úspešný projekt na podporu a 
propagáciu tradičnej kultúry a zvykov (1.časť)

Dobré vzťahy a dobré zvyky 
treba dodržiavať a posúvať ďalej 
po generáciách. Práve preto sme 
sa spoločne s členmi Rady školy 
pri MŠ 1.mája rozhodli zorgani-
zovať brigádu, ktorá sa uskutoč-
nila 7.6.2012, aby sme skrášlili 
a zútulnili prostredie elokovanej 
triedy na Štefultove. Počasie 
nám prialo a šikovných ľudí sa 
nazbieralo na naše prekvapenie 
dosť. Prišli pomôcť kolegyne z 
MŠ 1.mája – Bc. Andrea Pauko-
vá s manželom, Bc. Blanka Ko-

nopková, Jarka Kmetíková, In-
grid Holičková s manželom, Mgr. 
Alexandra Bóková s manželom, 
Ľudovít Freigert, ale aj ich kole-
gyne z elokovanej triedy na Šte-
fultove Eleonóra Luptáková a An-
drea Kandová s manželom, ktorá 
zabezpečila výborný guláš. Po-
ďakovanie patrí poslancom MsZ 
pani Renátke Antalovej, Ing. Já-
novi Mojičkovi, zástupcovi pri-
mátorky mesta JUDr. Dušanovi 
Lukačkovi a prednostke MsÚ Ing. 
Ivane Nikolajovej, ktorí ukázali, 

že aj im záleží na tom, aby mater-
ská škola na Štefultove ďalej fun-
govala. Klobúk dole aj pred jedi-
nou mamičkou pani Bačíkovou 
spolu so synom Davidkom, ktorá 
ako jediná lastovička z rodičov tu-
najšej MŠ prišla pomôcť a urobila 
kus práce. Podarilo sa nám čias-
točne opraviť vstupnú bránu, vy-
brúsiť starú farbu, napraviť skri-
vené oplotenie materskej školy, 
zasadiť kvety, upraviť záhra-
du, aby bola pre deti príjemnou 
a bezpečnou. Ukázalo sa, že aj v 

dnešnej dobe sú ešte ľudia, ktorí 
dokážu nezištne pomôcť a odme-
nou je im úsmev na tvárach detí 
a radosť z dobre vykonanej práce. 
Týmto by som sa chcela všetkým 
zúčastneným úprimne poďako-
vať a vysloviť veľký obdiv za ich 
ochotu stráviť voľný čas, ktoré-
ho majú tak málo, takouto dob-
ročinnou prácou. Verím, že také-
to dobré zvyky budeme opakovať 
a udržiavať aj naďalej.

Mgr. Alexandra Bóková

Brigáda v materskej škole na Štefultove

Permoníci z Materskej školy 1. mája
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Oznam
Technické služby, m.p., oznamu-

jú, že od dňa 4.6.2012 je Zberňa 
bielizne a šatstva presťahovaná z 
Ul. Mládežnícka na Ul. Dolná 2 (bý-
valá budova OPP). Otváracie hodi-
ny: PO, ST, PI: 8:00 – 16:00, obed-
ňajšia prestávka 12:00 – 12:30.

JUDr. Gejza Volf, 
vedúci strediska č.2, TS, m.p. 

Voľné priestory
Súkromná hotelová akadémia 
prenajme dočasne voľné priestory 
vhodné na kancelárske účely, 
možnosť stravovania priamo v 
objekte školy.

Voľné miesto
Vedenie Súkromnej hotelovej 

akadémie vypisuje voľné miesto na 
pozíciu učiteľ/ka odborných pred-
metov - technológia prípravy po-
krmov.
Požadované vzdelanie:

1. VŠ - odbor CR alebo potravi-
nárska chémia.

2. Maturita na hotelovej akadé-
mii alebo výučný list - kuchár.

3. DPŠ
Uprednostnení budú uchádza-

či s praxou v oblasti výučby uvede-
ného predmetu na hotelovej aka-
démii. Žiadosti so životopisom a 
motivačným listom zasielajte do 
30.júla 2012 na adresu: Drieňová 
12, 96901 Banská Štiavnica.                                                                                 

SHA

Výbor SZTP oznamuje, že v me-
siacoch júl – august sú prázdniny, 
kancelária bude k dispozícii od sep-
tembra. Upozorňujeme tých čle-
nov, ktorí sa prihlásili na 7-dňový 
rekondičný pobyt do Turčianskych 
Teplíc, že sumu 52,50,-€ je potreb-
né uhradiť do 30.6.2012 u p. Peť-
kovej.

Ivan Madara

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 nepriaz-
nivého počasia sa termín podujatia 
prekladá.

 
OZ Margarétka a Cirkev Ježi-

ša Krista Svätých neskorších dní 
z USA Vás srdečne pozýva dňa 
27.6.2012 o 13:00 do ZŠ J.Kollá-
ra, B.Štiavnica, sídl. Drieňová (te-
locvičňa) na odovzdávanie vozí-
kov „Rough Rider“, ktoré darovala 
LDSHS – Humanitárna spoločnosť 
Svätých neskorších dní.

Pravidelné stretnutie baníkov
Dňa29.júna 2012 o 15:00 sa 

uskutoční pravidelné stretnutie 
baníkov a ich priateľov. Tentoraz 
v Štiavnických Baniach v zariade-
ní u pána Bartku (oproti kostolu). 
Odchody autobusov o 14.30 hod. 

zo zástavky Križovatka. Na hojnú 
účasť sa tešia usporiadatelia. 

Zdar Boh
Anton Greguss

oznamy, pozvánky
spomienky

oznamy

V júli 2012 
uplynú 2 roky, 
čo nás na-
vždy opustila 
naša najdrah-
šia mamička 
a stará mama 
Valéria Baróniková. Tí, 
ktorí ste ju poznali, venujte 
jej tichú spomienku. Dcéra, 
syn, zať a vnuci.

Spomienka
 „Odišiel si, 

ako si to osud 
prial, no v na-
šich srdciach a 
spomienkach 
z o s t áv a š . . .  
Roky plynú 
ako tichej rieky prúd, len bo-
lesť nedá zabudnúť...“

Dňa 20.6.2012 uplynu-
lo päť rokov, čo nás navždy 
opustil náš drahý manžel, 
otec a starý otec Ing. Jozef 
Herčko. Tí, čo ste ho poznali 
a mali radi, venujte mu spo-
lu s nami tichú spomienku.                                            
Smútiaca rodina

10.6.2012 sa konal knihársky 
workshop na pôde dielní odboru kon-
zervátorské a reštaurátorské práce 
so zameraním na papier, staré tlače 
a knižné väzby. Účastníkmi boli štu-
denti Vysokej školy výtvarných ume-
ní-katedry voľnej grafiky a ilustrácií, 
ktorí sa v rámci potrieb svojho študij-
ného odboru potrebovali naučiť pod-
statu výroby ručného papiera, základy 
knižnej väzby. Po prednáškach O vý-
voji knižnej väzby - ktorú predniesol 
Ing. Ľ. Šlauka a Reštaurovanie kniž-
nej väzby - predniesol Mgr. R. Blaho, 
osem študentov vyrobilo jednodu-
chú celopapierovú knižnú väzbu so 

škrobovým papierom. Predpokladom 
je, že sa študenti budú jedenkrát do 
roka vracať a zdokonaľovať sa v kniž-
nej väzbe. Spolupráca oboch škôl na-
dobúda jasné kontúry a stretáva sa s 
pozitívnou odozvou. Skupinka vyso-
koškolákov vedená asistentom Mgr.
Art Ľuboslavom Palom bola očarená 
priestormi školy a vybavením atelié-
rov. Nečudo, že sa sem aj naši študenti 
veľmi radi vracajú. Bratislavských štu-
dentov nadchlo aj naše mesto, jeho 
historické centrum, romantické ulič-
ky, ktoré šiesti navštívili po prvýkrát 
v živote. 

Mgr. Beata Chrienová

Knihársky workshop v Strednej 
priemyselnej škole Samuela 
Mikovíniho v Banskej Štiavnici

Pozvánka
Divadlo Erb Vás pozýva...
Na divadelné predstavenie
Györgyho Spiróa „Prach“

Účinkujú: 
Szidi Tobias a Attila Mokos
Réžia: Juraj Nvota
Kedy: 22. júna 2012 (piatok)
O koľkej: 18:00

Kde:
pivovare Erb, Novozámocká 

2, Banská 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

Pozvánka
Vážení športoví priatelia, fut-

balový klub FK SITNO Banská 
Štiavnica  Vás pozýva  na  XI. 
ročník dorasteneckého turnaja 
„O Pohár Mariána Bosáka“ in 
memoriam, ktorý sa uskutoční 
v sobotu 23. júna 2012 na futba-
lovom ihrisku FK SITNO Banská 
Štiavnica za účasti družstiev:

1. FK SITNO B. Štiavnica - IV. liga
2. MFK Krupina – IV. liga
3. OTJ H. Nemce – V. liga
4. ŠKF Kremnica – V. liga

s nasledovným programom: 
10.15 – otvorenie turnaja
10.30  - 12.00 – futbalový zá-

pas : FK SITNO Banská Štiavnica– 
OTJ Hontianske Nemce

12.15 – 13.35 – futbalový zá-
pas: MFK STROJÁR Krupina - 
ŠKF Kremnica

14.00 – 15.30 – futbalový zápas 
o III. miesto

15.40 – 17.10 – finálový zápas 
turnaja

17.15 hod. – vyhodnotenie tur-
naja

Technické ustanovenia k do-
rasteneckému turnaju :

Hrá sa 2 x 40 min. s 10 min. 
prestávkou

V prípade nerozhodného vý-
sledku rozhodujú pokutové kopy

Rozhodcovia: 
SSFZ Banská Bystrica 
Prezentácia účastníkov turnaja 

je dňa 23. júna 2012 o 10.00 hod.

Ocenenia: 
Víťazné mužstvo dostane pu-

tovný pohár 
Ostatné mužstvá poháre za 

umiestnenie + diplomy
Vyhodnotenie najlepšieho hrá-

ča a brankára turnaja
Občerstvenie zabezpečí uspo-

riadateľ (obed + nealko nápoje )

Kontaktné osoby : 
Ľubomír Barák: 0903 501 562, 

Ivan Javorský:0908 916 922

Epigram Nade 
Kvakovej
Nájomné byty

Výstavba bytov ide 
na polovičný výkon,
ešte nemáme byty 
iba nájomníkov.



8 číslo 24 • 21. jún 2012
sn@banskastiavnica.sk

Sme žiaci 4. A triedy Základnej 
školy Jozefa Horáka. Vďaka 
tomu, že Mesto Banská 
Štiavnica organizuje unikátnu 
súťaž Svetové dedičstvo očami 
detí, sa aj na našej škole 
nášmu svetovému dedičstvu 
pravidelne venuje pozornosť. 
Každoročne sa zapájame do 
tejto súťaže, výtvarne stvár-
ňujeme svetové dedičstvo 
na pohľadnicový formát. V 
tomto školskom roku sme mali 
šťastie, pretože sme uspeli v 3. 
ročníku darcovského programu 
slovenskej mediálno-prezen-
tačnej agentúry Communication 
House, s.r.o., so sídlom v 
Košiciach. 

Vďaka tejto agentúre sme od ok-
tóbra 2011 do mája 2012 mohli 
úspešne zrealizovať projekt „Ban-
ská Štiavnica – Svetové dedičstvo 
očami detí“. V tomto projekte išlo 
nielen o propagáciu Banskej Štiav-
nice na Slovensku a v zahraničí, 
ale aj o zvyšovanie informovanos-
ti žiakov, pedagógov, širokej verej-
nosti v meste, regióne, na celom 
Slovensku. Jedným z hlavných cie-
ľov projektu bolo zvyšovanie pove-
domia o výnimočných, unikátnych 
a neporovnateľných hodnotách 
nášho svetového dedičstva, nut-
nosti chrániť ho, a tak zachovať pre 
ďalšie generácie. Jednotlivé aktivi-
ty projektu sme realizovali mimo 
školy, v historickom jadre mesta 
Banská Štiavnica, ale aj v škole v 
rámci hodín regionálnej výchovy, 
ktorá sa v našej škole vyučuje ako 
jeden z hlavných predmetov Škol-
ského vzdelávacieho programu. 
Výslednými produktmi boli aj skla-
dačky a odznaky vytvorené z na-
šich prác, ktoré tu tiež prezentuje-
me. Prvú aktivitu sme zrealizovali 
ešte v októbri 2011, navštívili sme 
historické centrum a oboznámili 
sme sa s lokalitou UNESCO pria-
mo na mieste. Všetko sme zdoku-
mentovali na naše foťáky. V no-
vembri-decembri sme na hodinách 
regionálnej výchovy viedli rôz-
ne rozhovory, diskusie o lokalite 
svetového dedičstva, prezentova-
li sme naše osobné dojmy, náš po-
hľad a názor na svetové dedičstvo, 
jeho záchranu a rozvoj. V tejto 
druhej aktivite sme mali dostatok 
času na to, aby sme si uvedomili a 

aj vnímali svetové dedičstvo. Vyu-
žili sme zhromaždené materiály o 
Banskej Štiavnici, aj tie naše foto-
grafické. Bolo to fajn, každý mal 
priestor na sebaprezentáciu a vy-
jadrenie názorov a nápadov. Po-
stupne sme začali premýšľať nad 
výtvarným stvárnením nášho sve-
tového dedičstva. A to už bola fáza 
tretej aktivity. Vyberali sme objek-
ty, techniky, nič nás neobmedzova-
lo v tom, aby sme pustili na uzdu 
našu fantáziu a stvárnili svetové 
dedičstvo len a len našimi očami. 
Samotná príprava výtvarných prác 
bola súčasťou ďalšej aktivity. Veľmi 
dôsledne a precízne sme pracovali 
na našich výtvarných dielkach. Nie 
vždy sa nám všetko podarilo, ako 
sme si to predstavili, ale pani uči-
teľka nás vždy pochválila, povzbu-
dila, a aj poradila. Práce sme mali 
hotové do konca marca. Skôr, ako 
ich pani učiteľka poslala do súťa-
že, zoskenovala ich. Tu začala pia-
ta aktivita. Celý mesiac apríl sme s 
pani učiteľkou pripravovali podkla-
dy na skladačku a odznak, vyberali 
sme súťažné práce. Nakoniec pani 
učiteľka rozhodla, že všetky naše 
pohľadnice si zaslúžia byť na skla-
dačke, ktorú uvidia tisíce detí na 
Slovensku, ale aj vo svete. Veľmi 
nás to potešilo. Tak prišli na svet 
dva druhy skladačiek. A odznaky 
sú tiež dva rôzne druhy. Sú na nich 
práce dvoch našich spolužiačok Te-
rezky a Viktorky. V máji sme zača-
li pripravovať kultúrny program na 
vernisáž výstavy detských prác z 
celého sveta Svetové dedičstvo oča-
mi detí 2012, aby sme sa prezento-
vali tak, ako to vieme. Pani učiteľka 
dala vyrobiť skladačky a odznaky. 

Grafickú a technickú stránku sme 
nechali na nej. Keď ich pani uči-
teľka hotové priniesla v obrovskej 
krabici do triedy, výskali sme od 
radosti. Nevedeli sme sa dočkať, či 
tam naozaj bude obrázok každého 
z nás. A bol. Mali sme skvelý pocit, 
keď sme si postupne začali uvedo-
movať, že to uvidia deti z rôznych 
škôl u nás aj v zahraničí. A väčši-
na z nich sa prvýkrát dopočuje, aké 
poklady v Banskej Štiavnici máme, 
a aké dôležité je chrániť ich a za-
chovať pre naše deti, ich deti a ich 
deti.... Objavili sme doma divy sve-
ta a dali sme o tom vedieť! S Com-
munication House!

Poslednou aktivitou je propa-
gácia nášho projektu na webe, v 
televízii a v novinách. Ďakujeme 
agentúre Communication House, 
že finančným darom prispela na 
skladačky a odznaky, na realizá-
ciu tohto úžasného projektu. Ďa-
kujeme vedeniu našej školy Jozefa 
Horáka v B. Štiavnici za vytvore-
nie výborných podmienok na re-
alizáciu projektu. Ďakujeme Mes-
tu Banská Štiavnica, že udržiava 
tradíciu unikátnej súťaže. Ďakuje-
me za vôbec prvú a takú geniálnu 
myšlienku o Svetovom dedičstve 
očami detí v Banskej Štiavnici. Aj v 
budúcnosti chceme a budeme pro-
pagovať mesto Banská Štiavnica u 
nás a vo svete. Chceme zvyšovať 
povedomie o výnimočných, uni-
kátnych a neporovnateľných hod-
notách nášho svetového dedičstva 
- našej Banskej Štiavnice, nutnosti 
chrániť ju, a tak zachovať pre ďal-
šie generácie.

Ďakujeme!
Mgr. Miroslava Breznoščáková

kaleidoskop

„Objavme spolu s Communication house!“
Štvrtáci ZŠ J. Horáka finišujú v projekte „Banská Štiavnica - Svetové dedičstvo očami detí“

Predstavil sa 
Femina klub, 
alias Babinec 

V utorok 12. júna v koncert-
nej sieni Základnej umeleckej 
školy pobavili prítomné obe-
censtvo žiačky Literárno – dra-
matického odboru . Pod vede-
ním svojich pedagogičiek Mgr.
art Ľudky Klimkovej a Mgr.art. 
Katky Burdovej sa predviedli ab-
solventky VI.roč. I. stupňa slov-
no-pohybovým predstavením 
Bertin sen. Bolo veselé, detsky 
hravé a upútalo. Že nám v Štiav-
nici rastú šikovné interpretky 
umeleckého slova,  presvedčila 
Ester Gašparová básňou Jozefa 
Mokoša Smiechotvorné bublin-
ky. Je to víťazka okresného kola 
recitačnej súťaže, v regionálnom 
kole obsadila II. miesto. Výbor-
ný hlasový fond, správne mene-
nie rytmu s dôrazom na kľúčo-
vé slová  sú prísľubom ďalších 
úspechov. Nemenej zaujala aj 
Katka Mojžišová kolážou z po-
ézie Kristy Bendovej. O týchto 
dievčatách iste budeme ešte po-
čuť. 

Umelecké slovo sa striedalo 
s pohybovými etudami dievčat 
IV.roč., pre ktoré tieto vystúpe-
nia znamenali postupové skúš-
ky. 

Na záver pani riaditeľka Mgr. 
Irenka Chovanová rozdala absol-
ventské vysvedčenia a obecen-
stvo si mohlo pozrieť kolektív-
nu etudu Sirény a ich najväčší 
poklad na svete.

Konferencierske umenie, aj 
tomu učia v ZUŠ, si naživo vy-
skúšali Emma Mičurová a Doro-
ta Pauková. 

Toto popoludnie bolo bilan-
covaním celoročnej činnosti Li-
terárno – dramatického odboru 
ZUŠ, kde deti užitočne a zmyslu-
plne trávia svoj voľný čas .  Pote-
šili svojich rodičov, staré mamy, 
priateľov a známych.

PhDr. Nora Bujnová

OZ Ranč Nádej ďakuje dob-
rodincom za darované seno pre 
koníky na Ranči Nádej. V prípa-
de, že niekto by chcel nám da-
rovať seno, ozvite sa na tel.č.: 
0911 806 499 – Ondrej Binder.

Poďakovanie

Žiaci 4. A triedy ZŠ J. Horáka
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Vážení lúštitelia!
Výhru vo výške 3,50 € si výherca 

môže prevziať v pokladni  Klientske-
ho centra. Správne znenie krížovky 
z č.22/2012: „Ľudia, ktorí mlčia, 
sú nebezpeční.“ Výhercom sa stá-
va Ján Buda, Vilová 4, Banská 
Štiavnica. Srdečne blahoželáme!

V tajničke sa ukrýva výrok 
W.Shakespearea: 

A., Adrián, navarme, produkt 
včiel, B., Začiatok tajničky, C., Am-
pér, 3. pád Lea, ozn. taxíkov, kráča, 
citoslovce pohŕdania, D., Ihličnatý 
strom, Ľudovít, brat Ábela, áno čes-
ky, E., Iniciálky Jegeho mena, veľ-
ká miestnosť, hŕba, podaroval, F., 
Spojka, kvapky vody na tráve, štíhla 
tráva, mal si básnicky, G., Zoltán, 
honosný dom, citoslovce hrozenia, 
aj, H., Meno Surehanda, pištoľ, ná-
stroj na kosenie, v poriadku, I., Tu 
máš, časť tkáčskeho stavu, stred 
slova poletí, otázka na 1.pád, J., Po-

norí do vody, pracuj dlátom, stred 
slova pasoval, pond, K., Existova-
la, cvičebný úbor, Imrich, eman, L., 
Koniec tajničky.

1., Krídlo odborne, Stred tajnič-
ky, 2., Francúzsky herec, úloha her-
ca, lahodný nápoj, 3., Vyper, pocta, 
existovalo, 4., Orgán sluchu, lano 
s okom, nádoba na víno, pivo, 5., 
Oslovovala pri príchode, vodieva, 
550 v Ríme, 6., Brodivý vták, meno 
Rozborila, ťažko pracujú, 7., Meno 
psa, značka piva, poobliepaj, 8., 
1006 v Ríme, useň, kvety obilia, 9., 
Tieto po rusky, otec, biblické meno, 
hlas zvona, 10., Vnímajú zrakom, 
stavba cez rieku, môže, 11., Otvo-
rené anglicky, Daniela, sečná zbraň,  
12., Postavenie na Slovensku, vza-
lo básnicky, diera 13., Bol nachlad-
nutý, vrch.

Pomôcky: Rexo, Jalo, Noe, Kelt
Pripravuje: Anna Rihová

Krížovka

kultúra

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

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

Letné kino Amfiteáter :  Lorax
Animovaný/Rodinný/Fantasy, USA, 2012, 94 min, MP

Co je to za svět, ve kterém už není ani kousek živé přírody, ptáte se? Je to 
městečko, v němž žije dvanáctiletý Ted. Všechno je tu náramně umělé, včetně 
zvířat, kytek a stromů, u kterých si můžete dálkovým ovladačem nastavit jar-
ní, letní, podzimní, zimní a disco variantu. Komu by se chtělo ven, za vysokou 
a neprodyšně uzavřenou hradbu města, na jejíž neprůchodnost dohlížejí gorily 
místního vládce, pana O´Hareho? Zdejší lidé si na to zvykli a většina z nich už 
dávno zapomněla, jak vypadá opravdová příroda. Nepřijde jim divné, že čerstvý 
vzduch se prodává v pet lahvích, což je voda na O´Hareho mlýn. Jenže Tedova 
láska Audrey, coby nevyléčitelná romantická duše, touží po stromu „z masa a 
kostí“. Akční babička Norma chlapci poradí, aby si zašel pro radu k legendami 
opředenému Jednorázovi. Ten ovšem údajně žije za zdmi města. A tak se Ted 
poprvé v životě podívá ven, do skutečného světa. Ten pohled za moc nestojí. 
Vidí jen smutnou měsíční krajinu plnou pařezů. A na obzoru zvláštní dům. Ten, 
jak se Ted záhy dozví, patří právě Jednorázovi, podivínskému samotáři. Byl to 
právě on, kdo proměnil kvetoucí krajinu na pustinu a vyhnal z ní jejího mýtic-
kého ochránce Loraxe. A na Tedovi bude, aby ji zachránil tim, že vysadí poslední 
existující sazenici živého stromu a připomene lidem, že vždycky nebylo všech-
no umělé. Jenže takové chování přímo ohrožuje živobytí pana O´Hareho. A to 
nemůže zůstat bez odezvy.

Začiatok premietania o 20:30 hod.
Vstupné:2,50€
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V piatok 15.júna 2012 pripra-
vilo OZ Štokovec, priestor pre 
kultúru, v spolupráci s Lite-
rárnym klubom a podporou 
Ministerstva kultúry SR, 
zaujímavé kultúrne podujatie, 
a to priamo na peróne 
železničnej stanice v Banskej 
Štiavnici. 

Podujatie otvorili zakladate-
lia OZ Štokovec Zuzana Bodná-
rová a Svätopluk Mikyta, ktorí už 
od r. 2009 realizujú projekt BAN-
SKÁ ST A NICA Contemporary. 
Ich hosťami  boli traja páni, reno-
movaný slovenský  vydavateľ Ko-
loman Kertész Bagala, a členovia 
skupiny, “Osamelí bežci”, básnik, 
prozaik, dramatik a publicista Pe-
ter Repka, autor novej knihy me-
moárových poviedok Spätné zr-
kadlo, a básnik, prozaik,esejista, 

textár a prekladateľ Ivan Štrpka.
V neformálnom, o to však púta-

vejšom rozhovore sa postupne od-
víjali spomienky na ich literárne 
začiatky, staré priateľstvá a  jed-
notlivé osudy osamelých bežcov, 
ku ktorým patril aj básnik, publi-
cista a pedagóg Ivan Laučík. Ne-
chýbali ukážky poézie a autentic-
ké opisy sústredené v novej knihe 
Petra Repku. Návštevníkov podu-
jatia potešili najmä príbehy viažú-
ce sa k Banskej Štiavnici, ku ktorej 
má autor osobitý vzťah. Možno aj 
preto sa na obale jeho knihy vy-
níma fotografia Štiavnickej Anče, 
možno aj preto sa toto príjemné 
stretnutie uskutočnilo na jej pe-
róne. Takmer dvojhodinové roz-
právanie spríjemnené príchodom 
vlaku, večerným vánkom s vôňou 
júnových ruží a obohatené po-
tleskom vďačných  divákov, za-

vŕšila autogramiáda ponúkaných 
kníh,o ktoré bol úprimný záujem.  

Spolupráca Štokovčanov s Lite-
rárnym klubom týmto podujatím 
nekončí a už teraz sa môžu Štiav-

ničania, ale aj návštevníci  mes-
ta tešiť na ďalšie ,,Čítanie na pe-
róne“. 

Janka Bernáthová

Čítanie na peróne železničnej stanice

V stredu popoludní sa sláv-
nostným koncertom lúčili s 
bránami ZUŠ absolventi I. a II. 
stupňa hudobného odboru. 
V sále zaplnenej rodičmi a 
priateľmi zaznela na úvod 
hymna ZUŠ „Kúzelný teáter“, 
ktorá zdôraznila, že v ZUŠ-ke 
je KRÁSA, kde tvoriť dá sa 
všedne i SLÁVNOSTNE. V tomto 
slávnostnom duchu sa niesol 
i celý koncert, ktorý zostavila 
p.uč. Rút Knapeková ako 
vedúca Umeleckej rady pri 
ZUŠ. Absolventi sa predstavili 
nasledovným programom: 

1. J.S.Bach: Bourreé gitara – Ka-
tarína Mojžišová

2. S. Grečaninov: Valčíkakordeón 
– Natália Klátiková

3. D.Warren: There you'll be spev – 
Michaela Bačíková klavír – p.uč. Ďu-
ricová

4. F.Kűchler: Concertíno D-dur 
husle – Lesana Hudecová klavír – 
Ráchel Lacková,6.r.

5. Fr. Schubert: Moment musical 
4-ruč.klavír – Priska Liptáková a Lu-
cia Švecová

6. Vaculík: Veni Domine spev – 
Nora Gregussová klavír – p.uč. Cho-
vanová 

7. J. de Azpizzu: El vito gitara – 
Viktor Hirschner

8. St.Heller: Odboj klavír – Priska 
Liptáková 

9. A.L.Webber: Everythings alri-
ght z muzikálu Jesus Christus Su-
per Star spev – Lucia Švecová klavír 
– p.uč. Chovanová

10. Ľud. Pieseň: Dobrú noc a A. Is-
aac: Leyenda gitara – Alexandra Ri-
hová

11. B. Finger: Sonáta I. a II. č. al-
tová flauta – Martina Chytilová kla-
vír – p.uč. Tuhárska

12. A. Dvořák: Mor. Dvojspěvy č. 
Zajatá spev soprán – Lucia Švecová 
alt – Nora Gregussová

klavír – p.uč. Chovanová
13. E. Clapton: Tears in Heaven 

gitara – Andrej Osvald
14. Fr. Chopin: Valčík cis klavír – 

Lucia Švecová 
15. Piazola: Liber Tango husle – 

Karen Michalská klavír – p.uč. Já-
nošík

Pred posledným číslom v sláv-
nostnom príhovore predstavila 
pani riaditeľka Mgr. Irena Chova-
nová všetkých absolventov I. stup-
ňa HO ZUŠ : Slavomíru Lulčovú – 
klavír, p. uč. Mgr. Zdenka Koreňová, 
Prisku Liptákovú – klavír, p. uč. Rút 
Knapeková, Lesanu Hudecovú – hus-
le, p. uč. Marián Krnáčik, Natáliu 
Klátikovú - akordeón, p. uč. Ivana Ci-
mová, Alexandru Rihovú - gitaru, p. 
uč. Michal Pigoš, Noriku Gregussovú 

– spev, p. uč. Irena Chovanová, Mar-
tinku Chytilovú - zobc. flauta, Milan 
Oravec, Andreja Osvalda - gitara, 
Róbert Borodajkevyč, a dvojnásob-
nú absolventku HO Luciu Švecovú - 
klavír, p. uč. Rút Knapeková a spev 
p. uč. Mgr. Irena Chovanová. AB-
SOLVENTOV II.st. HO ZUŠ: Marti-
na Ďuricu - klavír, p. uč. Ľubomír Po-
čai, Michaelu Bačíkovú – spev, p. uč. 
Terézia Ďuricová, Viktora Hirschne-
ra - gitara, p. uč. Róbert Borodajke-
vyč, Katarínu Mojžišovú – gitara, p. 
uč. Michal Pigoš, Karen Michalskú – 
husle, p. uč. Marián Krnáčik. 

Poďakovanie patrilo i všetkým 
prítomným rodičom za pomoc a 
podporu školy, a pánom učiteľom 
triednym za trpezlivosť a lásku, s 
ktorou priviedli svojich žiakov až k 

tomuto okamihu. Za Radu rodičov 
pri ZUŠ sa k prítomným prihovoril 
otecko (mimochodom nadaný sce-
nárista a humorista) Marek Gre-
guss, ktorý vtipne a bezprostredne 
zhrnul náročnú prácu pedagógov 
pri vykresávaní a zdokonaľovaní 
talentu v nám zverených deťoch. 
Potom už nasledovalo krátke po-
hostenie i z rúk šikovných mami-
čiek a starých mám (srdečná vďa-
ka), pri ktorom sme si ešte mohli 
vymeniť dojmy z predvedených vý-
konov našich talentovaných detí.

Toto slávnostné podujatie podpo-
rili: Rada rodičov ZUŠ, p. Stračina a 
Potraviny p. Erneková. Ďakujeme!! 

Za celý kolektív ZUŠ 
Mgr. Irena Chovanová

Absolventský koncert hudobného odboru ZUŠ 
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Hostia literárneho večera na peróne
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V poslednom kole sme nebodovali
NAŠE MUŽSTVO SKONČILO V 
TABUĽKE IV.LIGY NA PEKNOM 
2. MIESTE
IV.liga-juh 26.kolo dospelí 
hralo sa 17.6.2012
FK FIĽAKOVO - FK SITNO BAN-
SKÁ ŠTIAVNICA 2:0 (1:0)

Zostava: Pažout - Halát, Hanzlík 
A., Dulaj A., Šima, Barák Ľ. (67.Ca-
baník), Barák N., Urgela, Lupták, Ba-
ranec (73.min.Kraják), Kminiak.

Posledný zápas sezóny sa odo-
hral za teplého počasia v priateľ-
skom prostredí. 1. polčas sa hral 
väčšinou medzi 16-kami a obe muž-
stvá si vypracovali minimum šancí. 
V 17.min. po peknej akcii Kminia-
kovu strelu domáci brankár len vy-
razil a z následnej dorážky Barák N. 
prudkou strelou minul ľavý horný 
roh domácej bránky. O niekoľko mi-
nút prihrávka Luptáka neprešla na 
úplne voľného Urgelu pred domá-
cou bránkou. Domáci hráči nášho 
brankára praktický neohrozili a 
keď sa zdalo, že do kabín sa odíde 

za bezgólového stavu, domáci útoč-
ník prudkou strelou z hranice 16-ky 
otvoril skóre - 1:0.

Do 2. polčasu sme nastúpili so 
snahou o vyrovnanie, otvorili sme 
hru, čo však bola voda na mlyn do-
mácemu mužstvu, ktoré sa začalo 
dostávať do gólových šancí. Vďaka 
skvelému výkonu brankára Pažo-
uta a streleckej nemohúcnosti do-
mácich sa skóre dlho nemnilo. V 
73.min. nastúpil do brány Kraják a 
Pažout nastúpil do útoku .I brankár 
Kraják chytil dve čisté gólové šance 
domácich. V 76.min sme mali veľ-
kú šancu na vyrovnanie, no branká-
ra domácich sme nedokázali Luptá-
kom prekonať ani z bránkovej čiary. 
Naopak, boli to domáci ,ktorí z pro-
tiútoku po strate lopty na polovi-
ci ihriska nášho obrancu zvýšili na 
konečných -2:0.Poslednú šancu na 
skorigovanie výsledku mal Hanzlík 
A., no tiež vo vyloženej šanci ne-
dal. V závere mi dovoľte poďakovať 
všetkým hráčom, ktorí nastúpili v 

drese "A" mužstva, celému realizač-
nému teamu za dosiahnutie po dlhej 
dobe veľkého úspechu štiavnického 
futbalu, konečné druhé miesto v ta-
buľke IV.ligy, ktoré sa nám po vyda-
renej jesene a nie veľmi vydarenej 
jari podarilo udržať.
FK ŠTIAVNICKÉ BANE - FK HLI-
NÍK 2:2 (2:0)

IV.liga -juh dorast 26.kolo 
hralo sa 16.6.2012
FK KALINOVO - FK SITNO 
BANSKÁ ŠTIAVNICA 6:1 (3:0)

Góly: Neuschl
Zostava: Szabó, Malatinec, Petro, 

Neuschl, Židík, Zupka, Javorský, La-

dický, Patier M., Pastier I., Čik
Na zápas odcestovalo iba 11 hrá-

čov, z toho dvaja žiaci. Zápas odo-
hralo prakticky desať hráčov, lebo 
pre nevoľnosť musel v úvode zápa-
su odísť z ihriska Petro.

Nový súťažný ročník 2012/13 
dospelých a dorastu sa prvým ko-
lom začína 4. a 5.8.2012.Žiaci za-
čínajú nový ročník 2. kolom 11.a 
12.8.2012

Najmladší futbalisti vycestu-
jú 22.6. do 24.6. na medzinárodný 
turnaj do mestečka Trnávka, ktorý 
sa hrá pod záštitou starostu nášho 
partnerského mesta Moravská Tře-
bová. Chlapcom držíme palce na 
dobré umiestnenie. 

Na záver nám dovoľte popriať 
všetkým fanúšikom, realizačným 
teamom, ako i hráčom príjemné do-
volenky, žiakom príjemné prázdni-
ny a dobrú letnú prípravu na nový 
súťažný ročník.

Ivan Javorský, Ivan Beňo

1 FK 34 Brusno 26 23 2 1 84:17 71
2 Sitno Banská Štiavnica 26 14 4 8 47:36 46
3 ŠK Badín 26 14 3 9 51:41 45
4 MFK Revúca 26 13 5 8 45:30 44
5 Baník Štiavnické Bane 26 11 8 7 42:44 41
6 Čierny Balog 25 11 5 9 53:39 38
7 FK Jesenské 26 11 4 11 36:37 37
8 Jednota Málinec 26 11 3 12 39:56 36
9 Prameň Kováčová 26 10 4 12 45:49 34

10 FC Slovan Divín 25 9 5 11 47:47 32
11 B. Bystrica - Podlavice 26 9 4 13 46:50 31
12 SKLOTATRAN Poltár 26 8 4 14 35:34 28
13 FTC Fiľakovo 26 7 3 16 30:49 24
14 Hliník nad Hronom 26 1 4 21 26:97 7

Náš klub začal súťaže so 6 
mužstvami, a to mužstvom 
prípravky , ktoré v rámci 
bývalého okresu Žiar nad 
Hronom odohralo 20 futbalo-
vých zápasov . Tu nešlo ani tak 
o výsledky, ale o prilákanie 
najmenších detí k futbalu, čo 
sa nám hlavne v jarnej časti aj 
podarilo. 

Žiacke mužstvá mladších a 
starších žiakov v III. lige podáva-
li dobré výkony a chlapci na jar 
potvrdili, že majú chuť na futbal 
a zaslúžene postúpili do II. Ligy 
skupiny JUH, ktorá síce bude ná-
ročnejšia, ale ja pevne verím, že 
aj kvalitnejšia, čo nám môže dať 
dobrý základ perspektívy precho-
du žiakov k dorastu. Ešte raz sa 
chcem poďakovať všetkým funk-
cionárom, najmä žiackeho muž-
stva za vzornú reprezentáciu klu-
bu ako aj mesta. 

To, čo bolo dobré pri žiakoch, 
neplatí pri doraste, a to hlavne z 
dôvodu, že chlapci nemali chuť 
poctivo trénovať a ich tréningové 

morálne vlastnosti sa odzrkadlili 
v tom, že IV. ligu s najväčším pred-
pokladom po dlhých rokoch opus-
tíme, a to najmä vinou starších 
chlapcov, tzv. koncoviek, s ktorý-
mi sme rátali aj v A. mužstve ale-
bo v B. Samozrejme, dorast bude 
pokračovať ďalej a je len otázkou 
rokovaní, v akej súťaži začne v se-
zóne 2012-2013. Následok neú-
časti na tréningoch a perspektívy 
zabudovania hráčov je predpokla-
dom, že v novej sezóne sa do sú-
ťaže neprihlási ani B- mužstvo, 
ktoré skončilo na 6. mieste okres-
nej súťaže II. triedy. Tu sa chcem 
poďakovať hlavne starším chlap-
com, ktorí aj napriek svojmu hen-
dikepu – veku, chodili poctivo na 
zápasy a súťaž dôstojne dohrali. 

Čo sa týka A-mužstva, chcem 
vyzdvihnúť že mužstvo dosiah-
lo za posledných 10. rokov svoj 
najlepší futbalový výsledok – 2. 
miesto v IV. lige- skupina JUH a 
nebyť jarného výpadku , netré-
novania mohlo aj viac ponaháňať 
1. mužstvo Brusna. Chcem sa po-
ďakovať všetkým hráčom a funk-

cionárom A-mužstva, ktorí aj 
napriek svojim pracovným povin-
nostiam dôstojne reprezentovali 
FK a mesto Banská Štiavnica v 2. 
najvyššej krajskej súťaži.

Toto by sa samozrejme nemohlo 
udiať bez finančného zabezpeče-
nia a športového nadšenia ľudí. 
V prvom rade sa chcem poďako-
vať Mestu Banská Štiavnica za vy-
tvorenie adekvátnych podmienok 
pre futbal. V druhom rade najväč-
šiu zásluhu na toku peňazí do klu-
bu -Vladimírovi Zubkovi, ktorý 
zmanažoval reklamné plochy na 
štadióne a zorganizoval O. ročník 
súťaže  vo varení guľášu. 

Ďakujeme sponzorom:  UMS, 
s.r.o, v zast. Ondreja Blahúta, Ric 
Slovakia, s.r.o., v zast. Poprac Vla-
dimír, Nesia, s.r.o., v zast. Hudák 
Miroslav, LIBA Barák, v zast. Ľu-
bomír Barák, Brand line, s.r.o., v 
zast. Vladimírom Zubkom, Spi-
šiak Andrej, Pams, s.r.o., v zast. 
Peter Slančík, Dia, s.r.o., v zast. 
Sunil Savlani, Filiač Miroslav, Tu-
lipán Dušan st., a ml., Legeny Sta-
nislav, Andrea a Ján Číkovci, Al-

bert Boroška, Allcom, s.r.o., v 
zast. Jána Pačesu, Zuzana Švidro-
ňová, Magas, s.r.o., v zast. Stani-
slavom Maruniakom, Pivovar Ste-
iger Vyhne.

Ďalej ďakujem hlásateľovi Iva-
novi Beňovi, Mariánovi Švidro-
ňovi, Ivanovi Javorskému – hos-
podárovi a zároveň vedúcemu 
A-mužstva, trénerovi A- mužstva 
– Lačnému, trénerom dorastu – 
bratom Bukňovcom, trénerovi 
žiakov Chochlíkovi a vedúcim Ne-
ubauerovi a Orčíkovi,  zdravotní-
kom A-mužstva - Jankovi Luptá-
kovi a Vladovi Gazdovi, trénerom 
B-mužstva Kosorínovi a Boroško-
vi, ako aj všetkým nemenovaným 
funkcionárom a verným fanúši-
kom futbalu. 

Do budúcej sezóny budeme 
musieť rozhodnúť – do 22. júna, 
v ktorých súťažiach naše mužstvá 
nastúpia do budúcej sezóny. Isté 
je len to, že mužstvo žiakov bude 
hrať II. ligu, nad ostatnými muž-
stvami visí veľký otáznik. 

Ľubomír Barák 
 predseda FK

Zhodnotenie futbalovej sezóny 
2011/2012  FK SITNO Banská Štiavnica 
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služby

najlepšie ceny v meste

CITYCITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

SBS prijme do TPP 
pracovníka strážnej 

služby 
v Banskej Štiavnici. 

Kontakt: 
048/4145591

Reštaurácia Pod Starým 
mestom Vás pozýva každý 

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

(Botanická 11, Banská 
Štiavnica 

tel.č.: 0905 888 988)

NAJŠIRŠÍ SORTIMENT 
NAJLEPŠEJ ELEKTRONIKY

Denne nový tovar za stále nižšie ceny
OBCHOD PLNÝ DARČEKOV:

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

Nový sortiment: 
HUDOBNÉ NÁSTROJE

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

výrobkov: 
TV, chladničiek, pračiek a podobne 

zdarma
+ servis elektroniky 

Kammerhofská 2, 045 692 13 27

Nákup na splátky
Splácajte len 10 EUR mesačne!

Odteraz stačí len občiansky preukaz
Splátkový festival QUATRO

Urobte si radosť

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

Rekonštrukcie 
bytových jadier

0940 802 977

reality

inzercia

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

Kúpim v BŠ starý dom alebo rui- 
nu 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 za- 
riadený byt v centre Banskej Štiav-
nice. K dispozícii zimná záhrada, 
vírivka, 2 krby, klenbová pivnica. 
Parkovanie pred domom, tel.č.: 
0907 302 262 

Predám čiastočne prerobený  
4-izbový byt na Drieňovej, cena 
43 000€, popr. dohoda tel.č.: 0905 
534 896

Predám pekný 2-izbový byt v  
súkromnom vlastníctve, na Ul.P.O. 
Hviezdoslava, tel.č.: 0917 741 
664

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

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

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

Predáme slnečný, kompletne  
prerobený 3-izbový byt vo Sv. An-
tone na Gaštanovej ul. aj s gará-
žou. Cena 30 149 €, tel.č.: 0948 
519 618

Predám garáž pod Kalváriou,  
tel. č.: 0905 762 039

Ponúkam na prenájom kance- 
lárske príp. skladové priestory na 
Ul. Dolná 2 (bývalé OPP), kontakt: 
0904 448 605

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

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

Zasklievanie balkónov posuv- 

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

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

Predám Octaviu combi, cca 50  
ročnú, 130 l mrazničku v dobrom 
stave, 5 elektromotorov z minulé-
ho storočia, cirkulár a ďalšie domá-
ce potreby, Ján Burda, Ul. J.K.Hel-
la 9, Banská Štiavnica

ným systémom. Zameranie a kal-
kulácia 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 

Predaj triedeného dekoratívne- 
ho a funkčného kameňa, štrku a 
posypového materiálu pre základy 
budov, cesty a záhrady, tel.č.: 0910 
410 410


