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Buď pozdravená, Štiavnica
Obdivovatelia nespočetných pôvabov tohto starobylého mesta
sa vo štvrtok 17.júna opäť stretli
v priestoroch Evanjelického
chrámu, aby hudbou, spevom,
umeleckým slovom i obrazom
vzdali hold nádhernej zemskej
stálici, drahokamu ukrytému v
kopcoch, aj v našich srdciach,
Banskej Štiavnici.
V októbri minulého roku pripravili Pohronské osvetové stredisko,
Evanjelický cirkevný zbor a Mesto
B. Štiavnica divácky mimoriadne
úspešné umelecké pásmo zostavené
z vyznaní a spomienok venovaných
,,láskavej dáme v rokoch“ a večnej

múze, ktorá tajomne prebudila umelecké cítenie aj v tých, čo o ňom možno netušili.
Tvorcovia sa rozhodli vyhovieť
prosbám mnohých verných divákov nielen z B.Štiavnice a blízkeho
okolia,ale aj zo vzdialenejších miest
a program reprízovať. Ale ako to už
v živote chodí, zhodou nečakaných
udalostí, ba aj šťastných náhod, sa z
plánovanej reprízy stala neplánovane
ešte krajšia a bohatšia nová premiéra,
ktorej čestnými hosťami boli okrem
pána primátora Mgr.Pavla Balžanku
a riaditeľky Pohronského osvetového
strediska v Žiari nad Hronom Mgr.
Heleny Žňavovej aj bývalí štiavnickí
študenti a spolužiaci nášho vzácneho

Foto: K. Šebeňová

Repríza úspešného umeleckého pásma o našom meste zožala opäť veľký úspech

J. Bernáthová a P. Brnčo sa predstavili v prednese poézie
priateľa Ing.Jána Ivaniča. Aj na ich
počesť sa chrámom rozozvučali sláv-

nostné fanfáry trubačov zo SOŠL.
XXX4.str.

Nová nádej pre deti v našom meste
Zriadenie detašovanej triedy banskobystrickej Praktickej školy v Štiavnici
Mnohí rodičia, ktorí majú zdravotne postihnuté dieťa, mi dajú
za pravdu, že nie je jednoduché
v našom regióne poskytnúť mu
vzdelanie po skončení Špeciálnej základnej školy. Túžbou
každého rodiča je, aby sa v
dospelosti jeho dieťa vedelo
zaradiť do spoločnosti a byť
samostatné.
Podľa zákona o povinnej školskej
dochádzke do dovŕšenia 16. roku
života musia žiaci po skončení základnej školy absolvovať ešte jeden
rok. V našom regióne veľký výber
nemajú.
Buď dobrovoľne prepadnú a zopakujú si IX. roč., alebo odídu do

Banskej Bystrice na Špeciálne odborné učilište. Znamená to však
ich odlúčenie od rodiny a zvýšené
finančné náklady. Život, najmä menej mobilným deťom, komplikuje
aj skutočnosť, že internát a škola sa
nachádzajú na rôznych miestach.
Toto učilište títo žiaci poväčšine nedokončia, absolvujú iba povinný I.
ročník, pretože neraz ide o deti zo
sociálne znevýhodneného prostredia.
Po takmer dvojročnom úsilí sa
nám podarilo presadiť, že banskobystrická Praktická škola na Ďumbierskej ulici od školského roku
2010-2011 otvára detašovanú triedu
v našom meste. Priestory poskytne
Špeciálna základná škola. O tomto

rozhodnutí informovala rodičov
riaditeľka Praktickej školy Mgr. Lýdia Miklošovičová. Praktická škola
ponúka deťom 3-ročné vzdelávanie,
zamerané na osvojenie si praktických zručností , a základné odborné
vedomosti. Týmto deti získajú aspoň malú šancu zaradiť sa do praXXX4.str.
covného procesu.

Inzercia
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Z diára primátora

Bolo...
22. 6.
Uskutočnilo sa ďalšie pracovné
stretnutie k problematike Geoparku.
23. 6.
Pracovné stretnutie k riešeniu
problematiky cestovného ruchu
v regióne.
Pracovné stretnutie k aktuálnym otázkam Banskoštiavnickej
nemocnice.
Pravidelné stretnutie prípravného Salamandrového výboru.
24. 6.
Pracovné stretnutie s investormi z Číny.
Uskutočnil sa 5. kontrolný deň
k projektu Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov.
Bude...
26. 6.
Účasť na podujatí Budenie
Sitnianskych rytierov, ktoré sa
uskutočnilo pri Počúvadlianskom jazere.
28. 6.
Účasť na športovom dni, ktorý
organizuje SZTP v Banskej Štiavnici v spolupráci s ÚPSVaR.
1. 7.
Pracovné stretnutie so zástupcami Krajinského lesníckeho
spolku.
6.– 7. 7.
Uskutoční sa zasadnutie Rady
združenia miest a obcí Slovenska.
7. 7.
Zasadnutie Mestskej rady a
Mestského zastupiteľstva.
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Vyberáme z čiernej skrinky
Pokosenie pláže
Minulý víkend som strávil na
Počúvadlianskom jazere. Bol som
sklamaný z nepokosenej pláže,
ktorá tam bola. Takýto stav odradí návštevníkov od návštevy, čo je
veľká škoda. Komu patrí pláž a kto
by ju mal kosiť? Aké je všeobecno
záväzné uznesenie o kosení či ničení burín - platné pre túto oblasť?
návštevník jazera

Odpoveď:
Pláž na Počúvadlianskom jazere nie je majetkom Mesta Banská
Štiavnica, ale Slovenského pozemkového fondu. I napriek tomu
mesto zabezpečuje kosenie tejto
pláže. Prvé kosenie bolo vykonané
dňa 7. 5. 2010 pred rybárskymi pretekmi. Ďalšie kosenie sa uskutoční
pred letnou turistickou sezónou, t.
j. k 1. 7. 2010. Pretože neustále prší,
tráva rýchlo rastie a z toho dôvodu
kosenie bude zabezpečené aj v 25.
týždni.
Psí problém
Žijem na sídlisku Drieňová už
dosť dlho. Za posledné roky sa tu,
ako i na mnohých iných sídliskách
v iných mestách, rozmohol trend
chovu psov. Proti psom a ich majiteľom nič nemám, sama som vlastníkom malého bytového plemena.
Znepokojujú ma však veľké bojové
plemená, ktoré majú často nezodpovedných majiteľov. Na sídlisku
žije veľa mladých rodín s malými
deťmi, ktoré sa pohybujú po celom
sídlisku. Bojové psy sú agresívne aj
na dospelých ľudí, nielen na deti,
preto považujem za nezodpovedné keď majú tieto psy voľný pohyb
(bez vôdzky) a nemajú náhubok
(svojím útokom a uhryznutím
môžu spôsobiť veľmi vážne zranenia i smrť). Tieto plemená vyža-

Dňa 11.6.2010 bolo na útvar
MsPo oznámené, že v časti Počúvadlianske jazero pri kolibe
Veronika si neznáme osoby rozkladajú stany. Hliadka MsPo po
príchode na miesto zistila, že ide
o J.G. z Dolných Struhár a M.B. z
Banskej Belej. Menovaným bolo
hliadkou vysvetlené, že na území Počúvadlianskeho jazera je
stanovanie zakázané. Osoby boli
následne z miesta vykázané.
V ten istý deň o pár minút neskôr bola hliadka MsPo privolaná
Pod Kalváriu, kde sa pred pohostinským zariadením Garáž Pub
na terase nachádzali hostia, ktorí sa správali hlučne. Priestupok
proti verejnému poriadku bol
taktiež riešený na mieste v zmysle zákona SNR č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších
predpisov v blokovom konaní.
V uplynulom týždni vykonala MsPo po 22.00 hod. viackrát
kontrolu pred reštauračnými zariadeniami. Kontrolou bolo zistené, že v troch prípadoch došlo
k porušeniu VZN Mesta Banská
Štiavnica č.1/2002 na ochranu verejného poriadku v meste Banská
Štiavnica, a to tým, že na terasách
pred reštauračnými zariadeniami
sedeli zákazníci aj po 22.00 hodine. Všetky tri priestupky boli
riešené v zmysle zákona SNR
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov v
blokovom konaní.

Ing. Jaroslav Piliar

Vážení čitatelia ŠN!
Z dôvodu sťahovania Odd. kultúry, cestovného ruchu a športu
ako aj redakcie Štiavnických novín z Belházyho domu do nových
priestorov KaSS-u a čerpania dovolenky oznamujeme čitateľom
Štiavnických novín, že od 1.7.–
21.7.2010 nebudú vychádzať
Štiavnické noviny z technických
príčin. Najbližšie číslo ŠN vyjde
až vo štvrtok 22.7.2010. Veríme,
že aj napriek krátkej prestávke
zostanete aj naďalej našimi vernými čitateľmi a prajeme vám
príjemné prežitie letných prázdnin. Ďakujeme za pochopenie!

ved. odd. organizačného VS a SV

Andrea Benediktyová

Pozvánka
Primátor mesta Banská Štiavnica Mgr. Pavol Balžanka zvolal
mimoriadne mestské zastupiteľstvo, ktoré sa uskutoční dňa
7.7.2010 (streda) od 13.hod. v
zasadačke MsÚ na Radnici, č.dv.
4.
Mgr. Pavol Balžanka
primátor mesta

Mestská polícia
informuje

dujú mimoriadnu zodpovednosť a
skúsenosti v oblasti výchovy psov.
Mesto má isté možnosti, ktoré
ponúka zákon o chove psov, a to
zakázať ich voľný pohyb na vymedzenom území a taktiež prikázať
majiteľom psov zaobstarať psom
náhubky. Touto cestou by som sa
chcela opýtať na riešenia v našom
meste, hlavne z toho dôvodu, že
sama mám strach z útoku takéhoto
psa, ktorý môže byť skutočne nečakaný aj pre samotného majiteľa
tohto psa. Za porozumenie a odpoveď vopred ďakujem.
Odpoveď
Zákon č.282/2002, ktorým sa
upravujú podmienky držania psov
v súčasnom znení, nevymedzuje
pojem „bojový pes“. Odbornou
verejnosťou sú však definované
plemená psov, z ktorých chovatelia
cieleným výberom vyšľachtili bojovníkov. Pôvodne boli chovaní na
psie alebo býčie zápasy, dnes sa z
nich stávajú spoločenské psy, u ktorých si chovateľ musí byť vedomý
vlastností plemena a musí ich ovládať. Počet nepríjemných incidentov
s týmito psami vo svete (aj u nás)
hrozí obmedzením až zákazom ich
chovu. V súčasnosti sa však tieto
plemená u nás držia rovnocenne s
ostatnými plemenami. Teda napr.
nasadený náhubok pri vedení na
verejnom priestranstve je povinný
u nebezpečného psa, to znamená
psa, ktorý poranil alebo pohrýzol
človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný. Pri
zaradení psa medzi nebezpečných
sa neposudzuje plemeno, ale správanie psa. Plemeno psa nie je zatiaľ
dôvodom na jednostranný prístup
k podmienkam jeho držania.

Foto: P: Sliacky
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Zrekonštruované detské ihriská opäť v prevádzke

JUDr. Dušan Lukačko
náčelník MsPo

Oznam

Prestávka v ŠN

Red

24. júna 2010

Zo spoločného zasadnutia na Počúvadle
Dňa 15. júna 2010 sa na Počúvadlianskom jazere na Terase u
Blaškov uskutočnilo spoločné stretnutie komisie obchodu služieb a
cestovného ruchu, komisie kultúry,
Občianskeho združenia Sitnianski rytieri a Združenia turizmu v
Banskej Štiavnici. Program bol navrhnutý podľa požiadaviek Občianskeho združenia Sitniaski rytieri na
Počúvadlianskom jazere.
Prvým bodom programu bola
informatívna správa o Štiavnickom
kultúrnom lete 2010. Tu bolo konštatované, že aj napriek hospodárskej kríze počet kultúrnych podujatí neklesá – práve naopak. V roku
2010 pokračujú všetky významné
letné podujatia v regióne ako sú:
Nezabudnuté remeslá, Festival peknej hudby, Jazznica, 4 živly, Horkýže Slíže, Štiavnický hudobný tajch,
Silver veteran rallye, Živé šachy,
Salamander, Dni Sv. Hubeta, premietanie v letnom kine, či nočné
divadlá v priestoroch Starého zámku a Múzea vo Sv. Antone. Letnú
sezónu už tradične otvoril Festival
kumštu remesla a zábavy na Starom
zámku. Na Počúvadlianskom jazere sa uskutočnia tradičné podujatia
ako Budenie Sitnianskych rytierov,
Sitno Blues, kde vystúpia nielen
bluesové, ale aj rockové kapely,
festival Utopenec, na ktorom sa
predstavia rôzne bizarné plavidlá.
Príjemným doplnením a oživením
kultúrneho leta budú aj nové podujatia ako Piknik na Trojici a Krea-

tor, ktoré organizujú mladí umelci a
manažéri umenia. Bohatý program
kultúrneho leta dopĺňajú aj menšie
podujatia organizované v rámci
obcí, napr. folklórne slávnosti na
Podhorí, Dni hojnosti v Prenčove
a Baďane, lov krokodíla v Banskej
Belej a mnoho ďalších.
Ďalším bodom rokovania bola
informatívna správa týkajúca sa
opravy hlavnej cesty na Počúvadlianske jazero. Túto podal Ing. Ivanič, riaditeľ závodu RSC BBSK, a.s.,
v ZH. Uviedol, že na prepadnutej
ceste na Počúvadlianske jazero sa
aktívne pracuje. Ako vidno, cesta
je pred dokončením. Momentálne sa pracuje na úprave živičného
krytu, následne sa bude riešiť rigol
a osadenie zvodidlového zábradlia.
Podľa plánu budú všetky práce na
uvedenej ceste ukončené do konca júna 2010. Do konca júna bude
ukončené aj kosenie Počúvadlianskeho jazera. Informácie týkajúce
sa čistenia rigolov podal p. Martin
Šubert, VUC BB. Tu bolo konštatované, že v prípade upchaných
rigolov treba vykonať kontrolu napojenia mestských a súkromných
kanalizácií. V mnohých prípadoch
ide o zlé a nepovolené napojenia, v
dôsledku ktorých dochádza k vytekaniu vody na cestu.
Systém zvozu komunálneho odpadu z Počúvadlianskeho jazera počas letnej turistickej sezóny vysvetlil
Ing. Ján Hlinka, MsÚ Banská Štiavnica a Ing. Miloš Veverka, TS m.p..

Počas LTS sa rieši zvoz komunálny
odpadu na Počúvadlianskom jazere
dvomi spôsobmi. Jedenkrát týždenne sa uskutočňuje zvoz kontajnerového KO pre chatárov a druhýkrát
sa uskutočňuje zvoz KO z veľkých
chát. Informovali, že bolo zlikvidované miesto pre umiestnenie veľkokapacitného kontajnera pod starou poštou. Kontajner je umiestený
oproti Konvalinke. V prípade zvozu
KO z veľkých chát je potrebné, aby
si majitelia prispôsobili na zber svoje zberné nádoby. Separovaný zber
sa začne na Počúvadlianskom jazere riešiť od septembra 2010.
Posledným bodom rokovania
bola informácia týkajúca sa rekonštrukcie jazera Počúvadlo. Informácie k tejto správe podal Ing.
Branislav Lipták, SVP, š.p., Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.,
musel v dôsledku povodní upraviť
svoj rozpočet. Oprava jazera Počúvadlo sa odhaduje na cca. 1 mil. eur.
a v súčasnej dobe nie sú na túto investičnú akciu finančné prostriedky. Pred jazero Počúvadlo sa dostávajú tajchy ako Evička, Hodrušské
jazero, Halča a Richnava. Tieto tajchy sa dostávajú do popredia z bezpečnostného hľadiska, vzhľadom
k tomu, že sú rizikové. Majú nefunkčné, alebo málo funkčné spodné výpusty. V takýchto prípadoch
je možné uchádzať sa o finančné
prostriedky určené na protipovodIN
ňovú ochranu.

Príbehy starej Štiavnice – Tajomstvá hradu na Sitne
Tematické sprevádzanie v mesiaci jún pokračuje ďalším pútavým rozprávaním o histórii Banskej Štiavnice a jej okolia. Tento
raz sme sa zamerali na Sitniansky
hrad, ktorý je opradený množstvom legiend, povestí a príbehov.
Výhľad, ktorý sa vám naskytne z
jeho ruín, iba potvrdzuje, že bol
jedným z hradov, ktoré strážili prístupové cesty do banských miest.
Neskôr bola jeho poloha výhodou
pri jeho začlenení do protitureckej
obrannej línie. Vďaka archeologickým výskumom a zakonzervovaniu hradných ruín nám dnes toto
miesto ponúka krátky pohľad do
histórie. Prostredníctvom výkladu nášho fundovaného sprievodcu vám priblížime príbeh vzniku,

premeny i zániku hradu a jeho
tajomstvá. Po tematickom sprevádzaní na hrade vás pozývame na
festival Budenie sitnianskych rytierov na Počúvadlianskom jazere.
Vstupné (tematické sprevádzanie):
predpredaj 1,5 €, na mieste 2 €, deti
do 10 rokov zdarma. Predpredaj
v Informačnom centre, Nám.Sv.
Trojice 6, ic@banskastiavnica.sk,
045/694 9653
Program:
26.6.2010 (sobota)
ako bonus k tematickému sprevádzaniu ponúkame zdarma organizovaný výstup na Sitno
7:55 odchod z Križovatky autobusom MHD smer Ilija
8:10 stretnutie na zastávke MHD

(konečná zastávka v obci Ilija)
8:15 odchod na pešiu túru (smer
Sitno – hradné ruiny), organizovaná turistika smer Sitniansky hrad
10:00 tematické sprevádzanie
Príbehy starej Štiavnice – Tajomstvá hradu na Sitne, výklad p.
J.Roháč st. Vstupné: predpredaj
1,5 € (Infocentrum, Nám. Sv.Trojice), na mieste 2 €, deti do 10 rokov zdarma.
12:00 Počúvadlianske jazero –
festival Budenie sitnianskych rytierov. Bohatý kultúrny program.
18:00 autobus zdarma do Banskej Štiavnice
19:30 Štiavnický hudobný tajch,
amfiteáter (Hudba z Marsu, Para,
Hex)
Mgr. Drahomíra Prieberová
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Polícia informuje

Poškodený
telekomunikačný
kábel
Neznámy páchateľ od dňa
06. 05. 2010 do 18: 00 hod. dňa
07. 05. 2010 na pozemku č. KN
5574, čo je spojovací chodník
bez povrchovej úpravy na Ul.
Železničiarskej v Banskej Štiavnici, bez predošlého zamerania
telekomunikačného kábla Slovak
Telekomu, a.s., Bratislava vykonával zemné práce, pričom došlo
k pretrhnutiu jedného telekomunikačného kábla typu PFLE
400XNO.4, následne čoho došlo
k vyradeniu telekomunikačnej
prevádzky v meste Banská Štiavnica, čím spôsobilo škodu Slovak
Telekom, a.s., Bratislava vo výške
500,-€. Páchateľ sa dopustil prečinu „Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariadenia“ podľa § 288
trestného zákona, za čo mu hrozí
trest odňatia slobody do 3 rokov.
Neoprávnenie viedol motorové
vozidlo.
Dňa 14. 06. 2010 bolo začaté a
súčasne vznesené obvinenie osobe P.M, bytom Banská Štiavnica,
ul. Dolná, za prečin „ Neoprávnené užívanie cudzieho motorového vozidla“ podľa § 217 ods. 1,
ods. 2 písm. c Trestného zákona,
pretože od dňa 11. 06. 2008 do
03. 07. 2008 neoprávnene užíval
OMV zn. Volvo, ktoré mu bolo
zverené majiteľom P. K, bytom
Banská Bystrica, Ul. Kráľovohoľská, a to tak, že po tom ako
bol písomne vyzvaný dňa 02. 06.
2008 cez Advokátsku kanceláriu
na vrátenie OMV a následne bol
niekoľkokrát vyzývaný telefonicky tiež aj osobne v mieste jeho
trvalého pobytu, OMV napriek
tomu nevrátil a používal ho pre
vlastnú potrebu do 03. 07. 2008,
keď mu bolo vozidlo odobraté.
Za uvedený skutok mu hrozí trest
odňatia slobody do 3 rokov.
plk. JUDr. Gejza Volf
Riaditeľ, OPP OR PZ ZH
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AKTUALITY

Reality
 Prenajmeme
skladové/obchodné priestory, 70m2 v cene
4,50€/m2 + energie, tel.č.: 0905
581 866
 V budove Ortler na ul. Dolná
6/A, dám do prenájmu kancelárske priestory. Sú vhodné pre
kaderníctvo a kozmetiku, tel.č.:
0903 148 876
 Dám do prenájmu obchodné
priestory na ulici Dolnej. Tel.č.:
0903 785 605
 Prenajmeme 4-izbový apartmán na bývanie, prípadne podnikanie v Banskej Štiavnici, na
ulici A.T.Sytnianskeho 2. (oproti
autoškole Bosák). Mesačný nájom 260,-€ + energie. Kontakt:
045/6922080
 Predám slnečný 3-izbový byt
s balkónom na Križovatke. Výhodná poloha, 6.poschodie. Veľmi dobrý stav, plastové okná,
bezpečnostné dvere, podlahy,
sanované jadro. Rozloha: 64m2.
Cena: € 39.000,-. Tel.č.: 045/ 692
18 31, 0908 564 218
 Hľadám spolubývajúceho – cu
za 2,5 Eur/1deň, tel.č.: 0914 258
523
 Predám alebo dám do prenájmu 3-izbový prerobený a čiastočne zariadený byt na sídlisku
Drieňová v BŠ. Byt bude voľný
od 1.7.2010, tel.č.: 0903 785 660
– denne po 15 hod.
 Predám prevádzku vodných
bicyklov na Richňave, tel.č.: 0918
281 198
 Predám 1-izbový byt na Križovatke 39m2, cena 20 000 €, tel.č.:
0905 658 224
 Predám alebo prenajmem 2-izbový zariadený byt, tel.č.: 0910
361 575
 Predám 2-izbový byt Križovatka 20, 36 bj. murovaná bytovka,
cena dohodou, tel.č.: 0902 304
998
 Predám 4-izbový byt na Drieňovej 33 000 €, hotovosť, tel.č.:
0905 280 452
 SAŽP, Tajovského 28, 975 90
B.Bystrica ponúka na prenájom
dočasne prebytočné nebytové
priestory v budove SAŽP Kamerhofská 26-27 B.Štiavnica, a to
kancelárske priestory o výmere
29,05 m2, kancelárske priestory
o výmere 22,03 m2, kancelárske
priestory o výmere 30,24 m2
a priľahlé spoločné priestory.
Bližšie info: 045/694 95 18 - Ing.
Martin Šinský.
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Buď pozdravená, Štiavnica
WWW1.str. Medzi tónmi hornového kvarteta odzneli známe oslavné
verše o Štiavnici D. Šovca a A. Sládkoviča v podaní Mgr. M. Bucholcerovej a Mgr.P. Danáša. Hostiteľskej
úlohy sa ujala správkyňa ECZ pani
Ľ. Blašková a Mgr. M. Petrová, ktoré
všetkých divákov i účinkujúcich srdečne privítali. Potom sa už vznešenými priestormi vzniesli piesne plné
chlapsky drsnej nehy i životných
múdrostí mnohých generácií v podaní banskoštiavnického spevokolu
Štiavničan .Mužné hlasy baníkov
vystriedal empatický prednes poézie
v interpretácii dvoch dám, M.Bucholcerovej a Kataríny Kissovej. Dojemné lúčenie Sládkoviča a Maríny,
spečatené veršami M. Petrovej, A Pižurného, ale aj symbolickým prstienkom, predniesli J. Bernáthová a Mgr.
Pavol Brnčo. Čistý a zvonivý hlas v
piesni Kataríny Šebeňovej bol ďalším
nádherným vyznaním Štiavnici, ktoré vystriedali verše v podaní P.Daná-

ša a M. Bucholcerovej. Úryvok z prózy Antona Hykischa prečítala PhDr.
Eleonóra Bujnová Csc., a priblížila
históriu vzniku zhudobnenej poémy
o Banskej Štiavnici dvoch ruských
autoriek. Ukážku z nej za hudobného sprievodu prečítala K.Kissová.
Veľmi pôsobivé bolo vystúpenie
hosťa z Banskej Bystrice PhDr. Petra
Zemaníka, ktorý auditóriu priblížil
históriu „zlatého mesta“ majstrovsky
zvládnutým úryvkom z trilógie Jozefa Horáka.
Báseň, akoby ,,ušitú“ na mieru absolventom štiavnických škôl venovala M. Petrová a pieseň Mestečko od
autora Ing.F. Majerského v opäť skvelom podaní P. Debnárovej zovrela
spomienkou nejedno srdce. Poetické
vyznania pôvabom a histórii mesta,
zaznamenané perom M. Petrovej a
J.Bernáthovej, spestrili páni Kružlicovci piesňou Starý študent a následne miesto pred oltárom opäť zaujali
členovia štiavnického spevokolu a

ich banícke piesne. Neopakovateľnú
atmosféru, každý tón a každé slovo
umocňovali premietané fotografie Ing.Lubomíra Lužinu, ktorý bol
prostredníctvom nich celý večer s
nami.(Prajeme mu skoré uzdravenie.)V závere programu sa všetkým
priateľsky a srdečne prihovoril primátor B. Štiavnice Mgr.P .Balžanka,
pod záštitou ktorého sa podujatie konalo (aj s finančným prispením Mesta B. Štiavnica a podporou sponzora Ľ.Baráka a spoluorganizátorov).
Okrem iného poďakoval pani Petrovej za prácu na organizácii a príprave
tohto skvelého podujatia. Úprimné
,,ďakujeme“za neobyčajné prijatie po
50.rokoch vyjadrili aj absolventi a radosť z krásneho večera prehĺbila záverečná pieseň banskoštiavnického
spevokolu. Fanfáry trubačov (Mgr.
Brnčo,Ing.Kružič,Ing.Petrikovič,
Ing.Králik) urobili dôstojnú bodku
za ešte zďaleka nekončiacim večeJ.Bernáthová
rom.

Nová nádej pre deti
WWW1.str.

Najhoršie, čo ich môže
postihnúť, je to, že ostanú nečinne
sedieť doma, odtrhnuté od sveta
i svojich rovesníkov. V mnohých
prípadoch takáto izolovanosť vedie
k depresiám a k zhoršeniu ich zdravotného stavu.
Je dobré, keď sa rodičia postihnutých detí spoja do občianskych

združení a spoločnými silami vymôžu pre ne dôstojnejšie miesto v
živote. A ak ich podporia aj ľudia
z miestnej samosprávy, ako je to v
prípade primátora mesta Mgr. Pavla Balžanku a poslanca VÚC Ing.
Mariána Zimmermanna, úspech je
zaručený.
V najbližších dňoch na rokovaní

spomínanej bystrickej p. riaditeľky
s vedením nášho mesta i Špeciálnej
základnej školy a zainteresovanými
rodičmi sa rozhodne o fungovaní
detašovanej triedy a obsahu výučby.
O výsledkoch rokovaní budeme
informovať čitateľov ŠN.
Helena Koťová

Výročné ceny mesta
Na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská
Štiavnica č. 2/2009 Štatútu mesta Banská Štiavnica vyzývame
občanov a inštitúcie na predloženie návrhov na udelenie
a/ Čestného občianstva mesta
Banská Štiavnica
V zmysle citovaného nariadenia
čestné občianstvo mesta Banská
Štiavnica možno udeliť osobám,
ktoré sa významným spôsobom
zaslúžili o rozvoj mesta a šírenie
jeho dobrého mena v SR a v zahraničí. Podnet na udelenie čestného
občianstva mesta Banská Štiavnica

môže podať ktorýkoľvek občan SR
alebo inštitúcia.
b/ Ceny za záchranu kultúrneho
dedičstva a rozvoj mesta Banská
Štiavnica
V zmysle citovaného nariadenia Cenu za záchranu kultúrneho
dedičstva a rozvoj mesta možno
udeliť osobám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o záchranu
hodnôt kultúrneho dedičstva v regióne mesta Banská Štiavnica a rozvoj
mesta Banská Štiavnica. Podnet na
udelenie ceny môže podať ktorýkoľvek občan alebo inštitúcia 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 svoje
návrhy na udelenie čestného občianstva mesta a cien mesta Banská
Štiavnica podať poštou alebo osobne do 10. augusta 2010 na Mestský
úrad v Banskej Štiavnici, Radničné
námestie č. 1, 969 24 Banská Štiavnica, msz@banskastiavnica.sk. O
udelení čestného občianstva a cien
mesta rozhoduje mestské zastupiteľMsU
stvo.

AKTUALITY
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Dňa 15.6.2010 v kine Akademik
predstavili deti z Materskej školy
na Ul. 1. mája svoj program, ktorému sa pilne ako včielky venovali
počas školského roka na literárno
- dramatickom krúžku menom
Smieško. Bolo to nádherné predstavenie plné poučných a vtipných
scén pod názvom "Poplach v lese".
Poplach vyvolali v malom svete
žabičiek dve malé slečny, ktoré našli malú žabku. Bolelo ju bruško, a
prečo? Lebo v lese našla plechovku od coca-coly...... avšak deti jej
pomohli a neublížili. Za odmenu
im malá žabka sľúbila zábavu. Ako
by to bolo, keby to nebola "Žabacia
superstar", veď žabičky spievajú od
rána do večera. A tak deti predviedli svoje herecké a spevácke
výkony pred plne obsadeným publikom. Mamky, ockovia, súrodenci, kamaráti, spolužiaci odmenili
malých hercov veľkým potleskom.

Foto: MŠ

Program detí z krúžku Smieško

Deti z MŠ na Ul. 1. mája pripravili pestrý program
Tlieskalo sa aj p. učiteľke Simonke Salanciovej a p. učiteľke Maťke
Kmeťovej , ktorým patrí naše
veľké ĎAKUJEME za to, že sa deťom venujú celým svojím srdcom.
V mene všetkých rodičov a detí

by som sa im touto cestou chcela
poďakovať za všetko, čo robia pre
naše deti, a zaželať ešte veľa detí,
ktoré na ne budú spomínať s láskou tak, ako tie naše.
Zuzana Maruniaková

Počas posledného školského
mesiaca to v Mestskej knižnici v
Banskej Štiavnici každoročne ožíva džavotom prváčikov. Nebol výnimkou ani tohtoročný jún, počas
ktorého prijali pozvanie na Drieňovskú pobočku mestskej knižnice nováčikovia zo ZŠ J. Kollára
a tiež prváci Spojenej katolíckej
školy, aby sa konečne mohli stať
právoplatnými čitateľmi a členmi
mestskej knižnice. Nedočkavosťou
horiace očká prezrádzali túžbu čím
skôr vlastniť svoj ozajstný preukaz,
no proces to nebol celkom jednoduchý. Okrem malej prednášky o
poslaní knižnice, dôležitosti priateliek knižiek pre ľudí a o starostlivosti o ne, sa malí prváčikovia
ešte museli sústrediť na rozprávku.
Vlastne, ani nemuseli, lebo v podaní tety Biby to bol ozajstný zážitok. Až kým...“nestratila hlas“. Čo
iné deťom zostávalo, ako dočítať
si rozprávku svojpomocne. Každý
musel prispieť svojimi čitateľskými
zručnosťami, až kým nezazvonil
zvonec a rozprávke nebol koniec.
Zodpovedne môžeme prehlásiť, že
sa nenašiel jediný prváčik, ktorý
by neposkladal písmenká do slabík, slabiky do slov a slová do vety.
Slávnostnému pasovaniu do stavu

Foto: MsK
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Úspešne realizovaný projekt
V spolupráci so SČK v Banskej Štiavnici Materská škola vo
Svätom Antone v školskom roku
2009/2010 realizovali úspešne
projekt "Evička a deti". Projekt bol zameraný na prevenciu
zdravia a predchádzaniu úrazov.
Študenti Gymnázia A.Kmeťa z
Banskej Štiavnice: Jarko Liker,
Barborka Mikušová a Katka
Zacharová deťom rozprávali o
správnom stravovaní, o bezpečnosti na ceste, o úrazoch, ako sa
správne obliecť a podobne. Bolo
to hravou formou, deti dostali
množstvo obrázkov na vymaľovanie, kde si mohli zopakovať, čo
je správne a čo nie. Všetky deti
dostali aj pexeso so zdravotnou
tematikou. Na záver sa vždy zahrali zábavnú hru so spevom.
Deťom sa toto podujatie páčilo
a svojich veľkých kamarátov na
záver projektu prekvapili svojimi
vedomosťami. Projekt sa realizoval každý druhý mesiac. Na záver
projektu každé dieťa dostalo diplom a materská škola certifikát o
spolupráci s Mládežou SČK na
projekte "Evička a deti". Ďakujeme aj riaditeľke SČK pani Katke
Senciovej za možnosť realizovať
tento projekt v našej materskej
škole a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Anna Rihová

Oznam
Konateľ Bytovej správy, s.r.o.,
ďakuje všetkým návštevníkom
Kúpeľov - plavárne za ich priazeň
a oznamuje verejnosti , že plaváreň bude uzavretá v čase od 12.7
do 23.8. 2010.
RNDr. Pavel Bačík
konateľ Bytovej správy, s.r.o.

Upozornenie

Prvácka pasovačka v Mestskej knižnici
čitateľského už nič nebránilo. Priložením „Maľovanej abecedy“ na
pravé rameno sa 42 banskoštiavnických prvákov premenilo na
riadnych čitateľov mestskej knižnice a stalo sa vlastníkom vytúženého preukazu. Nám zostáva dúfať, že ho budú často využívať pri

pravidelných návštevách mestskej
knižnice nielen na pobočke Drieňová, ale dúfame, že čoskoro aj na
Nám. sv. Trojice 3, kam by sa knižnica po ukončení rekonštrukcie
Rubigallovho domu mala vrátiť./
pracovníčky
MsK/

MsPo upozorňuje prevádzkovateľov reštauračných a pohostinských zariadení, že v zmysle
platného VZN Mesta Banská
Štiavnica č. 1/2002 na ochranu
verejného poriadku v meste B.
Štiavnica je prevádzkovanie letných terás povolené len do 22.00
hodiny. V opačnom prípade bude
porušenie tohto VZN riešené v
priestupkovom konaní.
JUDr. Dušan Lukačko
náčelník MsPo

ZAUJÍMAVOSTI

RE: Mestská polícia
Vážená pani Mária, úctou k Vašej osobe, by som rada reagovala
na Váš článok uverejnený v ŠN z
10.06.2010. Pochádzam zo Štiavnických Baní, kde sú tiež chodníky
a chodníčky, ktoré by potrebovali
rekonštrukciu atď., samozrejme
obec zápasí s finančnými problémami. Hlavne však chcem reagovať na Vami zatracovaný kamerový systém, ktorý napr. v Bratislave
robí všetkým poctivým občanom
službu - napríklad aj starším ľudom, ktorí sa za súmraku, ale aj
za bieleho dňa boja pohybovať po
ulici, ísť na návštevu k rodine, či
do kostola.
A teraz čo sa týka B. Štiavnice,
keďže je to tzv. študentské mesto,
nechcite vidieť, čo sa robí po nociach hlavne v čase diskoték. Záverom ako dôkaz chcem použiť
prípad môjho syna, ktorého 4
podgurážení mládenci takmer
ubili na smrť a práve vďaka práci
MsPo a KAMEROVÉMU SYSTÉMU prežil. Skláňam sa pred mužmi MsPo s vďakou matky, ktorej je
vzácnejší akýkoľvek ľudský život,
ktorý uprednostňujem pred cestičkami chodníčkami a nesplnenými sľubmi politikov, uprednostňujem zdravie, život a bezpečnosť
všetkých bytostí na tejto planéte.
S pozdravom Danielová Ivica

Oznam

SBM – Galéria Jozefa Kollára v
Banskej Štiavnici a Fakulta architektúry STU v Bratislave – Ústav
dizajnu Vás srdečne pozývajú
na vernisáž výstavy pedagógov
„Umenie v meste“, ktorá sa uskutoční 29. júna 2010 (v utorok) o
16.00 hod. v Galérii Jozefa Kollára, Námestie sv. Trojice 8.
Svoje diela vystavia pedagógovia – Prof. E. Antal (maľba), akad.
soch. M. Drugda, ArtD. (trojrozmerné objekty), doc. akad. soch.
G. Illéšová-Gáspárová (plastika),
Mgr. art. H. Harvánková (grafika),
akad. soch. J. Hobor (plastika),
doc. akad. soch. P. Humaj (dizajn),
doc. akad. mal. J. Ilavský, Mgr. M.
Kellenberger (maľba), doc. akad.
soch. D. Králik (plastika), Mgr.
art. B. Kubinský (plastika), doc.
akad. soch. P. Lehocký, doc. akad.
soch. M. Lukáč (plastika), doc.
akad. soch. P. Paliatka (dizajn),
akad. mal. V. Petrík (maľba), Mgr.
art. E. Ploczeková (maľba) a Ing.
arch. J. Šillinger. Výstava potrvá
do 30. septembra 2010.
Mgr. Bernadeta Kubová
kurátorka výstavy
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Spomienka na p. Jozefu Tolingerovú
15. júna 2010 sme sa navždy
rozlúčili s našou bývalou
kolegyňou p. Jozefou Tolingerovou, ktorá pracovala na
bývalom Mestskom národnom
výbore na ﬁnančnom odbore
ako referentka až do odchodu
na dôchodok.
Pamätáme si ju ako nesmierne
dobrú a láskavú ženu, ktorá vždy
mala pochopenie pre iných. Na jej
tvári nikdy nechýbal úsmev, aj keď
často mala problémov viac ako tre-

ba. Svoju vlastnú rodinu nemala,
ale mala rada deti, ľudí okolo seba.
Bola to kolegyňa, ktorá sa vždy
vedela pre všetko nadchnúť, povzbudiť, podržať svojich kolegov v
ťažkých chvíľach. Radosťou a šťastím jej bola práca. Bola obetavou,
úprimnou a nesmierne ľudskou
kolegyňou. Odpracovala na bývalom Mestskom národnom výbore
nespočetné množstvo hodín i na
mnohých brigádach, snažila sa pomáhať nášmu mestu ako najlepšie
vedela. Zaujímala sa o všetko, čo

sa dialo v našom meste. Tešila sa
z úspechov svojich kolegov a kolegýň, z úspechov nášho mesta.
Roky žila v Domove dôchodcov.
Aj tu rozdávala okolo seba lásku a
úprimnosť. Odišla tíško. Jej láskavé
srdce sa zastavilo. My všetci, ktorí
sme ju poznali a ktorí sme s ňou
spolupracovali, budeme na ňu s
úctou spomínať. Svetlá pamiatka
na našu kolegyňu zostane dlho v
našich srdciach.
J. Simonidesová

Vedecká hračka v Slovenskom banskom múzeu
Tradičná interaktívna výstava Vedecká hračka je otvorená v
Kammerhofe od 1. júna – Dňa
detí. Pohrať sa môžu prísť malí
aj veľkí, a nielen to. Tohtoročná
téma HODNOTY hovorí o tom,
že tento pojem sa týka nielen fyzikálnych veličín a ich jednotiek,
ale je to pojem, ktorý spájame
s naším životom a všeľudskými
hodnotami, ako sú zdravie, láska,
múdrosť, príroda, viera... Fyzikálne pojmy – pohyb, zvuk, svetlo- sú
využité pri tvorbe hračiek, ktoré
pobavia všetkých, bez ohľadu na
vek. Jednoduché fyzikálne pokusy ,určené predovšetkým školákom, dávajú možnosť na odhad a
overenie niektorých fyzikálnych
veličín – dĺžka, čas, koncentrácia,
hmotnosť, teplota. Výstavu dopĺňajú citáty krásnych myšlienok o
hodnotách, ktoré nás sprevádzajú
životom.
Výstava je určená žiakom základných a stredných škôl, deťom
a rodičom, jednoducho je tu pre
všetkých, ktorí sa radi hrajú. Pripravili ju členovia a sympatizanti
občianskeho združenia Vedecká
hračka . Výstava je otvorená od
8.00 do 16.00, v pondelok až sobo-

Foto: SBM
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Výstava Detská hračka otvorená v Kammerhofe
tu, v priestoroch kaplnky Sv.Ignáca
v Kammerhofe. Využite príležitosť

príjemne stráviť svoj čas a pobaviť
M.Sombathyová, SBM
sa.

Rozlúčka so školským rokom v Starom zámku
Múzeum deťom - Rozlúčka so
školským rokom v Starom zámku
Aj v tomto roku prebieha v
Slovenskom banskom múzeu, v
priestoroch Starého zámku, dňa
24. 6. 2010, od 8.00 do 14.00 hod.,
akcia pre deti. Pripravili sme interaktívnu výstavu: Staré bábiky a

autíčka, v rámci ktorej sa deti môžu
hrať s drevenými hračkami, stavebnicami a hlavolamami. Okrem
toho v expozičnej časti - Fajkárska
dielňa, budeme predvádzať výrobu hlinených fajok – „štiavničiek“,
pracovať s pracovnými listami,
nebudú chýbať ani sokoliari, ten-

tokrát zo ZŠ a MŠ Stiavnické Bane.
Ďakujeme za podporu riaditeľovi
školy v Štiavnických Baniach Mgr.
P. Michalovi, majiteľovi obchodu
Potraviny p. P. Ernekovi.
Tešíme sa na Vás.
Mgr. Eva Lovásová

24. júna 2010
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Oznamy
Poďakovanie
Kandidáti na poslancov za KDH
z banskoštiavnického okresu, ďakujú všetkým svojim voličom na
Slovensku, za odovzdané preferenčné hlasy – O. Binder 1253, J.
Čabák 708 .
O. Binder, J.Čabák

Pozvánka na stretnutie baníkov
Dňa 25. júna 2010 sa bude konať pravidelné stretnutie baníkov a
ich priateľov o 16,00 hod. v baníckej krčme u pána Karabellyho. Na
vašu účasť sa tešia usporiadatelia. S
pozdravom Zdar Boh.
Anton Greguš

Športový deň
Základná organizácia a OC SZTP
oznamuje svojim členom a priaznivcom, že dňa 28. júna 2010 (pondelok) sa uskutoční na futbalovom
štadióne Sitno Banská Štiavnica
„Športový deň – III. ročník. Začiatok o 10. hod. Disciplíny – streľba
z malorážky, hod granátom, šípky,
hod do plechovice, kop na bránu.
Prezentácia pred pretekmi do 10
hod. Po skončení pretekov nasleduje tombola. O občerstvenie je
postarané, podávať sa bude výborný guláš. Na vašu účasť sa tešia
usporiadatelia.
Upozorňujeme členov SZTP,

ktorí sa prihlásili na 7-dňový rekondičný pobyt v novembri do
Turčianskych Teplíc, že je bezpodmienečne potrebné, aby do konca
júna v kancelárii zväzu uhradili
50% z celkového poplatku, t.j. 30
€. Ivan Madara, predseda OC SZTP BŠ
Paradájz Pikčr
Pozýva všetkých priaznivcov
naivného a často spontánneho
divadla (kto by sa stále učil nové
texty) na novú PIPI komédiu Slepačí bujón. Premiéra bude 16. júla
o 20.00 hod. na nádvorí Kaštieľa vo
Sv. Antone a ďalšie reprízy 13. a 20.
augusta tamtiež. Vstupné dobrovoľné. Sliepky aj iná hydina sa tešia

ROK BIODIVERZITY 2010

Hudobná a umelecká akadémia
Jána Albrechta Banská Štiavnica
Vás pozýva na
Prijímacie pohovory
v študijných programoch:

Súťaž fotograﬁe „ O životnom prostredí“
Milí priatelia, my „Živoťáci“ SPŠ
S. Mikovíniho v Banskej Štiavnici
vás srdečne pozývame zapojiť sa do
fotografickej súťaže „O životnom
prostredí“, ktorá a uskutoční začiatkom novembra 2010. Do súťaže sa
môžu zapojiť žiaci druhého stupňa
základných škôl a stredných škôl.
Cieľom našej súťaže je upozorniť na
krásu, ktorú bežne nevidíme, alebo hrôzu, ktorú človek svojím nerozumným správaním spôsobuje.
Kategória
A. Príroda
1. Krásy našej prírody (všetko,
čo je prírodné, krásne, mimoriadne- štruktúry, farby, tvary, útvary,
živočíchy)
2. Chránená krajinná oblasť
CHKO (čo je charakteristické pre
CHKO)
3. To je naozaj zázrak (najväčší
zázrak, ktorý som v prírode videl)
B. Zložky životného prostredia

1. Vzduch ktorý dýchame (dymy,
vzdušné útvary, oblaky.....
2. Voda, ktorú pijeme (všetky
vodné zdroje, zrážky, sneh, ľad,
para)
3. Pôda, z ktorej jeme (pasienky,
lúky, polia , záhrady, sady, vinohrady)
C. Zdroje znečistenia
1. Priemysel, ktorý znečisťuje
(závody, komíny, areály)
2. Doprava, ktorá zamoruje (letecká, lodná, automobilová doprava, železnice, parkoviská, letiská,
pumpy)
3. Energetika, ktorá šetrí (alternatívne zdroje energie)
4. Odpad, ktorý ohrozuje (smetiská, haldy, odkaliská, odpady na
dedinách)
D. Životný štýl
1. Kultúra bývania (ohrozenie
v domácnosti, hygiena, chudobné
štvrte, sprejeri, radónové oblasti,)

2. Kultúra stravovania (jedlo,
ktoré jeme, postreky, uskladnenie,
hygiena potravín, úprava jedla)
3. Kultúra oddychu (trávenie voľného času)
Pokyny:
Uveď názov fotografie, kategóriu, do ktorej si fotku zaradil, svoje
meno, školu, vek, triedu, prípadne e – mail. Fotka môže byť jedna
alebo aj viac. Fotografie je možné
odovzdať vytlačené na fotografickom papieri vo formáte A5 alebo
mailom: kasiarovas@azet.sk
do 10.10. 2010 na adresu: SPŠ S.
Mikovíniho , Akademická 13 ,969
01 Banská Štiavnica
Výstava bude inštalovaná vo vestibule SPŠ a v mestských priestoroch. Najlepšie fotky budú odmenené zaujímavými cenami!
Presný dátum vernisáže bude
upresnený koncom septembra.
Ing. S. Kašiarová

Festival slovenských múzeí
Dňa 17. júna 2010 sa konal v
Skalici další ročník festivalu slovenských múzeí. Festival organizoval Zväz múzeí na Slovensku
spoločne so Záhoráckym múzeom
v Skalici a zúčastnili sa na ňom
taktiež niektoré moravské múzeá.

Múzeá sa predstavili v skalickom
kultúrnom dome, kde okrem prezentácie múzeí odzneli i odborné
prednášky. Samostatne sa tu prezentovalo i Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica, ktoré získalo certifikát Múzeum roka 2009.

na vašu hojnú účasť.

Certifikát už sedem rokov udeľuje
Ministerstvo kultúry a Zväz múzeí
na Slovensku. Na festivale sa prezentovalo aj Múzeum vo Sv. Antone, ktoré titul Múzeum roka 2005
získalo presne pred piatimi rokmi.
Marian Číž

Muzikál, Herectvo - pantomíma
Jazzové nástroje
Jazzový spev
Klasické nástroje
3. 7. 2010 14.00 – 16.00 hod.
Botanická 2, Banská Štiavnica
Pozor novinka!!!
otvárame Rock - pop - folk akadémiu
Štúdium pre všetky vekové kategórie aj pre začiatočníkov!
Zápis 3. 7. 2010 od 14.00 - 17.00
hod.
Bližšie informácie nájdete na:
www.huaja-bs.eu
tel. 0905 520 508

DETSKÝ PRÁZDNINOVÝ TÁBOR
Základná škola s Materskou školouM.Hella , Štiavnické Bane
Organizuje v termíne letných
prázdnin od 05.07 do 09.07.2010
DENNÝ PRÍMESTSKÝ TÁBOR
Program pre deti bude veľmi bohatý a rozmanitý – tvorivé
dielne, letné športové hry ,turistika, koníky a dravce , premietanie
rozprávok a iné zaujímavé aktivity. V cene 7 eur na deň sú zahrnuté denné aktivity , obed , desiata
,olovrant a pitný režim.
Tábor je určený deťom od 6 rokov
do 15rokov.
Denne od 7:30 do 15:30 hod.
Rezervácie a bližšie informácie
na tel.č. 0948519958
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KALEIDOSKOP

 Prenajmem 3-izbový byt dlhodobo od 1.7.2010, tel.č.: 0903 913
234
 Predáme stavebný pozemok v
obci Krahule. Rozloha 1 320 m2,
cena 50 Eur/m2. Tel.č.: 0908 937
608
 Prenajmem v Št. Baniach v rodinnom dome s ÚK, teplou vodou,
izbu cca 4 x 4 m s kúpeľňou WC
a kuchynkou. Len zamestnanému
a dôchodcovi s pravidelným príjmom, tel.č.: 0905 578 653.
 Dám do prenájmu 3-izbový byt
v BŠ ihneď, tel.č.: 0910 972 482
 Prenajmem 1-izbový byt v RD
pod Kalváriou, tel.č.: 0910 488
211
 Predám 3-izbový byt pod kostolíkom na 2 posch. (panelák 4. posch.), vymenené sú okná a bytové
jadro, obnovené parkety, cena: 39
800 €, tel.č.: 0905 560 929
 Prenajmem garáž pod Kalváriou, tel.č.: 0905 449 535
 Prenajmem garáž na Starom
ihrisku, cena dohodou, tel.č.: 0911
909 041
 Dám do prenájmu 3 - izbový
byt v rodinnom dome v centre BS.
Info: 0907 654 228
 Predám alebo dám do prenájmu zabehnuté kaderníctvo, tel.č.:
0907 431 551

Inzercia
 Predám Š-Fabia combi červeno
– oranžová metalíza, r. výr. 2002,
palubný PC, Alu disky, zadné prítlačné krídlo, nárazníky vo farbe
karosérie, hmlové svetlá, tempomat, alarm, centrálne uzamykanie,
DO, defend lock, bezdrôtové pripojenie na MT, Kenwood autorádio s CD prehrávačom, STK+EK
do 5/2012, cena 3 700 € + dohoda, tel.č.: 0905 578 653
 Predám štiepané krbové drevo,
cena 1prm/39 €, tel.č.: 0908 531
348

Kariéra
 Spoločnosť ERB-Eduard Rada
Breweries,s.r.o. prijíma žiadosti
uchádzačov na pozíciu kuchár
pre reštauráciu v malom pivovare ERB na Novozámockej ulici
v Banskej Štiavnici s nástupom
ihneď. Požiadavky: vzdelanie a
prax v odbore, prax v zahraničí
vítaná. Žiadosť so životopisom
posielajte na adresu: ERB-Eduard Rada Breweries, s.r.o., Novozámocká 2, 96901 Banská Štiavnica, alebo e-mail: lucia.radova@
erb-breweries.sk.
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Poľovníctvo vo výtvarnom prejave
Dňa 19. júna bola vo výstavných priestoroch svätoantonského kaštieľa sprístupnená
výstava Poľovníctvo vo výtvarnom prejave. Na výstave sa
prezentujú dvaja sochári z Maďarska: László István, jeho syn
László Peter István a taktiež
slovenský autor umeleckých
prác z parohoviny pán Dionýz
Sárkozi zo Žitného ostrova.
Všetkých autorov spája stvárnenie poľovnej zveri a poľovníctva. Vo svätoantonskom
kaštieli je to prvá výstava sôch
s poľovníckym motívom takého rozsahu a už 92- ročný pán
László István je jedným z mála
autorov v Európe, ktorý sa motívu poľovnej zveri venuje.

Pán Dionýz Sárkozi už dlhší čas
spolupracuje s naším múzeom. V
roku 2001 zvíťazila jeho práca v
súťaži o najkrajší poľovnícky šperk
v rámci Dní Sv. Huberta a od roku
2009 je súčasťou oltára na svätohubertovskej omši nádherný reliéf
- „Videnie Sv. Huberta“, ktorý vytvoril v danielom parohu. V roku
2010 si pripomíname 90. výročie
organizovaného poľovníctva na
Slovensku a výstava Poľovníctvo
vo výtvarnom prejave vhodne dopĺňa výstavu V službách prírode,
ktorá bola sprístupnená v máji a jej
súčasťou sú obrazy s poľovníckou
tématikou. Obe výstavy budú sprístupnené v Múzeu vo Sv. Antone
do konca septembra 2010 a budú
ich môcť vzhliadnuť i návštevníci
20. - jubilejného ročníka Dní Sv.

Huberta, ktoré budú 4. a 5. septembra 2010. Na výstavy srdečne
pozývame i čitateľov Štiavnických
novín.
Marian Číž

Nová výstava v Starom zámku
Venovaná 110. výročiu založenia
Mestského múzea v Banskej Štiavnici
1. júla si pripomíname 110. výročie založenia Mestského múzea v
Starom zámku a pri tejto príležitosti otvárame 30. júna 2010 o 14. 00
hod. výstavu.
Hlavnou náplňou výstavy bude
prezentácia prvých zbierkových
predmetov získaných našimi predchodcami, bohatý archívny a fotografický materiál múzea, dokumentujúci vznik a históriu mestského
múzea.
V Banskej Štiavnici bola v r. 1762
založená prvá vysoká škola technického smeru na svete -Banícka akadémia, a na jej pôde bolo založené
aj prvé múzeum technického smeru
na svete. Základy slovenského múzejníctva položil významný slovenský polyhistor Andrej Kmeť, ktorý v
roku 1893 inicioval založenie Muzeálnej slovenskej spoločnosti.
V polovici 19. stor. sa začali v objekte Starého zámku zhromažďovať
zbierky z iniciatívy mešťanostu ,
starostu Banskej Štiavnice Alexandra Goldbrünnera. 1. júla 1900 pri
príležitosti konania Baníckého a
lesníckeho kongresu vzniklo Mestské múzeum so sídlom v Starom
zámku.
Prvým kustódom bol Eduard
Richter, ktorý sa zaslúžil o prestavbu Starého zámku na muzeálne úče-

ly, viedol archeologické výskumy
na Starom meste, bol autor prvého
katalógu zbierok Mestského múzea.
Významné miesto patrí riaditeľovi
múzea Vojtechovi Bakerovi, ktorý
pracoval v Starom zámku v rokoch
1921-1941.
Zaujímavý je archívny a fotografický materiál, ktorý dokumentuje pozoruhodnú históriu mestského múzea v rámci dejinného
vývoja Banskej Štiavnice, Slovenska,
Európy. Z archívnych materiálov
určite zaujme prípis Krajinského
orgánu múzeí a knižníc ohľadom
zriadenia Mestského múzea a archívu v Banskej Štiavnici z r. 1900,
vymenovanie Eduarda Richtera za
prvého kustóda múzea, dokumenty o stavebných úpravach Starého
zámku na muzeálne účely, zoznamy
predmetov odvezených v r. 1918 do
Budapešti, rukopisy Vojtecha Bakera, súhlas o zriadení mestskej ľadovne v objekte, materiály ohľadom
poveternostného dela, ktoré je verejnosti známe zo salamandrových
slávnosti, ochrana plastík sv. Kataríny a Barbory, obrazu majstra M.S.
„Narodenie Pána“ z r. 1506, počas
2.sv. vojny, povojnové škody v Starom zámku, ale aj v meste, atď.
Z fotografického materiálu napr.
zábery rytierskej sály bez stropu,
tzv. knižnice, kde je umiestnená
táto výstava, a kde sa nachádzala v r.
1900 telocvičňa, fotografie z r. 1923,

keď navštívil naše mesto, aj Starý
zámok prezident T.G. Masaryk a
mnoho ďalších zaujímavostí.
Ponúkame prehliadku prvých
zbierkových predmetov – galerijných, archeologických, historických,
národopisných, numizmatických,
ale aj zbierok banskej techniky.
Pozoruhodné sú napr. obrazy Márie Terézie, Jozefa II., ale aj
Alexandra Goldbrünnera, mestská
štandarda z r. 1751, perokresba Starého zámku z r. 1844, mestská volebná urna, schránka na pečatidlá
z 18. stor., detský frak Alexandra
Goldbrünnera, virgula – čarodejný
prútik zo 17. stor., vzorky paličkovanej čipky, perníkové drevené formy,
modrotlačové štočky s výrobkami,
chirurgické nástroje z 19. stor. atď.
Okrem toho súčasťou slávnostného otvorenia je aj prehliadka
vežových hodín Starého zámku vo
vstupnej veži, ktoré boli vyhotovené
v 90. rokoch 19. stor. a namontované banskoštiavnickým hodinárom
A. Picsinom.
V novom školskom roku ponúkame žiakom a študentom túto interaktívnu výstavu s cieľom zoznámiť
sa s regionálnymi dejinami formou
prehliadky spojenej s vypracovaním
pracovných listov, uskutočniť v našich priestoroch hodiny umeleckého písania.
Mgr. Eva Lovásová
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Štvrtok 24.6.

MILÝ JOHN
USA, 2010, 105 min.MP 12,Vstupné: 2 eurá, Začiatok premietania:
18:30 hod.
Na pláži sa stretnú úplne náhodou – John prišiel relaxovať od bojovej vravy
a službe vlasti, Savannah ako študentka plná ideálov užívať prázdniny. Leto
praje netradičným párom, po dvoch týždňoch sa už John so Savannah nadobro milujú a len povinnosti ich od seba odtŕhajú. A tu sa z letnej romance
stáva každodenná dráma skúšajúca ich narýchlo vybudovaný vzťah. Prežije
John každý ďalší deň v akcii – a Savannah čakanie na jeho listy zo zahraničia? A majú vôbec šancu byť ešte spolu? V hlavných úlohách Channing
Tatum a Amanda Seyfried.

Nedeľa 27.6.

PRINCEZNÁ A ŽABA
Animák, USA, 2009, 97 min.,Vstupné: 2 eurá, Začiatok premietania:
15:00 hod.
Tiana je mladé dievča pracujúce v dvoch reštikách New Orleans na svoj
životný sen – mať jednu vlastnú. Do mesta prichádza mladý princ Maveen, ktorý sa nechá zlákať čarodejníkom, no ten ho premení na žabiaka. A v súlade s rozprávkami sa rozhodne nájsť princeznú, aby ho
pobozkala a vrátila mu jeho podobu. No Tiana nie je tá pravá, takže sa
na žabku mení aj ona a obaja odchádzajú do bažín nájsť spôsob, ako sa
premeniť späť.

BUDENIE SITNIANSKYCH RYTIEROV
26.6. od 12 hod. Počúvadlo (Pacipaciﬁk, Vodopád, Ranč)

ŠTIAVNICKÝ HUDOBNÝ TAJCH
26.6. od 19,30 hod. Amﬁteáter pod Novým zámkom (Hudba z Marsu,
Para, Hex)
Viac info: Mestský úrad, oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, info: tel.č.:045/290 9009 kultura2@banskastiavnica.sk

„Naša minulosť nám pomáha hľadať cestu do budúcnosti“
To je motto Občianskeho združenia Zlatá cesta, ktorému bol na
základe Rozhodnutia riadiaceho
orgánu na hodnotenie integrovaných stratégii rozvoja územia udelený štatút Miestnej akčnej skupiny
a schválená Žiadosť o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku vydaného podľa zákona č.
528/2008 Z.z. o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.
Predmetom schválenej žiadosti
je:
- realizácia oprávnených činností chodu MAS konečným prijímateľom
- implementácia Integrovanej
stratégie rozvoja územia prostredníctvom vybraných opatrení osi 3
Plánu rozvoja vidieka, realizovaných na území MAS
Výzva č. 1/2010/PRV/MASZC a Výzva č. 2/2010/PRV/MASZC
Pôdohospodárska
platobná
agentúra zastúpená Miestnou akčnou skupinou Zlatá cesta v rámci

opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje
VÝZVY
na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja
vidieka SR 2007-2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie
rozvoja územia:
OPATRENIE 3.4.2 OBNOVA A ROZVOJ OBCÍ
OPATRENIE 3.4.1 ZÁKLADNÉ SLUŹBY PRE VIDIECKE OBYVATEĽSTVO
V termíne : od 28.6.2010 do
30.9.2010
Príjem ŽoNFP v kancelárii MAS
Zlatá cesta v termíne: od 1.9.2010
do 30.9.2010
Adresa: Miestna akčná skupina
Zlatá cesta 969 73 Prenčov 300
Oprávnenosť konečného prijímateľa - predkladateľa projektu
Obce z územia MAS Zlatá cesta:
Banská Štiavnica, Baďan, Beluj,
Sv. Anton, Štiavnické Bane, Dudince, H. Moravce, H. Nemce, Se-

bechleby, Banský Studenec, Dekýš,
Ilija, Kozelník, Močiar, Podhorie,
Počúvadlo, Prenčov, Vysoká, Devičie, Domaníky, Drážovce, H.
Tesáre, Kráľovce-Krnišov, Ladzany, Lišov, Medovarce, Rykynčice,
Sudince, Súdovce, Terany, Žibritov
Podporované činnosti v rámci
opatrenia 3.4.2 Obnova a rozvoj
obcí
• výstavba, rekonštrukcia a modernizácia chodníkov
• výstavba, rekonštrukcia a modernizácia cyklotrás
• výstavba, rekonštrukcia a modernizácia verejných priestranstiev
• výstavba, rekonštrukcia a modernizácia parkov
Výška oprávnených výdavkov
na 1 projekt
Min. výška oprávnených výdavkov pre predkladaný projekt:
15.000,- eur
Max. výška oprávnených výdavkov pre predkladaný projekt:
80.000,- eur

Podporované činnosti v rámci
opatrenia 3.4.1 Základné služby
pre vidiecke obyvateľstvo
• výstavba, rekonštrukcia a modernizácia detských a športových
ihrísk (vrátane krytých a zázemí
týchto ihrísk)
• výstavba, rekonštrukcia a modernizácia tržníc (vrátane krytých)
• výstavba, rekonštrukcia a modernizácia aut. zastávok
Výška oprávnených výdavkov
na 1 projekt
Min. výška oprávnených výdavkov pre predkladaný projekt:
15.000,- eur
Max. výška oprávnených výdavkov pre predkladaný projekt:
30.000,- eur
Celé znenie výzvy aj s prílohami je zverejnené na internetovej
stránke www.maszlatacesta.sk
Bližšie informácie vám radi poskytneme na t.č. 045/6726244, mobil 0911482206.

KULTÚRA

18. Pohronské
folklórne slávnosti

PODHORIE 2010
BBSK – Pohronské osvetové
stredisko Žiar nad Hronom a
obec Podhorie Vás srdečne pozývajú na 18. Pohronské Folklórne
slávnosti, ktoré sa budú konať 3.
a 4. júla 2010 v obci Podhorie.
Sobotu 3.7.2010 sa slávnosti začnú dedinskou zábavou o
20.00 hod. na hudobnom pódiu
a pokračovať sa bude v nedeľu
4.7.2010 o 9.00 hod. slávnostnou
svätou omšou na miestnom amfiteátri. Hlavný program folklórnych slávností vyvrcholí o 14.00
hod. v duchu jarmoku. Predstavia
sa v ňom folklórne skupiny detí
i dospelých, speváci ľudových
piesní a hráči na ľudové hudobné
nástroje regiónov Banská Štiavnica, Kremnica, Žarnovica, Nová
Baňa, Žiar nad Hronom a obcí
v ich priľahlom okolí. Hosťami
podujatia bude folklórna skupina Plachtince Príbelce. Slávnosti
ukončí približne hodinový Medailón obce Podhorie.
Popri hlavnom programe si
návštevníci budú môcť prezrieť
výstavu „Dary lásky“, ľudové
múzeum a výstavu poľnohospodárskych strojov a náradia „Na
gazdovskom dvore“. Súčasťou
slávností bude jarmok remesiel.
Pripravené sú tiež rôzne atrakcie
ako napr. súťaž o Guláš majstra,
ochutnávka domácich špecialít, súťaž o najkrajšie vyzdobené okno a priedomie a tombola
o atraktívne ceny. Najmenší si
budú môcť vyskúšať jazdu na koníkoch a vyrobiť si peknú hračku
v tvorivých dielňach.
18. Pohronské folklórne slávnosti sú realizované s finančnou
podporou Ministerstva kultúry
SR a Banskobystrického samosprávneho kraja.
Mgr. Katarína Tatarová
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Jánske dni u Coburga
V dňoch 14.6 - 16.6.2010 sa v obci
Svätý Anton pod týmto názvom
uskutočnilo zaujímavé podujatie.
Organizovalo ho Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom v
spolupráci s múzeom, obcou Svätý
Anton, SOŠ lesníckou v Banskej
Štiavnici. K tomuto podujatiu boli
aj tvorivé dielne, ktoré boli v kultúrnom dome, v Starom hostinci a na
Ranči Nádej. V kultúrnom dome
krátke divadelné predstavenie pod
názvom „Zázračná fontána“ zahrali
deti zo Základnej školy z Hliníka
nad Hronom v utorok. V pondelok a stredu hrali deti zo ZUŠ v
Banskej Štiavnici. Potom sa deťom,
ktoré pricestovali z rôznych kútov
Slovenska, venovala Miška Getlerová v tvorivých dielňach, kde si deti

mohli zhotoviť darček. V Starom
hostinci vystupovali deti z folklórneho súboru "Úsmev" z Hodruše
Hámrov, ktoré veľmi pekne tancovali a potom učili tanečné kroky
aj divákov. Išlo im to veru dobre aj
vďaka členkám súboru, ktoré tancovali spolu s deťmi a ich vedúcou
pani Lubkou Holubovou Tvorivé
dielne mala pani Mária Kasanová z
Tekovskej Breznice, učila deti robiť
ružičky z papiera a pani Oľga Hollá
z Novej Bane učila deti robiť kvety
z drôtikov. Deti boli veľmi aktívne a
snaživé. Na Ranči Nádej predvádzala westernové jazdenie Majka Soligová, robili sa náramky priateľstva a
deti sa mohli pozrieť na prácu hrnčiara. V parku pri kaštieli boli ukážky sokoliarstva a náučný chodník

pod vedením Ing.Dudíkovej a Ing.
Erika Petrikoviča „Poznaj a chráň“.
Deti si mohli doplniť a rozšíriť svoje vedomosti o prírode. Potom sa
deti mohli dať preniesť strigám cez
pripravený jánsky oheň. Pochvala
patrí všetkým organizátorom tohto
podujatia ,hlavne autorke projektu
pani Anke Kuzmovej za zaujímavé
a pekné dni, ktoré mohli deti stráviť vo Svätom Antone.16 autobusov
priviezlo deti z rôznych kútov Slovenska, aby sa zúčastnili tohto podujatia a myslím si, že budú mať na
čo spomínať. II.ročník Jánskych dní
sa až na počasie v tretí deň vydaril.
Želám organizátorom, aby sa im tak
úspešne darilo aj v budúcnosti.
Anna Rihová

Majstrovstvá Slovenska družstiev v tancoch
V sobotu 22.5.2010 sa konali
Majstrovstvá Slovenska družstiev
v latinsko-amerických a štandardných tancoch na Štiavničkách v
Banskej Bystrici. Od rána prebiehali súťaže. Dopoludnia súťažili
všetky neregistrované tanečné páry
Hobby. Do finále postúpili deti
a juniori aj z Fáber dance teamu.
Počas celého dňa vládla tanečná,
ale hlavne príjemná atmosféra. Pomedzi súťaže sa predviedli aj naši
vicemajstri Slovenskej republiky,
ktorí zatancovali plesovú choreografiu Ti amo a Hriešny tanec.
Program bol vyplnený rôznymi
tanečnými skupinami. Do večera
bolo na čo pozerať. Po všetkých súťažiach a vyhodnoteniach sa začala
Kubánska noc.
Kubánsku noc otvárali malí
tanečníci z Faber dance teamu.
Potom začal spievať očakávaný
Lazaro, ktorý svojimi piesňami a
hudbou roztancoval ľudí. Mário so
svojimi tanečnicami začal tanečnú
šou, na ktorej sa napodobňovali
tanečné kroky. Ľudia sa pri tom
poriadne zabávali a zatancovali
si. Počas Kubánskej noci sa každý
cítil príjemne a uvoľnene. Tento
večer svojím tanečným vystúpením spestrili majstri SR v profesionáloch Milan a Marieta Plačkovci
a Michal a Zuzana Soukupovci.
Ďakujeme usporiadateľovi súťaže
FÁBER DANCE TEAM SLOVAKIA za príjemne strávený deň aj

Foto: SBM
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Víťazi na Majstrovstvách Slovenska v tancoch
noc a prajeme mu veľa síl do ďalších usporiadaní Majstrovstiev
Slovenska.
Výsledky celoštátnej súťaže klubových 3-párových družstiev v
ŠTT a LAT kategória junior
ŠTT: 1. miesto TC FORTUNA
Poprad
2. miesto INTERKLUB Bartislava
3. miesto TK Tília ODEVA Lipany
LAT: 1. miesto TC Poprad
2. miesto INTERKLUB Bartislava
3. miesto TŠK pri TŠ SOUL Pre-

šov
Výsledky celoštátnej súťaže klubových 3-párových družstiev v
ŠTT a LAT kategória dospelí
ŠTT: 1. miesto INTERKLUB
Bratislava
2. miesto TC METEOR Košice
3. miesto eXtra dance team Bratislava
LAT: 1. miesto TK Uni-Dance
Bratislava
2. miesto eXtra dance team Bratislava
3. miesto PegaFun Dance Group
Martin
Jf

ŠPORT
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Skončili sa futbalové súťaže r.2009/10
Kvalitný výkon = výhra
IV. liga – dospelí 26.kolo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

CSM Tisovec
Baník Kalinovo
FK 34 Brusno
Bystrica - Podlavice
Štiavnické Bane
Poltár
Žiar nad Hronom
MFK Revúca
Banská Štiavnica
Hliník nad Hronom
Dolná Strehová
Veľký Blh
FC Slovan Divín
FC 98 Hajnačka

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

18
16
14
14
13
12
12
9
7
9
7
7
7
5

4
4
6
4
6
6
5
3
9
2
4
4
1
6

4
6
6
8
7
8
9
14
10
15
15
15
18
15

63:27
54:32
72:35
62:34
55:37
61:39
47:44
40:45
39:54
48:61
33:58
28:54
35:69
37:85

58
52
48
46
45
42
41
30
30
29
25
25
22
21

B. Štiavnica - Kalinovo 3:1 (1:1),
góly: 5’ 67’ Rusnák, 44’ Kminiak
Budinský V. - Kuruc, Lupták,
Poprac (90’ Kraják), Halát (84’ Beňadik), Číž (74’ Hudák), Necpal,
Budinský D., Rusnák, Kminiak.
V poslednom stretnutí ročníka
predviedli naši hráči proti favoritovi jeden z najlepších, ak nie najlepší výkon jari a pohladili dušu
futbalového fanúšika. Počas celého
stretnutie sa bolo načo pozerať a tak
verní fanúšikovia po zápase odchádzali spokojní nielen s výsledkom,
ale hlavne s predvedenou hrou. O
kvalitu sa postarali aj hostia, ktorí
prišli s predsavzatím vyhrať a tak
potvrdiť 2.miesto, no už v 5’ im začal búrať predsavzatie Rusnák, keď
na dvakrát dopravil loptu za chrbát gólmana hostí. Hostia sa z gólu
otriasli a v 13’ vyrovnali. Do vede-

nia sme išli v 44’ nevídaným gólom
Kminiaka, keď z priameho kopu z
25 m dokonale vymietol šibenicu.
V 67’ vnikol do 16-tky Budinský
D., nadýchaným centrom našiel
hlavu Rusnáka, ktorý po druhý raz
prekonal bezmocného brankára, a
tak podčiarkol svoj dobrý výkon
počas celých 90’. Hostia mohli znížiť v 77’, no zachránila nás pravá
tyčka. V stretnutí sa lúčil s futbalovou kariérou 40-nik Poprac Vlado. Aj v tomto zápase bol jedným z
najlepších hráčov na ihrisku. Svoje prvé dotyky s loptou začal v r.
1979 v žiackom mužstve B. Štiavnice pod vedením F. Šimka a končil 18.6.2010. Za A mužstvá hrával
23 rokov. A tak k svojej 40-tke si
dal pekný darček v podobe výhry
v poslednom súťažnom stretnutí
jeho bohatej futbalovej kariéry.
IV. liga dorast 26. kolo:
Strelecký koncert v poslednom kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

SPARTAK Hriňová
Strojár Krupina
FK Šalková
Baník Veľký Krtíš
FK Jesenské
Slovan Tomášovce
Banská Štiavnica
Hliník nad Hronom
Hodruša-Hámre
FK Mesta Tornaľa
Slovan Kúpele Sliač
ŠK Selce
Poltár
Rimavská Sobota

25
25
25
25
26
25
25
25
25
25
25
24
24
24

16
17
14
15
11
12
10
10
9
9
8
9
7
4

7
2
8
3
4
0
2
0
3
3
5
1
3
5

2
6
3
7
11
13
13
15
13
13
12
14
14
15

76:28
50:28
59:22
73:35
63:67
59:68
46:56
52:49
56:70
37:57
63:90
61:72
49:73
39:68

55
53
50
48
37
36
32
30
30
30
29
28
24
17

B. Štiavnica – Šalková 6:1 (3:0)
Góly: 4, 74, 89’ Hudák D. (2 z 11
m kopu), 15’ Budinský V., 86’ Budinský D, 28’ vlastný,
Kuka – Sojka, Hudák D., Ferienčík, Szabó (57’ Bartík), Budinský
V., Cibula M., Židík, Meňuš, Budinský D.
Naši dorastenci si v poslednom
kole na domácom trávniku schuti
zahrali a hostí nepustili k ničomu. Strelecky sa zaskvel 3-gólový
Hudák D., a dobre mu asistovali
bratia Budinský nielen gólmi ale
aj hrou.
Dorast: dohrávka 24. kola
B.Štiavnica – Hodruša – Hámre
4:1 (0:0)
Góly: 59’, 63’ Budinský D., 65’
Hudák D., 81’ Čík
Budinský V. – Hudák M., Potančok (77’ Ďurovič), Cibula Martin,
(59’ Gregáň), Budinský D., Ladický, Hudák D., Cibula Marek, Ferienčík, Židík, Čík (86’ Hořínek)
V 2. polčase zapli naši dorastenci na väčšie obrátky a jednoznačne
svojho súpera prebrali.
II. liga SŽ a MŽ 26.kolo: SŽ –
B.Štiavnica – Fiľakovo 1:3 (1:2),
gól: Halaj
MŽ – B.Štiavnica – Fiľakovo 0:7
FUDO
(1:3)

Letné majstrovstvá SR starších žiakov v plávaní
V dňoch 18. – 20. júna 2010 sa v
50 m otvorenom plaveckom bazéne
v Štúrove konali Letné majstrovstvá
Slovenskej republiky starších žiakov
v plávaní. Na plaveckých pretekoch
sa zúčastnili aj plavci Plaveckého
klubu Banská Štiavnica. Prinášame
výsledky:
Berlanský Matúš – 1997
100 m voľný spôsob – 1.05,66 4.
miesto
200 m voľný spôsob - 2.23,48 4.
miesto

400 m voľný spôsob - 5.09,45 4.
miesto
1 500 m voľný spôsob – 20.46,95
5. miesto
100 m znak – 1.15,76 3. miesto
200 m znak – 2.42,03 3.miesto
100 m prsia – 1.23,84 4.miesto
200 m prsia – 3.00,25 4. miesto
Longauer Jakub – 1997
50 m voľný spôsob – 33.03
22.miesto
100 m voľný spôsob – 1.12.79
22.miesto

100 m znak - 1.26.17 17.miesto
100 m motýľ – 1.24.54 12 miesto
Maruniaková Monika – 1996
100 m znak – 1.17,45 4. miesto
200 m znak – 2.44,13 3.miesto
100 m prsia – 1.24,40 4.miesto
200 m prsia – 3. 01,00 4. miesto
100 m motýľ – 1.11.05 3.miesto
200 m polohové preteky – 2.43.49
5.miesto
400 m polohové preteky – 5.48.13
4. miesto
red

Ján Vojenčák siahal po zlate
V dňoch 2. – 6.6.2010 sa konali
v hale Mytišči v Moskve jubilejné
20. Majstrovstvá Európy v pretláčaní rukou. Na súťaži sa zúčastnilo cca 500 účastníkov z 26 krajín.
Slovensko získalo spolu 6 medailí,
1 zlatú, 1 striebornú a 4 bronzové.
Medzi borcami nechýbali ani naši

chlapci z AWK Banská Štiavnica. Jánovi Vojenčákovi ušlo zlato
o vlások a Rado Dobrovič získal
bronz. Prinášame výsledky:
Kategória do 70 kg:
Ján Vojenčák – ľavá ruka – 2.
miesto
pravá ruka – 5. miesto

Kategória do 85 kg:
Radoslav Dobrovič – ľavá ruka –
3. miesto
pravá ruka – 8. miesto
Gratulujeme vám, chlapci, k dosiahnutým výsledkom a úspešnej
reprezentácii nášho mesta v zahrared.
ničí.
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O Pohár Mariána Bosáka
Pozývame vás na IX. ročník
dorasteneckého turnaja „O Pohár Mariána Bosáka“ in memoriam, ktorý sa uskutoční v sobotu
26.júna 2010 na futbalovom ihrisku FK Sitno Banská Štiavnica.
Otvorenie turnaja o 10,15 hod.
Účasť mužstiev: B.Štiavnica –
IV. liga
Žarnovica – V. liga
Badín – III. liga
Handlová – IV. liga
red

Nitriansky akvatlon
TJ Delfín Nitra usporiadala
dňa 20.6.2010 tradičné preteky,
ktoré pozostávali z plávania na
1 km a behu na 5 km. Účasť na
týchto pretekoch bola početná a
kvalitná. Medzi 28 mužmi štartoval aj štiavnický pretekár z KMT
Rado Nemčok, opäť sa mu darilo
a vybojoval si pekné 4. miesto,
zvíťazil Pavlík z Banskej Bystrice.

Inzercia

Red

A glez – masérske služby,
Široká ponuka – klasická masáž,
Masáž lávovými kameňmi, reflexná masáž chodidiel, priama
– šije,
chrbta,BODY Basic-zoštíhľujúca,
luxusná – Japonská masáž tváre,
Indická – antistresová,
Harmonizácia klienta - liečenie
TÁDE sviečkami, medová masáž,
AROMA masáž – chrbta, Broussova
Dornova terapia. Rašelinové zábaly.
Kde? Sídlisko Drieňová
LEKÁREŇ – LIPA – od parkoviska.

Príďte a vyskúšajte: ultrazvukovú liposukciu, rádiofrekvenčnú
masáž tváre, rôzne druhy masáží, zábalov a terapií (rašelina,
bahno z mŕtveho mora), info:
www.bsnet.sk/masaze, e-mail:
svidronova@bsnet.sk, tel.č.:
0908 648 707, 0914 269 221

Predaj plynu
Pl. bomba 2 kg 2,80 €
Pl. bomba 10 kg 12,60 €
Pl. bomba 33 kg 44,00 €
V prípade potreby
doveziem.
Marian Lupták Ilija č.118
Tel. č.: 0904 979 027
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Prenajmem garáž
v Banskej Štiavnici
na Drieňovej, ul.
Energetikov. Mesačný nájom 33,19€.
Kontakt: 0905 912
125.
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