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Štiavnický projekt najlepší
Dňa 23. júna 2011 sa v 
maďarskom meste Ostrihom 
uskutočnilo podujatie s názvom 
Projektový trh, na ktorom 
boli prezentované najlepšie 
projekty realizované prostred-
níctvom Programu cezhra-
ničnej spolupráce Maďarsko 
– Slovenská republika. 

Bolo veľkým potešením, že me-
dzi vybrané projekty sa dostala aj 
aktivita Mesta Banská Štiavnica a 
Mesta Šoproň s názvom Spoločne 
bez hraníc. Projekt, ktorý sa reali-
zoval v rokoch 2009 – 2010, prinie-

sol predovšetkým kultúrnu výme-
nu a zblíženie sa medzi nadanými 
obyvateľmi oboch miest rôzneho 
veku a pohlavia. Na ostrihomskom 
podujatí sme využili možnosť nie-
len prezentovať projekt a jeho vý-
sledky, ale zároveň sa aj stretnúť s 
manažérmi Programu, ako aj kon-
trolórmi z príslušného minister-
stva, či porovnať si náš a iné úspeš-
né projekty. 

Ďalšia výzva, do ktorej má mož-
nosť zapojiť sa aj Mesto Banská 
Štiavnica, bola vyhlásená 27. júna 
a projekty je možné podávať do 21. 
októbra. Rastislav Marko

Prezentácia projektu Mesta Banská Štiavnica a Mesta Šoproň s názvom Spoločne bez hraníc

Posledný termín na preukázanie nároku na poskytnutie potravinovej pomoci je 15. júl 2011

Andrej Ebert prezentoval Banskú Štiavnicu v Ostrihome na podujatí 
Projektový trh. foto michal pálka

Na základe spolufi nancovania 
Európskou úniou a Pôdohospo-
dárskou platobnou agentúrou 
Slovenskej republiky sa bude 
poskytovať potravinová 
pomoc – bezplatný výdaj 
potravín pre znevýhodnených 
občanov a rodiny.

Hlavným právnym predpisom, 
ktorý popisuje spôsob a pravidlá 
distribúcie potravín pre najodká-
zanejšie osoby, je Nariadenie Ko-
misie (EÚ) č. 807/2010, ktorým 
sa stanovujú podrobné vykonáva-
cie pravidlá pre dodávky potravín 
z intervenčných zásob v prospech 

najodkázanejších osôb v Únii, (ko-
difi kované znenie), ako aj iné práv-
ne predpisy Slovenskej republi-
ky. Distribúcia potravín prebieha 
prostredníctvom dvoch charitatív-
nych organizácií:

Potravinová Banka Slovenska, • 
o.z., kpt. Nálepku 19, 082 01 Lipa-
ny, kontakt: Mgr. Marko Urdzík, 
telefónne číslo 051/4572549,
Služby Božieho Milosrdenstva, • 
n.o., Lackov č. 5, 962 44 Lackov, 
kontakt: Bc. Alena Hrabinská, 
Anna Dolinská, telefónne číslo 
033/5333277,

ktoré spolupracujú pri distribúcii 
potravín s ďalšími organizáciami, 
spolkami, obcami a úradmi.

Občania s trvalým pobytom v 
meste Banská Štiavnica, ktorí spĺ-

ňajú kritériá poskytnutia pomo-
ci, sa môžu nahlásiť na Mestskom 
úrade v Banskej Štiavnici, Radnič-
né nám. 1 – Klientske centrum. 
Pri evidencii sa preukážu relevant-
ným potvrdením. Informácie sa 
poskytujú aj na telefónnom čísle 
045/6949640 alebo osobne u pani 
M. Šimáškovej.

Oprávnení poberatelia pomoci 
sa preukážu potvrdením a občian-
skym preukazom:

fyzické osoby, ktoré sú poberateľ-• 
mi dávky v hmotnej núdzi pred-
ložia potvrdenie z Úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny
osoby na hranici životného mi-• 
nima (rodičia a deti, na ktoré sú 
vyplácané dotácie) - predložia 
potvrdenie z Úradu práce, sociál-
nych vecí a rodiny �3.str.

Potravinová pomoc občanom
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Mestská polícia
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Z programu
primátorky

Cesta
„Plánuje sa oprava cesty od SVP 

smerom ku Klopačke? Tá dlažba je 
tam v otrasnom stave a aj odtiaľ 
do mesta prichádzajú turisti. Ako 
vstup to určite nie je akurát pekné. 
Na takých miestach je na zváženie 
použitie "kociek", lebo príde jeden 
lepší dážď a cesta je hneď pokaze-
ná. Vymyje sa výplň, prejde pár áut 
a je to...”

Odpoveď:
Vážený pisateľ, stotožňujem 

sa s Vaším názorom. Mesto Ban-
ská Štiavnica samozrejme v rámci 
úprav verejných priestranstiev plá-
nuje aj opravu – rekonštrukciu ces-
ty Ul. Sládkovičova, teda miestnu 
komunikáciu od SVP, š.p., smerom 
k Piarskej bráne. Pre komplexnú re-
konštrukciu je však potrebná pro-
jektová dokumentácia, ktorú musí 
Mesto Banská Štiavnica obstarať a 
samozrejme zaplatiť. Zabezpeče-
nie PD je plánované na rok 2012. 
Projektová dokumentácia bude ob-

sahovať aj rekonštrukciu sietí, t.j. 
vodovodu, rozvodov VO a pod. Ná-
sledne vydanie stavebného povole-
nia. Pre realizáciu musí Mesto však 
zabezpečiť aj fi nančné prostriedky, 
čo je podmieňujúce.

V roku 2011 sa realizuje rekon-
štrukcia cesty Ul. Akademická I. 
etapa, v roku 2012 by sa malo po-
kračovať v rekonštrukcii Ul. Akade-
mická II. etapa v nadväznosti na Ul. 
Mierovú. Čo sa týka použitia dlažby 
– kociek a materiálu, ktorý sa pou-
žíva do lôžka cesty pod kocky, toto 
sa realizuje na základe rozhodnu-
tia Krajského pamiatkového úra-
du, keďže ide o rekonštrukciu ciest 
v Mestskej pamiatkovej rezervácii v 
lokalite UNESCO. Verím, že postup-
nou úpravou ciest v Mestskej pa-
miatkovej rezervácii sa nám podarí 
v nasledujúcich rokoch realizovať aj 
rekonštrukciu cesty Ul. Sládkoviča, 
vrátene úprav okolia Domu smútku 
– kostola Panny Márie Snežnej.

Mgr. Nadežda Babiaková
primátorka mesta

Odpovedáme 
občanom... Dňa 24. júna 2011 o 11:35 bola 

hliadka MsPo privolaná na benzí-
novú pumpu Slovnaft, kde nezná-
my vodič motorového vozidla na-
tankoval do vozidla benzín a 
odišiel bez zaplatenia. Podľa ev.č. 
na motorovom vozidle bol lustrá-
ciou zistený majiteľ motorového 
vozidla. Vec je v riešení OO PZ. 

Dňa 24. júna 2011 o 23:35 došlo 
v reštaurácií v centre mesta k po-
rušeniu VZN tým, že pred reštau-
ráciou hrala z reproduktorov hlas-
ná hudba. Priestupok bol riešený 
v zmysle zákona SNR č.372/1990 
Zb. o priestupkoch v znení neskor-
ších predpisov v blokovom konaní. 

Dňa 24. júna 2011 Mestská po-
lícia zabezpečovala počas Štiavnic-
kého hudobného tajchu verejný 
poriadok ako aj bezpečnosť a ply-
nulosť cestnej premávky. 

Dňa 26. júna 2011 o 23:30 bola 
MsPo privolaná na Ul. L. Exná-
ra, kde došlo k domácemu násiliu. 
Hliadka zabezpečila prevoz zrane-
nej osoby na ošetrenie do nemoc-
nice a následne na OO PZ s cieľom 
podania vysvetlenia.  Jozef Mego

27. jún - Uskutočnila sa obhliad-
ka stavu povrchu ulíc v centre 
mesta. 
Účasť na zasadnutí Komisie roz-
voja a výstavby mesta pri MsZ. 
Pracovné stretnutie s poslancami 
MsZ.
28. jún - Primátorka mesta sa zú-
častnila na pracovnom rokovaní so 
zástupcami Pamiatkového úradu 
SR za účasti generálnej riaditeľky 
Pamiatkového úradu SR PhD. Ka-
taríny Kosovej v Bratislave. 
Ďalej sa uskutočnili pracovné ro-
kovania na Ministerstve dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvo-
ja SR a na Štátnom fonde rozvo-
ja bývania. 
29. jún - Pracovné stretnutie so 
zástupcami Správy fi nančnej kon-
troly.
Zasadnutie Mestského zastupi-
teľstva v Banskej Štiavnici.
30. jún - Práca v meste, indivi-
duálne pracovné stretnutia s ob-
čanmi. 
1. júla - Pracovné stretnutie za-
merané na koordináciu spoluprá-
ce zainteresovaných subjektov k 
realizácii projektu na ochranu Vo-
dárenského tajchu. 

Andrea Benediktyová Naša minulosť nám pomáha 
hľadať cestu do budúcnosti

To je motto Občianskeho združe-
nia Zlatá cesta, ktorému bol na zákla-
de Rozhodnutia riadiaceho orgánu na 
hodnotenie integrovaných stratégii 
rozvoja územia udelený štatút Miest-
nej akčnej skupiny a schválená Žia-
dosť o poskytnutie nenávratného fi -
nančného príspevku vydaného podľa 
zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a 
podpore poskytovanej z fondov Eu-
rópskeho spoločenstva. 
Predmetom schválenej žiadosti je: 

realizácia oprávnených činností • 
chodu MAS konečným prijíma-
teľom
implementácia Integrovanej stra-• 
tégie rozvoja územia prostredníc-
tvom vybraných opatrení 
Osi 3 Plánu rozvoja vidieka, reali-

zovaných na území MAS 

Výzva č.5/2010/PRV/MASZC/44: 
Pôdohospodárska platobná agentú-
ra zastúpená Miestnou akčnou skupi-
nou Zlatá cesta v rámci opatrenia 4.1 
Implementácia Integrovanej straté-

gie rozvoja územia vyhlasuje výzvu na 
predkladanie Žiadostí o poskytnutie 
nenávratného fi nančného príspevku 
z Programu rozvoja vidieka SR 2007-
2013 v rámci implementácie integro-
vanej stratégie rozvoja územia: OPAT-
RENIE 3.4.1 ZÁKLADNÉ SLUŹBY 
PRE VIDIECKE OBYVATEĽSTVO, v 
termíne od 15. júna 2011 do 20. sep-
tembra 2011. Príjem ŽoNFP v kance-
lárii MAS Zlatá cesta v termíne: od 20. 
augusta 2011 do 20. septembra 2011. 
Adresa: Miestna akčná skupina Zlatá 
cesta 969 73 Prenčov 300 

Oprávnenosť konečného pri-
jímateľa - predkladateľa pro-
jektu
Obce z územia MAS Zlatá cesta: 
Banská Štiavnica, Baďan, Beluj, Sv. 
Anton, Štiavnické Bane, Dudince, H. 
Moravce, H. Nemce, Sebechleby, Ban-
ský Studenec, Dekýš, Ilija, Kozelník, 
Močiar, Podhorie, Počúvadlo, Prenčov, 
Vysoká, Devičie, Domaníky, Drážov-
ce, H. Tesáre, Kráľovce-Krnišov, La-

dzany, Lišov, Medovarce, Rykynčice, 
Sudince, Súdovce, Terany, Žibritov

Podporované činnosti v rámci 
opatrenia 3.4.1 Základné služby pre 
vidiecke obyvateľstvo:

výstavba, rekonštrukcia a moder-• 
nizácia detských a športových ih-
rísk (vrátane krytých a zázemí 
týchto ihrísk) 
výstavba, rekonštrukcia a moder-• 
nizácia tržníc (vrátane krytých) 
výstavba, rekonštrukcia a moder-• 
nizácia aut. zastávok 

Výška oprávnených výdavkov na 
1 projekt: min. výška oprávnených 
výdavkov pre predkladaný pro-
jekt: 15.000,- €, max. výška opráv-
nených výdavkov pre predkladaný 
projekt: 30.000,- €.

Celé znenie výzvy aj s prílohami 
je zverejnené na internetovej strán-
ke www.zlatacesta.sk

Bližšie informácie vám radi po-
skytneme na 045/6726243, mobil 
0911132741. OZ Zlatá cesta

Číslo 25/2011 Štiavnických no-
vín je posledným číslom pred let-
nými prázdninami. Redakcia bude 
mať v čase od 1. júla - 3.augusta 
2011 redakčnú prestávku. Nové 
číslo vyjde až vo štvrtok 4. augus-
ta 2011. Veríme, že aj napriek tej-
to prestávke zostanete aj naďalej 
našimi vernými čitateľmi. Praje-
me vám príjemné prežitie letných 
dní, aby ste si oddýchli, načerpali 
nové sily. Po letných prázdninách 
a dovolenkách nám môžete zasie-
lať svoje zážitky, príbehy a postre-
hy. Budeme radi, ak sa aj s ostat-
nými čitateľmi Štiavnických novín 
podelíte o svoje zážitky z letných 
dovoleniek. 

Michal Kríž, šéfredaktor

Mestské zastupiteľstvo dňa 29. 
júna 2011 schválilo na post ná-
čelníka Mestskej polície pplk. 
Mgr. Vladimíra Kratoša s nástu-
pom od 1. júla 2011.

Redakčná 
prestávka

OZNAM
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Informačné centrum v Banskej 
Štiavnici je otvorené počas 
letnej turistickej sezóny v čase 
9:00 – 18:00 hod. Poskytuje 
široké spektrum služieb, 
súvisiacich s potrebami 
návštevníkov, od poraden-
stva v oblasti ubytovania, 
cez informácie o aktuálnych 
podujatiach, až po špeciálne 
služby pre cykloturistov.

Informačné centrum Banská 
Štiavnica je certifi kovaným zaria-
dením Vitajte, cyklisti! Vo svojich 
priestoroch poskytuje priestor na 
úschovu bicyklov, základné nára-
die na opravu bicyklov, ako aj mapy 
a ostatné dôležité informácie pre 

túto cieľovú skupinu. 
V lete 2011 bude Informačné cen-

trum pokračovať v dennom spre-
vádzaní návštevníkov. Každý deň 
bude o 17:00 nachystaný sprievod-
ca, ktorý za poplatok urobí základ-
nú prehliadku mesta a podá infor-
mácie pre individuálnych turistov, 
ktorí by mali inak problém využiť 
túto službu. Už druhý rok pokraču-
je v tematickom sprevádzaní s ná-
zvom Príbehy starej Štiavnice. Každé 
zo sprevádzaní je špeciálne venova-
né jednej konkrétnej téme a bližšie 
rozoberá problematiku stanovenej 
témy. 

Novinkou v Informačnom centre 
sú hry, určené najmä pre rodiny s 
deťmi. V priestoroch Informačného 

centra je možné vyzdvihnúť si zada-
nie a hravou formou spoznávať his-
tóriu, ale aj súčasnosť mesta. Tieto 
hry sú k dispozícii zadarmo a majú 
za cieľ zábavnou formou inšpirovať 
návštevníkov k putovaniu aj po ne-
známych uličkách mesta a zároveň 
podporiť vnímanie rôznych detai-
lov, ktoré by inak prehliadli.

Okrem týchto služieb poskytuje 
Informačné centrum mesta Banská 
Štiavnica občanom aj informácie – o 
dopravných spojeniach, organizáci-
ách v meste, predpredaj vstupeniek 
a pod.

Novinkou v roku 2011 priprave-
nou pre návštevníkov mesta sú hry 
(napr. falšovatelia, botanici, škriat-
kovia a pod.).  IC Banská Štiavnica

Informačné centrum

Tak ako aj po minulé roky 
Mesto Banská Štiavnica bude 
udeľovať výročné ceny mesta 
občanom, ktorí sa výrazným 
spôsobom podieľali na rozvoji 
mesta a záchrane hodnôt 
kultúrneho dedičstva v 
regióne a meste.

Na základe Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Banská Štiavni-
ca č. 2/2009 Štatútu mesta Banská 
Štiavnica vyzývame občanov a in-
štitúcie na predloženie návrhov na 
udelenie výročných cien mesta.
Čestného občianstva mesta 
Banská Štiavnica

V zmysle citovaného nariade-
nia čestné občianstvo mesta Ban-
ská Štiavnica možno udeliť osobám, 

ktoré sa významným spôsobom za-
slúžili o rozvoj mesta a šírenie jeho 
dobrého mena v SR a v zahraničí. 
Podnet na udelenie čestného ob-
čianstva mesta Banská Štiavnica 
môže podať ktorýkoľvek občan SR 
alebo inštitúcia.
Ceny za záchranu kultúrneho 
dedičstva a rozvoj mesta Ban-
ská Štiavnica 

V zmysle citovaného nariadenia 
Cenu za záchranu kultúrneho de-
dičstva a rozvoj mesta možno ude-
liť osobám, ktoré sa významným 
spôsobom zaslúžili o záchranu hod-
nôt kultúrneho dedičstva v regió-
ne mesta Banská Štiavnica a rozvoj 
mesta Banská Štiavnica. Podnet na 
udelenie ceny môže podať ktorýkoľ-
vek občan alebo inštitúcia SR.

Výročnej ceny mesta Banská 
Štiavnica

Výročná cena mesta sa v zmysle 
citovaného nariadenia môže udeliť 
občanom mesta, ktorí sa výrazným 
spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta, 
alebo šírenie jeho dobrého mena v 
SR alebo v zahraničí. 

Občania a inštitúcie môžu svo-
je návrhy na udelenie čestného ob-
čianstva mesta a cien mesta Banská 
Štiavnica podať poštou alebo osob-
ne do 10. augusta 2011 na Mestský 
úrad v Banskej Štiavnici, Radničné 
námestie č. 1, 969 24 Banská Štiav-
nica, msu@banskastiavnica.sk. O 
udelení čestného občianstva a cien 
mesta rozhoduje mestské zastupi-
teľstvo.  Mestský úrad

Výročné ceny mesta

�1.str.
poberatelia dôchodku, ktorých • 
výška dôchodku nepresahuje 
305,00 € ( nepracujúci poberate-
lia starobného, predčasného, in-
validného dôchodku) - predložia 
rozhodnutie zo Sociálnej pois-
ťovni o priznaní dôchodku v roku 
2011 alebo rozhodnutie zo Soci-
álnej poisťovni o výške poberané-
ho dôchodku od 1. januára 2011
v prípade detí v náhradnej rodin-• 

nej starostlivosti, osoba, ktorá 
má dieťa zverené do osobnej sta-
rostlivosti – predloží právoplatné 
a vykonateľné rozhodnutie súdu.

Maximálny limit pre 1 osobu je 
20 kg pšeničnej múky a 20 kg bez-
vaječných cestovín!

Príjemca svojim podpisom potvrdí 
prevzatie a zároveň sa zaviaže, že tie-
to potraviny nebude ďalej predávať!

Konkrétne miesto a čas vydáva-

nia bude občanom oznámené do-
stupnými masovokomunikačnými 
prostriedkami (regionálne médiá, 
internetová stránka mesta, úradná 
a informačná tabuľa mesta, atď.).

Lehota na preukázanie nároku je 
do 15. júla 2011., v opačnom prí-
pade nebude občanovi potravinová 
pomoc dodatočne poskytnutá.

Upozorňujeme vás preto o dodr-
žanie stanovenej lehoty pre podáva-
nie žiadostí. Mestský úrad

Potravinová pomoc
Krádež vlámaním

Doposiaľ neznámy páchateľ v 
čase od 16:40 dňa 22. júna 2011 do 
6:15 dňa 23. júna 2011 vykonal krá-
dež vlámaním do budovy predaj-
ne Coop Jednota č. 017 v obci Vy-
soká a to tak, že vypáčil vchodové 
dvere a mreže, vnikol do vnútorné-
ho priestoru predajne, kde z regá-
lov odcudzil alkohol, cigarety, po-
traviny a fi nančnú hotovosť 14,30 
€ čím spôsobil majiteľovi Coop Jed-
nota, a. s., so sídlom Ul. Bystrická 
č. 44 Žarnovica škodu na odcudze-
ných veciach a fi nančnej hotovosti 
vo výške 1254,30 € a poškodením 
zariadenia vo výške 150€ .

Krádež vlámaním
Doposiaľ neznámy páchateľ v 

čase od 13:00 dňa 22. júna 2011 
do 7:30 dňa 23. júna 2011 vykonal 
krádež vlámaním do budovy Obec-
ného úradu č.p. 39 v obci Dekýš a 
to tak, že vypáčil vchodové dvere 
v oblasti zámky, vnikol do budo-
vy Obecného úradu, kde odcudzil 
čiernu koženú tašku, v ktorej sa 
nachádzala strojová pečiatka Obec-
ného úradu Dekýš a obálky s celko-
vou fi nančnou hotovosťou 600€, 
čím spôsobil Obecnému úradu De-
kýš škodu na odcudzených veciach 
a fi nančnej hotovosti vo výške 
610€ a poškodením zariadenia vo 
výške 250€.

Zistenie páchateľa krádeže
Na základe vyšetrovania poli-

cajti OO PZ B.Štiavnica zistili pá-
chateľa krádeže vlámaním, ku 
ktorej došlo v roku 2010 v obci 
B.Belá. Vyšetrovaním bolo preu-
kázané, že páchateľom je T. V. by-
tom Banská Bystrica. Obvinený 
T. V. v čase od 23:25 do 23:45 dňa 
18. mája 2010 vykonal krádež 
vlámaním do budovy pohostin-
stva Šariš č.p. 282 v obci Banská 
Belá a to tak, že rozbil sklenenú 
výplň plastových dverí a vnikol 
do vnútorných priestorov, odkiaľ 
odcudzil 25 ks 2€ mincí, 35 ks 1€ 
mincí, 30 ks 50 centových min-
cí, a z regálu na tabakové výrobky 
odcudzil 10 ks krabičiek zn. Da-
vidoff  v celkovej hodnote 23€, 10 
ks krabičiek zn. Marlboro v hod-
note 30€, čím spôsobil majiteľovi 
M.B. škodu na odcudzenej fi nanč-
nej hotovosti a tovaru vo výške 
162€ a poškodením majetku vo 
výške 165€. Vladimír Kratoš
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Komisia športu
5. zasadanie komisie sa 
uskutočnilo v priestoroch 
Futbalového klubu Sitno.

Zasadanie komisie športu mala 
v programe návštevu Futbalového 
klubu Sitno (Ľubomír Barák) – zo-
známenie sa s jeho činnosťou, plán-
mi, priestormi, prerokovanie návr-
hu VZN Mesta Banská Štiavnica o 
čistote mesta a verejnom poriadku, 
návrhu VZN Mesta Banská Štiavni-
ca o niektorých podmienkach drža-
nia psov, návrhu VZN Mesta Banská 
Štiavnica o podnikateľskej činnosti 
a určení pravidiel času predaja v ob-
chode a času prevádzky služieb na 
území mesta Banská Štiavnica. 

Zasadanie komisie sa uskutočni-
lo v priestoroch Futbalového klu-
bu Sitno, v priestoroch pri futbalo-
vom štadióne. Priestormi FK Sitno 
nás previedol predseda klubu, p. 
Ľubomír Barák. Predsedom klubu 
je už 7,5 roka. Klub má svoje IČO, 
tvorí ho približne 90 aktívnych čle-
nov. Hrajú deti od 6 až 7 rokov po 
mužov vo veku 53 rokov. Klub má 
zdroj fi nancií z rozpočtu mesta a 
CVČ, samozrejme sa to nezaobí-
de bez vlastných peňazí predsedu 
klubu. Podarilo sa zrekonštruovať 
priestory hlavnej budovy, sú tam 
nové šatne, sprchy, WC, kuchynka, 
miestnosť pre vyhlasovanie, sieň 
slávy atď. Samozrejme, je treba ďal-
šie fi nancie, pretože atletická dráha 

je v zlom stave, treba opraviť dre-
vené lavičky, žľab a strechu. Prob-
lémom je aj neskolaudovaná tribú-
na, ktorá však nepatrí FK. Náklady 
na jej údržbu sú značné, avšak v 
podstate bez dlhodobejšieho efek-
tu. Tak isto treba opraviť plot a pre-
riediť hustý porast okolo štadióna. 
FK si perie sám, kúri sa uhlím. Ih-
risko je otvorené NON-STOP, deti 
aj dospelí majú možnosť prísť si ke-
dykoľvek zašportovať. FK organi-
zuje dňa 25.6.2011 turnaj – „O po-
hár Mariána Bosáka“, bude to už 
10. ročník. 

KŠ zostavila Plán práce na 2. pol-
rok roku 2011.

Predseda KŠ, R. Antalová, ukonči-
la zasadnutie a poďakovala prítom-
ným za ich účasť. Dňa 23.8.2011 o 
13:30 sa uskutoční zasadanie Ko-
misie športu v zasadačke na Mest-
skom úrade. 
Uznesenia komisie športu: 
Komisia berie na vedomie bez pri-
pomienok: 
- návrh VZN Mesta Banská Štiav-
nica o čistote mesta a verejnom po-
riadku,
- návrh VZN Mesta Banská Štiavni-
ca o niektorých podmienkach drža-
nia psov,
- návrh VZN Mesta Banská Štiavni-
ca o podnikateľskej činnosti a urče-
ní pravidiel času predaja v obchode 
a času prevádzky služieb na území 
mesta Banská Štiavnica.

Viktória Michalská

Komisia kultúry
Zasadnutie kultúrnej komisie 
sa uskutočnilo 21. júna 2011 na 
Počúvadlianskom jazere. 

Prítomní boli všetci členovia ko-
misie a zaoberali sa najmä prípra-
vou kultúrnych podujatí na letnú 
sezónu, vrátane Salamandrových 
dní 2011, s ktorými členov komi-
sie oboznámil prizvaný hosť, vedú-
ci oddelenia kultúry, cestovného ru-
chu a športu Ing. Rastislav Marko.

Okrem Kultúrneho leta 2011 ko-
misia spolu s Ing. Markom hodno-
tili jednotlivé kultúrne podujatia, 
ktoré sa uskutočnili v 1. polroku 
tohto roku a prediskutovali aj ostat-
né pripravované podujatia mimo 
letnej sezóny. S návrhmi VZN o čis-
tote mesta a verejnom poriadku, o 
psoch a o podnikateľskej činnosti 
oboznámil prítomných Dr. Lukač-
ko, predkladateľ a spolutvorca jed-
notlivých nariadení. V ďalšom bode 
sa KK zaoberala návrhom na zápis 
do Kroniky mesta Banská Štiavnica 
za rok 2010, ktorý spracovala mest-
ská kronikárka p. PhDr. Eleonóra 
Bujnová a v bode rôzne sa prítomní 
porozprávali o problémoch a živote 
v rekreačnej oblasti Počúvadlianske 
jazero s prevádzkovateľkou rešta-
uračného zariadenia na Počúvadle 
p. Ľudmilou Blaškovou. Záver pat-
ril prijatiu uznesení a určeniu si ďal-
ších úloh a termínov. 

Katarína Kissová

Zo zápisníc komisií

Ako plánujete prežiť letné 
prázdniny ?

Toto leto chcem lepšie spoznať 
všetky naše tajchy.“ Peťo P.

Prázdniny budem tráviť pracov-
ne, čiže budem brigádovať, možno 
sem tam nejaká chata pri vode, mož-
no folklórne slávnosti, všetko bude 
záležať od práce.  Michaela Č.

Pracovne. A ešte pôjdem k sestre 
do Talianska, ale to asi tiež spojím s 
prácou.  Michal G.

Prázdniny chcem tráviť doma a 
pomáhať otcovi v lese.  Martin K.

Na dovolenke v Chorvátsku a u 
starých rodičov na Polomke.

 Saška T.
Momentalne čakám na vyjardenie 

vyskokej školy o prijati, resp.neprija-
ti. Od toho sa bude odvíjať nasledu-
juci postup, ale zatiaľ brigádujem v 
reštaurácii ako čašnička.  Gabika P.

Ešte neviem, ale to je na prázdni-
nách krásne – otvorené možnosti.

 Zdenka L.
Ja by som si chcel trochu zarobiť a 

lákajú ma aj hudobné letné festivaly 
a cestovanie. Marek H.

Prázdniny chcem prežiť v Štiavni-
ci s krstnou mamou, chodiť na hríby, 
kúpať sa a pomáhať v sokoliarni pri 
malých sovičkách, ktoré mám veľmi 
rada. Miška G.

Janka Bernáthová

 
anketa

Rezervujte si posledný, 
júlový víkend (30.7.) pre 
Piknik na stanici (BANSKÁ ST 
A NICA)! 

Na tomto mieste sa čoskoro ob-
javí program víkendového/letné-
ho happeningu, ktorý pripravujeme 
ako voľné pokračovanie minuloroč-
ného Pikniku na Trojici. Historické 
pozadie centra mesta sme tento rok 
vymenili za pôvab industriálu vlako-
vej stanice. Interiér a okolie stanice 
bude od piatkového večera do nede-
le plné hudby, kníh, umenia, vare-
nia, pečenia, kreslenia... Organizuje: 
Štokovec, priestor pre kultúru (au-
tor projektu BANSKÁ ST A NICA) 
podpora: Nadácia Intenda a Minis-
terstvo kultúry SR špeciálna podpo-
ra: Železnice Slovenskej republiky a 
Železničná spoločnosť Slovensko. 
Piknik sa bude konať za každého po-
časia.  Zuzana Bodnárová

Piknik 
na stanici

Rozmiestnenie košov pre psie 
exkrementy.

Koše pre psie exkrementy osá-
dzali Technické služby, m.p., dňa 
27.06.2011 nasledovne:

L.Svobodu: pri autobusovej za-• 
stávke smer Križovatka
za „zeleným domom“• 
Pátrovská - pri kotolni• 
Križovatka ulíc Kolpašská, • 
L.Svobodu, Fándlyho
Križovatka – pred 120 b.j. • 
v parku Ametyst • 
Koše boli objednané a dodané 

spoločnosťou TAUBER SK, s.r.o., 
Bárdošova 2/A, Bratislava. Dodáv-
ka obsahovala:

50 lit. kôš – plastový zelený 6 ks • 

215,28 €
vrecká na psie exkrementy(bale-• 
nie 25 ks) 6 ks 7,13 €
pozinkovaný stojan 150 cm 6 ks • 
51,12 €
zásobník na vrecká na psie exkre-• 

menty 6 ks 71,28 €
doprava-expedícia + balné 38,64€• 

Spolu: 383,45 €
Verme, že koše poslúžia na to, na 

čo majú, a prispejú tak k väčšej čis-
tote nášho mesta. Peter Heiler

Za čistejšie mesto
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V pondelok 20. júna v popo-
ludňajších hodinách sa do kina 
Akademik ponáhľali rodičia, 
starkí, príbuzní a priaznivci 
ZUŠ na záverečné vystúpenia 
žiakov Literárno-dramatického 
odboru. Pod vedením svojich 
učiteliek Mgr. art. Ľudky 
Klimkovej a Mgr. art. Katky 
Burdovej ponúkli zaujímavý 
koncert pohybu a slov.

Na scénu najskôr vyšli najmenší – 
žiaci I. ročníka s dramatickou hrou Na 
dvore. Emka, Klárka, Anna Mária, Da-
vid, Samko, Rebeka, Tamarka a Janko 
úlohu zvieratiek zvládli na výbornú. 
Žiačky III. ročníka – členky súboru Si-
rény – predviedli fragment z pripra-
vovaného pohybového predstavenia 
Farby sveta , ktoré chcú dotvoriť a 
predstaviť ho na Festivale pantomímy 
2011. O svojej schopnosti improvizo-
vať presvedčili dvojice, ktoré na zákla-
de vylosovaných lístkov, vyplnených 
publikom (podstatné meno, prídav-
né meno a sloveso), pripravili krátke 
pohybové etudy. Hrali ich s vynalie-
zavosťou, chuťou a spontánnosťou. 
Medzi jednotlivými etudami sa pred-

viedli nádejní interpreti umeleckého 
slova. Publikum zaujali mladí herci a 
herečky inscenáciou írskej rozprávky 
Náprstník a dobrí ľudkovia .Obdiv si 
zaslúži najmä žonglér Martin Herian. 
Dominika Petrikovičová je veľkým ta-
lentom v umeleckom prednese. Na 
vlaňajšom Hviezdoslavovom Kubíne 
zvíťazila vo svojej kategórii. Želáme jej 
podobný úspech i v tomto ročníku. So 
zaujímavým textom Izabely Allende 
Eva Luna nie je bez šance.

Na záver p. riaditeľka Mgr. Iren-
ka Chovanová a zástupca Rady ško-
ly odovzdali absolventské diplomy, 

malý suvenír a kvety Hane Cvečko-
vej, Natálii Cvečkovej, Karin Stoláro-
vej, Nikole Ďuricovej, Monike Lajčia-
kovej, Dominike Szabovej a Michaele 
Kružlicovej. Každé lúčenie je ťažké, a 
tak sa v nejednom oku zaligotala slza. 
Hodiny, strávené v ZUŠ-ke, určite za-
nechali pozitívne stopy pri formovaní 
charakteru mladého človeka. A pre-
to poďakovanie si zaslúžia aj všetci 
pedagógovia, ktorí sa s láskou a obe-
tavosťou svojim zverencom venujú. 
Prajeme im, aby si cez prázdniny od-
dýchli, načerpali sily a inšpirácie do 
ďalšej práce.  Nora Bujnová

AKTUALITY

Už tradične po tretíkrát sa bežci 
Banskej Štiavnice zúčastnili 25. júla 
2011 v družobnom meste Slovinska, 
Ptuj, osemhodinového štafetového 
behu. Preteky sa konajú každé dva 
roky. Preteky štafi et začínali o 10. ho-
dine, každý z družstva absolvoval 2x 
hodinový beh. Na štart preteku prvé-
ho hodinového behu nastúpil Bohuš 
Melicherčík, ktorý odovzdával štafe-
tu na ďalší hodinový beh Petrovi Ko-
zákovi, tretiu odovzdávku preberal 
Roman Šluch a posledný zo štvorice 
bežal hodinový beh Dano Matis. Po-
tom sa to zopakovalo ešte raz v tom 
istom poradí ako po prvej hodinov-
ke. Preteky štafetového behu konči-
li podvečer o 6. hodine. Za osem ho-
dín štafetového behu nabehali spolu 
113 km, čo bolo v priemere na jedné-
ho 28 km. Bežalo sa priamo v meste 
Ptuj na okruhu dlhom 1315m. Štart, 
odovzdávky štafi et, aj cieľ boli pred 
mestskou radnicou. Po prvom hodi-
novom behu bola najdôležitejšia re-
generácia - doplnenie cukrov vitamí-

nov, minerálov a po troch hodinách 
oddychu znova bežať ďalší hodinový 
beh v štafete. Okrem toho jeden me-
ral čas každého okruhu, aby sa udr-
žovalo správne tempo a zároveň sa 
kontroloval aj výkon našich súperov 
a tiež sa staral o občerstvenie po kaž-
dom kole, ako si žiadal člen štafety.

Štartovalo 18 štafi et z 5 štátov dru-
žobných miest Maďarska, Nemecka, 
Macedónska Slovenska a domáceho 

Slovinska. 1.miesto obsadilo družstvo 
družobného mesta Ptuj zo Slovinska, 
absolvovali 92 kôl, spolu odbehli 121 
km. Na 2. mieste skončilo družstvo 
Banskej Štiavnice, ktoré absolvovalo 
86 kôl v dĺžke 113 km. 3. miesto ob-
sadilo družstvo mesta Burghausen - 
Nemecko, ktoré absolvovalo 81 kôl v 
dľžke 106 km. Po treťom mieste spred 
dvoch rokov je to ďalší úspech štiav-
nických bežcov. Daniel Matis

Z ľava Daniel Matis, Peter Kozár, Buhuš Melicherčík a Roman Šlúch. foto m.šlúchová

Literárno - dramatický odbor sa predstavil. foto lubo lužina

Návrat štiavnickej striebornej 
bežeckej štafety zo Slovinska 12. júna sa priestory KD vo 

Svätom Antone rozozvučali 
spevom, tancom, hudbou na 
ľudovú nôtu. 

Uskutočnil sa tu I.ročník podu-
jatia detí predškolského veku pod 
názvom Tancuj, tancuj, vykrú-
caj… z celého Banskoštiavnické-
ho regiónu. Videli sme, ako uči-
teľky materských škôl, rodičia a 
starí rodičia dokážu do srdiečok 
detí “zasiať” prvé semienka lásky 
k našim ľudovým tradíciám. Na 
tomto milom podujatí vystúpilo 
126 malých spevákov a taneční-
kov z MŠ Bratská B.Štiavnica, MŠ 
Ul. 1.mája B.Štiavnica, MŠ Mie-
rová B.Štiavnica, MŠ sv. Františ-
ka Assiského B.Štiavnica, MŠ Ne-
zábudka B.Štiavnica, MŠ Banská 
Belá, MŠ Podhorie, MŠ M. Hel-
la Štiavnické Bane, MŠ Ilija, MŠ 
Sv. Anton a MŠ Prenčov. Hosťa-
mi podujatia bol M. Sliacky 13.r. 
– heligonkar z Vyhní a A. Dubov-
ský so svojim otcom z Beluja. 

Ďakujeme sponzorom za slad-
kú odmenu pre malých účinku-
júcich, Mgr. Nadežde Babiakovej, 
primátorke mesta Banská Štiav-
nica, p. Čunderlíkovi – pekáreň 
Krupina, p. Jozefovi Baranyaiovi 
– starostovi obce Sv. Anton, ktorý 
poskytol priestory KD a počas vy-
stúpenia bol milým spoločníkom 
deťom na javisku.

Poďakovanie patrí organizáto-
rom MŠ Bratská 9 Banská Štiav-
nica, učiteľkám všetkých zúčast-
nených materských škôl a hlavne 
Martinovi Kminiakovi – zanie-
tenému folkloristovi, bez ktoré-
ho by myšlienka uskutočniť také-
to pekné podujatie nebola „uzrela 
svetlo sveta“. 
MŠ Bratská 9,Banská Štiavnica

Tancuj, tancuj, 
vykrúcaj…

Šikovnosť a hravosť v kine Akademik

25. až 27. júla organizujeme 
kurz Argentínskeho Tanga v Ban-
skej Štiavnici pre začiatočníkov i 
pokročilých. Kurzy sa budú konať 
v Hoteli Grand Matej.

Na parket pozývame aj rodičov 
s detičkami, pre ktoré je priprave-
ní minifestival s množstvom vy-
stúpení, tvorivých dielní, hier a 
iných prekvapení.

Let´s dance
Tango 
Argentino
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Vo Svätom Antone ráno 
výdatne popršalo, ale i 
napriek tomu sa v areáli 
kaštieľa uskutočnilo v sobotu 
4. júna 2011 Územné kolo 
súťaže mladých hasičov 
Plameň 2011. 

Do súťaže bolo prihlásených dva-
násť 10-členných kolektívov mla-
dých hasičov z okresov Banská Štiav-
nica, Žarnovica a Žiar nad Hronom, 
ktoré súťažili v disciplínach požiarny 
útok CTIF, štafeta na 400 m s prekáž-
kami a požiarny útok s vodou.

Podujatie svojím príhovorom 
otvoril podpredseda komisie pre 
mládež pri ÚzV DPO v Žiari nad 
Hronom Ing. Ján Kobelár. Potom 
odovzdal slovo predsedovi DHZ 
Sv. Anton Antonovi Juskovi, ktorý 
privítal prítomných hostí na čele s 
predsedom ÚzV DPO Ing. Jozefom 
Perinom, riaditeľkou ÚzV DPO p. 
Máriou Putišovou, predsedom za-
slúžilých členov DPO p. Vladimírom 
Popracom, riaditeľom kaštieľa Ing. 
Marianom Čížom a o niečo neskôr aj 

starostom obce p. Jozefom Barany-
aiom, všetkých rozhodcov ako i sú-
ťažné družstvá mladých hasičov. Po 
vylosovaní štartových čísiel začala 
samotná súťaž. Po absolvovaní dis-
ciplín požiarny útok CTIF a štafeta 
na 400 m bolo určené prvé poradie, 
keď v kategórii dievčat zvíťazili diev-
čatá Sv. Anton výsledným súčtom 
bodov 136,21. V kategórii chlapci 
zvíťazila Bartošova Lehôtka 139,32 
pred Kremnicou 158,85 a Sv. Anto-
nom 164,96. Po krátkej prestávke 
odštartovala samostatne hodnote-
ná disciplína požiarny útok s vodou, 
v ktorom zvíťazili dievčatá Sv. An-
ton časom 20,22 s. pred Kopanica-
mi 22,41 s. a Žarnovicou 24,07 s.

Je dobojované, počasie vydržalo, 
je potrebné vyhodnotiť celú súťaž a 
odovzdať ceny. Avšak ešte skôr zá-
stupcovia ÚzV DPO odovzdali vy-
znamenanie – Medailu M. Schmidta 
za zásluhy o výcvik vedúcej kolektí-
vu dievčat Sv. Antona Mgr. Petre Ba-
čovej. Dievčatá ju pri vyhodnotení 
potešili ešte raz, keď výsledným súč-
tom bodov 156,43 sa stali víťazkami 

tohto celého vydareného podujatia, 
za čo boli odmenené pohárom na 
pamiatku. Takýto významný úspech 
dosiahli práve v roku, keď si hasičský 
zbor vo Svätom Antone pripomína 
90. výročie založenia. Aby nezosta-
lo len pri jednom jubileu, predseda 
DHZ v Banskej Štiavnici venoval sú-
ťažnému družstvu mladých hasičov 
z Banskej Štiavnice pohár pri príle-
žitosti 138. výročia založenia hasič-
ského zboru.

A čo dodať na záver? Podujatie sa 
vydarilo, a preto sa patrí poďakovať 
všetkým členom hasičského zboru 
za jeho prípravu, poďakovať spon-
zorom - pekárni Anton – Antol, pre-
dajni DISKÁČ p. Jarmila Víťazko-
vá, Obecnému úradu vo Sv. Antone 
a hlavne kaštieľu vo Sv. Antone za 
krásne prostredie, v ktorom súťaž 
prebiehala. Zároveň si vás dovolíme 
pozvať do tohto príjemného prostre-
dia nielen na dni sv. Huberta, ale 10. 
septembra na jesenné kolo hry Pla-
meň – branný pretek 5-členných 
družstiev mladých hasičov.

Anton Jusko

Súťaž mladých hasičov 
vo Svätom Antone

V nedeľu 26. júna 
sa Bratislava zrazu ocitla v 
roku 1741. Tisícky divákov 
mali možnosť vidieť 
v uliciach mesta veľkolepé 
divadlo – slávnostný ceremo-
niál korunovácie habsburskej 
cisárovnej Márie Terézie 
za uhorskú kráľovnú.

Presne takýto obrad sa usku-
točnil presne pred 270 rokmi v 
Bratislave, ktorá v tom čase bola 
korunovačným mestom Uhor-
ska. Celý tento ceremoniál bol aj 
výrazne medializovaný, pričom 
bolo zdôrazňované, že vďaka pa-
novníčke, ktorá bola cisárovnou v 
r.1740 – 80, nastali pre Bratisla-
vu zlaté časy. 

Keďže toto konštatovanie o 
zlatých časoch niekoľkonásob-
ne platí aj pre Banskú Štiavnicu, 
uvádzam pre našich čitateľov as-
poň základné fakty. Za panova-
nia Márie Terézie zaznamena-
la Banská Štiavnica taký búrlivý 
rozvoj, ako nikdy predtým a ani 
potom. Stala sa bezkonkurenč-
ne najvýznamnejším banským 
mestom v Európe vďaka mohut-
nej ťažbe zlato-strieborných rúd, 
ako aj svetoznámej banskej vede, 
technike a školstve. 

Práve Márii Terézii vďačíme 
zato, že v r.1762 rozhodla o za-
ložení Baníckej akadémie v Ban-
skej Štiavnici – najvýznamnej-
ším drahokamom z jedinečného 
historického náhrdelníka nášho 
mesta. Všetko sa to odrazilo aj na 
grandióznom stavebnom, archi-
tektonickom a umeleckom roz-
voji mesta. 

Vynikajúci profi l Márie Teré-
zie podal v historickom románe 
Milujete kráľovnú (1984) ban-
skoštiavnický rodák, spisovateľ 
Anton Hykisch. Ján Novák

O zlatom veku 
nášho mesta

Reportáž moskovského novi-
nára Kirilla Zviagina Strieborné 
mesto a Šachtág 2010 si môže-
te pozrieť na ihnravy.ntv.ru/su-
jet/12265/

Reportáž bola odvysielaná na 
ruskom celoštátnom okruhu 27. 
marca 2011. Nora Bujnová

Reportáž 
Strieborné 
mesto

Dňa 25. júna 2011 (sobota) sa 
na Počúvadlianskom jazere konalo 
podujatie Budenie sitnianskych ry-
tierov. Toto podujatie bolo pre veľ-
kých aj malých, divadielka a zaují-
mavé atrakcie. Dobrovoľný hasičský 
zbor v Banskej Štiavnici v zastúpe-
ní Vladimírom Popracom, predse-
dom DHZ, bol telefonicky oslovený 
pani Zuzkou Patkošovou, pracov-
níčkou Kultúrneho centra, aby sme 
sa zúčastnili ukážkou, ako mladí ha-
siči v akcii. Slovo dalo slovo a sľub 
sme splnili, ale aj rozšírili o naše ha-
sičské vystúpenie členov hasičského 
družstva mužov DHZ. Za dosť ve-
terného premenlivého počasia sme 
ukázali návštevníkom pripravenosť 
mladých hasičov, ako aj členov ha-
sičského družstva mužov a niekoľ-
kokrát sme opakovali požiarny útok 
na vodu. Potom prizerajúce detičky 
si vyskúšali, ako je to striekať vodu 
z požiarnej prúdnice , nie až na takú 
radosť šermiarov, nakoľko pri sil-
nom vetre sa veru voda rozpŕchla 

rovno na šermiarov. Napokon šan-
tenie detí všetko urovnalo. Detičky 
si veru priamo vyskúšali aj sedenie v 
hasičskom aute. Je na mieste vyslo-
viť aj pochvalu pánu Petrovi Erneko-
vi za vynikajúci obed v jeho podniku 
pre našich účinkujúcich. Ďakujeme 
šéfke mládeže DHZ pani Julke Po-
pracovej za jej celodennú húževna-
tosť a pevné nervy počas celej akcie. 
Ďakujeme aj našim Plameniakom, 

i našim mužom na čele s veliteľom 
DHZ Pavlom Popracom, členom, 
Ing. Martinovi Šinskému, Patrikovi 
Dobrotovi, Martinovi Komorníkovi 
a Paťovi Varecovi, ako aj rodičom za 
ich pomoc pri nacvičovaní. 

Tak sa nám spoločne podarilo 
otvoriť letnú sezónu na Počúvadlian-
skom jazere s prianím lepšieho poča-
sia a viacej slniečka aspoň do konca 
septembra 2011.  Vladimír Poprac

Mladí hasiči DHZ Banská Štiavnica pred akciou. foto vladimír poprac

Hasičský zásah na Počúvadle
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Plaváreň
Bytová správa, s.r.o., prevádzka 
Mestské kúpele – plaváreň, ozna-
muje obyvateľom a návštevníkom 
mesta Banská Štiavnica, že od 1. 
júla 2011 do 5. septembra 2011 
bude prevádzka Mestské kúpele – 
plaváreň z technických príčin za-
tvorená. Denisa Slezáková

Leto v Centre voľného času
Centrum voľného času v B.Štia-
vnici organizuje počas leta detské 
letné tábory pre deti s možnosťou 
aj dovoleniek detí s rodičmi + do-
spelých jednotlivcov v termínoch 
10. – 19. augusta 2011. Chorvát-
sko – Gradac (deti, dospelí). Pri-
hlásiť sa môžete v Centre voľného 
času, L.Svobodu 40, B.Štiavnica, 
č.t. 6911626, 0907 598 567

Pracovníci CVČ

Pozor, zmena termínu
Rozprávkový les, ktorý organizuje 
Mikroregión Južné Sitno sa bude 
konať v sobotu 2. júla 2011. 

www.prencov.ocu.sk

Poďakovanie
Chceme vysloviť úprimné poďa-
kovanie všetkým, ktorí sa prišli 
rozlúčiť dňa 17. júna 2011 s našou 
drahou mamou, starkou, manžel-
kou, príbuznou a susedkou Má-
riou Sepovou. Ďakujeme za pre-
javy sústrasti a kvetinové dary. 
Vďaka patrí p. kaplánovi a poh-
rebnej službe Requiem za dôstoj-
nú rozlúčku. 

Manžel Vladimír Sep s rodinou

oznamy, pozvánky
spomienky

Dňa 15. 
júna 2011 
nás opustil 
vo veku ne-
dožitých 62 
rokov náš 
m i l o v a n ý 
Jozef Stajník. Tí, ktorí ste 
ho poznali venujte mu tichú 
spomienku. 

Smútiaca rodina

Dňa 6. júla 2011 si pripo-
míname 15.výročie úmrtia 
manžela, otca, starého otca 
Alojza Peťku z Banského Stu-
denca. Tí, ktorí ste ho pozna-
li venujte mu tichú spomien-
ku.  Manželka, syn 
 a dcéra s rodinami

To nie je obeta, to nie je sluš-
nosť, to nie je vypočítavosť. To je 
radosť potriasť rukou, to je česť vy-
sloviť úctu. Je to srdce, ktoré vraví 
ĎAKUJEME! Pedagogická činnosť 
je mimoriadne záslužnou a dôle-
žitou profesiou. Preto aj touto ces-
tou chceme my, rodičia, poďako-
vať za trpezlivosť a kvalitnú prácu 
na profesionálnej úrovni p.riadite-
ľke Alexandre Bókovej, za jej sta-
točnosť v boji, ktorý vedie takmer 
na všetkých frontoch. Patrí jej za 
to obdiv i vďaka. I keď niekedy jej 
práca pripomína bitku s veterný-
mi mlynmi, chceme jej povedať, že 
má našu podporu. Prajeme si, aby 

jej elán a kontakty rástli. Taktiež by 
sme sa chceli poďakovať a vyzdvih-
núť pani učiteľku Simonku Salanci-
ovú za jej láskavý, srdečný prístup k 
deťom počas všetkých štyroch ro-
kov, za jej vynaliezavosť pri prá-
ci, za to, že vkladá celé svoje srdce 
do svojej práce. Simonka ty si naša 
pani učiteľka s veľkým U. A preto ti 
patrí naša osobitá vďaka. A samo-
zrejme, ďakujeme pani zástupkyni 
Andrei Paukovej, pani učiteľkám: 
Maťe Kmeťovej, Beatke Kešiarovej, 
Monike Šinčokovej, ako aj ostat-
ným paniam učiteľkám, ktoré naše 
deti pripravovali na vstup do ško-
ly. Jedno poďakovanie za rodičov 

pre p. Mgr.Irenku Chovanovú, pat-
rí jej od nás veľká vďaka, za to, že 
obetovala svoj voľný čas a nacvičila 
krásnu pesničku pre panie učiteľky. 
Irenka naša, veľmi pekne ďakujeme 
a všetkým rodičom sa to páčilo. My, 
rodičia, si vysoko vážime vašu prá-
cu, prácu všetkých, ktoré sa stará-
te o naše poklady. Na záver nedá mi 
ešte niečo pekné vám priať. Radosť 
z práce, veľké srdce a vodopád nápa-
dov. Aby obohatili mysle našich po-
kladov, nech sa zlievajú v delte sŕdc 
našich detí. Nech slnko lásky nad 
našou škôlkou svieti. Naša škôlka 
je: Materská škola, 1.mája 4, Ban-
ská Štiavnica. rodičia III.triedy

Poďakovanie Materskej škôlke 
a pedagógom na Ul. 1. mája

Mesto Banská Štiavnica, 
miestne organizácie Matice 
slovenskej Banská Štiavnica, 
Štiavnické Bane, Prenčov, 
Baďan a Žarnovica a Dom 
Matice slovenskej v Leviciach 
usporiadajú v nedeľu 17. júla 
jubilejný 10. ročník Národného 
výstupu na Sitno pri príle-
žitosti 19. výročia prijatia 
Slovenskou národnou radou 
Deklarácie o zvrchovanosti SR.

Začiatok je o 11:00 na vrchole 
Sitna a vyvrcholenie podujatia bude 
pri jazere Počúvadlo od 14:00, kde 
medzi viacerými folklórnymi súbor-
mi vystúpi aj súbor z Baďana. V tej-
to súvislosti dávame do pozornosti 
našim čitateľom aspoň najdôleži-
tejšie informácie o Sitne – o tomto 
jedinečnom našom, ale aj sloven-
skom fenoméne. 

Sitno - najvyšší vrchol Štiavnic-
kých vrchov (1009m) predstavuje 
oddávna jeden z najvýznamnejších 
symbolov slovenského národného 
povedomia. Na tejto krajinnej do-
minante, z ktorej dovidieť vrchol-
ky Nízkych Tatier, Poľany, Veľkého 
Inovca, Zobora, ba i do Maďarska, 
bolo už v praveku v období lužic-

kej kultúry - mohutné hradisko. Už 
Ján Hollý vo svojej Cyrilo-Metodiá-
de pripisuje Sitnu významnú úlohu 
v období Veľkomoravskej ríše.

V povedomí väčšiny z nás sa Sit-
no vybaví v prvom rade v súvislos-
ti s povesťou o sitnianskych rytie-
roch. Povesť hovorí, že v útrobách 
Sitna - rozsiahlych skalnatých jas-
kyniach - odpočíva mohutné voj-
sko sitnianskych rytierov. Všetci 
sú pri svojich koňoch, s jednou no-
hou v strmeni, pripravení vyraziť 
do víťazného boja, keď im veliteľ na 
najjednoduchšiu otázku „už?“ dá k 
tomu rozkaz. Povesť pravdepodob-
ne nadväzuje na ďalšiu povesť, kto-
rá hovorí o statočných obrancoch 
Sitna pred Tatármi (1241-1242). 
Podľa nej Tatári, keď nemohli do-
byť Sitno, obkľúčili ho a chceli jeho 
obrancov vyhladovať. Naši predko-
via sa nakoniec uchýlili ku ľsti. Z 
posledných zásob múky upiekli veľ-
ký peceň chleba, ktorý hodili Tatá-
rom utáboreným na lúke, pod te-
menom Sitna, ktorá sa odvtedy volá 
Tatárska. Tatári odtiahli, pretože 
sa utvrdili v presvedčení, že sa im 
nepodarí obrancov Sitna vyhlado-
vať. Sitno ospieval niekoľkokrát aj 
Andrej Sládkovič. Sitnu venoval vo 

svojich archeologických a botanic-
kých výskumoch najväčšiu pozor-
nosť aj katolícky kňaz z Prenčova 
Andrej Kmeť, zakladateľ slovenskej 
národnej vedy a múzejníctva. Sit-
no je známe aj z obdobia protitu-
reckých bojov. Hrad, ktorý tu bol, 
mal významnú úlohu v protiturec-
kej obrannej línii. Na vrchole Sitna 
bola súčasne pozorovateľňa, odkiaľ 
v tomto období pomocou ohňa dá-
vali znamenie, keď sa blížil nepria-
teľ. Táto skutočnosť je nám mno-
hým známa z povesti rodáka spod 
Sitna, spisovateľa Jozefa Horáka, 
pod názvom Sitniansky vatrár. Aj 
vďaka Sitnu nebolo najvýznamnej-
šie slovenské banské mesto – Ban-
ská Štiavnica obsadené Turkami. 

K Sitnu sa viaže aj druhý najstarší 
turistický klub v Európe – Sitniansky 
klub z r. 1860 (najstarší bol v Alpách 
z r. 1857) Sitno je aj vzácna prírodná 
lokalita. Môžeme tu sledovať strie-
danie viacerých vegetačných stup-
ňov a rozdielne druhy rastlinstva v 
závislosti od expozície jeho svahov. 
Z tohto dôvodu bolo 45 - hektárové 
územie už v roku 1951 vyhlásené za 
štátnu prírodnú rezerváciu. V súčas-
nosti je Sitno národnou prírodnou 
rezerváciou. Ján Novák

Sitno – výnimočný 
slovenský fenomén

17. júna 2011 sa bude konať jubilejný 10. Národný výstup na Sitno
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p. Ivan Böhm, majiteľ reštau-
rácie U Böhma

Biftek a’la Böhm (3 porcie)

Potrebujeme: 600 g čistej svieč-
kovej, steakové korenie, 6 vajec, 
60 g šunky, 40 g hrášoku, 50 g 
šampiňónov, soľ, korenie ,olej
Postup: Odkrojíme tri 200 g 
steaky, jemne roztlačíme dla-
ňou, posypeme steakovým ko-
rením a potrieme olejom. Zvlášť 
si rozhabarkujeme vajcia so so-
ľou, korením. Pridáme šampiňó-
ny, pokrájané na plátky, šunku 
na rezance, hrášok a spravíme si 
tri omelety. Na rozpálenej panvi-
ci prudko opečieme steaky z obi-
dvoch strán, nepicháme do nich. 
Steaky necháme prepiecť podľa 
chuti, vyberieme a vložíme kaž-
dý do omelety. 
Ako náhrada steakov môže byť 
aj vysoká hovädzia roštenka.

Dobrú chuť!

INZERCIA

V dňoch 15. až 19. júna 2011 sa 
konala v priestoroch brati-
slavského výstaviska Incheba 
celoštátna výstava s medziná-
rodnou účasťou „Poľovníctvo a 
príroda“.

Celoštátne poľovnícke výstavy sa 
uskutočňujú každých 5 rokov a do-
teraz sa konali vždy v Nitre. Prvá 
bratislavská poľovnícka výstava 
bola po šiestich rokoch a bola veľmi 
úspešná. Na slávnostnom otvorení 
nechýbali vzácni hostia: prezident 
SR J.E. Ivan Gašparovič, prezident 
Medzinárodnej rady pre poľovníc-
tvo a ochranu zveri - C.I.C. p. Ber-
nard Lozé, zástupca Federácie po-
ľovníckych asociácií EÚ - FACE 
Agnus Midleton, čelní predstavite-
lia vlády i parlamentu SR a mnohí 
ďalší. Na výstave boli prezentované 
najlepšie poľovnícke trofeje zo Slo-
venska za ostatných 6 rokov, naj-
lepšie svetové trofeje, diorámy so 
zverou v jej prirodzenom prostredí, 
expozície 12 zahraničných poľov-
níckych organizácií, expozícia af-
rickej zveri, poľovnícke oblečenia, 
výtvarné práce, poľovnícke časopi-
sy, literatúra, pomôcky,...jednodu-
cho všetko, čo s poľovníctvom a po-
ľovníckou kultúrou súvisí. Súčasťou 

výstavy bol odborný seminár, ukáž-
ky poľovníckej kynológie, sokoliar-
stva, klubu trubačov, premietanie 
fi lmov, na vonkajšej ploche bola i 
minizoo.

Už tradične oblasť Banskej Štiav-
nice reprezentovalo Múzeum vo 
Sv. Antone a Stredná odborná ško-
la lesnícka v Banskej Štiavnici. V 
rámci stánku múzea sme prezen-
tovali poľovnícku izbu a zaujímavú 
kolekciu pytliackych zbraní. Mno-
hé naše exponáty – zoopreparáty, 
trofeje, obrazy,..dopĺňali celú vý-
stavu a náš odborný pracovník Ing. 

Erik Petrikovič pomáhal inštalovať 
diorámy pre celú výstavu. V rám-
ci výstavy sme prostredníctvom 
propagačného materiálu prezen-
tovali i aktivity mnohých inštitú-
cií, ktoré pôsobia v cestovnom ru-
chu v banskoštiavnickom regióne. 
Trubači zo SOŠL pozdravili sväto-
hubertovskou fanfárou prezidenta 
SR i všetkých najvzácnejších hos-
tí výstavy. Výstava bola po strán-
ke odbornej i estetickej vytvorená 
na vysokej úrovni a bola svetovými 
expertmi ohodnotená ako jedna z 
najlepších.  Marian Číž

Poľovníctvo a príroda

Trubači zo SOŠL pozdravili fanfárou prezidenta SR. foto mária ďurianová



9číslo 25 • 30. jún 2011
sn@banskastiavnica.sk

Ženský pôvab, šarm, svieža 
bezprostrednosť, originalita, 
ale najmä talent, úprimný 
cit a zmysel pre krásu sa 
podpísali pod veľmi silné 
dojmy z rodinného autorského 
a interpretačného večera 
Montillovcov, Stretnutia a 
náhody, ktorý sa uskutočnil 
23.júna 2011 v koncertnej sále 
Základnej umeleckej školy v 
Banskej Štiavnici.

Na úvod zazneli vznešené organo-
vé tóny. Okrem skvelého hudobné-
ho zážitku sa nám naskytol aj záži-
tok vizuálny, vzbudzujúci obdiv nad 
tým, ako nežná a útla Michaela Mon-
tilla majstrovsky ovláda hru na tomto 
kráľovskom nástri. Nasledovali úvod-
né slová a privítanie predsedkyne Au-
torského klubu a spoluorganizátor-
ky podujatia Mgr. Márie Petrovej. 
Elys Montilla, čerstvá maturantka, 
a staršia sestra Michaely veľmi origi-
nálne predstavila svoje výtvarné prá-
ce. A potom sa veľmi nekonvenčným, 
až úsmevným spôsobom predstavili 
všetky tri dámy navzájom. Dozvedeli 
sme sa, že Elys známa svojou otvore-
nosťou a extravaganciou po štvrtom 
ročníku ZŠ nastúpila na osemročné 
gymnázium a v sexte prestúpila na 
Katolícke gymnázium v B. Štiavnici. 
Medzi jej záľuby patrí moderné vý-
tvarné umenie (pop art Andyho War-

hola), módne návrhárstvo, lyžovanie, 
historický šerm, oldies disco, priateľ-
ské posedenia. Má rada svojho psa 
Chanela. Pred sebou má niekoľko od-
vážnych snov, najväčším z nich je me-
dicína, plastická a estetická chirurgia. 
K jej prednostiam patrí priam magic-
ké priťahovanie neuveriteľných prí-
hod, ktoré by za určitých okolností 
mohli byť veselé, keby neboli až také 
reálne. Michaela, rovnako ako jej ses-
tra po štvrtom ročníku ZŠ študovala 
na osemročnom gymnáziu. Zaujíma-
la sa aj o literárno-dramatické a vý-
tvarné umenie, ale láska k hudbe bola 
silnejšia. Po kvinte odišla na Konzer-
vatórium J.L.Bellu v B. Bystrici, kde 
absolvovala prvý ročník v odbore hra 
na organe. Zdravotné dôvody ju pri-
nútili toto štúdium prerušiť a v sú-

časnosti je opäť gymnazistkou. A čo 
nám mladé dámy prezradili o svojej 
mame Mgr.Márii Montillovej- Buzal-
kovej? Je rodená Štiavničanka, študo-
vala tu na Gymnáziu Andreja Kmeťa 
a na Filozofi ckej fakulte UK v Brati-
slave. Pracuje v CPPPPaP v B. Štiavni-
ci. Tejto skratke síce nerozumeli diev-
čatá ani diváci, ale vieme, že Mária je 
psychologička a jej životným posol-
stvom je pomáhať. To sa odzrkadľu-
je aj v jej literárnej tvorbe. V minulos-
ti rada cestovala. Dnes sa vo voľnom 
čase venuje čítaniu kníh, upratova-
niu, ručným prácam, písaniu poézie, 
má rada prírodu, umenie a záhradku 
svojej mamy Terézie, ktorá tiež prišla 
podporiť svoju dcéru a vnučky. V Maj-
kinom podaní sme si vypočuli niekoľ-
ko nádherných básní (Domov, Spo-

lužiaci, Tbilisi, Sudca v nás, aj vtipné 
epigramy). Veľkým potleskom bola 
odmenená poviedka Maliar a strom, 
ktorú pútavo interpretovala Mgr.Má-
ria Bucholcerová. Hosťom večera bola 
rodinná priateľka, kolegyňa, autorka 
zrelej a hĺbavej poézie, tiež členka Au-
torského klubu, PhDr. Marta Halašo-
vá. Básne Ustatý večer, Modlím sa, 
Bola raz učiteľka hudby, Odchádzaj, 
zaboleli i pohladili v tom správnom 
pomere a nestratili na pravdivosti a 
kráse života. Pani Halašová je matkou 
štyroch talentovaných detí a možno 
sa v budúcnosti dočkáme aj ich au-
torského večera. Stretnutie s rodi-
nou Montillovou pretkané poéziou, 
vznešenosťou hudby J. S. Bacha, vý-
tvarným umením, ale najmä krásnym 
človečenstvom, ktoré sme pociťovali 
zo stretnutia s našimi milými účinku-
júcimi, sa chýlil ku koncu. Mária Pet-
rová sa ujala záverečného slova a po-
ďakovala kvetmi. Kvetom, prejavom 
obdivu, vďaky a priateľským rozhovo-
rom pri chutnom pohostení patril aj 
zvyšok krásneho júnového večera. 

Ďakujeme aj organizátormi pod-
ujatia, ktorými boli: BBSK- Pohron-
ské osvetové stredisko Žiar nad Hro-
nom- Pracovisko Banská Štiavnica, 
Autorský klub literátov, hudobníkov a 
výtvarníkov v Banskej Štiavnici v spo-
lupráci s Mestom Banská Štiavnica a 
Základná umelecká škola v Banskej 
Štiavnici. Janka Bernáthová

KULTÚRA

Vážení lúštitelia!
Výhru vo výške 3,50 € si výherca 

môže prevziať v pokladni Klientske-
ho centra. Správne znenie krížov-
ky z č.22/2011: „Správaj sa k svo-
jim rodičom tak, ako chceš, aby sa 
k tebe správali tvoje deti.“ Výher-
com sa stáva Jozefa Kališeková, 
Štiavnické Bane 256 

V tajničke sa ukrýva výrok Mar-
ca: „Tradícia je dobrá...
A., iniciálky herca Kočiša, prechod 
cez rieku, volejbalista, ňuchal, B., 
ZAČIATOK TAJNIČKY, C., francúz-
sky komik, vajíčko lek., inakší, 1051 
v Ríme, posvätný býk, D., oska, 
obojživelník, vzácny papier, uctie-
va, taliansky súhlas, E., úder v boxe, 
nie hranato, drobný bodavý hmyz, 
meno psa, zn. technécia, F., druh 
slona, švajčiarska rieka, auto, Nokia 
bez prvého písmena, žen.meno, G., 
pasca česky, neotáčal sa, dopis, H., 

patriaci Evke, bol schop-
ný, sedadlá pre kone, I., 
nikel, balkánska miera, 
má sny, slov. speváčka, 
Slovensko, J., KONIEC 
TAJNIČKY, prvá hláska, 
K., poľnohospodárska 
plodina, nerobili ste krik 
ryčaním, podal,
1., odpadky exp., ro-
bil penu, 2., kvet obi-
lia, severské meno, len, 
3., podzemná železni-
ca, malá os, ruské lieta-
dlo, 4., je zima na nohy, 
mimovoľné zášklby tvá-
re, Televízne noviny, 5., 
100, rod, nie staré, 6., 
prehra v kartách, oriem, 
plť česky, 7., panáčik, stred slova 
netasí, ryluj, 8., choď rusky, dovoľ, 
nula, 9., zriedkaví, teba, 10., oslo-
venie otca zried., kopú tunel, násyp, 
11., ruské muž.meno, mesto v Tu-

recku, zápor, 12., mesto v Rusku, 
oska naopak, ihličnatý strom, 13., 
títo po rusky, oclievajú, sak, 14., 
strácajú, iba, spojka, 
15., liečivá, rastlina, Lýdia, gén, 

16., vták, Tesla bez poslednej hlá-
sky, ako, 17., náš komik, hovoril 
nezmysly.
Pomôcky: Olav, Vels, Oci, Trop, Re-
pík, Olta, Tina, Lea Anna Rihová
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Úspešné "Montillky", zľava Michaela, Mária a Elys. foto janka bernáthová

Stretnutia a náhody života
Autorský a interpretačný večer rodiny Montillovcov a jej hostí v Základnej umeleckej škole



10 číslo 25 • 30. jún 2011
sn@banskastiavnica.skKULTÚRA

Obchodík so zdravou výživou
Bezlepkové a Bio potraviny • 

Kvitnúce čaje • 27 druhov olejov za 
studena lisované • Medové sirupy 
a 100% šťavy • Detská a kojenecká 
Biovýživa • Produkty z Topinanbura
Dolná ul. (nad Kooperatívou)

0911 168 999

Predám
rámové
lešenie
Portále Perni - 513,36m2

0910 962 247

V sobotu 25. júna 2011 sa 
na Počúvadlianskom jazere 
konalo podujatie Budenie 
sitnianskych rytierov. 

Z oblohy viseli oblaky ako ťažké 
mokré plachty a silný chladný vietor 
vnášal do prírody chaos. My sme ne-
mohúcne stáli a pozerali sa na to di-
vadlo. Tešili sme sa na otvorenie se-
zóny na Počúvadlianskom jazere a 
Budenie sitnianskych rytierov. Ako-
by však chceli spať. Dávali nám to jas-
ne najavo. Ale ľudská duša a jej sny sú 
občas silnejšie ako všetky živly.

Tak sme s láskou, ktorú venuje-
me svojim deťom, otvorili podujatie 
bábkovým divadielkom. A počasie 
sa umúdrilo. Odmenilo nás za sna-
hu a odhodlanie.

Vítali sme slniečko, detičky aj do-
spelých, hrali sa divadielka, znela 
hudba, bol aj tanec a spev. Väčší náv-
števníci mohli vidieť jedinečný zásah 
mladých štiavnických hasičov, zaují-
mavú výbavu a výstroj špecialistov 
potápačov, ktorí predviedli ponor 
(našťastie, nenašli žiadnu mŕtvolu), 
prezentáciu kynologických zručnos-
tí ,zbrane, ktorými bráni polícia náš 

pokojný spánok. Každý, kto v tento 
deň prišiel na naše podujatie, mohol 
absolvovať zopár rytierskych súťa-
ží a vychutnať si stredoveké hry na 
vlastnej koži. S množstvom slneč-
ných lúčov sa rozohrievala aj nálada 
medzi účinkujúcimi a návštevníkmi. 
Červený kríž dokázal v jednej chvíli 
dostať ľudí do mdlôb, a v momente 
ich oživiť. Ich ukážky záchrany ľud-
ského života stoja za zhliadnutie. 
Budete si ich pamätať celý život, ako 
mi povedala jedna veselá osôbka z 
tvorivých dielní, ktoré boli neodde-
liteľnou súčasťou podujatia venova-
ného detičkám.

Vrcholom dňa bol útok cestných 
rytierov, ktorí sa nám predviedli v 
plnej kráse. Rytierske srdce je silné, 
ukrýva v sebe túžbu oslobodiť seba 
aj iných spod nadvlády útlaku. Sym-
bolicky nás zbavili strachu práve 
motorkári na krásnych vyleštených 
tátošoch, so zamatovými chrapľa-
vými hlasmi. Spanilá jazda s malý-
mi detvákmi odkázala všetkým, že 
rytieri sa zobudili a budú bdieť nad 
ich snami.

Aj keď nám počasie zo začiatku ne-
prialo, podujatie sa vydarilo vďaka 

mnohým obetavým ľuďom. Aké by 
to bolo podujatie bez ďakovačky.

Za skvelý priebeh akcie by sme 
radi zo srdca poďakovali nasledov-
ným osobám a organizáciám: OZ Sit-
nianski rytieri za pomoc vo všetkých 
smeroch, do ktorých sme ich vtiahli, 
Červenému krížu za priam autentic-
ké ukážky záchrany človeka v krízo-
vej situácii, Jankovi Kvakovi a diev-
čatám, ktorí viedli tvorivú dielničku, 
štátnemu a dobrovoľnému Hasičské-
mu zboru Banskej Štiavnice a mla-
dým hasičom pod vedením p.Popraca 
za profesionálne akčné ukážky hase-
nia jazera, štátnej polícii a profesio-
nálnym potápačom záchranárom za 
ochotu predviesť ľuďom zopár uká-
žok zo svojej netradičnej profesie, Pe-
ťovi M. a Vladkovi K. za ľudský prí-
stup k detvákom počas spanilej jazdy, 
ktorú mohli absolvovať práve vďaka 
nim, a Ditke B. za to, že nám vždy po-
môže, keď to potrebujeme. Ak sme 
na niekoho zabudli, neurobili sme to 
schválne. Ďakujeme aj vám.

Veríme, že sme otvorili sezónu tak, 
ako sa patrí, a že jej naše nadšenie zo-
stane do jesene. Prajeme jej veľa síl.

Zuzana Patkošová

Kto zobudil rytierov?

Pod týmto názvom Pohronské 
osvetové stredisko v Žiari nad 
Hronom ako hlavný organi-
zátor ponúklo základným 
školám v našom regióne 
kultúrno-výchovné a vzdelá-
vacie podujatie pre organizo-
vané školské výlety v dňoch 
21. a 22. júna. 

Školy si mohli vybrať niektoré z 
trás: prehliadka Kammerhofu spo-
jená s ryžovaním zlata na nádvo-
rí, Botanická a Kollárova záhrada s 
ukážkami sokoliarstva, Skanzen s fá-
raním do bane, pobyt v Centre voľné-
ho času, kde pre záujemcov pripravi-
li nácvik tancov a pohybové hry, Ranč 
Nádej s jazdou na koníkoch. Starších 
žiakov Mgr. Mária Petrová previedla 
Cestičkou lásky, na ktorej sa zozná-
mili s históriou ľúbostného príbehu 
Andreja Sládkoviča a Maríny, no a au-
torka týchto riadkov absolvovala so 
žiakmi malý okruh historickým cen-
trom mesta. Priznám sa, že takých 
malých návštevníkov som sprevádza-
la prvý raz. Musela som výklad a trasu 

prispôsobiť ich úrovni a možnostiam, 
keď si predstavíme, že medzi nimi 
boli aj žiaci I. stupňa – prváci a druhá-
ci. No bola to cesta vôbec nie nudná. 
Detičky boli živé, zvedavé a zahŕňali 
ma zábavnými otázkami a kuriózny-
mi odpoveďami. Keď sme prehliadku 
s jednou skupinou končili, chytilo ma 
za ruku vari 8-ročné dievčatko a opý-
talo sa: „Teta, a odkiaľ vy toto všetko 
viete?“ Pred radnicou, kde som de-
ťom vysvetľovala funkciu tejto inšti-
túcie, som ich upozornila na staveb-
nú zvláštnosť tejto budovy, ktorá má 
vchod zozadu. A opýtala som sa ich, 
či vedia, prečo. (Zlé jazyky hovoria, 
že je to preto, aby si radní páni mohli 
odskočiť ku Kozákovi na pivo). A vzá-
pätí som ich informovala, že teraz 
máme pani primátorku, ktorá zrej-
me na pivo nechodí. Jeden z „mudr-
lantov“ doplnil môj výklad: „Ona tam 
asi chodí na kávu.“ A viete, prečo naši 
predkovia budovali tajchy“ „Aby ne-
umreli od smädu!“ A vzácne gotické 
sochy sv. Kataríny a sv. Barbory sme 
Američanom nepredali preto, „lebo 
dolár teraz nemá žiadnu hodnotu a 

my máme eurá“ (skonštatoval asi bu-
dúci ekonóm, sledujúci fi nančné dia-
nie vo svete). Detičky razom prestali 
bolieť nohy, keď sa mali prejsť po Mi-
chal štôlni. Podaktorí ju prešli (vlast-
ne cvalom prebehli) aj tri razy.

Po meste neraz vidíme bezradne 
sa potulujúce deti, hľadajúce TES-
CO, či iné obchodné centrum. Pre ne 
asi najväčším zážitkom v B. Štiavnici 
bola zmrzlina, ktorú si kúpili v cuk-
rárni. Preto chválime iniciatívu POS 
v Žiari nad Hronom ukázať mladej 
generácii to, čo ponúka naše jedineč-
né mesto. A nie je toho málo. Žiaci 
zo ZŠ Dolné Vestenice, Malá Lehota, 
cirkevná a štátna ZŠ Žiar nad Hro-
nom, Hliník nad Hronom, Zvolen, 
J. Horáka v Banskej Štiavnici a ďalšie 
určite prežili zaujímavý deň, plný zá-
bavy a poučenia, na ktorý budú dlho 
spomínať.

Spoluorganizátori podujatia: Po-
hronské osvetové stredisko – Pra-
covisko B.Štiavnica, mesto Banská 
Štiavnica , SBM, SOŠ lesnícka, Cen-
trum voľného času a Ranč Nádej. 

Nora Bujnová

Potulky starobylou Štiavnicou

Občianske združenie Teplá 
– Žakýl a obec Podhorie vás 
srdečne pozývajú na obecné 
folklórne slávnosti pod 
názvom PODHORSKÉ ŠELIČO, 
ktoré sa budú konať už tento 
víkend 2. a 3. júla na amfi -
teátri obce Podhorie.

V sobotu je naplnánovaný pria-
teľský futbalový turnaj slobodných 
proti ženatým, ako aj družstvo mu-
žov proti ženám. Od 20:00 bude na 
hudobnom pódiu zábava do sko-
rých ranných hodín a pripravená 
je aj tombola o hodnotné ceny. Po 
zotmení sa v priestoroch malého 
amfi teátra veľkoplošne premietne 
amatérsky fi lm o Podhorských zvy-
koch pod názvom Od Troch kráľov 
do Silvestra, na jeho realizácii sa po-
dieľali obyvatelia obce Podhorie. 

Nedeľu otvorí slávnostná svä-
tá omša za nositeľov ľudových tra-
dícii v miestnom kostole. Hlavný 
program slávností vyvrcholí o 14:00 
krátkym pásmom DFS Podhorčan-
ček. Následne vystúpia FS Podhor-
čan, FS Prenčovan a folklórny súbor 
Sitňan. Folklórny súbor Hron sa od-
prezentuje o 17:00 Neodmysliteľ-
nou súčasťou Podhorských slávností 
je jarmok remesiel spojený s prezen-
táciou výrobkov ako aj ľudové múze-
um umiestnené v časti Žakýl. 

Sprievodným podujatím toho-
ročných slávností bude už tretí 
ročník súťaže o Guláš majstra obce 
Podhorie, ochutnávka domácich 
špecialít, jazda na koníkoch, živé 
človečko a skákacia žirafa.

Podhorské šeličo je realizované s 
fi nančnou podporou Ministerstva 
kultúry SR. Katarína Tatárová

Podhorské 
šeličo

INZERCIA
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Dňa 25. júna sa v areáli 
lyžiarskeho vleku 
SkiDúbravy odohral volej-
balový turnaj spojený s 
pálením Jánskeho vatry. 

Podujatie sprevádzali aj zábav-
né súťaže, ako hod metrovicou a 
držanie metrovice na čas. Volej-
balový turnaj sa odohrával od 9. 
hodiny rannej. Zúčastnilo sa ho 
6 družstiev, ktoré sa umiestnili v 
tomto poradí: Renegáti, Slobodní, 
SkiDúbravy, S.M.P., Mravce a No 
name. Po dobrom výkone, dob-
rý guláš. Tak to aj bolo v areáli ly-
žiarskeho vleku SkiDúbravy. O 21. 
hodine sa zapálila vatra, takzvaný 
Jánsky oheň. Podujatie pokračo-
valo voľnou zábavou a samozrej-
me s príjemnou atmosférou. 

Organizátori by sa touto cestou 
chceli poďakovať svojim sponzo-
rom a to 1. BANSKOŠTIAVNIC-
KÁ REALITNÁ KANCELÁRIA 
- Ivan Celder, AUTOSERVIS JU-
TOMA s.r.o. - Juraj Debnár, AXL 
Tuning - Ján Lalík, BENZ-COR-
TO-GAS s.r.o. - Ján Krátky, BSAU-
TO s.r.o. - Radovan Murgač, 
B-SPOL - Stanislav Buzalka, CAS-
TEL - Silvester Burian, DREVBYT 
- Jozef Blaškovič, LP STAVmix - 
Ľubomír Pelachy, Mgr. Matúš Sá-
sik, MIRADOR - Ľubomír Svetlík, 
OPTIK - Ida Celderová, PIZZERIA 
NAD KOZÁKOM - Marián Čier-
ny, REALITOR s.r.o., REQUIEM 
- Pohrebné služby, SMP UNIVER-
SAL II - Ľubomír Povinský, Stani-
slava Šaková, ŠEDIBOK - stavebná 
činnosť, TÁLIA BS s.r.o. - p.Miču-
ra, p.Gazdíková, TANAD SPORT 
s.r.o. - Róbert Prefertus, ZÁMOČ-
NÍCTVO RÜ CKSCHLOSS - Hen-
rich Rü ckschloss.

Podujatie chcú organizátori 
opakovať každoročne, a tak aj bu-
dúci rok, na Jána 24. júna 2012, 
pripravujú pálenie vatry spoje-
né tiež s volejbalovým turnajom. 
Verím, že podobné podujatia sa 
v areáli lyžiarskeho vleku v obci 
Ilija budú organizovať aj naďalej 
a návštevníkom ponúkať vo voľ-
nom čase svoje služby nielen po-
čas zimnej sezóny. Všetkým účast-
níkom a návštevníkom podujatia 
ďakujeme a tešíme sa na ďalšie 
stretnutie. Martina Pauková 

Volejbalový 
turnaj v areáli 
lyžiarskeho 
vleku

V sobotu 25.6. sa v Dvoroch 
nad Žitavou uskutočnilo 
3.kolo Slovenského pohára v 
triatlone, tentokrát v šprinte. 

Na jubilejnom 25. ročníku sa 
stretlo vyše 160 pretekárov z Čiech, 

Maďarska, Ukrajiny a samozrej-
me zo Slovenska. V kategórii muži 
– Elite štartovali aj naši Robo Pre-
fertus, Juraj Cengel ml., Tomáš a 
Rado Nemčokovci. Darilo sa Tomá-
šovi, získal 95 bodov, Rado 85 bo-
dov. Prvú triatlonovú premiéru mal 

Juraj, darilo sa mu dobre, Robo sa 
oproti vlaňajšku zlepšil o viac ako 
3’. Bola to slušná prezentácia Štiav-
nického športu. Najbližšie preteky 
sa uskutočnia 17.7. v Bátovciach a 
budú to MSR v strednom objeme a 
budeme tam. Vlado Nemčok, st.

Slovenský pohár v triatlone

INZERCIA

Počas uplynulého víkendu sa konal 
jubilejný 10.roč. turnaja dorastencov 
vo futbale „O pohár Mariana Bosá-
ka in memoriam“. Turnaja sa zúčast-
nili mužstvá Sitno B.Štiavnica, MFK 
N.Baňa, MFK Strojár Krupina, ŠKF 
Kremnica. Otvorenie turnaja pocti-
li svojou účasťou primátorka mesta 
Mgr.Nadežda Babiaková a viceprimá-
tor JUDr.Dušan Lukačko. Pani pri-
mátorka v krátkom príhovore priví-
tala účastníkov turnaja a zaželala im 
veľa športových úspechov. Slávnost-
ným výkopom bratanca Mariana Bo-
sáka, Viktora Vavríka, sa začal samot-
ný turnaj. 
Výsledky turnaja: B.Štiavnica – 
Kremnica 5:2 (2:0), góly: Budin-
ský D. 2, Čík, Meňuš, Drexler, Nová 
Baňa – Krupina 1:1 (0:1), na poku-
tové kopy 0:3
o 3 miesto: Kremnica – Nová Baňa 
5:0 (2:0)
Finále: B.Štiavnica – Krupina 5:1 
(4:0), góly: Budinský D.2x, Budin-
ský V. 2x, Meňuš
Najlepší brankár: Szabó D. – B.Štia-
vnica, najlepší hráč: Kindernaj P. – 
Krupina, najlepší strelec: Pobeška 
R. – Kremnica. Zápasy rozhodova-
li: Košárnik J., Košárnik R., Matoš 
J., Berta L.

Za FK Sitno nastúpili: Szabó, Lich-
ner, Bartík, Ferenčik, Sojka, Déne-
ši, Sovinec, Potančok, Meňuš, Cibuľa 
Martin, Cibuľa Marek, Drexler, Hu-
dák D., Budinský V., Budinský D., Čík, 
Petro, Školík, Rerich, Lukačko E.

Po ukončení turnaja bolo sláv-
nostné vyhodnotenie a odovzdáva-
nie cien pre jednotlivcov a pohárov 
pre mužstvá, ktoré odovzdávali pre-
zident klubu p. Barák, p. Hudák, a 
mama Mariana Bosáka p. Bosáková 
Melita. Ocenení boli i zakladatelia 
tohto turnaja p. Konštantín Kmeť a 
p. Kuruc Roman, ktorý nám pripo-
menul históriu turnaja od jeho za-
loženia po súčasnosť. V závere treba 
poďakovať p. Barákovi a FK Sitno za 
zorganizovanie turnaja, rozhodcom 
za vedenie zápasov, mužstvám za 
predvedené výkony a fanúšikom za 
účasť. FUDO

Z histórie futbalového 
turnaja

Myšlienka usporiadať toto podu-
jatie skrsla v hlave vtedajšieho vedú-
ceho mužstva Konštantína Kmeťa, 
po tragickom úmrtí Mariana Bosá-
ka, ktorý bol hráčom dorastenecké-
ho mužstva B.Štiavnice. No z rôz-
nych príčin sa však podarilo tento 

turnaj usporiadať členom vtedajšie-
ho vedenia FK Sitno B.Štiavnica – 
Miroslavovi Hudákovi, Konštantíno-
vi Kmeťovi a Romanovi Kurucovi až 
27.júla 2002. Už tento 1. roč. sprevá-
dzali problémy, keď sa deň pred tur-
najom odhlásili H.Nemce. Organi-
zátori vymysleli doposiaľ neznámy 
model: Družstvá sa predpoludním 
stretli systémom každý s každým, ale 
odohrali sa len 1.polčasy, a po obed-
ňajšej prestávke sa 2.polčasy dohrá-
vali popoludní! 2. roč. bol zaujímavý 
tým, že sa ho zúčastnilo družstvo z 
družobnej M.Třebovej a bol to vlast-
ne medzinárodný turnaj v novodo-
bej histórii v B.Štiavnici. No a potom 
turnaj pokračoval ďalšími ročníkmi 
pod vedením súčasného prezidenta 
klubu Ľ.Baráka za účasti ďalších klu-
bov, až sa dopracoval k dnešnému ju-
bilejnému 10.roč. Je potešiteľné, že v 
dnešnej ťažkej ekonomickej situácii, 
v časoch zániku športových podujatí, 
či klubov tento turnaj pokračuje a je 
uznávaným a rešpektovaným nielen 
v rámci nášho regiónu, ale aj mimo 
neho. Za uplynulých 9 roč. sa turnaja 
zúčastnilo 13 družstiev. 
Víťazi doterajších ročníkov:
BŠ 6 krát, Zvolen, Prievidza a 
N.Baňa 1 krát. Roman Kuruc

O pohár Mariana Bosáka
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Hľadám ľudí pre betonárske 
práce, ktorí sa vedia 

bez dozoru samostatne 
realizovať na stavbe - prac. 

zmluva alebo dohoda. 
Taktiež ponúkam prácu pre 
brigádnikov od 18 rokov!

0915 181 410

Dovoz dreva - štiepané, metrovica,  
palety, brikety, stavebniny, štrky, pies-
ky, brizolit a iné, tel.č.: 0903 121 901

Doprava do EÚ 9 miest odvoz z  
domu, lacno a spoľahlivo, tel.č.: 0904 
416 890

Predám 2-izbový byt v OV, ul. Dolná,  
3. posch. Podlahová plocha bytu cca 49 
m² + balkón. Byt je čiastočne prerobe-
ný, slnečný, tichý, bytovka je kompletne 
zateplená. Kontakt: 0904 255 355

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

Predám 3-izbový byt v OV na Drie- 
ňovej – kompletná rekonštrukcia, a do 
prenájmu garáž na Drieňovej, tel.č.: 
0910 920 946

Prenajmem 2-izbový zrekonštruova- 
ný byt 64 m² v historickom jadre Ban-
skej Štiavnice. Cena: 265 eur + energie. 
Parkovanie pred domom. 0907 302 262

Predám dom pri BŠ, 0903 271 161 
Predám stavebný pozemok v lukra- 

tívnej časti BŠ, tel.č.: 0905 418 616
Kúpim dom, pozemok v BŠ aj okolí,  

tel.č.: 0905 551 791
Predám 3-izbový byt v BŠ o rozlohe  

97m² aj so zariadením, kompletne pre-
robený. V byte kuchyňa na mieru, 2 x 
WC, balkón. K bytu patrí polo garáž. Byt 

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

Lacné autodiely, výfuky, tlmiče, spoj- 
ky, rozvody motorov, 0907 181 800

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

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

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

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

Predám Akordeon Delicia, 80 basov,  
7 registrov, 3 hlasové rady, kufor, re-
meň, cena dohodou, 0911 931 543

Vezmem do prenájmu alebo kúpim  
ornú pôdu do 0,10/m², v okolí BŠ, tel.č.: 
0908 531 348

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

Predám nábytok do spálne, tel.č.:  
0910 306 335

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

Inzercia Reality

Služby

Práca

sa nachádza v tichom, peknom prostre-
dí v oblasti Zigmund šachta. 67 000€, 
len vážny záujemca, 0905 210 436

Predám pozemok okr. BŠ – Počúva- 
dlo, 704m², cena 9 900 €, 0911 119 209

Predám chatu so záhradou v záhrad- 
kárskej oblasti, tel.č.: 0905 226 264

Predám 3-izbový byt pri ZŠ v Nitre  
na Petzvalovej ulici, 67 m2, 57 000,-€., 
tel.č.: 0904 565 751, 037/7734701


