
Do Banskej Štiavnice sa zišlo 
v dňoch 21.-24.6. 2012 vyše 600 
účastníkov 5. stretnutia banských 
miest a obcí Slovenska. Okrem zá-
stupcov slovenských banských 
miest a obci sa ho zúčastnili aj za-
hraniční hostia z Českej republiky, 
Poľska, Maďarska, Nemecka, Ruska 
a Rakúska. Podujatie sa začalo dňa 
21.6. stretnutím organizátorov so 
zahraničnými účastníkmi v Pivova-
re ERB. Druhý deň stretnutia sa za-
čal slávnostným odhalením pamät-
nej tabule na budove Kammerhofu, 
hlavného objektu Slovenského ban-
ského múzea. Tabuľu spoločne od-

halili PhDr. Jozef Labuda, CSc., 
riaditeľ múzea, a Ing. Jaroslav Mal-
chárek, CSc., predseda Združenia 
baníckych spolkov a cechov Slo-
venska. Potom nasledovali separát-
ne zasadnutia banských inštitúcií, 
predstavenstva Slovenskej banskej 
komory, ktoré viedol jeho podpred-
seda Ing. Ján Foltýn,  prezídia Slo-
venskej baníckej spoločnosti, ktoré 
viedol jeho tajomník Ing. Mikuláš 
Beránek a prezídia Združenia eu-
rópskych baníckych a hutníckych 
spolkov pod vedením  jeho prezi-
denta Arno Jägera z Nemecka. 

•3.str.

Štiavnické kultúrne leto 2012
Ponúkame vám prehľad kultúrnych podujatí v mesiaci júl 
v špeciálnej prílohe. 
 

Futbal
A mužstvo dospelých FK Sitno Banská Štiavnica 
postúpilo do 3.ligy.
 str.11
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InzercIa

so stavebnými úpravami  verej-
ných priestranstiev II. časti  ulice 
Akademická v Banskej Štiavnici sa 
začne v mesiaci júl 2012 po ukonče-
ní zdĺhavého procesu verejného ob-
starávania a uzatvorenia zmluvy o 
dielo. Uzatvorenie komunikácie na 
Ulici Akademická má za následok  
presmerovanie autobusových spo-
jov, ktoré prechádzali cez ulice Mie-
rová a Akademická do, alebo z mes-
ta (zastávka MÚ). Po rokovaniach so 
Slovenskou autobusovou dopravou 
bol vypracovaný nový cestovný po-
riadok. Z uvedenej zmeny spome-

niem najpodstatnejšie obmedzenia 
a zmeny, ku ktorým dochádza:

- Dočasne sa rušia autobusové za-
stávky na Ulici Mierová v obidvoch 
smeroch a na Ulici Akademická (za-
stávka Lesnícka škola)

- Dočasne sa rušia niektoré auto-
busové spoje, ktoré prechádzali za-
stávkami Špitálka, Štadión, VÚLH  
smerom do mesta a späť

- všetky autobusové linky, ktoré 
prechádzali z Križovatky a Drieňo-
vej smerom do mesta „popod  Kal-
váriu“ zastávkami VÚLH, Miero-

vá, Lesnícka škola, MÚ a späť, budú 
počnúc dňom 1.7.2012 t.j. nede-
ľa, prechádzať  novou trasou nasle-
dovne : 

-  Autobusový spoj, ktorý príde 
na Križovatku, bude pokračovať na 
sídlisko Drieňová. Odtiaľ zo sídliska 
Drieňová  nebude pokračovať smer 
„pod  Kalváriu“, ale sa vráti späť na 
Križovatku a pôjde smerom do mes-
ta (MÚ) cez zastávku OPP.

-Autobusové spoje budú okrem 
zastávky Drieňová zastavovať aj na 
zastávke pod sídliskom Drieňová.

- v opačnom smere pôjde spoj zo 
zastávky MÚ na Križovatku, odtiaľ 
na sídlisko Drieňová, vráti sa na Kri-
žovatku a  pôjde smerom, ako chodil 
aj pred zmenou (napr. Hontianske 
Nemce, Ilija, Vysoká, Dekýš)

- na zastávke OPP nebudú zasta-
vovať všetky spoje.

- Nové vývesky na autobusových 
zastávkach bude zabezpečovať SAD 
Zvolen a Žarnovica.

Zmeny budú platiť až do celko-
vého ukončenia rekonštrukcie Uli-
ce Akademická II. časť, čo je cca do 
15.11.2012. Dušan Vahlandt

pri rekonštrukcii Akademickej ulice od 1.7.2012

Zmeny v autobusovej doprave

Úspešné 5. stretnutie banských miest a obcí Slovenska
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Slávnostné odhalenie pamätnej tabule na budove Kammerhofu
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z programu
primátorky

pani primátorke Mgr. Nadež-
de Babiakovej

Vážená pani primátorka, 
som žiačkou 9. ročníka Špeciál-
nej základnej školy a chcem sa 
Vám touto cestou poďakovať 
za sponzorský príspevok, vďa-
ka ktorému sme sa aspoň vybra-
ní žiaci našej školy mohli zúčast-
niť výletu do zábavného centra 
Atlantis center v Leviciach. Veľ-
mi sa nám tam páčilo, hlavne 
velikánske mydlové bubliny, zá-
bavné zrkadlo, bicykel a vlastne 
všetko, čo sme stihli vyskúšať. 
Ďakujeme aj p. Ivaničovi a p. 
Triebušníkovi za bezpečný pre-
voz a ústretovosť.

Beáta Horváthová

Poďakovanie

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 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.
b/ Ceny za záchranu kultúr-
neho dedičstva a rozvoj mesta 
Banská 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 dedičstva 
v regióne mesta Banská Štiavnica 
a rozvoj mesta Banská Štiavnica.  
Podnet na udelenie ceny môže po-
dať ktorýkoľvek občan alebo inšti-
túcia SR.
c/ 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 2012 na Mestský 
úrad v Banskej Štiavnici, Radničné 
nám. 1, 969 24 Banská Štiavnica, 
msu@banskastiavnica.sk.  

O udelení čestného občianstva a 
cien mesta rozhoduje mestské za-
stupiteľstvo.

MsÚ

Výročné ceny mesta

Významné 
ocenenia pre 
naše mesto 

Minister hospodárstva SR 
Tomáš Malatinský udelil Mes-
tu Banská Štiavnica čestný od-
znak ministra hospodárstva SR 
„Za zachovanie tradícií“ pri prí-
ležitosti 5. stretnutia banských 
miest a obcí Slovenska, ktoré sa 
konalo v dňoch 21. - 24. júna v 
Banskej Štiavnici.

Pri rovnakej príležitosti bolo 
Mestu Banská Štiavnica udele-
né Združením baníckych spol-
kov a cechov Slovenska ČEST-
NÉ UZNANIE za uskutočnenie 
5. stretnutia banských miest 
a obcí Slovenskej republiky v 
roku 2012. 

red  

Dátum Názov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

1.07.2012 Ambulancia – MUDr. Daniela Burdová s.r.o.

5.07.2012 ADAMOVICOVA, s.r.o.

7.07.2012 Ambulancia – MUDr. Daniela Burdová s.r.o.

8.07.2012 MUDr. Kindernayová Dana

14.07.2012 MEDPROM, s.r.o.( MUDr. Vacval)

15.07.2012 MUDr. Luptáková Eva

21.07.2012 ADAMOVICOVA, s.r.o.

22.07.2012 MUDr. Ferjančiková Oľga

28.07.2012 MUDr. Gubricová Hana

29.07.2012 MUDr. Kindernayová Dana

Rozpis lekárskej služby 
prvej pomoci pre dospelých
Miesto výkonu LSPP: Bratská 
17, Banská Štiavnica

Čas vykonávania LSPP:
Soboty, nedele a sviatky 07,00 – 
07,00 hod nepretržite

Prevádzkovateľ: Nemocnice a 
polikliniky, n.o., Záhradnícka 46, 
Bratislava   

Zoznam poskytovateľov zdra-
votnej starostlivosti vykonávajú-
cich LSPP v mesiaci Júl 2012

Redakčná prestávka
Oznamujeme čitateľom Štiavnic-

kých novín, že od 2.7. do 27.7. bude 
mať redakcia ŠN redakčnú prestáv-
ku. Najbližšie číslo ŠN vyjde vo štvr-

tok 2.8. Prajeme Vám príjemné pre-
žitie letných prázdnin a veľa nových 
zážitkov z dovoleniek.

Mgr. Michal Kríž, šéfredaktor a 
redakčná rada ŠN

25.6.
Účasť na akademickej slávnosti 

pri príležitosti 75. výročia založe-
nia Slovenskej technickej univer-
zity v Bratislave. 

Pracovné rokovanie spojené s 
podpisom dodatkov k zmluvám 
týkajúcim sa projektu vybudova-
nia verejného osvetlenia na sídlis-
ku Drieňová. 

26.6. 
Redakčná rada VIO TV. 
Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia.      

27.6.
Účasť na záverečnom podujatí v 

rámci medzinárodného worksho-
pu k projektu EÚ ERASMUS In-
tenzívne programy „Multilaterál-
ne vzdelávanie a interdisciplinárny 
prístup  v Európskom kontexte”.  

Otvorenie lesnej cesty Kýzová.    
Zasadnutie Výboru pre otáz-

ky zamestnanosti pri Úrade prá-
ce, sociálnych vecí a rodiny Ban-
ská Štiavnica.  

28.6., 29.6.
Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia. 
Andrea Benediktyová

Priestupok proti verejnému 
poriadku 

Dňa 17.6.2012 o 01.50 hod. 
na základe požiadania OO PZ 
vykonala hliadka MsPo kon-
trolu na Povrazníku, kde leža-
la na zemi neznáma osoba. Po 
overení totožnosti bolo hliad-
kou MsPo zistené, že ide o Ľ.M. 
z Banskej Štiavnice. Priestupok 
bol riešený v zmysle priestup-
kového konania v blokovom 
konaní.

Asistencia 
Dňa 25.6.2012 o 00.10 hod. 

na základe požiadania  RZP  po-
skytla hliadka MsPo asistenciu 
pri prevoze do nemocnice R.K. 
z Banskej Štiavnice, ktorý bol 
pod vplyvom  omamných látok.  

Voľný pohyb psa 
Dňa 26.6.2012 o 10.00 hod. 

bolo na útvar MsPo oznáme-
né, že pred rodinným  domom 
na Ul. Vodárenská 5 v Banskej 
Štiavnici  sa zdržuje veľký pes. 
Hliadka MsPo zistila majite-
ľa psa A.L. z Banskej Štiavnice. 
Priestupok bol riešený v zmysle 
zákona o priestupkoch v bloko-
vom konaní.    

Jozef Mego, 
zástupca náčelníka MsPo  
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•1.str. Popoludňajší program sa za-
čal v Štátnom ústrednom banskom 
archíve vernisážou výstavy „Stopy 
baníckej minulosti miest a obcí Slo-
venska“, ktorú otvorila Mgr. Elena 
Kašiarová, riaditeľka archívu.  Od-
poludňajší program potom pokra-
čoval seminárom „Banská Štiav-
nica – história a súčasnosť“ pod 
gesciou SBM.  Večerný program vy-
plnil slávnostný šachtág, ktorého 
hlavnými funkcionármi boli Ing. 
Urbánek – prezídium, Ing. Rada 
– kontrárium, Mgr. Kružlic – kan-
tor, M.Šesták – fuchsmajor, A. Gre-
guss – pivný dispečer, Ing. Durbák 
– adlát, J. Osvald a Ľ. Kaník – dr-
žitelia ošliadra, nechýbal ani „skok 
cez kožu“, ktorý absolvovali JUDr. 
Dušan Lukačko, viceprimátor Ban-
skej Štiavnice a A. Jäger. Program 
druhého dňa stretnutia bol ukon-
čený veľkolepým ohňostrojom z 
parkoviska pri Novom zámku. Tre-
tí deň podujatia sa začal ekume-
nickou bohoslužbou v kostole sv. 
Kataríny a pokračoval prijatím zá-
stupcov baníckych spolkov a hostí 
primátorkou B. Štiavnice na Rad-
nici. Nasledoval veľkolepý sprie-
vod účastníkov stretnutia, ktorý 
sformovala Ing. Dalma Štepáneko-
vá, nechýbal v ňon ani pán Dušan 
Čaplovič, minister školstva SR, ďal-
ší čestní hostia a plejáda zástupcov 
44 baníckych a hutníckych spol-
kov a cechov zo Slovenska a zahra-
ničia. Sprievod prešiel historickým 
jadrom mesta a bol ukončený v Am-

fiteátri pod Novým zámkom, kde 
sa následne uskutočnilo slávnostné 
otvorenie podujatia, ktoré mode-
roval Mgr. Peter Danáš. Po štátnej 
a baníckej hymne „Banícky stav“ v 
podaní Spevokolu Štiavničan a prí-
hovore primátorky Banskej Štiav-
nice sa účastníkom prihovoril 
minister školstva SR, po ňom na-
sledovalo odovzdanie putovnej zá-
stavy Združenia baníckych spolkov 
a cechov Slovenska, ktorú odovzdal 
viceprimátor Rožňavy, mesta, v 
ktorom sa v roku 2011 uskutočnilo 
4. stretnutie, predsedovi združenia, 
ten ju následne odovzdal primátor-
ke Banskej Štiavnice do ročnej opa-
tery. Potom nasledovalo odovzdá-
vanie čestných odznakov ministra 
hospodárstva SR „Za zachovanie 
tradícií“, vyznamenania odovzdal 
Ing. Petrovič, medzi 25 domácimi 
a zahraničnými ocenenými boli aj 
traja Štiavničania, Ing. Erik Som-
bathy, Milan Šesták a Ján Novot-
ný, ocenenia boli udelené aj Mestu 
Banská Štiavnica a spevokolu Štiav-
ničan.  Oceňovali aj zahraničné 
subjekty, Nadácia Georgia Agricolu 
ocenila striebornou pamätnou pla-
ketou aj tri osoby z Banskej Štiavni-
ce, Ing. Kaňu, Dr. Augustína a Ing. 
Ladislava Sombathyho  a Hornicko-
historický spolek v Stříbre ocenil 
pamätnou medailou „Františka Ja-
reše“ Ing. Kaňu, Ing. Durbáka a Ing. 
Jozefa Karabellyho. Ďalším bodom 
programu bol slávnostný ”krst" sve-
toznámej vysokoškolskej učebnice 

Krištofa Traugotta Deliusa „Úvod 
do baníckeho umenia“ z roku 1773 
v českom preklade RNDr. Jaroslava 
Hlávku. "Krst" 8 exemplárov knihy 
vykonali pán minister školstva za 
Slovenskú republiku a Ing. Jaroslav 
Jiskra za Českú republiku pokle-
pom každého výtlačku baníckym 
fokošom. Potom už nasledovalo 
slávnostné dekorovanie 44 zástav 
pamätnými stuhami stretnutia, 
ktoré vykonal JUDr. Dušan Lukač-
ko, viceprimátor Banskej Štiavni-
ce. V závere pozval Ing. Ján Jaku-
bov, námestník primátora Košíc, 
všetkých na 6. stretnutie, ktoré sa 
uskutoční v roku 2013 v Košiciach 
v rámci 15. európskeho banícke-
ho a hutníckeho dňa. Za vydarené 
podujatie patrí osobitné poďakova-
nie Mestu Banská Štiavnica, baníc-
kemu spolku, Slovenskému banské-
mu múzeu, Štátnemu ústrednému 
banskému archívu, Slovenskej ban-
skej, s.r.o., Hodruša – Hámre, Mú-
zeu vo Sv. Antone, spoločnosti 
PYRA, s.r.o., Bratislava, Pivovaru 
ERB, KAMI – Ing. Karabelly, ELGE-
O-TRADING, s.r.o., Pezinok, ako aj 
ďalším nemenovaným subjektom 
a jednotlivcom, ktorí akýmkoľvek 
spôsobom prispeli k jeho zdarné-
mu priebehu. Za finančnú podpo-
ru patrí poďakovanie Ministerstvu 
hospodárstva Slovenskej republiky, 
Slovenskej banskej komore a Mestu 
Banská Štiavnica.

Ing. Milan Durbák 

Úspešné 5. stretnutie banských 
miest a obcí Slovenska

V sobotu 14. júla sa od 10.00 
hod. na Námestí sv. Trojice 
uskutoční ďalší ročník podujatia 
Štiavnický živý šach.  Aj v 
tomto roku čaká na návštev-
níkov bohatý program, ktorý 
vyvrcholí šachovou partiou 
hranou naslepo so živými 
figúrkami.

Jednou z najvýznamnejších 
zmien, ktorú bude mať tohtoroč-
né podujatie, bude orientácia na 
tému stredoveku – pre mnohých 
obdobie temna, pre iných obdo-
bie, v ktorom sa kládli základy mo-
dernej spoločnosti (napr. v oblasti 

vzdelania, obchodu, rozvoja miest 
a pod.). V programe nebude chýbať 
historický sprievod, šerm, remesel-
ný trh, žonglovanie, ale aj upaľova-
nie, templári, stredoveká hudba, 
hry pre deti a ďalšie prekvapenia.

V nočnej šachovej partii so za-
čiatkom o 21.00 hod. sa predstavia 
bývalý juniorský majster Európy a 
najlepší maďarský šachista Zoltán 
Almási a ďalší člen užšej svetovej 
špičky – Sergej Movsesian, v súčas-
nosti reprezentujúci Arménsko.

Podrobné informácie o poduja-
tí nájdete na plagátoch a www.ban-
skastiavnica.sk.

Aj v tejto súvislosti by sme aj 

týmto spôsobom radi požiada-
li obyvateľov a návštevníkov o str-
penie nutných dopravných a iných 
obmedzení, ktoré každoročne súvi-
sia s podujatím. Prvé obmedzenia 
na Námestí sv. Trojice nastanú už 
vo štvrtok 12.7., v sobotu od sko-
rých ranných hodín nebude možné 
námestím prechádzať ani parko-
vať. Pre organizátorov je veľkou po-
mocou dodržiavanie týchto poky-
nov, pretože len prázdne námestie 
umožní vybudovať správnu histo-
rickú atmosféru, ktorá k podujatiu 
tohto typu neodmysliteľne patrí.

Ing. Rastislav Marko

Štiavnický živý šach v znamení stredoveku

Krádež
Dňa 20.06.2012 poverený prí-

slušník OO PZ Banská Štiavnica 
začal trestné stíhanie a súčasne 
vzniesol obvinenie osobe J.F., za 
prečin krádeže v súbehu s preči-
nom porušovanie domovej slo-
body, nakoľko dňa 08.06.2012 o 
13:30 hod. vykonal  krádež vlá-
maním do rekreačnej chaty na 
Ul. Roľníckej v Banskej Štiavni-
ci, odkiaľ odcudzil rôzne autosú-
čiastky, čím spôsobil škodu ma-
jiteľovi vo výške 755,- eur.

Požívanie alkoholických ná-
pojov

Dňa 20.06.2012 poverený 
príslušník OO PZ Banská Štiav-
nica začal trestné stíhanie a sú-
časne vzniesol obvinenie oso-
be M.T. za prečin ohrozenia pod 
vplyvom návykovej látky, nakoľ-
ko dňa 19.06.2012 o 23:09 hod. 
viedol v Banskej Štiavnici vo-
zidlo, kde bol zastavený a kon-
trolovaný hliadkou OO PZ Ban-
ská Štiavnica. Pri kontrole bol 
podrobený dychovej skúške na 
alkohol s výsledkom 0,53 mg/l.

Krádež 
Dňa 25.06.2012 poverený 

príslušník OO PZ Banská Štiav-
nica začal trestné stíhanie a sú-
časne vzniesol obvinenie osobe 
M.H. za prečin krádeže, nakoľ-
ko menovaný dňa 22.06.2012 o 
11:45 hod. odcudzil v predajni 
Coop Jednota 1 liter alkoholu aj 
napriek tomu, že bol za obdob-
ný skutok v posledných dvanás-
tich mesiacoch potrestaný.

kpt. Mgr. Vladimír Fábry
riaditeľ OO PZ BŠ

Čriepky
Veľký euroval

Už sú v kaši,
všetci Gréci,
spolu s nimi
sme tam všetci.

„Čo sa za mlada naučíš, v sta-
robe ti to už nebude treba.“

Ján Petrík, najst.
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V pondelok 25. júna 2012 
sa konalo ďalšie významné 
podujatie  na vysokoškolskej 
akademickej pôde, ktoré malo 
spojenie s Banskou Štiavnicou. 
V Bratislave v aule Stavebnej 
fakulty sa uskutočnila akade-
mická slávnosť  pri príležitosti 
75. výročia založenia Sloven-
skej technickej univerzity 
(STU) a 250. výročia univer-
zitného technického vzdelá-
vania. 

Slávnostný prejav predniesol 
rektor univerzity prof. Ing. Ro-
bert Redhammer, PhD., ktorý na 
úvod privítal  hostí. Hneď potom 
značnú časť prejavu venoval Ban-
skej Štiavnici, aj v kontexte to-
horočného 250. výročia prijatia 
rozhodnutia o založení slávnej  
Baníckej akadémie.   Bolo vyjad-
rené odhodlanie pokračovať ďalej 
vo zveľaďovaní týchto tradícií. 

Na slávnostnom podujatí sa 
zúčastnilo veľa zahraničných a 
domácich hostí, medzi ktorými 
jedným z najčestnejších bola pri-
mátorka nášho historického mes-
ta Mgr. Nadežda Babiaková, o 
čom svedčí aj to, že bola pocte-
ná predniesť pozdravný príhovor 
len ako jedna zo šiestich hostí.  
Vo svojom príhovore sa poďako-
vala za aktivity jubilantky v udr-
žiavaní  a rozvíjaní štiavnických 
tradícií. V našom historickom 

meste už niekoľko rokov existu-
je detašované pracovisko Fakulty 
architektúry STU a mesto Banská 
Štiavnica univerzite udelilo čest-
né uznanie za spoluprácu, podpo-
ru a zachovávanie tradícií Baníc-
kej akadémie v Banskej Štiavnici.  
Siedmim hosťom rektor STU ude-
lil pri príležitosti tohto jubilea   
ocenenie „List stromu poznania“. 
Medzi nimi bola aj primátorka 
nášho mesta. 

PhDr. Miron Breznoščák

Významné výročia - 75, ale aj 250

V dňoch 22. – 24.6. 2012 sa v 
partnerskom slovinskom meste 
Ptuj uskutočnil desiaty ročník 
podujatia Ptujske grajske igre. 
Keďže v tomto roku si zhodou 
okolností pripomíname aj 
desiate výročie partnerstva 
medzi Banskou Štiavnicou a 
Ptujom, pozvanie na festival a 
zaradenie ako hlavnej atrakcie 
sa dočkal Štiavnický živý šach, 
čo sa nakoniec ukázalo ako 
správna voľba organizátorov.

Po osemhodinovej ceste sa partia 
takmer 40 dobrovoľníkov a organi-
zátorov z Banskej Štiavnice a Prie-
vidze dostala do malebného Slovin-
ska v dobrej nálade, ktorú umožnilo 
aj cestovanie v pohodlnom autobu-
se FC Barcelona spoločnosti Soren.   
Kým prvý večer bol skôr oddycho-
vý, sobota bola pracovná. Najprv sa 
naša skupina presunula do centra 
mesta, kde sa zúčastnila sprievodu 
účinkujúcich vedúceho až k miest-
nemu hradu. Mierny oddych zabez-
pečil obed na príjemnom stredove-
kom trhu v atraktívnom prostredí 
podhradia. Po ňom nasledoval od-
chod na ubytovňu a generálka pred 
večerným predstavením. To sa za-
čalo o 21.00 hod. najprv pozvoľne, 

no s pribúdajúcimi súbojmi s na-
rastajúcim potleskom a nadšením 
divákov. Na šachovnici doslova lie-
tali iskry, figúrky „umierali“ rôzny-
mi spôsobmi a napätie rástlo do po-
slednej chvíle. Na konci nasledoval 
potlesk prítomných divákov, no po-
tešujúce boli najmä slová organizá-
torov na nasledujúci deň.  Tí označi-
li Štiavnický živý šach za najlepšie, 
čo podujatie Ptujske grajske igre po-
čas svojej histórie zažilo. Rovnako 
potvrdili, že téma vystúpenia živé-
ho šachu dominovala medzi ľuďmi  
z Ptuja i zahraničnými hosťami celý 
večer i nasledujúce dopoludnie. Če-
rešničkou na torte bol e-mail, ktorý 
nám dorazil v pondelok po poduja-
tí z Rakúska: „Vážený pán Marko, 
som prezidentom rakúskeho stre-
dovekého klubu „Bluot zi Bluoda“ a 
minulý víkend sme sa zúčastnili his-
torického jarmoku v Ptuji. V sobotu 
večer sme mali veľkú radosť z mož-
nosti vidieť predstavenie živého ša-
chu v podaní vášho mladého tímu. 
Týmto spôsobom by som chcel sňať 
môj klobúk pred vynikajúcim a na-
pínavým predstavením. Okrem 
skutočne dobre zorganizovanej di-
vadelnej šou boli súboje výnimočne 
dobre natrénované a na moje veľké 
prekvapenie plné „skutočných“ šer-

miarskych bojových techník. Celá 
šou bol zábavná, všetci sme pri 
nej ostali bez slova... Dúfam, že 
budem mať príležitosť vidieť živý 
šach znovu, možno navštívim váš 
festival.“

Touto cestou by sme sa chceli 
poďakovať všetkým ľuďom, ktorí 
tvrdo pracovali na tom, aby vystú-
penie dopadlo úspešne: primátor-
ke mesta za podporu a vyslanie na 
podujatie; dobrovoľníkom z Ban-
skej Štiavnice a Prievidze, tréne-
rovi skupiny Kamilovi Fojtíkovi, 
šachistom Timotejovi Hudecovi a 
Norbertovi Píšovi, ktorí úspešne 
zvládli pozície Hikaru Nakamuru a 
Sergeja Movsesiana, Milanovi Ma-
rošovi ml., rodičom detí, ktorí im 
umožnili rozvíjať vo svojom voľ-
nom čase pozitívne aktivity a zá-
roveň im umožnili vycestovať do 
zahraničia (najmladší účastník z 
Banskej Štiavnice mal 13 rokov), 
Marekovi Lešičkovi a spoločnos-
ti Soren za pohodlnú a bezpeč-
nú prepravu, všetkým tým, ktorí 
umožnili vystúpenie v Slovinsku a 
na ktorých sme nožno pozabudli. 

Za MsÚ, oddelenie KŠaMK
Ing. Rastislav MARKO

Štiavnický živý šach úspešný v zahraničí
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Akademická slávnosť v aule Stavebnej fakulty STU v Bratislave 

Poďakovanie 
primátorky 
mesta 

Dovoľte mi čo najsrdečnejšie sa 
poďakovať mnohočlennému orga-
nizačnému kolektívu, ktorý sa po-
dieľal na organizácii podujatia: 5. 
stretnutie banských miest a obcí 
Slovenska. 

Moje poďakovanie patrí naj-
mä: Banskoštiavnicko-hodruš-
skému baníckemu spolku a jeho 
predsedovi Ing. Richardovi Kaňo-
vi, PhDr. Jozefovi Labudovi, CSc., 
riaditeľovi Slovenského banského 
múzea a jeho pracovníkom, Ing. 
Dalme Štepánekovej, hlavnej or-
ganizátorke historického sprie-
vodu, riaditeľke Mgr. Elene Ka-
šiarovej a pracovníkom Štátneho 
ústredného banského archívu, 
riaditeľom stredných škôl v meste 
Banská Štiavnica, Hlavnému ban-
skému úradu a predsedovi JUDr. 
Ing. Petrovi Kúkelčíkovi, pracov-
níkom Mestského úradu, Infor-
mačného centra, pracovníkom na 
úseku aktivačných služieb a Mgr. 
Petrovi Danášovi. 

Zvlášť si zaslúžia moje poďako-
vanie všetci účastníci historického 
sprievodu, Spevokol Štiavničan, 
detský hudobno – dramatický sú-
bor Permoník z MŠ 1. mája, rodi-
čia a učitelia z MŠ 1. mája, dycho-
vá hudba Sitňanka, sokoliari zo 
Strednej odbornej školy lesníc-
kej a všetci tí, ktorí vytvorili svo-
jou účasťou na tomto jedinečnom 
podujatí nezabudnuteľnú atmo-
sféru pre domácich aj zahranič-
ných návštevníkov. 

Ďakujem všetkým sponzorom, 
ktorí nám podali pomocnú ruku, 
a tak prispeli k zdarnému priebe-
hu podujatia. 

Mgr. Nadežda Babiaková 
primátorka mesta 

Epigram Nade 
Kvakovej
Vzory

To kresťanské Slovensko 
históriou dýcha, 
preto sú Farma a Paradise 
pre nás vzor a pýcha.

Myšlienka dňa
„Naša Zem nám dala život, 

zato my ju pomaly ale isto pri-
bližujeme k záhube.“

Michal Boháč 
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Mestský úrad oznamuje 
záujemcom o pridelenie bytu v 
novostavbách na sídl. Drieňová, 
že dňa 26.6.2012 nadobudol 
právoplatnosť Dodatok č. 
1 k Všeobecne záväznému 
nariadeniu Mesta Banská 
Štiavnica č. 7/2007 o prideľovaní 
a hospodárení s nájomnými 
bytmi vo vlastníctve mesta, 
ktorý upravuje podmienky pre 
pridelenie nových bytov na 
sídl. Drieňová na Ul. MUDr. Jána 
Straku č. 20 a 21.

Záujemcovia o pridelenie nové-
ho bytu na Drieňovej si musia po-
dať osobitnú žiadosť o pridelenie 
bytu. K žiadosti je potrebné dolo-
žiť: hodnoverné doklady o preuká-
zaní všetkých príjmov za rok 2011 
všetkých členov spoločnej domác-
nosti, t.j. tých osôb, ktoré budú bý-
vať v novom byte; čestné vyhlásenie 
o tom, že žiadateľ k svojej žiados-
ti predložil potvrdenie o všetkých 
príjmoch všetkých členov domác-
nosti, že žiadateľ ani ostatní čle-
novia spoločnej domácnosti nema-
jú po lehote splatnosti záväzky voči 
mestu B. Štiavnica a organizáciám 
zriadeným Mestom a že žiadateľ a 
ani žiadny člen spoločnej domác-
nosti nie je vlastníkom iného bytu, 
alebo rodinného domu.

Podmienky pre pridelenie bytu:
1. Do zoznamu žiadateľov môže 

byť zapísaná oprávnená fyzická 
osoba - žiadateľ, ktorý spĺňa pod-
mienky pre poskytovanie sociálne-
ho bývania v súlade s § 22 zákona 
NR SR č. 443/2010 Z. z. o dotáciách 
na rozvoj bývania a o sociálnom bý-
vaní.

2. Oprávnenou fyzickou osobou 
podľa odseku 1 je

a) osoba žijúca v domácnosti s 
mesačným príjmom domácnosti 
najviac vo výške 

 trojnásobku životného minima,
b) osoba žijúca v domácnosti s 

mesačným príjmom domácnosti 
najviac vo výške štvornásobku ži-
votného minima, ak

 1. členom tejto domácnosti je 
osoba s ťažkým zdravotným postih-
nutím,

2. ide o domácnosť osamelého 
rodiča s nezaopatreným dieťaťom,

3. aspoň jeden z členov tejto do-
mácnosti zabezpečuje zdravotníc-

ku, starostlivosť, vzdelávanie, kul-
túru alebo ochranu obyvateľov obce 
na základe riadnej pracovnej zmlu-
vy, po doložení písomného a zdô-
vodneného odporučenia zamestná-
vateľa

 c) osoba, ktorej zanikla ústavná 
starostlivosť, náhradná osobná sta-
rostlivosť, pestúnska starostlivosť 
alebo osobitná starostlivosť poruč-
níka podľa osobitného predpisu, ak 
táto osoba nepresiahla vek 30 ro-
kov,

 d) osoba žijúca v domácnosti, 
ktorej sa poskytuje bytová náhra-
da za byt vydaný podľa osobitného 
predpisu.

3. Pri zisťovaní príjmov podľa od-
seku 2 sa postupuje podľa § 3 záko-
na NR SR č. 601/2003 Z. z. o život-
nom minime a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskor-
ších predpisov. Mesačný príjem 
sa vypočíta z príjmu za kalendár-
ny rok predchádzajúci roku, v kto-
rom vznikol nájom bytu, ako podiel 
tohto príjmu a príslušného počtu 
mesiacov, počas ktorých sa príjem 
poberal.

4. Životné minimum domácnos-
ti sa vypočíta zo súm životného mi-
nima členov domácnosti platných 
k 31. decembru kalendárneho roka 
predchádzajúceho roku, v ktorom 
vznikol nájom bytu.

5. Podmienky podľa odseku 2 sa 
posudzujú pri uzavieraní nájomnej 
zmluvy a na zmeny podmienok po-
čas platnosti nájomnej zmluvy sa 
neprihliada. 

6. Osoba zapísaná do zoznamu 
žiadateľov ( ďalej len žiadateľ) o 
pridelenie nájomného bytu, okrem 

žiadateľov podľa odseku 2 písm. b) 
odst. 3, musí ďalej spĺňať nasledov-
né kritériá stanovené týmto dodat-
kom:

a) žiadateľ, alebo aspoň jeden 
člen spoločnej domácnosti žiada-
teľa, musí mať v Meste Banská 
Štiavnica trvalý pobyt najmenej od 
1.1.2011 

b) žiadateľ, ani žiadny iný člen 
spoločnej domácnosti žiadateľa ne-
smie byť na území mesta Banská 
Štiavnica vlastníkom bytu, rodin-
ného domu, alebo inej nehnuteľ-
nosti vhodnej na bývanie. 

c) mesačný príjem domácnosti 
žiadateľa musí dosiahnuť výšku ži-
votného minima + 150 €. 

Dodatok č. 1 k VZN 7/2007 v úpl-
nom znení je zverejnený na interne-
tovej stránke Mesta Banská Štiavni-
ca www.banskastiavnica.sk v časti 
občan/samospráva mesta/nariade-
nia mesta pod položkou 2007/7 - 
Dodatok č. 1 účinný od 26.6.2012, 
alebo doň môžu občania nahliadnuť 
na Mestskom úrade odd. právnom a 
správy majetku, alebo v Klientskom 
centre pre občana. 

Na uvedených kontaktných 
miestach si občania môžu tiež vy-
zdvihnúť potrebné tlačivá k žiados-
ti o pridelenie bytu. Tlačivá sú zve-
rejnené aj na internetovej stránke 
Mesta v časti občan/Dokumenty a 
tlačivá/tlačivá.

 
Bližšie informácie vám poskytne-

me na MsÚ, odd. právnom a správy 
majetku, alebo na č. tel. 6949637, 
e-mail: olga.nigriniova@banskas-
tiavnica.sk

MsÚ 

aktualIty

Štiavnické noviny
anketa

Aké máte prázdninovo-dovo-
lenkové  plány?

Dovolenka s rodičmi, festivaly, 
brigáda, a chcel by som si konečne 
zohnať  dievča (smiech).         H.P.

Hrať sa s mojou dvojročnou 
vnučkou, užiť si jej prítomnosť,  
kúpkať sa s ňou v bazéniku, za-
várať čučoriedky.                   A.Č.

Chceli by sme ísť splavovať 
Dunaj, proste si len tak oddých-
nuť.                                           K.U.

Budem sa venovať  tomu, čo 
mám naozaj rád, histórii a  so-
koliarstvu. Vybavujem  si brigá-
du na Bojnickom zámku.       I.D.

Túžim spoznávať Egypt a  se-
vernú Afriku.                         M.N.

Šport, najmä futbal, dovolen-
ka s rodičmi v Bulharsku, stano-
vačky s partiou, ak sa mi pošťas-
tí nejaká brigáda.                    J.Z.

Už niekoľko rokov si plánujem 
dovolenku na bicykli naprieč Slo-
venskom. Hádam sa mi  konečne 
podarí splniť si tento sen.      D.B.

Ja budem dovolenkovať doma, 
pri našich jazerách. Nemám 
chuť nikam cestovať, keď je tu 
tak krásne.                          A.U.

Za odpovede ďakuje 
Janka Bernáthová

Materské školy 
počas letných 
prázdnin

V čase letných prázdnin 2012, 
budú materské školy v zriaďova-
teľskej pôsobnosti Mesta Banská 
Štiavnica otvorené nasledovne:

Júl 2012: MŠ 1.mája č.4 /Kri-
žovatka/ ms@magiccomp.sk; 
6911161 a MŠ Mierová č.2 /Pod 
Kalváriou/ msmierova@ctr.sk; 
6911551

August 2012: MŠ Bratská č.9 
/sídlisko Drieňová/ msbratska@
centrum.sk; 6911577

Rodičia, ktorí majú záujem vy-
užiť služby MŠ počas prázdnin,  
nahlásia svoje deti priamo v ma-
terskej škole podľa rozpisu.

Ilustračné foto

Oznam pre záujemcov o pridelenie 
bytu na sídlisku Drieňová
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Pri svojej práci súbor spolu-
pracuje s Banskoštiavnicko-hod-
rušským baníckym spolkom, s 
Mestom Banská Štiavnica, spe-
vokolom Štiavničan, Základnou 
umeleckou školou, ale aj s inými 
významnými spolkami a záujmo-
vými organizáciami (napríklad so 
spolkom slovenských žien Živena, 
s Centrom voľného času, so Zvä-
zom telesne postihnutých). Me-
novite sa najaktívnejšie o spolu-
prácu a podporu pri jeho činnosti 
zasadili: p. Ing. Dalma Štepáneko-
vá, p. Ing. Milan Durbák, p. Janka 
Bernáthová, p. Zuzana Patkošová, 
p. Mgr. Irena Chovanová, p. Jola-
na Šamová, p. Jana Machilová, p. 
Anton Greguss, p. Anna Peťková. 
Tým všetkým patrí vďaka. Samo-
zrejme, patrí i všetkým ostatným, 
ktorí akýmkoľvek spôsobom  pod-
porili činnosť detského súboru, 
i rodičom detí, ktorí cez víkendy 
a v popoludňajších hodinách boli 
ochotní zúčastňovať sa a pomôcť s 
organizáciou vystúpení.

A čo dodať na záver? Odchá-
dzajú deti, s ktorými súbor začí-
nal, keď mali 4 roky a ktoré dva 

roky profiloval k poznaniu a po-
chopeniu baníckej tradície – odka-
zu otcov a dedov. Ostáva nám dú-
fať, že súbor i v novom školskom 
roku, omladený a doplnený,  bude 
pokračovať vo svojej činnosti mi-
nimálne tak úspešne ako dote-
raz. A tiež dúfať, že základ, ktorý 
naše deti získali v materskej ško-
le budú aj v ďalšom živote rozví-
jať, či už cez školu a jej pedagó-
gov, prostredníctvom ZUŠ, alebo 
prosto doma, vo svojich rodinách. 
A tým prispejú aj v budúcnosti k 
uchovaniu a propagácii hodnôt 
tradičnej miestnej kultúry. 

Koniec školského roka teda pri-
náša rozlúčku. S kamarátmi, s pani 
učiteľkami, so škôlkou. S tými pr-
vými to snáď nebude také bolest-
né, veď mnohí budú pokračovať 
ďalej na novom mieste – v škole. 
Za pani učiteľkami bude iste veľmi 
ľúto, no kedy – tedy sa predsa len 
stretneme na ulici, porozprávame, 
no a idú prázdniny – najlepší liek 
na zabúdanie. No a čo škôlka? Tu 
je to takmer pre všetkých defini-
tívne – snáď len jeden z mnohých 
sa do nej vráti po rokoch ako za-

mestnanec, tí ostatní, najskôr ako 
rodičia svojich detí. Tak ako tak, 
bude to rozlúčka veselá, no a ako 
správni herci, samozrejme sa roz-
lúčia na javisku. Na doskách KASS 
– u, so svojím pásmom „Ako sa 
„študent“ žiačik do školy pobe-
rau“. 

Krátky medailón vedúcich det-
ského hudobno – dramatického 
súboru „Permoník“:

Alena Surovcová pracuje v ma-
terskej škole 40 rokov, v rámci 
činnosti súboru sa venuje tvorbe 
scenárov, vyučuje deti hovorené 
slovo a dramatickú časť vystúpe-
ní, spolupodieľa sa na návrhoch a 
realizácii kostýmov.

Gabriela Luptáková pracuje v 
materskej škole 35 rokov, venuje 
sa predovšetkým hudobnej pro-
dukcii a nácviku piesní. 

Bc. Blanka Konopková pracuje 
v materskej škole 33 rokov, v sú-
bore spolupracuje na tvorbe sce-
nárov, venuje sa dramatizáciám a 
vyučuje krokové variácie. Zároveň 
zabezpečuje administratívu spoje-
nú s vedením súboru. 

Daniel Harvan

„Permoník“ -  úspešný projekt na podporu 
a propagáciu tradičnej kultúry a zvykov(2.časť)

Poďakovanie
Dňa 22.6.2012 usporiadalo 

Informačné centrum mladých 
BS banícke animačno-vzdelá-
vacie aktivity pri príležitosti 
5.stretnutia banských miest a 
obcí v Banskej Štiavnici. Hlav-
ným cieľom našej činnosti bolo 
priblížiť deťom a žiakom spôsob 
života baníkov a tradíciu baníc-
tva ako v Banskej Štiavnici, tak 
na Slovensku všeobecne. Touto 
cestou by sme sa chceli poďako-
vať všetkým zúčastneným ško-
lám a škôlkam, pani učiteľkám 
a všetkým žiačikom.

Veľká vďaka patrí aj všetkým, 
ktorí nám pomáhali pri realizá-
cii tohto podujatia: p. Luptáko-
vi za požičanie priestorov, ko-
lektívu Červeného kríža, Peťovi 
Ivaškovi, Emedu Slovakia, vede-
niu SPŠ S. Mikovíniho za dobro-
voľníkov, konkrétne Tibora Ča-
vojského, Jána Hrdého, Pavla 
Sliackeho, Tatianu Tomengo-
vú, Martinu Coplákovú, Mar-
cela Kšenzuláka, Lauru Kop-
nickú, Luciu Janáčovú, Martina 
Bálika, Dominiku Janovičovú 
a Radku Trokšiarovú. Rovnako 
ďakujeme Olinke Klakovej, Lyd-
ke Blahútovej, Marošovi Blahú-
tovi a Antonovi Bendisovi.

Katarína Tatárová

Pozvánka

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

Časový rozpis: 
14:30 – Otvorenie 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 Štiavni-
ca, tel.č.: 0907 647 362, e-mail: 
matis222@azet.sk. 

Organizátori

20. júna v budove Kammerhofu 
Bártovci predstavili Štiavničanom 
ďalšiu knihu vydavateľstva AB ART 
press pod názvom Banská Štiav-
nica – čarovné mesto. Je to už 11. 
publikácia venovaná nášmu mes-
tu, zakaždým iná, zakaždým prí-
ťažlivá. Tento raz v knihe prevažu-
jú fotografie Vlada Bartu ml. Banská 
Štiavnica má nesmierne veľa tvárí – 
rozžiarenú za horúceho slnečného 
leta, tajomnú a zádumčivú v jesen-
ných hmlách, panensky zahalenú do 
kvitnúcej jarnej prírody, trblietavú v 
bielučkom snehovom šate. A mení 
svoju podobu niekoľko ráz za deň, 
podľa toho, ako na ňu dopadajú tie-
ne. Citlivé oko fotografa vie zachy-
tiť ten správny moment, keď treba 
stlačiť spúšť. A tak môžeme obdivo-
vať pestrofarebnú dúhu nad Richna-
vou, oblaky, sfarbené dočervena nad 
siluetou nočnej Radnice, rozkvitnu-
té záružlie na brehu Rozgrundu, 
pestrofarebné lístie antolského par-
ku. Takýchto obrazov s hrou svetiel 
a farieb, ktoré smelo môžeme na-

zvať umeleckými, je v knihe neúre-
kom. Autori majú nevšedný cit aj 
pre detail – vitráž na Kostole sv. Ka-
taríny, kovanie na lampách verejné-
ho osvetlenia, bucľatého anjelika na 
Mariánskom súsoší, kladivko a že-
liezko na vežičke Klopačky. 

 Túto čarovnú knihu vyprevadili 
do života PhDr. Jozef Labuda, ria-
diteľ Slovenského banského mú-
zea, a Mgr. Michal Kríž, šéfredak-
tor Štiavnických novín, lupienkami 
ruží. Vzápätí ňou odmenili víťazov 
súťaže ŠN. Autori pripravili darče-
ky - knihy vydavateľstva AB ART 

press – aj pre vyžrebovaných víťazov 
tomboly. Podujatie spestrila príjem-
nými melódiami harmonikárka p. 
Eva Mária Považanová. Programom 
sprevádzali osvedčení moderátori 
Renáta Taligová a Arpád Pál. Na zá-
ver tradičná autogramiáda.

 Tí, čo máte záujem o túto pek-
nú publikáciu, môžete si ju kúpiť v 
štiavnickom kníhkupectve, v obcho-
díku p. Ladzianskeho a v expozíci-
ách Slovenského banského múzea. 
Bude ozdobou vašej knižnice, prí-
padne vhodným darčekom pre naj-
bližších a priateľov. Nora Bujnová

Čarovná publikácia o našom meste

Vladimír Bárta a Vlado Barta pri autogramiáde knihy 
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Oznam
Technické služby, m.p., oznamu-

jú, že Zberňa bielizne a šatstva je 
presťahovaná z Ul. Mládežnícka na 
Ul. Dolná 2 (bývalá budova OPP). 
Otváracie hodiny: PO, ST, PI: 8:00 – 
16:00, obedňajšia prestávka 12:00 
– 12:30.

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

Voľné priestory
Súkromná hotelová akadémia 

prenajme dočasne voľné priestory 
vhodné na kancelárske účely, mož-
nosť stravovania priamo v objekte 
školy.

Voľné miesto
Vedenie Súkromnej hotelovej 

akadémie vypisuje voľné miesto na 
pozíciu učiteľ/ka odborných pred-
metov - technológia prípravy pokr-
mov.

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 členov, 
ktorí sa prihlásili na 7-dňový rekon-
dičný pobyt do Turčianskych Teplíc, 
že sumu 52,50,-€ je potrebné uhra-
diť do 30.6.2012 u p. Peťkovej.    

Ivan Madara

Pravidelné stretnutie baníkov
Dňa  29.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

Poďakovanie
Touto cestou sa chceme na záver 

sezóny v mestskej plavárni poďako-
vať p. upratovačkám, p. pokladníč-
kam, pánovi, ktorý sa stará o vodu v 
bazéne, za ich prácu a prajeme veľa 
úspechov do budúcej sezóny.

Spokojní návštevníci plavárne

oznamy, pozvánky
spomienky

oznamy

Spomienka
„Dotĺklo srdce láskavé, 

utíchol milo-
vaný hlas. Po-
klesli praco-
vité ruky, čo 
životom pev-
ne viedli nás. 
Odišiel člo-
vek milovaný, s dušou ne-
všedných krás ktorého sme 
tak milovali, a ktorý miloval 
nás.“ 

Dňa 28.6.2012 uplynul 1 
rok, čo nás navždy tragicky 
opustil náš milovaný man-
žel, otec a starý otec Šte-
fan Košarník. Tí, ktorí ste 
ho poznali, venujte mu, pro-
sím, spolu s nami tichú spo-
mienku.

Poďakova-
nie 

Dotĺklo srd-
ce, ktoré sme 
tak milova-
li, klesli ruky, 
čo pre nás 
pracovali, zhasli oči, stíchol 
hlas, ďakujeme za všetkých 
nás. Úprimné poďakovanie 
všetkým príbuzným, priate-
ľom a známym, ktorí sa pri-
šli rozlúčiť na poslednej ces-
te so Zuzanou Tichou, ktorá 
nás opustila vo veku 94 ro-
kov. Zároveň ďakujeme za le-
kársku starostlivosť lekárom 
a sestrám Interného odd. v 
Žiari nad Hronom, za dôs-
tojnú rozlúčku p. farárovi Š. 
Legénymu a Pohrebnej služ-
be Requiem. Dcéry Anna a 
Marta s rodinami.

BBSK – Pohronské osvetové 
stredisko Žiar nad Hronom – 
Pracovisko Banská Štiavnica, 
Klub dôchodcov v Banskej 
Štiavnici, Mesto Banská 
Štiavnica vyhlasujú nesúťažnú 
prehliadku  záujmovo-ume-
leckej činnosti  a tvorivosti 
seniorov

Vlastná tvorba, interpretač-
ná činnosť, prednes umeleckého 
slova, vtipov, príbehov,  anekdot,  
hudba,  spev,  tanec  ... a iné for-
my záujmovo-umeleckej činnosti

Podujatie sa koná pod záštitou 

primátorky Mesta Banská Štiav-
nica a s finačnou podporou Mesta 
Banská Štiavnica

Podmienky súťaže:
Nesúťažnej prehliadky sa môžu 

zúčastniť  dôchodcovia, pracujú-
ci dôchodcovia zo Slovenska i za-
hraniční Slováci

Prihlášky do nesúťažnej pre-
hliadky treba zaslať (poštou 
alebo mailom) najneskôr do 
10.7.2012 v kategóriách:

a / jednotlivci
b/ dvoj- až päťčlenné skupiny

V prihláške treba uvieť:  
Meno, priezvisko, vek, adre-

su trvalého bydliska, číslo telefó-
nu prípadne mobil účinkujúceho 
(účinkujúcich), adresu klubu dô-
chodcov – ak sú členmi klubu

Kategóriu (jednotlivci, skupi-
ny), názov vystúpenia

Dĺžka vystúpenia:
jednotlivci max. 5 minút
skupiny max. 8 minút
Bližšie informácie na č.t.: 045 / 

692 13 87, mobil: 0915 819 989, 
mail: petrova@osvetaziar.sk

POS

Seniorské Talentárium

OZNAM
prerušenie prevádzky 

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

Mgr. Slezáková Denisa
vedúca prevádzky

Pozvánka
Banskoštiavnicko-hodruš-

ský banícky spolok v Banskej 
Štiavnici vás srdečne pozýva na

JUBILEJNÝ
15. NÁCKOV ŠTIAVNICKÝ  
POCHOD

podujatie sa uskutoční
v piatok 27. júla 2012 

s nasledovným programom:

- 19,00 slávnostné otvorenie 
pochodu na terase Baníckej krč-
my pri štôlni 

  Glanzenberg: banícka hymna 
„Zdar Boh hore!“, odchod spred 

 dedičnej štôlne Glanzenberg 
s nasledovným programom a za-
stávkami:“

- Kammerhof,  bývalá kaplnka 
sv. Ignáca,

- Pizzeria „Pri šachte 
Kaufhaus“,

-  Pizzeria “Nad kozákom“,
- „Štiavnický betlehem“,
- Hotel Grand  -  Matej, sláv-

nostné ukončenie pochodu,  ba-
nícka hymna  „Banícky stav“,  
posedenie  pri živej  hudbe  na 
terase hotela.

Na každej zastávke budú mať 
účastníci pochodu možnosť vy-
užiť mimoriadne zľavy, poskyt-
nuté vedúcimi navštívených po-
hostinných zariadení!

Možnosť hasenia smädu pi-
vom  Steiger  počas pochodu!

Príďte, zapojte sa spolu so 
štiavnickým Náckom do pocho-
du, podľa možností v baníckych, 
resp. iných uniformách  a  neo-
ľutujete!

Zdar Boh!
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V dňoch 20. a 21. júna 2012 
- v rámci júna – mesiaca 
poľovníctva sa konal v areáli 
svätoantonského kaštieľa 
prvý ročník Detských dní sv. 
Huberta. Múzeum vo Svätom 
Antone je na celom Slovensku 
známe realizovaním celo-
slovenských poľovníckych 
slávností – Dní sv. Huberta. 1. a 
2. septembra 2012 sa uskutoční 
už ich 22. ročník. 

I preto sa pracovníci múzea - 
spoločne s veľkým počtom lesníc-
kych a poľovníckych ustanovizní, 
rozhodli realizovať aj pre deti pod-
ujatie, na ktorom sa dozvedia viac 
o živote zvierat v prírode i o práci 
lesníkov a poľovníkov. S myšlien-
kou uskutočniť toto podujatie pri-
šiel dobrý priateľ nášho múzea, vý-
borný sokoliar Mgr. Pavel Michal 
– riaditeľ ZŠ s MŠ Maximiliána 
Hella v Štiavnických Baniach. Les-
níci, poľovníci a študenti zo SOŠL 
v Banskej Štiavnici – ako sprievod-
covia postupne sprevádzali vybra-
né skupiny – triedy ZŠ a MŠ z ce-
lého Slovenska po stanovištiach, 
kde sa dozvedeli všetko o príro-
de, mohli sa zabaviť, zasúťažiť si i 

poučiť sa. Dozvedeli sa o tom, ako 
si zvieratá pomáhajú s rastlinami, 
ktoré zvieratá nosia rohy, ktoré 
parohy, uvideli poľovnícku expo-
zíciu, ukážky sokoliarstva, divadlo 
„Legenda o sv. Hubertovi“ (pripra-
vili a zahrali žiaci zo ZŠ vo Svätom 
Antone), poľovnícke filmy, zhoto-
vovali kŕmidlá, zastrieľali si na la-
serovej strelnici, poznávali lesné 
zvieratá, poľovnícke psíky, súťažili 
v hode flinty do žita, učili sa, ktoré 
zvieratko kam až doskočí, skladali 
drevené hračky, kŕmili „medveďa“, 
učili sa vábiť zvieratá a rozoznávať 
ich hlasy, jednoducho, domov si 
odniesli pekné zážitky a veľa vedo-
mostí o prírode. Každá trieda do-
stala sadeničku borovice, kŕmidlo 
pre vtáčiky a každé dieťa vstupen-
ku na Dni sv. Huberta 2012. Na 
podujatí sa zúčastnilo 2100 detí , 
vyše 300 dospelých – spolu takmer 
2500 návštevníkov. Takéto roz-
siahle podujatie sa podarilo zorga-
nizovať len vďaka pomoci a pod-
pory veľkého množstva dobrých 
ľudí z mnohých organizácií. Naše 
poďakovanie patrí nasledovným 
ustanovizniam: Lesy SR, š. p.- OZ 
Levice, OZ Žarnovica, Stredná od-
borná škola lesnícka Banská Štiav-

nica, Vojenské lesy a majetky SR, 
š. p. Pliešovce, Mestské lesy Ban-
ská Štiavnica, Obecný úrad Svätý 
Anton, ZŠ s MŠ Svätý Anton, ZŠ s 
MŠ Maximiliána Hella Štiavnické 
Bane, Národné lesnícke centrum 
Zvolen, Detská lesnícka univerzita 
Zvolen, Firma Šomek Bratislava, 
Obvodná poľovnícka komora Žiar 
nad Hronom, Lesy Banská Belá, 
s.r.o., TV magazín Halali Považ-
ská Bystrica, Slovenská poľovníc-
ka komora a Slovenský poľovnícky 
zväz. Osobne patrí naše poďako-

vanie vedúcemu sprievodcov Jož-
kovi Melcerovi zo Svätého Antona, 
sprievodcovi Vladimírovi Majer-
skému a Vladimírovi Stračinovi zo 
Zverníka Mrázov kopec, ktorý ne-
raz pomohol nášmu múzeu pri po-
ľovníckych podujatiach. Je radosť 
pracovať s takým kolektívom za-
nietených dobrých ľudí, ktorým 
nie je ľahostajný osud našej mla-
dej generácie i našej prírody. Už te-
raz sa tešíme na druhý ročník Det-
ských dní sv. Huberta. 

Marian Číž

Detské dni sv. Huberta – poľovníci deťom 

Materské školy v Banskej 
Štiavnici - Nezábudka a 
Bratská sa tento rok zapojili do 
projektu “Variácie s prírodou 
- praktická ekovýchova 
pre materské školy”, ktorý 
realizuje organizácia Daphne 
a ktorý podporila Nadácia pre 
deti Slovenska prostredníc-
tvom programu Hodina deťom. 

Škôlkari absolvovali v rámci 
projektu ekovýchovné programy, 
kde im boli hravou formou sprí-
stupňované informácie o význa-
me pôdy, či stromov, pričom sa 
oboznámili aj s ich obyvateľmi zo 
živočíšnej ríše. Súčasťou projektu 
boli aj tvorivé dielničky realizova-
né v MŠ Nezábudka, počas kto-
rých zhotovili deti tekvicových 
svetlonosov a pohrali sa i s prí-
rodným, či odpadovým materiá-
lom. Z neho vytvorili postavičky 
a kulisy do divadielka. V dramati-

zovaných príbehoch mohli sledo-
vať, ako ich vlastnoručne vyrobe-
né bábky ožili. O výsledky svojej 
práce sa podelili aj so škôlkarmi z 
MŠ Bratská, ktorým boli ekodiva-
dielká prezentované. 

V rámci programu o odpadoch 
sa deti veľmi svedomito zhosti-
li zadanej úlohy a vyzbierali od-
padky v okolí svojej škôlky i v bo-
tanickej záhrade. Aby upozornili 
dospelých na neporiadok, ktorí 
často za sebou zanechávajú, eko-
pedagógovia vyzbierané odpadky 
nainštalovali na Námestí svätej 
Trojice. Účastníkom večerného 
koncertu Zdenky Prednej počas 
prvého ročníka Festivalu priate-
ľov zeme určite neunikol sym-
bolický nápis SOS, ktorý z nich 
vytvorili. Dúfame, že volanie o 
pomoc zachytili všetci, pre kto-
rých bol určený.

Pre viac info kontaktujte pro-
sím: Vieru Lasákovú, Banská 

Štiavnica, viera.chrenkova@gma-
il.com, 0948 122 033 alebo Bar-

baru Immerovú, Bratislava, bar-
bara@daphne.sk, 045/455 240 19

Environmentálna výchova v B. Štiavnici

1.ročník Detských dní sv. Huberta v areáli svätoantonského kaštieľa

Praktická eko-výchova pre detičky z materských škôl
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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.23/2012: „Otázky prichádzajú a 
odchádzajú, odpovede zostávajú vi-
sieť.“ Výhercom sa stáva Stanislav 
Trenčan, L. Svobodu 14, B.Štiavn-
ica. Srdečne blahoželáme!

V tajničke sa ukrýva výrok Mar-
ka Twaina: 

A., Začiatok tajničky, alah, B., 
Pripne, meno Patrasovej, orgány 
čuchu, severozápad, C., Zápor, rím-
sky cisár, vlastnilo, Slovenské ná-
rodné divadlo, D., Ozn. ruských lie-
tadiel, skupenstvá vody, plavidlá, 
inakší, jedna v Ríme, E., Má meniny 
18.8., prípravok na zaváranie, 6.pád 
slova spev, F., Arek naopak, čože-
by, kosím, hliník, G., Mužské meno, 
vedľa, opak štartu, pohla, H., Časo-
vý úsek, ponáhľanie, rob prácu kro-

titeľa, I., Preskúma, tlačenie, kopa 
slamy, ampér, J., Samuel, praco-
val pluhom, zn. kozmetiky, oraj, K., 
Česká koruna v minulosti, veľký ku-
rovitý vták, obilnina, bodavý hmyz, 
L., Stred slova dýka, strom i plod, lú-
penie, fáza mesiaca, M., Mňa, 3.časť 
tajničky, Judejský kráľ, spojka,

1., Meno macka, 2.časť tajničky, 
2., Omámil alkoholom, prístroj na 
letovanie, 3., Seká, nástroj na písa-
nie, smed naopak, citoslovce vzdy-
chu, 4., Výraz pri hre v karty, román 
E.Zolu, Miroslav, zn. slaných tyči-
niek, 5., Taliansky seriál, koná, vrch 
v ČR, 6., Nočné podniky, u seba v 
byte, málo, 7., Meno Jurgensa, pre-
to, muž, zámorské družstvo, 8., 
Osobné zámeno, lahodné nápoje, 
galop, obidve, 9., 3 tón, ponad, štu-
dent, 10., Škodlivé motýle, pleseň, 
vlastné, 11., Túz, slovenská rieka, 
ktosi básnicky, zvratné zámeno, 
12., Aby, snemovanie, slovenská 

rieka, Okresná priemyselná správa,  
13., Kyslík, má sny, Letné olympij-
ské hry, nástroj na ostrenie, 14., Vo-

dík, koniec tajničky, Aranka.
Pomôcky: Avon, Oreb, Edera

Pripravuje: A. Rihová

kultúra

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

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

Kultúrne centrum vás pozýva
Nedeľa 8.7.
Letné kino Amfiteáter: Modrý tiger
Rodinný/Komédia/ČR-SR,90min.2011  Vstupné:2,50€

Johanka býva s mamou v areáli botanickej záhrady v centre zvláštneho mes-
ta, v ktorom sa mieša moderné s minulým. A vedľa nej býva i jej kamarát Matyáš 
s otcom záhradníkom. Zanedbané skleníky, v ktorých nechradnú mu len kveti-
ny, ale aj papagáj, ponúkajú zázračný svet objavovania. Johanka v ňom nachá-
dza rôzne príbehy a medzi nimi aj modrého tigra.

To, čo je však najprv len kresba, v zápisníku a na lavici v škole sa onedlho stáva 
skutočnosťou. Mestom sa šíri poplašná správa, že v uliciach sa pohybuje nebez-
pečná šelma. Ziskuchtivý starosta Rýp, ktorý chce zbúrať staré centrum a vybu-
dovať v ňom moderné presklené budovy, vyhlási, že dá štedrú odmenu tomu, 
kto tigra chytí. Tiger sa však ukrýva v botanickej záhrade, ktorú svojou zázrač-
nou silou premení z noci na deň v bujnú tropickú džungľu a pýchu mesta. A to je 
už pre Rýpa posledná kvapka.
Začiatok premietania o 20:30 hod.

Streda 18.7.
Letné kino Amfiteáter: Muppets
Komédia/USA, 2011, 104 min 18   Vstupné:2,50€

Muži, ktorí nenávidia ženy, Green Lantern, Paranormal activity, Twilight, 
všetky spomenuté sa stali terčom bábkovej marketingovej kampane. Žabiak 
Kermit a spol. sa snažia diváka presvedčiť, že ešte ani v novom tisícročí nepat-
ria na povalu a dokážu Disneyho impériu zarobiť zelené milióny. A zároveň vy-
naliezavo parodovať seba, súčasnú hudobno-filmovú popkultúru, ktorá sa opäť 
začína obracať smerom muzikálov a videoklipov. Plyšoví hrdinovia takmer po 
desaťročí dobýjajú rebríčky návštevnosti a podľa recenzií roztápajú srdcia aj fil-
movým kritikom.
Začiatok premietania: 21:30 hod.
Nedeľa 22.7.
Letné kino Amfiteáter: Antikrist
Dráma/Antichrist, Dánsko / Francúzsko / Nemecko / Poľsko / 
Švédsko / Taliansko, 2009, far., 104 min, MP 18   Vstupné:2,50€

Jeden z najočakávanejších filmov roku 2009 vzbudil už počas svojho uve-
denia na festivale v Cannes veľmi silné emócie. Ponúka totiž úplne nevšedný 
zážitok, ktorý hraničí s fyzickým prežitkom. Príbeh manželského páru, ktorý 

odchádza vyrovnať sa so stratou malého syna na opustenú chatu v hlbokých le-
soch, je nielen plný nečakaných zvratov, dusnej atmosféry, explicitných záberov, 
ale aj fóbií majstra postmodernej réžie, dánskeho režiséra Larsa von Triera. V 
Antikristovi sa spája tajomnosť Lynchovho Twin Peaks, Tarkovského Stalkera s 
hororovou atmosférou Kubrickovho Žiarenia či série Saw. Antikrist je však pre-
dovštekým silno vizuálnym zasvätením do ľudského podvedomia, z ktorého vy-
stupujú démoni, o sile ktorých sme nemali potuchy..
Začiatok premietania: 21:30 hod.

Nedeľa 29.7.
Letné kino Amfiteáter: Obhajca
Thriller/USA/118 min./2011,MP 15  Vstupné:2,50€

V thrilleri Obhajca stvárnil Matthew McConaughey rolu Michaela, "Micka", 
Hallera, charizmatického trestného advokáta v Los Angeles, ktorého kancelária 
je zadné sedadlo vozidla Lincoln Continental. Po tom, čo väčšinu svojej kariéry 
strávil obranou drobných kriminálnikov, dostane z ničoho nič svoj veľký život-
ný prípad: obhajobu bohatého playboya z Beverly Hills (Ryan Phillippe), ktorý je 
obvinený z pokusu vraždy. To, čo sa zo začiatku javí ako jasný prípad s veľkým fi-
nančným výnosom, sa rýchlo obráti v desivý súboj dvoch majstrov manipulácie 
a kríze Hallerovho svedomia.
Začiatok premietania: 21:30 hod.

Koncert: Northwest Chamber Chorus
Dátum: 13.07.2012
Začiatok: 19:00
Kde: Banská Štiavnica
Miesto: Kostol Nanebovzatia Panny Márie (Nemecký kostol)

13. júla vystúpi v Banskej Štiavnici Northwest Chamber Chorus 
(NWC) z amerického mestea Seattle. Za 44 rokov svojej existencie sa 
NWC vypracoval medzi najuznávanejšie zbory amerického stredozápa-
du. 40 členný zbor je oceňovaný kritikou za svoju intepretáciu klasic-
kého zborového spevu a patrí medzi tradičné umelecké súbory Seattlu. 
Počas koncertu, ktorý sa bude konať v kostole Nanebovzatia Panny 
Márie (Farskom) odznejú diela sakrálne, spirituálne a svetské. Zbor 
vystúpi aj o 18.00 hod. počas omše. Na koncert, ktorý bude iste veľmi 
zaujímavým a hodnotným zážitkom srdečne pozývame! Vstup voľný.
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Po dlhšom čase Pivovar ERB 
ponúkol na piatkový večer 
22. júna milovníkom umenia 
divadelnú hru maďarského 
dramatika Győrgya Spiróa 
Prach.

Scéna – skromná a ošumelá do-
mácnosť. Z každého rožku trčí chu-
doba. Hlavní hrdinovia – manželia 
v stredných rokoch. Aj ich obleče-
nie svedčí o tom, že majú hlboko 
do vrecka.   Dej sa začína zauzľovať, 
keď manžel, jednoduchý robotník, 
ťažko sa prebíjajúci skrachovanými 
firmami, kde ho zakaždým ošmek-
nú (typický jav súčasnosti),   prí-
de domov s fantastickou správou – 
výhrou 600 miliónov. Manželka s 
maturitou, zarábajúca si upratova-
ním v Rakúsku, spočiatku neverí. 
Obaja kontrolujú čísla tiketu. Je to 
tak. Kam tiket uložiť, aby im ho ne-
ukradli? A tak malý papierik, ktorý 
má radikálne zmeniť ich život, pu-
tuje z miesta na miesto. Nakoniec 
sa ocitne v škatuli s nápisom Prach. 
Dostali ju ako dar z Juhoslávie a 
bolo v nej kakao. Po pôvodne nadše-
ných plánoch, čo všetko si z peňazí 
zadovážia ( kúpia si vilu na Floride, 
ostrov s luxusným domom, vysta-
via diaľnicu k svojmu domu, zabez-
pečia deťom prestížne zahranič-
né školy), začne ich prenasledovať 
hrôza z vydierania, lúpežnej kráde-
že, vraždy, únosu detí. Hystericky 

sa správa najmä ženská polovička, 
ktorá prognózuje hororové scenáre. 
Vyčíta manželovi, že míňal peniaze 
na tipovanie, keď boli potrebné na 
dôležitejšie veci, a výhrou skompli-
koval celej rodine život. Ako boháč 
si iste nájde frajerky a aj na deti fi-
nančný dostatok zapôsobí zhubne, 
podľahnú alkoholu a drogám. Pre-
to ho spolu s tiketom vyhadzuje z 
domu. Tomu sa však nechce meniť 
spôsob života. Nakoniec si zvolia 
prekvapivé (málo pravdepodobné a 
absurdné) riešenie – tiket spália.

Vyše hodinové predstavenie bolo 
plné vtipných dialógov, odrážajú-
cich drsnú súčasnú realitu, keď pe-
niaze valcujú všetko – morálku, 
vzťahy i zmysel pre spravodlivosť. 
Nechýbali ani nadávky a vulgariz-
my, našťastie v maďarčine, a tak 

im rozumel iba divák, ktorý ovlá-
da tento jazyk. Nepôsobili však ru-
šivo, pretože podfarbovali duševné 
rozpoloženie a vypätie v neobvyklej 
životnej situácii. Výborné herecké 
výkony oboch protagonistov Szidi 
Tobias a Attilu Mokosa, zaujímavý 
dej s nečakaným rozuzlením pripra-
vili obecenstvu príjemný umelecký 
zážitok.

Hoci išlo o komédiu, autor v nej 
nastolil vážnu otázku: „Sú penia-
ze a bohatstvo vždy pre človeka 
šťastím?“ Žije sa s nimi príjemnej-
šie (veď ktože by ich nechcel mať 
čo najviac!), no neraz pripravia ich 
vlastníkovi peklo na zemi.

   Na najbližšie predstavenie sa 
môžeme tešiť v septembri.  

Nora Bujnová

Výhra nie je vždy výhrou

K 5. stretnutiu banských miest 
Slovenska Banskoštiavnicko – 
hodrušský banícky spolok vydal 
útlu knižočku Už na baňu klo-
pajú. Ing. Richard Kaňa so svojím 
kolektívom – Ing. Karsten Ivan, 
Jozef Osvald, Ing. Rudolf Lazar, 
CSc., Anton Greguss, RNDr. Ján 
Pástor, Jozef Babiak, Ing. Dalma 
Štepáneková, Ľudovít Kaník – zo-
zbieral poväčšine úsmevné prí-
behy, ktoré sa odohrali na ban-
ských pracoviskách, v súkromí a 
na cestách baníkov po Slovensku 
i cudzine. Príslušníci baníckeho 
stavu si svoju ťažkú prácu v pod-
zemí kompenzovali rôznymi ši-
balskými kúskami, ktoré neúnav-
ne a s radosťou vymýšľali na účet 
svojich spolupracovníkov. Všetky 

príbehy, ako tvrdia autori, sú au-
tentické, len niektoré mená bolo 
treba zmeniť. Do tlače publiká-
ciu pripravil Ing. Milan Durbák. 
Cieľom tejto úsmevnej knižočky 
je čitateľa nielen pobaviť, ale aj 
uchovať spôsob života baníkov so 
všetkými ich radosťami i starosťa-
mi pre budúce generácie. 

Knižočku dopĺňajú výstižné 
ilustrácie Igora Lackoviča, vyda-
vateľstvo Róbert Jurových – NI-
KARA Krupina. Túto publikáciu 
dostali ako darček účastníci osláv, 
a tak sa na príbehoch štiavnic-
kých a hodrušských baníkov po-
bavia  čitatelia celého Slovenska 
a Čiech. 

Ak máte, milí čitatelia, záujem 
o túto knižočku, môžete si ju kú-

piť v Baníckej krčme Ing. Jozefa 
Karabellyho. Určite vás zaujme a 
rozosmeje. 

Nora Bujnová

Úsmevné príbehy baníkov

Gitka Straková, členka Denné-
ho centra v Štefultove

Krémeš
Cesto ako lístkové od starej 
mamy

50 dkg múka hladká (špeciál)
50 dkg tuk na pečenie 
2 žĺtky
2 lyžice ocot
4 lyžice kyslá smotana 
(príp. kyslé mlieko)
štipka soli

Postup: 
Z týchto ingrediencií vypracu-

jeme hladké cesto. Prikryjeme ho 
vlhkou utierkou a necháme odpo-
činúť najmenej 8 hod. Potom ho 
spracujeme buď na krémeš alebo 
z neho robíme taštičky, slané ty-
činky.
Plnka:

 1 l mlieko
5 žĺtkov
2 dcl kryštálový cukor
2 dcl polohrubá múka
1 vanilkový cukor
5 bielkov na sneh

Postup: 
Mlieko, cukor a vanilkový cukor 

dáme variť. V menšom množstve 
mlieka rozmiešame žĺtky a múku. 
Do vriaceho mlieka zamiešame 
túto hustú kašu a varíme do zhus-
tenia, stále miešame. Ešte do ho-
rúcej kaše zamiešame túto hustú 
kašu a varíme do zhustenia, stá-
le miešame. Ešte do horúcej kaše 
zamiešame vyšľahané bielka. Na 
túto plnku dáme šľahačku.

 Dobrú chuť!

Memoriál 
Michala Buzalku

Ranč Nádej vo Sv. Antone Vás 
pozýva na 8.roč. benefičného go-
spelového koncertu „Krásny deň“, 
ktorý sa uskutoční 8.7.2012 (ne-
deľa) o 14:00. Účinkujú: An(dže)
elino, Kapucíni, N.D.E.  Bližšie 
info: 0911 806 499, 0911 600 
298, www.rancnadej.sk. 
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Hlavní protagonisti divadelnej hry Prach
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POTVRDENÉ !!!

A - mužstvo dospelých FK SIT-
NO Banská Štiavnica v  III. Lige  

Aj keď z II. miesta v tabuľ-
ke IV.ligy – skupina JUH, predsa 
A- mužstvo dospelých FK SITNO 
Banská Štiavnica po dlhom ob-
dobí zaznamenalo veľký úspech 
a postúpilo do najvyššej krajskej 
súťaže – III. liga.

Ľubomír Barák – predseda FK 
SITNO Banská Štiavnica

IX. ročník dorasteneckého tur-
naja „O pohár Mariana Bosáka“ 
in memoriam vyhrala Detva

Turnaj otvorili predseda FK 
Sitno Banská Štiavnica Ľubomír 
Barák a poslanec VÚC BBSK v 
Banskej Bystrici Ing. Marian Zim-
merman.

1.stretnutie: B.Štiavnica – H. 
Nemce  3:0 (1:0), góly: Ďurovič, 
Meňuš, Neuschl

2.stretnutie: Detva – Krupina 
5:0 (3:0)

Stretnutie o 3.miesto – H. Nem- 
ce – Krupina 1:0 (0:0)

Stretnutie o 1.miesto – B.Štiav-
nica – Detva 1:7 (0:2)

Naši dorastenci hrali v tejto zo-
stave: Szabó, Čík, Zupka, Petro, 
Meňuš, Javorský, Sovinec, Ne-
uschl, Pastier, Ladický, Cibuľa, 
Hriňák, Ďurovič, Déneši, Blaško-
vič, Halaj, Židík.

Dorastenci z Detvy príjemne 
prekvapili a zaslúžene získali pu-
tovný pohár. Aj ocenenie najlepší 
hráč a brankár ostalo vo víťaznom 
mužstve. 

Ivan Beňo 

Veľký úspech štiavnického futbalu

Okresné centrum Slovenské 
zväzu telesne postihnutých vo 
Zvolene usporiadalo 19.6.2012 
Športový deň. Okrem domáceho 
družstvo sa súťaže zúčastnilo 80 
zástupcov z okresov Detva, Kru-
pina, Žiar nad Hronom, Žarnovi-
ca a B.Štiavnica. Našu organizáciu 
i mesto reprezentovala štvorica I. 
Lisý, S. Ostrihoň, D. Matis a autor 
tohto článku. V slnečnom možno 
až príliš horúcom počasí sa súťa-
žilo v 5 disciplínach: hod loptič-
kou do minikoša, hod šípkami, 
hod granátom na cieľ, v streľbe 

zo vzduchovky a v minikolkoch. 
V poli štartujúcich sa darilo i na-
šim zástupcom. S. Ostrihoň zís-
kal zlatú medailu v hode šípkami 
a I. Lisý si priviezol tiež zlato za 
prvenstvo v hode šípkami. Naše 
družstvo sa tak neoficiálne stalo 
najúspešnejším kolektívom tohto 
regionálneho „Športového dňa“. 
Zvolenskí organizátori pripravili 
toto podujatie na vysokej športo-
vej i spoločenskej úrovni, za čo im 
touto cestou ďakujem.

Roman Kuruc 

Štiavničania úspešní vo Zvolene

Na strelnici v Príbelciach 
(okres Veľký Krtíš) sa konali dňa 
23.6.2012 Majstrovstvá Ban-
skobystrického kraja v športo-
vej streľbe. Reprezentanti SŠK 
– B.Štiavnica si opäť v kategó-
rii dorastenci vystrieľali medai-
lové umiestnenia. V kategórii 
60 výstrelov vľahu vyhral Štefan 
Šulek ml. a Patrik Jány obsadil 
3.miesto. V kategórii 3 x 20 (ľah, 
stoj, kľak) obsadil Patrik Jány 
3.miesto a Štefan Šulek ml. skon-
čil na 4.mieste.

Za SŠK BŠ Ľubomír Drbohlav 

Bežcom 
sa darí aj 
medzinárodne

Na vysokej organizačnej úrov-
ni sa v sobotu 23.júna 2012 ko-
nal 3.ročník Mattoni polmara-
tónu v Olomouci (ČR). Bežalo 
sa aj na 10 km, kde sa na štart o 
19.00 hod. na Hornom námestí 
postavilo 420 pretekárov, celko-
ve na štarte aj s polmaratóncami 
bolo 2 700 pretekárov. Na tom-
to podujatí malo aj naše mesto 
svojho zástupcu na 10 km tra-
ti. Daniel MATIS - Tanad-Sport 
Banska Štiavnica dobehol celko-
ve na 8.mieste a v kat.M-50 svo-
ju kategóriu vyhral časom 40,12 
min. Bolo veľmi teplo a dusno. 
Viac o výsledkoch na www.pim.
cz. V ten istý deň sme mali aj 
na polmaratóne Košice - Sena 
nášho ďalšieho bežca Romana 
Slúcha, ktorý sa na 21,1 km spo-
medzi 253 štartujúcich umiest-
nil na peknom 18.mieste v hlav-
nej kategórii časom 1.23.35. 
Zároveň tieto preteky boli M-SR 
v polmaratóne n rok 2012.

red

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

Rekonštrukcie 
bytových jadier

0940 802 977

Naša škola sa tohto podujatia 
zúčastnila druhý krát. V našej 
kategórii súťažilo 7 družstiev 
a prvé dva dni sa hralo 
systémom „každý s každým“.

Po dvoch dňoch sme skončili v 
základnej skupine na šiestom mies-
te. Posledný deň sa hral systémom 
„play of“ a my sme hrali s druž-
stvom Topoľčian o postup do semi-
finále. Po veľkom boji sme prehrali 
tento zápas 2 : 3. a skončili sme cel-
kove na 6. mieste. 

Vlaňajšie tretie miesto sme sice 
neobhájili, ale naše dievčatá uká-
zali vo všetkých zápasoch, že drží-
me krok s celoslovenskou  konku-
renciou. 

Touto cestou ďakujeme pánu   
Bohumírovi Zvrškovcovi a pani Zu-
zane Šebeňovej za sponzorskú po-

moc, ktorou nám umožnili zúčast-
niť sa tohto turnaja.

Výsledky zápasov:
Piatok : 

B. Štiavnica - Topoľčany (Rebels) 
1:1

B. Štiavnica - Prešov 2:3
B. Štiavnica - Kysucké N. Mesto 1:4

Sobota : 
B. Štiavnica - Michalovce 1:2
B. Štiavnica - Partizánske 1:3
B. Štiavnica - Topoľčany 4:1

Nedeľa 
B.Štiavnica - Topoľčany 2:3

Výsledná tabuľka: 
1. miesto  - Kysucké N. Mesto
2. miesto  - Topoľčany (Rebels)
3. miesto  - Prešov

4. miesto  - Partizánske
5. miesto - Michalovce
6. miesto - Banská Štiavnica
7. miesto - Topoľčany (Sršne) 

Našu školu a mesto reprezen-
tovali :

1. Kamila Husarčíková - kapitán
2. Natália Šomodíková
3. Barbora Kubiňáková
4. Nina Šebeňová
5. Gabriela Bieliková
6. Veronika Ferenčíková
7. Alexandra Zvrškovcová
8. Viera Balážová
9. Denisa Bačíková
10. Miriama Kolpaská
11. Natália Dobrovičová

Vedúci a tréner družstva  
Mgr. Ján Minka

V dňoch 1.6 – 3.6.2012 sa konal už 4.ročník Slovenského pohára vo florbale
Slovenský pohár vo florbale

Majstrovstvá 
BBSK v 
športovej 
streľbe

I. Lisý (vľavo) na stupni víťazov
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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)

Od 1.8.2012 prenajmem 
zariadený 2-izbový byt na 
4. poschodí na Križovatke 

22 v Banskej Štiavnici. 
Mesačný nájom podľa 
počtu osôb, cca 255 €. 

Informácie: 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.

reality

inzercia

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

Kúpim v BŠ starý dom alebo rui- �
nu, tel.č.: 0949 268 350

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 

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

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

Predám pozemok v BŠ časť Šte- �
fultov 1 200m² na slnečnom mies-
te, prístupová cesta priamo k 
pozemku, inž. siete 80 m od po-
zemku, tel.č.: 0914 138 988  

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

Predáme 3-izbový prerobený byt  �
(68m²) na sídlisku Drieňová, cena 
dohodou: t.č. 0903 447 375

Dám do prenájmu 3-izbový čias- �
točne zariadený byt na Ul. Dolná s 
2 balkónmi, cena: 400,-Eur vráta-
ne energií, tel.č.: 0911 909 100

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

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

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

Predaj triedeného dekoratívneho  �
a funkčného kameňa, štrku a posy-
pového materiálu pre základy budov, 

cesty a záhrady, tel.č.: 0910 410 410
Ponúkam výkopové práce miniba- �

grami, pílenie stromov a kríkov, kose-
nie krovinorezmi, štiepkovanie dreva, 
dovoz a odvoz rôzneho materiálu na 
Avii 31 LNK – lanový nosič kontajne-
rov v kombinácii s vyklápačkou, ceny 
dohodou, tel.č.: 0907 370 780 

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 bojler 80 l dobrý stav, do- �
hoda 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.Hella 
9, Banská Štiavnica

Predám Citroen Xsara 1.4 ix, r.v.  �
2002,červená metalíza,132 000 km, 
dobrý tech. stav, aj zimné gumy, 
cena 2 000 €, tel.č: 0904 515 78, e-
mail: miro.blahut@azet.sk. 


