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INZERCIA

V piatok 14. júna prijala 

primátorka nášho mesta 

Mgr. Nadežda Babiaková 

veľvyslanca USA na Slovensku 

Adama Strelingera s delegá-

ciou. 

Pán veľvyslanec sa v  priateľskom 

rozhovore zaujímal o naše mesto, 

jeho históriu, kultúru, cestovný 

ruch, politickú a  ekonomickú si-

tuáciu. V  Banskej Štiavnici pri-

šiel slávnostne otvoriť projekt 

Th ink Freedom, veľkolepú inšta-

láciu umeleckého diela Američan-

ky bosnianskeho pôvodu Ediny Se-

leskovic. 

Poslanci mestského zastu-

piteľstva sa na ostatnom 

mestskom zastupiteľstve, 

konanom dňa 11. júna 

2019 uzniesli na dodatku 

k Všeobecne záväznému 

nariadeniu č. 8/2017 

o parkovaní vozidiel na vyme-

dzených úsekoch miestnych 

komunikácií na území mesta 

Banská Štiavnica.

Po viacerých pracovných rokova-

niach a  stretnutiach bol priprave-

ný a  následne aj schválený doda-

tok, ktorý nám pomôže urýchlene 

do začiatku letnej turistickej sezó-

ny vyriešiť niektoré problémy, ktoré 

sa ukazujú v  našom meste potreb-

né riešiť.

Môžeme povedať, že v rámci prija-

tých zmien, je asi najväčšou zmenou 

obmedzenie parkovania na Námes-

tí sv. Trojice, po novom tu nebu-

de možné parkovať na parkovacie 

lístky, ani pomocou systému SMS 

parkovanie. Avšak zostáva tu po-

nechané parkovanie pre rezident-

ské parkovacie karty a permanent-

né parkovacie karty. Uvedeným 

krokom zabezpečíme zníženie poč-

tu parkujúcich vozidiel (najmä náv-

števníkov) na Námestie sv. Trojice. 

Ďalšou zmenou, ktorá nadväzuje 

najmä na vylúčenie parkovacích líst-

kov a  SMS parkovacieho systému 

z Námestia sv. Trojice je vytvorenie 

rýchloobrátkových zón: Ulica dolná 

pri pošte a na Radničnom nám., kde 

vznikne dohromady 17 rýchloob-

rátkových a 2 x ZTP (krátkodobých) 

parkovacích miest. 

Prijatie veľvyslanca USA na radnici

Zmeny v parkovaní v našom meste 
začnú platiť od 1. júla 2019

Delegácia v obradnej sieni  foto Michal Kríž �3.str.

�3.str.

United Nations

Cultural Organization

Banská Štiavnica 
a technické pamiatky okolia
Svetové tvo od roku 1993

Vstupné: 5€Vstupné: 5€

Sobota 22.6. o 19:30 hod.Sobota 22.6. o 19:30 hod.
Štvrtok 27.6. o 19:30 hod.Štvrtok 27.6. o 19:30 hod.

MUži v čierNoM: MUži v čierNoM: 

GlobÁlNA hrozbAGlobÁlNA hrozbA

Vstupné: 5€Vstupné: 5€

Nedeľa 23.6. o 17:00 hod.Nedeľa 23.6. o 17:00 hod.

TAjNý živoT TAjNý živoT 

MAzNÁčikov 2MAzNÁčikov 2

Oznam
Bytová správa, s.r.o., Banská 

Štiavnica, prevádzka Mestské kú-

pele – plaváreň, oznamuje oby-

vateľom a  návštevníkom mes-

ta Banská Štiavnica, že v čase od 

28.6.2019 bude z  dôvodu pravi-

delnej technickej odstávky pre-

vádzka Mestské kúpele – plavá-

reň zatvorená (plavecký bazén aj 

sauna).

Predpokladaný termín otvorenia 

prevádzky bude vopred oznáme-

ný.

Slezáková Denisa

vedúca prevádzky

Pozvánka
V zmysle zá-

kona SNR č. 

3 6 9 / 1 9 9 0 

Zb. o  obec-

nom zriade-

ní, v  znení 

neskorších 

zmien a  doplnkov, §-u  12 odst. 

1 a §-u 13 ods. 4 a) zvolávam za-

sadnutie Mestského zastupiteľ-

stva v  Banskej Štiavnici na deň 

26. júna 2019 (streda) o 10:00. 

Zasadnutie sa uskutoční v  zasa-

dacej miestnosti historickej rad-

nice, prízemie č.dv. 4. Priestor pre 

občanov je od 15:00 hod. Srdečne 

Vás pozývam! 

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta
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17.6.

„Oveľa častejšie pôsobí „hovorca“ 

ako „výhovorca!“

Ján Petrík

čriepok

DIÁR
z programu

primátorky

11.6. bol dňom, keď zomrel šte-

fultovský rodák Jozef Horák 

(30.1.1907 – 11.6.1974), dodnes 

nedostižný spisovateľ s  historic-

kými námetmi viažúcimi sa na BŠ 

a  okolie, ale aj významný činiteľ, 

redaktor a  nakoniec aj učiteľ v  BŠ 

(jeho meno má v názve aj ZŠ Joze-

fa Horáka). Jeho pamiatku si v ten-

to deň uctilo Rádio Regina o 5:45, 

keď z  rozhlasového archívu RTVS 

zazneli aj jeho spomienky a o 5:50 

bola aj súťažná otázka, ktorá sa 

viazala na neho. Aj v  Rádiu Devín 

o  7:15 bola spomienka na J. Ho-

ráka, pričom zazneli spomienky J. 

Horáka z  r. 1967, ktoré zaleteli až 

do tých rokov, keď začal navštevo-

vať školu. 11.6. v Rádiu Regina po 

9:00 odznela potešiteľná správa, 

že bratia Šafaříkovci rekonštruujú 

rodný dom Deža Hoff manna Pod 

Červenou studňou. D. Hoff mann 

„dvorný fotograf“ Th e Beatles uzrel 

1. krát svetlo sveta v  tomto dome 

24.5.1912. Zomrel v  Londýne v  r. 

1986. 13.6. v Rádiu Regina bola po 

17:00 na túto tému podrobná re-

portáž. Hovorili v nej Šimon Martin 

Šafařík – spolumajiteľ objektu a je-

den z autorov projektu jeho rekon-

štrukcie (okrem iného uviedol, že tu 

bude 1. múzeum Deža Hoff manna 

na svete), Igor Kuhn – riaditeľ Ob-

lastnej organizácie cestovného ru-

chu (okrem iného povedal: „vôbec 

nevieme, ani Štiavničania, kto bol Dežo 

Hoff mann“), ako aj Marián Pauer 

– teoretik a  historik fotografi ckej 

tvorby, spisovateľ, autor monogra-

fi e o  D. Hoff mannovi a  bez akej-

koľvek konkurencie najdôvernejší 

znalec života a  diela D. Hoff man-

na. Aj 14.6. bola časť z tejto repor-

táže, v ktorej hovorili Š. M. Šafařík 

a M. Pauer. 11.6. v Rádiu Slovensko 

o 16:35 už vo veľkom predstihu bolo 

avízo, že 23.6. bude na amfi teátri 

v  BŠ „One Day Jazz Festival 2019“. 

12.6. v Rádiu Regina o 11:00 k no-

vým pravidlám parkovania, ktoré 

schválilo MsZ deň predtým, bolo ci-

tované stanovisko Mgr. N. Babiako-

vej – primátorky nášho mesta, kde 

naživo sa k  tejto problematike vy-

jadril aj poslanec MsZ Mgr. M. Ma-

charik. 14.6. v TA3 viackrát popo-

ludní, ako aj v  Hlavných správach 

o 18:30 bola podrobná reportáž na 

túto tému. Hovorili v  nej primá-

torka nášho mesta Mgr. N. Babia-

ková, poslanec MsZ Mgr. M. Ma-

charik, ako aj viacerí obyvatelia BŠ 

i jej návštevníci. 12.6. v Rádiu De-

vín od 17:30 do 18:00 a v repríze od 

1:30 do 2:00 bola spomienka na ex-

celentného herca Gustáva Valacha, 

ktorý tak ako Július Pántik absolvo-

val BŠ gymnázium a posledné roky 

svojho života veľmi rád býval v BŠ. 

V relácii odznelo viacero ukážok di-

vadelných hier, v ktorých domino-

val jeho neopakovateľný a podma-

nivý herecký prejav. 13.6. v Rádiu 

Devín od 13:00 do 13:25 hovorila 

o svojej ostatnej literárnej tvorbe BŠ 

rodáčka Dana Podracká, významná 

slovenská spisovateľka a  esejistka. 

14.6. v Rádiu Regina o 6:50, v Rá-

diu Devín o 7:35 aj o 14:40 a 14.6. 

vo viacerých médiách bola infor-

mácia o  tom, že v  tento deň začí-

na v BŠ česko-slovenský divadelný 

festival „Vlnoplocha“. 14.6. vo via-

cerých médiách RTVS bola infor-

mácia, že v tento deň bude otvore-

ná výstava Američanky srbského 

pôvodu v  Galérii Schemnitz, aj to, 

že jej štylizované vtáky bude mož-

né vidieť aj v uliciach BŠ. 14.6. bolo 

vo viacerých médiách, že 15.6.

bude v  evanjelickom kostole kraj-

ská súťaž speváckych zborov. 14.6.

v RTVS na Jednotke po 19:00 bola 

reportáž o  tom, ako Národný ko-

mitét medzinárodnej rady pre pa-

miatky ICOMOS udelil ako jedi-

nej na Slovensku Dane Kukurovej, 

reštaurátorke, niekdajšej učiteľke 

na Strednej priemyselnej škole ba-

níckej a následne na SPŠ S. Mikoví-

niho v BŠ, cenu za obnovu schátra-

lej niekdajšej barokovej lekárne 

v  Štiavnických Baniach tradičnou 

technológiou. Každý deň od 10. – 

17.6. bolo vo viacerých médiách 

avízo, že 17. – 22.6. bude v  Mar-

tine Divadelný festival 29 diva-

diel z 10 miest, o ktorom hovorila 

aj patrónka festivalu exštiavničan-

ka Emília Vášáryová, dodnes exce-

lentná herečka a profesorka na Di-

vadelnej fakulte VŠMU v BA. Ešte aj 

v minulom týždni od 10. – 16.6. vo 

viacerých médiách rezonovalo, že 

do najvyššej futbalovej súťaže po-

stúpilo Pohronie, ktoré má svoje 

stredisko v Žiari nad Hronom. Zdô-

razňujem, že o  postup sa výrazne 

zaslúžil aj excelentný futbalista Lu-

káš Pellegrini, bratanec nášho pre-

miéra. Uvidíme ho hrať aj v 1. zápa-

se so Slovanom BA v ZH.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie s  kona-

teľom fi rmy Renovia, s.r.o., 

ohľadne vysprávok miestnych 

komunikácii.

 Pracovné stretnutie so zástup-

cami SVS, a.s., Banská Bystrica.

 Pracovné rokovanie k  riešeniu 

parkovania pomocou SMART 

technológií.

18.6.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

Účasť na rokovaní Rady ZMOS.

19.6.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

Rokovanie k začatiu prác parko-

viska Ulica dolná.

20.6.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

Uskutočnilo sa rokovanie Mest-

skej rady v Banskej Štiavnici.

 Stretnutie s  poslancami mest-

ského zastupiteľstva k  úprave 

rozpočtu mesta.

21.6.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Prijatie absolventov SPŠB po 

50. rokoch.

22.6.

 Prijatie absolventov SPŠCH po 

50. rokoch.

Občianske obrady – sobáše.

Viera Lauková

Podávanie 
podnetov
na udelenie verejných ocenení 

mesta Banská Štiavnica. Na zá-

klade Všeobecne záväzného na-

riadenia mesta Banská Štiavnica 

č. 2/2009 Štatútu mesta Banská 

Štiavnica a jeho Dodatku č. 1 vyzý-

vame občanov a inštitúcie na pred-

loženie podnetov, odporučení na 

udelenie: a) Čestného občianstva 

mesta Banská Štiavnica. V zmys-

le citovaného nariadenia čestné ob-

čianstvo mesta Banská Štiavnica 

možno udeliť fyzickej osobe, kto-

rá nie je občanom mesta Banská 

Štiavnica a významným spôsobom 

sa zaslúžila o rozvoj mesta a šírenie 

jeho dobrého mena v SR a v zahra-

ničí. b) Ceny za záchranu kultúr-

neho dedičstva a  rozvoj mesta 

Banská Štiavnica. V  zmysle cito-

vaného nariadenia Cenu za záchra-

nu kultúrneho dedičstva a  rozvoj 

mesta možno udeliť osobám, kto-

ré sa významným spôsobom zaslú-

žili o záchranu hodnôt kultúrneho 

dedičstva v  regióne mesta Banská 

Štiavnica a  rozvoj mesta Banská 

Štiavnica. c) Výročnej ceny mesta 

Banská Štiavnica. Výročná cena 

mesta sa v  zmysle citovaného na-

riadenia môže udeliť občanom mes-

ta, ktorí sa výrazným spôsobom za-

slúžili o rozvoj mesta, alebo šírenie 

jeho dobrého mena v SR alebo v za-

hraničí. d) Cena primátora mes-

ta Banská Štiavnica. Primátor 

mesta môže udeliť cenu primátora 

mesta osobám, ktoré sa výrazným 

spôsobom angažovali vo verejnom 

živote mesta. Občania a  inštitú-

cie môžu svoje podnety na udele-

nie čestného občianstva mesta, cien 

mesta Banská Štiavnica a ceny pri-

mátorky mesta podať poštou, alebo 

osobne do 31. júla 2019 na Mestský 

úrad v Banskej Štiavnici, Radničné 

nám. č. 1, 969 24 Banská Štiavni-

ca, msu@banskastiavnica.sk. Pod-

net musí obsahovať: názov verej-

ného ocenenia, identifi kačné údaje 

oceňovaného – meno a  priezvisko 

osoby alebo názov spoločnosti, ad-

resa, zásluhu verejného ocenenia, 

identifi kačné údaje podávateľa pod-

netu – meno a  priezvisko, adresa, 

súhlas so spracovaním osobných 

údajov navrhnutej osoby (dotknu-

tej osoby). Podnetmi sa budú zaobe-

rať mestská rada a primátorka mes-

ta, ktorí v zmysle nariadenia mesta 

podajú návrhy na udelenie čestného 

občianstva a cien mesta na rozhod-

nutie mestskému zastupiteľstvu.

MsÚ
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Vernisáž výstavy sa ko-

nala na Radničnom nám. na terase 

pri Slovenskom banskom archíve. 

Podujatie otvorila Silvia Herianová, 

ktorá privítala vzácnych hostí a štu-

dentov škôl. Hudobný program pri-

pravili študenti HUAJA (Ryan Chan 

– gitara, sestry Nancy a  Lidia Par-

ra Avila – husle). Projekt predstavil 

Ivan Ladziansky, zakladateľ Galé-

rie Schemnitz. Následne sa postup-

ne ujali príhovorov veľvyslanec USA 

na Slovensku Adam Streling, pred-

seda BBSK Ján Lunter autorka pro-

jektu Edina Seleskovic a primátorka 

nášho mesta, ktorý uvádzame v pl-

nom znení:

„Vaša excelencia pán veľvyslanec USA 

na Slovensku Adam Sterling, vážený 

pán predseda BBSK Ján Lunter, vážená 

pani autorka projektu Edina Seleskovic, 

vážení prítomní,

je veľkou cťou, že vás môžem priví-

tať v  svetoznámom baníckom meste, 

v meste kde bola nielen mohutná ťažba 

drahých kovov, kde zvlášť v  18. stor. 

bola najvyspelejšia banská veda, tech-

nika a školstvo, v meste, ktoré je od roku 

1993 zapísané na Zozname svetového 

kultúrneho dedičstva UNESCO a v čase 

otvorenia projektu Th ink Freedom – 

vtáky, ktorý sa vydal na svoju cestu zo 

Sarajeva do New Yorku, vysiela správu 

o slobode zo srdca Sarajeva do celého re-

giónu, Európy a sveta a skúma postoje 

a názory mladých ľudí ako aj širšej ve-

rejnosti k téme slobody.

Rok 2019 je výnimočný aj tým, že je to 

presne 30 rokov od pádu Berlínskeho 

múru a železnej opony. Sloboda je teda 

témou, ktorá je v čase osláv pádu totalit-

ných režimov v Európe veľmi aktuálna.

Dovoľte mi, aby som vyslovila aj to 

najúprimnejšie potešenie, nad tým, že 

sa v  našom meste koná táto výstava, 

ktorá spája mladú generáciu so silou 

umenia, ale aj so silou slobody.

Dovoľte mi vysloviť tiež presvedče-

nie, že vaša návšteva v  našom vzác-

nom historickom banskom meste, 

meste jedinečných tradícií, mnohých 

svetových prvenstiev, meste, kde pô-

sobili svetoznámi vedci, vynálezcovia 

a  konštruktéri bude inšpiráciou aj pre 

vás, aby sa to objavilo v ďalšej tvorivej 

činnosti, čo prispeje k ďalšiemu zviditeľ-

ňovaniu nášho mesta.

Prajem vám, čo najhlbšie zážitky z náv-

števy v našom meste, čo najviac tvori-

vých inšpirácií a  už teraz sa teším na 

ďalšie stretnutia s  vami, pri čom naj-

radšej budem ak tieto vaše návštevy 

budú tvorivé a plodné.“

Po otvorení projektu Th ink Free-

dom pokračoval program v  Galérii 

Schemnitz, kde primátorka nášho 

mesta, veľvyslanec USA na Sloven-

sku a predseda BBSK napísali svoje 

odkazy slobody na krídla sôch vtá-

kov, ktoré navrhli študenti archi-

tektúry a  desingu FA architektúry 

STU v  BA a  zavesili ich v  interié-

ri galérie. Týmto aktom a slávnost-

ným prípitkom sa výstava otvorila, 

ktorá potrvá až do 7.7.2019.

Michal Kríž

NOVINKY

�1.str.

Tieto miesta by sú určené 

na parkovanie po dobu 30 min., pri-

čom 30 min. je zadarmo a po tom-

to čase je povinnosťou parkovacie 

miesto opustiť. V čase po 18:00 hod. 

do 07:00 hod. je možné uvedené 

krátkodobé parkovacie miesta vyu-

žiť pre parkovanie obyvateľov, kto-

rí majú vydanú rezidentské parko-

vacie karty.

Ďalšou zmenou je celoročné spo-

platnenie parkoviska pod Novým 

zámkom a  pri Banskom múzeu 

v prírode (ul. J. K. Hella), kde je výš-

ka poplatku 1EUR/hod.

Na všetkých parkovacích miestach 

okrem parkoviska na Ulici mládež-

nícka sa mení čas a dni výberu po-

platku za parkovanie nasledovne: 

pondelok – nedeľa v  čase od 7.00 

hod. do 18.00 hod.

Schválené bolo aj vylúčenie parko-

vania autobusov z  parkoviska pod 

Novým zámkom, kde im bude od-

porúčané parkovania na SAD. V na-

riadení mesta zostala ponechaná 

možnosť bezplatného parkovania 

na parkovisku „staré ihrisko“ na Ulici 

mládežnícka. Vyššie uvedené zmeny 

nadobudnú účinnosť 1. júla 2019. 

Keďže problematika parkovania 

v  našom meste je dlhodobý prob-

lém, ktorým sa musíme ďalej zao-

berať a riešiť ho, bolo dohodnuté, že 

v priebehu roka 2019 bude pripra-

vené nové nariadenie o  parkovaní, 

v ktorom sa budú riešiť ďalšie zme-

ny a malo by platiť od januára 2020. 

Samospráva mesta Banská Štiavni-

ca začína v roku 2019 budovať nové 

parkovisko na Ulici dolná a takisto 

neprestáva riešiť ani parkovisko na 

Ulici mierová a iné možné odstavné 

plochy, ktoré sú potrebné do budúc-

nosti realizovať a odbremeniť histo-

rické centrum mesta od dopravy.

Ing. Marian Zimmermann 

zástupca primátorky mesta

�1.str.

Zmeny v parkovaní v našom meste 
začnú platiť od 1. júla 2019

Primátorka mesta Mgr. Nadežda 

Babiaková zvolala na 11.6.2019 

rokovanie MsZ.

MsZ schválilo:

– program rokovania zasadnutia 

MsZ v B. Štiavnici s dátumom 11. jún 

2019 s  doplnením bodu rokovania 

s názvom: Projekt „Pokračovanie obno-

vy vybraných priestorov požiarnej zbroj-

nice v Banskej Štiavnici – Štefultov“

– návrhovú komisiu v  zložení: 

RNDr. Pavel Bačík, predseda, Helena 

Koťová, členka, Ing. Ján Čamaj, člen

– Predloženie žiadosti o  dotáciu 

a  výšku spolufi nancovania projek-

tu s  názvom „Pokračovanie obnovy 

vybraných priestorov hasičskej zbroj-

nice v  Banskej Štiavnici – Štefultove“, 

v  rámci Výzvy č. V. Prezídia Hasič-

ského a  záchranného zboru 2019 

na predkladanie žiadostí o  poskyt-

nutie dotácie zo štátneho rozpoč-

tu prostredníctvom rozpočtovej ka-

pitoly Ministerstva vnútra SR na 

podporu zvýšenia ochrany pred po-

žiarmi prostredníctvom výstavby, 

rekonštrukcie a  modernizácie sta-

vieb a  opravy budov, nadobudnu-

tie budov na účel hasičských staníc 

a hasičských zbrojníc podľa §2 písm. 

c) zákona č. 526/2010 Z. z. o posky-

tovaní dotácií v  pôsobnosti Minis-

terstva vnútra SR vo výške 5% z cel-

kových predpokladaných výdavkov 

projektu nasledovne:

Výška spolufi nancovania 5%: 1 575€

Výška požadovanej dotácie 95%: 29 

925€

Celková výška oprávnených výdav-

kov: 31 500€

MsZ uznieslo sa:

– Dodatku č. 1 k VZN Mesta Banská 

Štiavnica č. 8/2017 o parkovaní vozi-

diel na vymedzených úsekoch miest-

nych komunikácií na území mes-

ta Banská Štiavnica so schválenými 

zmenami

MsZ vzalo na vedomie:

– kontrolu plnenia uznesení zo za-

sadnutia Mestského zastupiteľstva, 

konaného dňa 28. mája 2019

Majetkové veci:

a) Prenájom časti pozemku parc. č. 

C KN 6902/1 (žiadateľ Jozef Kotora)

b) Prevod pozemku parc. č. C KN 

5322/11 v  k.ú. Banská Štiavnica, 

ako prípad hodný osobitného zrete-

ľa (kupujúci I. Ciglanová)

c) Prevod pozemkov parc. č. CKN 

3890/3 a  EKN 6409/100 (kupujúci 

MUDr. J. Baláž)

d) Prevod pozemkov parc. č. EKN 

6409/76 a 1081/1 (kupujúci S. Vančo)

e) Zámena pozemkov (MUDr. Eva 

Luptáková, Mgr. Jana Pavlišová)

f) Zámena pozemkov (RNDr. Mária 

Vydrová)

g) Zámer na prevod pozemku parc. č. 

CKN 5335/20 (žiadateľ P. Buzák)

h) Zámer na prevod pozemku parc. 

č. CKN 1592/1 (žiadateľ B. Peták – 

Perla)

i) Zámer na priamy prevod pozem-

ku p. č. CKN 4955/5 (žiadateľ Mgr. P. 

Klauz)

j) Zámer na zámenu pozemkov (O. 

Adamcová)

k) Zámer na zámenu pozemkov (Ján 

Lupták)

l) Prevod časti pozemku parc. č. CKN 

4590/1 (kupujúci M. Osvald s manž.)

Po interpeláciách a dopytoch primá-

torka mesta rokovanie MsZ ukončila.

Kompletné znenia schvále-

ných uznesení sú zverejnené na 

www.banskastiavnica.sk.

Spracoval: Michal Kríž

Z mestského zastupiteľstva

Prijatie veľvyslanca USA na radnici
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„Sme Štiavničania, poznáme 

históriu nášho mesta.“ Mohol 

by povedať každý z nás.

Čím je toto poznanie? Väčšina 

si pri tejto vete predstaví histo-

rické budovy, alebo významné 

udalosti mesta. Slávnu banícku 

akadémiu, súsošie svätej Troji-

ce. Oveľa menej je tých, ktorí si 

vybavia nejaký rok. Ešte menej 

konkrétnu osobnosť z našej his-

tórie. Keď premýšľame o histó-

rii, o čom premýšľame? Ako po-

vedal Antoine de Saint-Exupéry, 

dospelí milujú čísla. Skutočne? 

Nie je to len poloha, v  ktorej 

by sme sa radi videli? Nemáme 

omnoho radšej šťavnaté a  pi-

kantné historky? Bez ohľadu na 

ich pravdivosť? Kráľovná Viktó-

ria a jej „závodné“ lyžičky, kráľov-

ná Mária Terézia a jej „návšteva“

Banskej Štiavnice? Historická 

súčasnosť funguje rovnako. Nie 

sú tam roky, čísla, ani udalosti, 

ktoré boli každodennosťou. Sú 

to ľudia, možno budúce osob-

nosti. Mikovíni, Hell, Jacquin, Rös-

sel, stratení v čase. Slávne osobnos-

ti mesta nám ale sú omnoho bližšie. 

Koľkí z  nás denne počujú o  Horá-

kovej „dolnej“ škole. Koľkí z  nás, 

kdesi v  detských spomienkach pa-

mätajú na jeho knihy o slávnej mi-

nulosti „Zlatého mesta“. Osobnos-

tiach, ktoré v  nich priblížil svojím 

súčasníkom, aby sa neskôr jednou 

z nich sám stal. Poznáme jeho hrob 

na Frauenberskom cintoríne. Nie 

je jediný. Nedávna minulosť nám 

prináša postavy, ktoré formovali 

mesto a jeho súčasníkov do podoby, 

ktorú nám odkázali. Ich hroby sú 

dodnes medzi nami. Zaradené ako 

pamätihodnosti mesta (nemýliť si 

s  národnými kultúrnymi pamiat-

kami). V  Komisii pre pamätihod-

nosti mesta sme sa rozhodli vytvo-

riť kvarteto zamerané práve na túto 

oblasť. Osobnosti mesta, pocho-

vané na štiavnických cintorínoch 

a  ich životné príbehy. Vo forme 

blízkej dnešnému človeku. Vybrať 

z  veľkej skupiny osem osob-

ností bol boj. Členovia autor-

ského kolektívu sa netajili inkli-

novaním k  určitým profesiám. 

Známe, ktoré „potiahnu predaj“

a také, ktoré si už ani nepamätá-

me v skutočnej podobe. Kachel-

mann – továreň na banské stro-

je? Autorský kolektív v  zložení 

Mgr. Peter Chytil – hlavný au-

tor, Mgr. Mária Čelková – texty, 

Mgr. Art. Ivan Slovenčák – grafi -

ka, Mgr. Peter Danáš – korektú-

ra, Vám s  fi nančnou podporou 

mesta prináša hru o polozabud-

nutej nedávnej historickej rea-

lite Banskej Štiavnice. Žiadne 

prikrášlenia, žiadne ľúbivé slo-

vá. Len to, čo sa reálne stalo. Ve-

ríme, že si popri kúpaní v  taj-

choch,  lízaní nanukov a  slnení 

na deke nájdete chvíľku času 

na zahratie kvarteta. Alebo to 

bude na vrchole Sitna, či v prí-

strešku na Červenej studni? Krabič-

ka si miesto v ruksaku ľahko nájde. 

Keďže je to o našej histórii, tak kaž-

dá základná škola v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica 

dostane 5 kusov. Limitovaných 200 

kusov kvarteta si môžete zakúpiť 

v Informačnom centre mesta za 5€.

Peter Chytil, KPPM

Kvarteto Osobnosti Banskej Štiavnice

INZERCIA

Výberové 
konanie
Zriaďovateľ Obec Podhorie vyhla-

suje podľa ustanovenia §3 ods. 4 

zákona č. 596/2003 Z.z. o  štát-

nej správe v školstve a školskej sa-

mospráve v znení neskorších pred-

pisov a  ustanovenia §5 zákona č. 

552/2003 Z.z. o  výkone práce vo 

verejnom záujmu v  znení neskor-

ších predpisov výberové konanie na 

obsadenie funkcie riaditeľky Ma-

terskej školy v Podhorí. Písomnú 

žiadosť o zaradenie do výberového 

konania spolu s dokladmi doručte 

do 3.7.2019 do 10.00 hod. na ad-

resu: Obec Podhorie, Podhorie Tep-

lá č. 85, 969 82 Podhorie. Obálku 

označte heslom „Výberové konanie, 

názov školy – Neotvárať!“ s  uvede-

ním adresy odosielateľa. O termíne 

a mieste výberového konania budú 

uchádzači informovaní písomne ra-

dou školy najmenej 7 dní pred jeho 

konaním. Vyhlasovateľ si vyhra-

dzuje právo nezaradiť do výberové-

ho konania tých uchádzačov, ktorí 

nespĺňajú požadované podmienky.

Bližšie informácie nájdete na webo-

vej stránke obce www.podhorie.sk.

Dana Lóžiová, starostka obce

Pobyt
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v  Banskej Štiavnici oznamuje 

svojim členom, že organizuje rekon-

dičný pobyt v Hokovciach v termíne 

22. – 28. septembra 2019. Cena 

pobytu je 170€ a polovicu ceny, 85€ 

je potrebné zaplatiť do konca júna 

v  kancelárii. Bližšie info na tel. č.: 

045/692 08 75 počas úradných ho-

dín, (v  pondelok, utorok a  stredu) 

v čase od 8:00 – 14:00 hod. 

Výbor ZO SZŤP 

Banská Štiavnica

Športový deň
OC a ZO SZTP B. Štiavnica Vás sr-

dečne pozývajú na Športový deň 

– Memoriál JUDr. Jozefa Beneša, 

ktorý sa uskutoční 25. júna o 10:00

na futbalovom štadióne Sitno Ban-

ská Štiavnica. Súťažné disciplíny: 

hod granátom, hod na cieľ, šípky, 

streľba zo vzduchovky, kop na cieľ. 

Príďte si s nami zasúťažiť a stráviť 

príjemné dopoludnie. Občerstvenie 

zabezpečené (štartovné 2€). Tešia 

sa na Vás organizátori! 

Výbory SZTP



5
číslo 24 • 20. jún 2019

sn@banskastiavnica.sk AKTUALITY

kam v BŠ 
a okolí ?

V dňoch 31.5.2019 – 1.6.2019 

sa už tradične v Špeciálnej 

základnej škole v Banskej 

Štiavnici uskutočnila akcia 

„Spanie v škole“ pod pedago-

gickým dozorom PhDr. Jozefa 

Kalla a Mgr. Eduarda Gemzu. 

Na túto akciu sa žiaci veľmi te-

šia, čo vidieť aj na vysokej účasti 

žiakov. Akcia je pre žiakov dobro-

voľná a  bezplatná. Akcia sa zača-

la v piatok 31.5.2019 o 15,30 hod. 

a končila v sobotu 1.6.2019 o 8,15 

hod.

Akcia „Spanie v škole“ sa nesie v du-

chu zážitkových aktivít pre žiakov. 

Popoludní sme si urobili turistic-

kú vychádzku na Kalváriu, ktorú 

nám z  časti prekazil dážď, no ale 

ani to nás neodradilo a  vyšli sme 

aspoň k  Dolnému kostolu aj keď 

sme trochu zmokli, kde sme si ďa-

lekohľadmi poobzerali okolie. Keď 

sme zišli z Kalvárie navštívili sme 

Plaváreň, kde sme si zaplávali a za-

hrali sa rôzne hry vo vode.

Po návšteve Plavárne nás čakala 

ešte jedna akcia na ktorú sa žiaci 

veľmi tešili a to návšteva Pizzérie 

Svätá Barborka, kde boli pre nás 

pripravené tvorivé dielne – každý 

žiak si mohol vyrobiť svoju vlast-

nú pizzu, ktorú mu potom upiekli 

a  mohol si ju zjesť. Za 

túto aktivitu patrí od 

nás veľké poďakova-

nie majiteľovi Pizzé-

rie Mgr. Petrovi Erne-

kovi, ktorý túto pizzu 

s  našimi žiakmi vytvá-

ral a zároveň im poroz-

prával o  histórii ako 

vznikla pizza. Taktiež 

by sme chceli poďako-

vať aj celému personálu 

pizzérie za vytvorenie 

príjemnej atmosféry 

a  zároveň poskytnu-

tie poučnej aktivity pre 

našich žiakov. Veď kto 

si môže v pizzérii upie-

cť svoju vlastnú pizzu?

Po super akcii v  pizzé-

rii, sme sa vrátili do školy a  po 

ceste sme si ešte vychutnali noč-

nú a  krásne osvetlenú Banskú 

Štiavnicu, kde sme si pozreli do-

minanty nášho mesta ako sú Kal-

vária, Starý zámok, Nový zámok 

a pod.

Po príchode do školy sme si tro-

chu oddýchli a urobili sme si malú 

diskotéku a poniektorí si ešte za-

hrali šípky, ktoré sa tešia veľkej 

obľube žiakov.

Keďže už bolo aj dosť hodín išli 

sme spať, čo je pre žiakov veľký 

zážitok, že môžu spať v škole.

V sobotu ráno o 6,30 hod. bol bu-

díček, kde už tradične vstávame 

na pesničku Mira Jaroša – Dobré 

ráno, vstávame! Naraňajkujeme 

sa, poupratujeme triedy, pobalí-

me si osobné veci a postupne, in-

dividuálne podľa požiadaviek ro-

dičov odchádzame domov.

Všetci sme sa svorne zhodli, že to 

bola super akcia a už teraz sa te-

šíme na ďalšiu, ktorá bude o rok.

Foto: Eduard Gemza

Jozef Kallo – ŠZŠ

Spanie v škole

20. – 23.6. Zvuk for Štiavni-

ca. Medzinárodný jazz festival. 

Kult. centrum, Kammer. 1, BŠ 

od 20:00.

21. – 22.6. Workshop: Hudba 

robí človeka. Spoznávanie rôz-

nych hudob. nástrojov. ZUŠ, 

Nám. sv. Trojice 4, BŠ, 14:00.

21. – 23.6. Giro d'Italia a  Ban-

ská Štiavnica A2/B1. Výučba 

o Taliansku. 4Sochy Restaurant, 

Kammerhofská 16, BŠ, 15:00.

21.6. Toto je kabinet ilustrácie 

IX. Vernisáž. Galéria J. Kollára. 

Nám. sv. Troj. 8, BŠ, od 17:00.

Koncert: Katarina Korcek & Jer-

guš Oravec feat. Silvia Josifos-

ka. Art Cafe, Akademická 2, BŠ, 

22:30.

22.6. Štiavnica nielen strieborná 

alebo Mešťania, básnici a  Nác-

kovia. Pochôdzková inscenácia 

o hľadaní pokladu. Centrum BŠ, 

14:00.

Čarojánska moc. Oslava slnovra-

tu a jánskych zvykov. Amfi teáter 

v Podhorí, od 15:00.

Vysoké vs. nízke umenie. Beseda 

s  kurátormi výstavy. KC Eleuzí-

na, H. Ružová 1, BŠ, 19:00.

Koncert: Pacifi k. Terasa 

u  Blaškov, Počúvadlianske jaze-

ro, od 18:00.

23.6. One Day Jazz. 11 ročník 

medzinár. festivalu. Amfi teáter 

pod Novým zámkom, BŠ, 19:00.

24.6. Win win games. Prednáška 

o Dragon dreamingu. KC Eleuzí-

na, H. ružová 1, BŠ, 17:00.

26.6. Hug day – deň objatí. Celé 

mesto BŠ, od 9:00.

Geobádateľňa pre všetkých. Po-

kusy a  tvorivé dielne. SBM – 

Min. expo., Nám. sv. Troj. 6, BŠ, 

13:00.

27.6. Literárne stretnutie s  Ja-

nou Pronskou. Mestská knižni-

ca, Nám. sv. Trojice 3, BŠ, 16:00.

Beseda: O smart cities s Mirosla-

vom Pikusom. KC Eleuzína, H. 

ružová 1, BŠ, 19:00.

28.6. Náckova Štiavnica. 15.roč-

ník tradičného podujatia. Že-

lezničná stanica BS, od 15:30.

Les prízrakov. Predstavenie kni-

hy Juraja Červenáka. Art Cafe, 

Akademická 2, BŠ, 18:00.

28. – 29.6. Folklórne slávnosti 

Podhorie 2019. Ľudové tradície 

a kultúra. Amfi teáter v Podhorí, 

19:00.

Región Banská Štiavnica

Bratská 9 (budova 

Materskej školy Drieňová), 

tel. 045 694 96 51, 

kultura@banskastiavnica.sk

Otvorené v pracovné dni: 

16.00 – 18.00 hod.

20.6. (štvrtok), 16.00 – 16.40

Dospelí čítajú deťom

Seniori z Domova Márie a iní do-

speláci čítajú vašim deťom roz-

právky, ktoré majú radi. Sú dni, 

kedy sa po škôlke oplatí zostať 

a toto je jeden z nich!

21.6. (piatok), 17.00

Hačkujeme s Peťou

Radi by ste sa naučili hačkovať, 

ale nemal vás to kto naučiť? Ale-

bo aktívne hačkujete a  chcete si 

nájsť priateľky, ktoré sa tejto tra-

dičnej technike venujú tiež? Tak 

potom pre vás je určené stretnu-

tie s Peťou Maruniakovou, šikov-

nou a zručnou Štiavničankou!

24.6. (pondelok), 16.00

Koncert ZUŠ

Prvý koncert žiakov Základnej 

umeleckej školy na Drieňovej. 

S talentmi nielen z nášho sídliska 

sa stretneme v záhrade pri Bod K. 

Príďte si užiť umenie do príjem-

ného prostredia!

25.6. (utorok), 16.00 – 18.00

Tvorivé dielne s Ivetou

Ak máte šikovné ruky a  chuť 

tvoriť, utorky sú tu pre vás! Či 

ste mamička, šikovné dieťa ale-

bo seniorka, určite si na našich 

stretnutiach nájdete nejakú in-

špiráciu.

26.6. (streda), 18.00

Streda v  pohybe: Pingpongový 

kolotoč

Príprava na veľký turnaj pre deti 

a  mládež. Každý z  nás pozná 

známy ping – pongový kolotoč, 

no kto je v ňom najlepší! Príďte 

si zmerať sily s ostatnými, neza-

budnite na stolnotenisovú rake-

tu. Ak nemáte, nevadí, požičia-

me.

27.6. (štvrtok), 18.00

Rodičovská posilňovňa

Malý Rodičovský Koučing alias 

MRK s psychologičkou Táňou Po-

lákovou. Ako môže vnímavé rodi-

čovstvo zmeniť svet? Pozývame 

vás do otvorenej debaty o našich 

každodenných rodičovských zá-

pasoch. Budeme si rozprávať prí-

beh o rodičovi, ktorý chce nielen 

prežiť a vydržať, ale sníva o poho-

de a  porozumení so svojimi deť-

mi. Pozrieme sa na každoden-

né závažia a čo nám ich pomáha 

niesť. Nájdeme jednoduché od-

povede na Vaše zložité otázky. 

Ukážeme si a  precvičíme novú 

zručnosť. Proste porada v  tíme 

rodičov! 

OKŠaMK

Program Bod K Drieňová
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Spomienka

„Tak letí čas, 

čo stíchol Tvoj 

hlas, spomien-

ky na Teba sa 

vracajú zas.“

Dňa 25.6.2019 uplynie 30 

rokov ako nás opustil manžel, 

otec, starký Jozef Sovinec 

z Banského Studenca. 

S láskou spomíname… 

Spomienka

„Tak letí ten 

čas, čo stí-

chol Tvoj hlas… 

Len spomien-

ky  na Teba zo-

stávajú v nás…“

Dňa 20.6.2019 uplynie 

dvanásť rokov, čo nás na-

vždy opustil náš milovaný 

manžel a  otec Ing. Jozef 

Herčko. Kto ste ho poznali 

a mali radi, venujte mu spolu 

s nami tichú spomienku. 

Smútiaca rodina 

oznamy, 
spomienky

Banskoštiavnicko-hodrušský 

banícky spolok zorgani-

zoval dňa 30. mája 2019, 

v spolupráci s Mestom 

Banská Štiavnica, Združením 

baníckych spolkov a cechov 

Slovenska a Slovenským 

banským múzeom, v poradí 

už 9. stretnutie banských 

inžinierov – veteránov, 

absolventov, ktorí dosiahli vek 

77 a viac rokov. 

Devätnásť účastníkov sa stretlo 

v  bývalej kaplnke sv. Ignáca v  bu-

dove Kammerhofu, kde si v úvode 

spoločne zaspievali banícku hymnu 

„Zdar Boh hore!“. Potom ich privítal 

PhDr. Jozef Labuda, CSc., riaditeľ 

múzea a  následne ich za spoluor-

ganizátorov pozdravili, Ing. Milan 

Durbák, tajomník baníckeho spol-

ku a  Ing. Erik Sombathy, predse-

da Združenia. V  závere príhovoru 

Ing. Sombathyho si účastníci mi-

nútou ticha uctili svetlú pamiatku 

JUDr. Dušana Vilima, výkonného 

tajomníka Združenia, ktorý nečaka-

ne opustil tento svet dňa 28.5.2019 

vo veku nedožitých 73 rokov svoj-

ho života. Potom nasledovalo bla-

hoželanie Ing. Athéne Smolkovej, 

koordinátorke stretnutia, ktorá sa 

dňa 24.5.2019 dožila okrúhleho ju-

bilea. V následnej diskusii si účast-

níci stretnutia zaspomínali na roky 

štúdia, ale aj na roky aktívneho pra-

covného života v banských prevádz-

kach a tiež pri výučbe mladších ko-

legov, banských inžinierov, dnes už 

na fakulte BERG Technickej univer-

zity v  Košiciach. Na podujatí mala 

premiéru pieseň „Veteránska“, ktorej 

text na melódiu piesne „Karbonári“, 

zložil prof. Ing. Ján Boroška, CSc. 

Bolo dohodnuté, že uvedená pieseň 

sa v  budúcnosti stane ofi ciálnou 

piesňou podujatia. Banských inži-

nierov – veteránov následne prija-

la na Radnici Mgr. Nadežda Babia-

ková, primátorka mesta, ktorá sa 

im poďakovala za ich prínos pre slo-

venské baníctvo, ako aj za ich klad-

ný vzťah k  nášmu mestu a  odo-

vzdala im spomienkové darčeky. 

Za prijatých sa poďakoval Ing. La-

dislav Lacko, prvý predseda Hlav-

ného banského úradu v  Banskej 

Štiavnici. Prijatie bolo ukončené za-

spievaním baníckej hymny „Banícky 

stav“. Účastníci stretnutia sa zhod-

li na tom, že do sídla slávnej Alma 

Mater – Banskoštiavnickej Baníckej 

akadémie je hodné sa vracať a keď 

im to zdravotný stav dovolí, veľmi 

radi sa zúčastnia aj jubilejného 10. 

stretnutia banských inžinierov – ve-

teránov v roku 2020.

Milan Durbák

9. stretnutie banských inžinierov 
– veteránov 

Prijatie absolventov na radnici  foto Lubo Lužina

Vo štvrtok 13-teho júna sa 

v Prenčove začal medziná-

rodný projekt Win-Win Games. 

Je to 10-dňový tréning pre pracov-

níkov s mládežou v rámci programu 

ERASMUS+, ktorý sa uskutoční 13. 

– 24.júna 2019 v  obci Prenčov ne-

ďaleko Banskej Štiavnice. 35 účast-

níkov z  10 krajín Európy sa bude 

zážitkovou formou vzdelávať, ako 

aplikovať metódu Dragon Dreaming 

vo svojej práci a  praxi. Prvá časť je 

venovaná samotnej metóde a  v  2. 

časť sa zameriava na riešenie blokád 

a problémov vyskytujúcich sa v reál-

nych projektoch.

„Máme tu česť, že projektom nás budú 

sprevádzať: zakladateľ tejto metódy 

John Croft z Austrálie a skúsená lektor-

ka Lizandra Barbuto z Brazílie,“ hovorí 

Martin Gavalier z o.z. Artkruh, ktorý 

tréning organizuje a zároveň vysvet-

ľuje: „Dragon dreaming je inovatívny, in-

kluzívny a  participatívny spôsob riade-

nia projektov. Nie je to len metodika, ale 

aj fi lozófi a, ktorá prináša do projektov 

holistický aspekt vnímania sveta. Mení 

prístup k  našim aktivitám/projektom 

v zmysle win-win-win. Prvá výhra je pre 

každého účastníka, druhá pre komunitu 

a posledná patrí Zemi, so zameraním na 

environmentálnu udržateľnosť. Táto je-

dinečná fi lozofi a je novým pohľad na roz-

voj projektov, či podnikov a  vyjadrením 

túžby po novej paradigme pre 21. stor.“

Lizandra ku tomu dodáva, že: „projekt 

vždy prebieha v dialógu s realitou prostre-

dia, ktoré je živé a nepredvídateľné. Rov-

nako vieme, že žiaden projekt neexistuje 

sám o sebe, všetky sú vytvárané a vyví-

jané jednotlivcami. V  dôsledku toho sú 

ovplyvnené všetky procesy v  projektoch 

charakterom, postojmi a jednaním týchto 

jednotlivcov. Práve tieto postoje mávajú 

na projekty často negatívny dopad a blo-

kujú ich potenciál. Takže pri posudzovaní 

týchto skutočnosti sa potrebujeme najprv 

pozrieť na osobu, ktorá jedná, a uvedomiť 

si, čo je zdrojom jej jednania.“

Projekt bude ukončený verejnou 

prednáškou Johna Crofta 24.6. 

o 17-tej hod. v Eleuzíne v Banskej 

Štiavnici. Vstup je voľný, a organi-

zátori radi privítajú každého zveda-

vého hosťa.

Martin Gavalier – riaditeľ, 

o.z., Artkruh 

Hra, v ktorej každý vyhráva

Poďakovanie 
Chcem týmto vyjadriť veľké po-

ďakovanie p. Boženke Marcine-

kovej, ktorá mi pomohla privolať 

pri mojom páde a vážnom zrane-

ní Záchrannú zdravotnú službu, 

odovzdala moje osobné veci man-

želovi a informovala ho, čo sa sta-

lo. Záchranári prišli rýchlo, stabili-

zovali ma a odviezli na chirurgickú 

ambulanciu v  Banskej Štiavnici 

a potom do nemocnice v Žiari nad 

Hronom. Veľké poďakovanie patrí 

sestre ZZS Katke Petrincovej a jej 

kolegovi, ktorí sa o mňa odborne 

postarali a  odovzdali ma do ne-

mocnice, odkiaľ ma sanitka večer 

priviezla ošetrenú a stabilizovanú 

domov. Ešte raz vďaka! 

Zuzana Veselá, BŠ

Oznam
Upozorňujeme našich prispieva-

teľov, že príjem príspevkov a  in-

zercie do aktuálneho čísla ŠN je 

vždy v pondelok do 14:00 hod. 

Ďakujeme za porozumenie! 

red.
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Štiavničan Štefan Balko 

sa narodil 22. júna 1959. 

Pochádza zo 6 detí ako 

najstarší. 

V  roku 1983 sa oženil. S  manžel-

kou má 3 dcéry Michaelu, Barbor-

ku, Klaudiku, 4 vnúčatá Samka, Sa-

nellu, Miška a  Riška. Vyštudoval 

Strednú školu poľnohospodársku. 

Pracoval na Štátnych majetkoch vo 

Vysokej, neskôr v Banskej Štiavni-

ci, odkiaľ prešiel pracovať do Mä-

sokombinátu v  Liptovskej Osade. 

Naposledy pracoval v  Hasičskom 

a  záchrannom zbore v  Banskej 

Štiavnici, spolu 27 rokov a  odtiaľ 

odišiel na výsluhový dôchodok.

Po boku Mikuláša v  podaní Mirka 

Kyjovského stvárňuje dodnes čer-

tíka „Bertíka“, čím robí radosť všet-

kým deťom v našom meste i na Slo-

vensku. „Nech si brúsi už kopýtka, lebo 

december sa blíži...“.

Pri príležitosti jeho životného ju-

bilea – 60 rokov mu prajeme hlavne 

veľa zdravia, šťastia, rodinnej poho-

dy a radosti z vnúčat! Za všetkých 

jubilantov blahoželá a  ďakuje „Mi-

kuláš“

Mirko Kyjovský

OZNAMY

Spomienka

„Čas plynie 

a  nevráti, čo 

osud nám vzal, 

zostali len spo-

mienky a v srdciach žiaľ.“

Dňa 18. júna uplynuli 2 

roky, čo nás opustil milova-

ný manžel a  brat Eduard 

Mýtto. Už len horiacu svieč-

ku a kytičku kvetov Ti môže-

me na hrob dať, večný, spo-

kojný spánok priať. Spomína 

manželka a celá 

smútiaca rodina

Spomienka

„V neznámy svet 

odišiel si spať, 

chýbaš nám 

každý deň, aj 

keď dni a  roky 

utekajú, spomienky v našich srd-

ciach stále ostávajú.“ 

Dňa 18.6.2019 sme si pripo-

menuli 11. výročie, čo nás na-

vždy opustil milovaný man-

žel, otec a  starý otec Peter 

Pačesa. S láskou a úctou spo-

mínajú 

Dáška, Maťo, Peťo, Biba, 

Saskia, Natanko

Spomienka

„Čas rýchlo letí, 

ale my nezabú-

dame…“

Dňa 18.6.2019 

sme si pripo-

menuli smutné výročie úmr-

tia nášho manžela, otca, 

brata, švagra, príbuzného 

a  známeho Štefana Kríža. 

Tí, ktorí ste ho poznali a mali 

radi venujte mu tichú spo-

mienku. 

Manželka Gitka 

a syn Michal

oznamy, 
spomienky

Pozvánka
Živena – MO Banská Štiavnica 

a  Mesto Banská Štiavnica vás sr-

dečne pozýva na slávnostné vy-

hlásenie výsledkov ankety „Žena 

mesta Banská Štiavnica“, ktoré sa 

uskutoční 28.6. o 16:00 v kaviarni 

Gavalier. Tešíme sa na vašu účasť! 

Renata Taligová

Z príležitosti životného jubilea

Štefan Balko alias „čertík Bertík“ s Mikulášom  foto Archív autora

INZERCIA

Štiavničan Branko Jakubík 

získal v Žiline v kategórii 

dorastu 1. miesto v silovom 

trojboji výkonom 522,5 kg 

v kategórii do 120 kg. 

Tento silák je študentom Strednej 

priemyselnej školy Samuela Miko-

víniho v Banskej Štiavnici. K  jeho 

úspechu mu gratulujeme a  praje-

me mu veľa ďal-

ších nielen slo-

venských, ale 

aj svetovým re-

kordov a úspeš-

nú reprezen-

táciu mesta 

Banská Štiav-

nicu. 

ŠN

Silák 
v našom meste
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V obchodoch nás obklopujú 

tisíce rôznych výrobkov. 

Málokto si však na obaloch všim-

ne nenápadné symboly troju-

holníkov, písmená a  čísla. Vďa-

ka značkám na obaloch vieme, 

ako správne triediť. Tie napove-

dajú, do ktorého kontejnera mô-

žeme obal vytriediť. Najčastejšie 

na obaloch výrobcovia uvádza-

jú jednoduché skratky, takže je 

na prvý pohlaď jasné, že ide na-

príklad o papierový, alebo sklene-

ný obal. Zložitejšie sú označené 

plasty. Skratky priamo označujú 

druh plastu, z ktorého je obal vy-

robený. Často sa tiež stretávame 

so skratkou C/PAP. Tú nájdeme 

na nápojových kartónoch z  džú-

su alebo mlieka.

Materiály z  papiera – do mod-

rého kontajnera alebo vreca urče-

ného na papier patria všetky oba-

ly so skratkou PAP. Čísla 20,21 

a 22 upresňujú druh papiera. 20 

je vlnitá lepenka, 21 hladká le-

penka a 22 bežný papier.

Krabice pred vyhodením zošliap-

nite, aby bol ich objem čo naj-

menší a  neobsahoval zbytočne 

veľa vzduchu. Zostane tak viac 

miesta pre ďalší odpad. Odváža-

nie vriec a kontajnerov, ktoré sú 

správne naplnené, je nielen efek-

tívnejšie, ale aj priateľské k život-

nému prostrediu.

Materiály zo skla – sklu patrí 

zelená farba a pri triedení sa ne-

rozlišuje, či ide o  farebné, alebo 

číre sklo. Číslo 70 za značkou GL 

označuje číre sklo, 71 je zelené 

sklo a 72 hnedé sklo.

Pozor! Zálohované obaly nepatria 

do koša, vráťte ich nazad do pre-

dajne. 

Materiály z plastu – obaly ozna-

čené nasledovnými symbolmi 

označujú plasty a patria do žltých 

kontajnerov alebo vriec určených 

na plast. 

Pred vyhodením odpad zošliapni-

te. Nestlačené PET fľaše zmenšia 

možnosti kontajnera. Do nádoby 

s  objemom 1100 litrov sa zmes-

tí až 733 stlačených 1,5 litrových 

PET fl iaš. Ak by neboli stlačené, 

zmestilo by sa ich tam len približ-

ne 200. 

Materiály z kovu – obaly zo žele-

za majú skratku FE a číslo 40, hli-

ník ALU číslo 41. 

Pozor, v  niektorých obciach 

a mestách sa kovy zbierajú do sa-

mostatných kontajnerov či vriec, 

v  mnohých sa však triedia spolu 

s  plastmi alebo nápojovými kar-

tónmi. S  týmto druhom odpadu 

je preto potrebné nakladať podľa 

nariadenia obce.

Ak je to možné, kovové oba-

ly treba pred vyhodením stlačiť 

a  zmenšiť ich objem. Zmestí sa 

ich tak do vriec alebo kontajne-

rov viac.

Nápojovým kartónom patrí oran-

žová farba a  majú označenie C/

PAP.

Obal zložený z  viacerých rôz-

nych materiálov, ktoré nemož-

no od seba ručne oddeliť, je kom-

pozit. Kompozity sa označujú 

písomným znakom C/skratkou 

materiálu, ktorý prevažuje. C/

PAP je znak nápojového kartónu. 

Pozor, v  niektorých obciach 

a  mestách sa nápojové kartóny 

zbierajú do samostatných kontaj-

nerov či vriec, v mnohých sa však 

triedia spolu s plastmi alebo kov-

mi. S  týmto druhom odpadu je 

preto potrebné nakladať podľa 

nariadenia obce.

Nápojové kartóny je potrebné 

pred vyhodením zošliapnuť a tak 

zmenšiť ich objem.

            Envi – Pak, a.s.

Označenie na obale Význam 

ZELENÝ BOD je registrovaná ochranná známka Obal označený ochrannou známkou 

ZELENÝ BOD patrí do triedeného zberu. Systém ZELENÝ BOD je najrozšírenejším 

spôsobom využitia druhotných surovín pochádzajúcich z  komunálneho odpadu 

v Európe.

Materiálové označenie zloženia obalu. Označovanie obalov znakom materiálu, 

ktorého je obal zložený, nie je na Slovensku povinné. Množstvo výrobcov však 

označuje obaly svojich výrobkov trojuholníkom so  skratkou materiálu či číselným 

označením. 

Trojuholník s  nevyplnenými čiarami označuje výrobky alebo obaly zhotovené 

z recyklovaných materiálov. 

Panáčik s košom. Používa sa ako prevencia proti znečisťovaniu životného prostredia. 

Táto značka znamená, že obal je potrebné dať po použití do príslušnej zbernej nádoby.

Znak označujúci elektrické a  elektronické zariadenie vrátané batérii, žiaroviek 

a žiariviek. Poväčšine ide o nebezpečné odpady, preto ich nevhadzujte do zberných 

nádob, ale odovzdajte ich na miestach určených na zber takýchto zariadení.

Označenie pre produkt Bio a Eko, ktorý je výsledkom ekologického poľnohospodárstva 

a  pre potravinu vyrobenú z  ekologických poľnohospodárskych zložiek – je to 

BIO potravina. BIO potraviny obsahujú najmenej 95% zložiek pochádzajúcich 

z ekologického poľnohospodárstva s osvedčením o ekologickom pôvode.

Značku kvality SK môže získať len slovenský výrobca, ktorého výrobky sú vyrábané 

z domácich surovín s dodržaním noriem kvality. Výrobky musia obsahovať minimálne 

75% domácich surovín a všetky časti výrobného procesu sa musia uskutočňovať na 

Slovensku.

Znaky nebezpečných látok

Výbušné látky

Horľavé látky

Oxidujúce látky

Plyny pod tlakom

Korozívne a žieravé látky

Toxické látky

Dráždivé látky

Látky nebezpečné pre zdravie GHS09 – látky nebezpečné 

pre životné prostredie

Označovanie obalov
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Aktuálne fi lmy v kine Akademik

Piatok 21.6. o 19:30 hod.Piatok 21.6. o 19:30 hod.
PsiA dUšA 2PsiA dUšA 2

Rodinný, 108 min., MP:12, vstupné: Rodinný, 108 min., MP:12, vstupné: 5€5€

Sobota 22.6. o 19:30 hod.Sobota 22.6. o 19:30 hod.
Štvrtok 27.6. o 19:30 hod.Štvrtok 27.6. o 19:30 hod.
MUži v čierNoM: MUži v čierNoM: 

GlobÁlNA hrozbAGlobÁlNA hrozbA

Sci – fi , 115 min., MP:12, vstupné: 5€Sci – fi , 115 min., MP:12, vstupné: 5€
Muži v  čiernom od nepamäti chránia Muži v  čiernom od nepamäti chránia 
našu Zem pred vesmírnou háveďou. našu Zem pred vesmírnou háveďou. 
V  novom dobrodružstve však stoja V  novom dobrodružstve však stoja 
proti hrozbe, s akou sa ešte nestretli: proti hrozbe, s akou sa ešte nestretli: 
zradcovi v ich vlastných radoch.zradcovi v ich vlastných radoch.

Nedeľa 23.6. o 17:00 hod.Nedeľa 23.6. o 17:00 hod.
TAjNý živoT TAjNý živoT 

MAzNÁčikov 2MAzNÁčikov 2

Animovaný, 86 min., MP, vstupné: 5€Animovaný, 86 min., MP, vstupné: 5€
Teriér Max sa horko ťažko vyrovnal Teriér Max sa horko ťažko vyrovnal 
so skutočnosťou, že nie je jediným ob-so skutočnosťou, že nie je jediným ob-

ľúbencom svojej paničky Katie, a už ľúbencom svojej paničky Katie, a už 
sú na obzore ďalšie nečakané zmeny. sú na obzore ďalšie nečakané zmeny. 
Najskôr sa k nim nasťahoval ten chlap. Najskôr sa k nim nasťahoval ten chlap. 
Potom Katie začala priberať a na neja-Potom Katie začala priberať a na neja-
ký čas odišla. Keď sa vrátila, priviez-ký čas odišla. Keď sa vrátila, priviez-
la so sebou nejaké malé dieťa. Keďže la so sebou nejaké malé dieťa. Keďže 
bolo totálne bezbranné a  neschopné, bolo totálne bezbranné a  neschopné, 
začal ho Max na každom kroku strá-začal ho Max na každom kroku strá-
žiť a chrániť. žiť a chrániť. 

Nedeľa 23.6. o 19:30 hod.Nedeľa 23.6. o 19:30 hod.
PodfUkÁrkYPodfUkÁrkY

Komédia, 94 min., MP:15, vstupKomédia, 94 min., MP:15, vstupné: né: 
5€. Svet je plný bohatých, skazených 5€. Svet je plný bohatých, skazených 
a sebaistých mužov. A presne takých a sebaistých mužov. A presne takých 
milujú hrdinky komédie Podfukárky. milujú hrdinky komédie Podfukárky. 
Okúzľujúcej Angličanke Josephine Okúzľujúcej Angličanke Josephine 
(Anne Hathaway) a trošku neohraba-(Anne Hathaway) a trošku neohraba-
nej Američanke Penny (Rebel Wilson) nej Američanke Penny (Rebel Wilson) 
totiž nejde o lásku, ale len a len o pe-totiž nejde o lásku, ale len a len o pe-
niaze... veľa peňazí. Tieto dve podvod-niaze... veľa peňazí. Tieto dve podvod-
níčky sú jasným dôkazom, že ženské níčky sú jasným dôkazom, že ženské 
pokolenie netreba podceňovať v nija-pokolenie netreba podceňovať v nija-
kom povolaní. Dokonalá profesionál-kom povolaní. Dokonalá profesionál-

ka sa po náhodnom stretnutí vo vlaku ka sa po náhodnom stretnutí vo vlaku 
podujme zasvätiť nadšenú amatérku podujme zasvätiť nadšenú amatérku 
do tajov zvádzania a  okrádania mu-do tajov zvádzania a  okrádania mu-
žov. S vypätím všetkých síl a po sérii žov. S vypätím všetkých síl a po sérii 
neuveriteľných zážitkov sa Josephine neuveriteľných zážitkov sa Josephine 
podarí z Penny vykresať kolegyňu na podarí z Penny vykresať kolegyňu na 
úrovni, síce trošku nekonvenčnú, ale úrovni, síce trošku nekonvenčnú, ale 
zato s obrovským potenciálom. A zra-zato s obrovským potenciálom. A zra-
zu sa zo žiačky stáva vážna konkurent-zu sa zo žiačky stáva vážna konkurent-
ka. Ktorá z nich bude nakoniec úspeš-ka. Ktorá z nich bude nakoniec úspeš-
nejšia?nejšia?

Utorok 25.6. o 19:30 hod.Utorok 25.6. o 19:30 hod.
Veľký zlý lišiAk A iNé Veľký zlý lišiAk A iNé 

príhodYpríhodY

Animovaný, 83 min., MP, vstupné: 4€Animovaný, 83 min., MP, vstupné: 4€
Vidiek nie je vždy taký pokojný ako sa Vidiek nie je vždy taký pokojný ako sa 
zdá a zvieratká z tejto farmy sú nevy-zdá a zvieratká z tejto farmy sú nevy-
spytateľné: lišiak, ktorý je mamou pre spytateľné: lišiak, ktorý je mamou pre 
trojicu kuriatok; zajac, ktorý sa hrá na trojicu kuriatok; zajac, ktorý sa hrá na 
bociana či kačka, ktorá chce byť San-bociana či kačka, ktorá chce byť San-
ta Clausom. Keď si myslíte, že život na ta Clausom. Keď si myslíte, že život na 
vidieku je prechádzka ružovou záhra-vidieku je prechádzka ružovou záhra-
dou, zamyslite sa znova!dou, zamyslite sa znova!

Bližšie info: odd. kultúry, športu Bližšie info: odd. kultúry, športu a MK, tel.č.: 045/ 694 9651, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk a MK, tel.č.: 045/ 694 9651, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk 
www.kino.banskastiavnica.sk, FB: Banská Štiavnica-kino Akademikwww.kino.banskastiavnica.sk, FB: Banská Štiavnica-kino Akademik

K R Í Ž O V K A

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10eur v pizzerii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica si výherca môže 

vyzdvihnúť v redakcii ŠN. Správne 

znenie krížovky z č.22/2019: „Málo-

čo tak dráždi ľudí ako usilovný človek.“

Výhercom sa stáva Erik Dobrovič, 

Banská Štiavnica. Srdečne blaho-

želáme! Tento týždeň hráte o  po-

ukážku na konzumáciu v  hodnote 

10eur v  pizzerii, reštaurácii Black 

M, Nám. sv. Trojice 6/2, Banská 

Štiavnica. Vašou úlohou je správne 

vylúštiť krížovku a  zaslať ju spolu 

s kupónom do redakcie ŠN v termí-

ne do 01.07.2019.

V  tajničke sa ukrýva výrok De-

mokritosa: „Malé… (dokončenie 

v tajničke)

A., Orgán zraku, záver textu, 

okrsok,

B., 3. časť tajničky, Andrej dom.,

C., Prísľub, pyšne, podzemná želez-

nica, bór,

D., Ozn. áut Nórska a  Holandska, 

zvuk reči, vajíčko lekársky, módna 

zn.,

E., Dvojhláska, pracoval pluhom, 

okrúhlo, stred slova podpor,

F., 2. časť tajničky, Anno Domini,

G., Zlata v Maďarsku, natieraj smo-

lou, núťte,

H., Herečka, dotieravý hmyz, darú-

va, osobné zámeno,

I., Meno Rapajčovej, výzva, Rím, 

tvrdo pracuj,

J., Záver tajničky, močovina,

K., Alena, nech česky, čarodejník 

u Indiánov, dotieravý hmyz.

1., Ruská rieka, snívaj, patriaca Va-

dine,

2., Šopy, prihodil,

3., Obžul, časť Slovenska, osobné 

zámeno,

4., Listnatý strom, kant, čistiaci 

prostriedok,

5., Ruská rieka, je v nej mozog, zno-

va,

6., Výrobok z  mlieka, odporovacia 

spojka prisviečaj, spoluhláska v slo-

ve uši,

7., Iniciálky spisovateľa Ťažkého, 

Demokratická strana, povzdych, 

vlastnil, stred slova však,

8., Meno Weitera, predajňa, Roma,

9., Jama na ceste, 45 v Ríme, v byte,

10., Osud, textová skratka, osamo-

te, moderný,

11., Stred slova obité, zn. kozmeti-

ky, rozum,

12., Ozaj, cudzie žen. meno, zn. sla-

ných tyčiniek,

13., Predpona, predstavený klášto-

ra, plod i strom,

14., Začiatok tajničky, prvé pís-

meno abecedy.

Pomôcky: Urea, diva, Doliva, Dru, 

Dila, vari

Pozn. aut.: Interpunkčné zna-

mienka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

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

Kupón č. 24
Krížovka
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  Tesárske, stolárske práce, kro-

vy, altánky, podbitie striech, 

vikierov, drevené obklady, tel.č.: 

0902 147 715

 Oddrenážovanie domov, po-

zemkov, podbetónovanie kritic-

kých základov, tel.č.: 0917 030 871

  Staviam kamenné múry, 

podesty, klenby, pilie-

re a  iné…, múry z  DT tvárnic, 

www.kamennemury.sk, tel.č.: 

0902 147 715

  Spilovanie a opilovanie stromov 

motorovou pílou, kosenie pozem-

kov, tel.č.: 0940 870 762

 Doučovanie matematiky žiakov 

ZŠ a  SŠ vyštudovanou učiteľkou 

v BS a okolí, tel. 0904 018 352

služby

 Výkup parožia, tel.č. 0904 834 937

  Kameňolom Šobov, Banská 

Štiavnica ponúka na predaj triede-

nú zeminu, stavebný, dekoratívny 

kameň a dunajský štrk. Kontakt: 

0910 410 410

inzercia

  Spoločnosť so sídlom v BŠ pra-

cujúca v gastronómii a ubytovaní 

hľadá účtovníka. Formy úväzku: 

čiastočný, plný alebo dodávateľ-

sky. Viac info na 0908 431 089

práca

INZERCIA

Od 2.mája do 10. júna sa 

konala výstava Vlada Protopo-

pova „Fotografi e 1967 – 2017“. 

Bola to súborná výstava autora s vý-

berom fotografi í za 50 rokov jeho 

fotografi ckej tvorby a jeho štvrtá vý-

stava fotografi í v B. Štiavnici. V ro-

koch 2001 a 2009 autor vystavoval 

fotografi e aj v Bratislave, v Nitrian-

skej galérii a na univerzite v Nitre, 

kde aj niekoľko rokov pôsobil.

Autorova výstava v tomto roku bola 

rozdelená na 5 častí vyše 140 pre-

važne farebných fotografi í. V prvej 

časti autor predstavil fotografi e 

z Banskej Štiavnice z minulých de-

saťročí, portréty štiavnických diev-

čat, ale aj portréty starších ľudí 

v  rôznych životných situáciách. 

Autor predstavil nielen malebnosť 

mesta, ale aj vieru v šťastnú budúc-

nosť ľudí. Viaceré čiernobiele fo-

tografi e zhotovil autor ešte v  60. 

a 70.rokoch klasickou fotografi ckou 

technikou a  fotochemickým vyvo-

lávacím procesom. Viaceré z  foto-

grafi í získali ocenenia na rôznych 

fotografi ckých súťažiach. V  druhej 

časti autor predstavil farebné foto-

grafi e z kultúrnych akcií svojej tvo-

rivej skupiny „Štiavnica kultúrna“ 

z 90.rokov. V tretej časti autor zo-

brazil humor vo fotografi i zo Slo-

venska, ale aj z  rôznych krajín zá-

padnej Európy a Turecka. Vo štvrtej 

časti autor spomínal na dobu slá-

vy bývalého Rekreačného strediska 

školskej mládeže, Medzinárodného 

tábora mieru a Školy v prírode pod 

Sitnom, ktoré úspešne propagova-

lo krásy a pamiatky Slovenska náv-

števníkom z celého sveta v 50. – 70. 

rokoch. O to bol smutnejší koniec, 

keď toto stredisko úplne vyhorelo 

a zaniklo v roku 2014. Najrozsiah-

lejšiu piatu časť farebných fotografi í 

venoval autor svojim cestám a ces-

tovateľským zážitkom po západnej 

Európe, ale aj Ázii. Boli tam aj fo-

tografi e, ktoré pripomenuli býva-

lý spoločný štát Čechov a Slovákov, 

ale aj symbol slovanskej vzájom-

nosti na vrchole Kriváňa. Alpské 

vrcholy predstavil autor rakúskym 

Grossglocknerom, švajčiarskym 

Jungfraujoch a francúzskym Mont 

Blancom. Zaujímavú architektúru 

predstavili fotografi e zo západoeu-

rópskych a juho-európskych miest: 

Paríža, Bruselu, Antwerp, Rotter-

damu, Vatikánu, Florencie, Mon-

te Carla, ale aj pamätníky vojnovej 

skazy z  tureckého Gallipoli a  me-

mento krutej vojny na Balkáne 

v 90.rokoch. Prehliadku architektú-

ry miest zavŕšila „brána Orientu“ tu-

recký Istanbul, jeho mohutné me-

šity a život ľudí v tomto svetovom 

veľkomeste a  nezabudnuteľná ob-

lasť tureckej Kappadokie, krajiny 

bizarných krás a čudesných prírod-

ných útvarov. 

Michal Kríž

Spomienka na výstavu

Po prvej novoročnej šichte 

(r. 1970)  foto V. Protopopov

Dňa 11.6.2019 sa v evanje-

lickom kostole konalo literár-

no-hudobné podujatie Súdny 

deň básne… venované životu 

a dielu Jána Bottu. 

Bol to najmladší štúrovec, ktorý pô-

sobil aj v našom meste v rokoch 1861 

– 1870. Tento rok sme si pripomenu-

li 190. výročie jeho narodenia a to na-

ozaj peknou formou. Cez jeho básne 

a  aj s  pomocou piesní mali študen-

ti stredných škôl možnosť podrobne 

spoznať jeho oddanosť nášmu slo-

venskému národu, jeho dielo, ako aj 

jeho smutný životný koniec. V evan-

jelickom kostole nás na začiatok pri-

vítal pán farár Mgr. Jaroslav Jurko, 

a potom sme sa už započúvali do pú-

tavého prednesu Žltej ľalie v podaní 

Emmy Poliakovej, študentky Stred-

nej priemyselnej školy S. Mikovíni-

ho. Pásmo otvorila Mária Petrová 

z Autorského klubu literátov, ktorá 

spolu s Jankou Bernáthovou, Kata-

rínou Kissovou a Petrom Danášom 

previedli divákov dielom a  život-

ným osudom Jána Bottu. Nádher-

né ľudové piesne nám zaspieva-

li žiaci ZUŠ Banská Štiavnica Katka 

Freigertová a  Michal Švec pod ve-

dením pani učiteľky Petry Weiso-

vej. Za sprievodu ťahavých tónov 

fujary Dominika Kútnika odzneli aj 

úryvky z  najznámejšieho klasické-

ho diela Jána Bottu – Smrť Jáno-

šikova. Diváci si tak mohli osviežiť 

v pamäti učivo zo školy, zároveň vy-

chutnať aj krásny umelecký zážitok 

a  samozrejme dôstojne pripome-

núť významnú osobnosť slovenské-

ho národa. Ešte raz patrí veľké po-

ďakovanie všetkým účinkujúcim, 

organizátorom – Pohronské osve-

tové stredisko – Pracovisko v  Ban-

skej Štiavnici, v  zriaďovateľskej 

pôsobnosti Banskobystrického sa-

mosprávneho kraja, Autorský klub 

literátov, Evanjelický cirkevný zbor 

a. v., Mestu Banská Štiavnica a v ne-

poslednom rade sponzorovi p. Pet-

rovi Ernekovi za sladkú odmenu pre 

účinkujúcich.

Za organizátorov

H. Galková

Súdny deň básne...

Účinkujúci a organizátori podujatia  foto Archív POS BŠ

Folklórne 
slávnosti 
Podhorie

Obec Podhorie pozýva všetkých 

priaznivcov folklóru na Folklórne 

slávnosti Podhorie, 28. a 29. júna 

2019.

Toho roku sa návštevníci môžu te-

šiť na FS Technik, FS Podpoľanec, 

MZ Kucané, FS Hron, Baďančanky, 

detské súbory z okolia ako aj DFS 

Tekovanček a v neposlednom rade 

domáci folklórny kolektív zastúpe-

ný od najmladších po najstarších. 

Súčasťou slávností je množstvo 

sprievodných podujatí a  zaujíma-

vostí. Piatkový program začína 

o 19:00 a sobotu zahája detské sú-

bory od 10:30 hod.

Folklórne slávnosti z  verejných 

zdrojov podporil Fond na podpo-

ru umenia, Banskobystrický samo-

správny kraj a mnohí iní sponzori. 

Obec Podhorie
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Štiavnické tajchy sú obdivu-

hodným dielom ľudských rúk, 

ktoré dnes teší domácich aj 

návštevníkov. 

Málokto však vie, že napr. pri bu-

dovaní počúvadlianskeho tajchu 

pracovali na stavbe hrádze súčasne 

stovky až tisíce mužov a  žien. Ke-

ďže v  okolí nebol žiadny výdatný 

vodný tok, tajchy napĺňala dažďo-

vá voda, zbieraná desiatkami kilo-

metrov jarkov. Obdiv si zaslúži nie-

len technické riešenie náročných 

stavieb, ktoré vydržali dodnes, ale 

aj ich manažment. Na energetickej 

základni tohto systému sa vyvinu-

la banská čerpacia technika, ktorá 

bola vzorom aj pre iné banské re-

víry na svete. Existencia tajchov je 

jedným z  dôvodov zaradenia Ban-

skej Štiavnice do Zoznamu svetové-

ho dedičstva UNESCO.

Do dnešných dní sa ich zachovalo 

24 — malebne zasadených do prí-

rody. Niektoré z  nich slúžia na re-

kreáciu, niektoré výdatne dotvárajú 

prirodzený prírodný biotop. Zacho-

vali sa aj niektoré úseky systému 

jarkov. Po mnohých z nich vedú pe-

šie chodníky a cyklotrasy, mnohé sú 

však „stratené“ pod nánosmi, ktorý-

mi ich prekryl čas. Miestni obyva-

telia si však dobre uvedomujú, že 

o systém prívodových jarkov sa už 

desiatky rokov nik nestará. Aby na 

to upozornili, pripravujú v  tomto 

roku, keď si pripomíname 240 ro-

kov od vybudovania najznámejšie-

ho z  tajchov – Počúvadlianskeho 

jazera – niekoľko podujatí pre od-

bornú i  lajckú verejnosť. Jedným 

z nich bol 1.ročník bežeckých prete-

kov, na ktorom sa dňa 9.6. zúčastni-

lo 82 bežcov a bežkýň z rôznych kú-

tov Slovenska, ktorých neodradilo 

ani extrémne teplo a prišli podporiť 

myšlienku zachovania toho, čo nám 

tu zanechali naši predkovia. Okrem 

pripravenej trate a hodnotných cien 

na všetkých čakal chutný guláš a zá-

bavný program, ktoré zabezpečila 

rodina Blašková a doplnil ho vedo-

mostný kvíz pod taktovkou pracov-

níkov Regiónu Štiavnica.

V  jednotlivých kategóriách sa 

umiestnili nasledovní pretekári:

I. Rodičia s deťmi do 6 rokov

3. miesto: Matej Veverka

2. miesto: Karol Kuhn

1. miesto: Ivanka Filipová

II. Žiaci a žiačky 7 – 12 rokov

3. miesto: Samko Veverka, Ema Ga-

rajová

2. miesto: Andrej Šramko, Sabina 

Mrázová

1. miesto: Lukáš Mlynárik, Ľuba 

Bošelová

III. Žiaci a žiačky 13 – 17 rokov 

2. miesto: Michal Gondáš

1. miesto: Juraj Glezgo, Miroslava 

Paulendová

IV. Muži do 39 rokov

3. miesto: Jozef Gibala

2. miesto: Marek Vidlička

1. miesto: Peter Ursíny

V. Muži nad 40 rokov

3. miesto: Richard Hrušovský

2. miesto: Martin Ferenčík

1. miesto: Peter Pavlenda

VI. Ženy do 39 rokov

3. miesto: Beata Rusnáková

2. miesto: Renata Balková

1. miesto: Jurina Mrázová 

VII. Ženy nad 40 rokov

3. miesto: Danica Kacianová

2. miesto: Zuzana Šniagerová

1. miesto: Martina Gregorcová

VIII. Muži nad 50 rokov

3. miesto: Vladimír Mihálik

2. miesto: Miroslav Janovčík

1. miesto: Milan Potančok

Zvlášť ocenení boli najstarší účastní-

ci behu: Karol Turoň a Juraj Cengel.

Organizátormi behu boli: Terasa 

u  Blaškov, Atléti BS, OZ Sitnian-

ski rytieri, OZ Štiavnické tajchy 

a OOCR Región Banská Štiavnica.

Hmotnými cenami podujatie pod-

porili: Peter Ernek, OOCR Región 

Banská Štiavnica, Ľudmila Blaško-

vá, Milan Potančok, Svet kovu, 

s.r.o., Svetro, s.r.o. a Hotel Topky.

Renata Taligová

Beh za štiavnické tajchy

Účastníci behu na Počúvadle  foto Ján Petrík

U 11 FK Sitno Banská Štiavnica

V 8. kole jarnej časti sme doma pri-

vítali futbalistov Hliníka nad Hro-

nom, ktorí bojovali o štvrté miesto, 

zaručujúce postup na záverečný fi -

nálový turnaj. Chlapci z Hliníka pri-

šli namotivovaní a  chceli u  nás na-

plno bodovať. Rešpektovali sme silu 

súpera a nastúpili sme aj my s  tým 

najlepším, teda aj najstaršími cha-

lanmi s  ročníkom narodenia 2008. 

Naši chalani vyleteli na súpera hneď 

od začiatku a  už prvopolčasový vý-

sledok naznačoval, že tri body osta-

nú u  nás doma. Po dobrom prvom 

polčase sme aj v druhom pokračova-

li v dobrom výkone, aj keď sme sa až 

tak strelecky nepresadili. Druhý pol-

čas sme síce prehrali 1:2, ale celý zá-

pas sme zaslúžene vyhrali a upevnili 

druhé mieste v tabuľke.

FK Sitno Banská Štiavnica – TJ PS 

Hliník nad Hronom 6:3 (5:1). Góly: 

Pastier – 2x, Olej – 2x, Truban, Hoc-

ková. Posledné kolo jarnej časti sme 

odohrali na pôde futbalistov OŠK 

Hodruša-Hámre, čo je súper zo spod-

nej časti tabuľky, tak sme opäť dali 

viac priestoru mladším chalanom.

V  bránke sme dali priestor starším 

hráčom, aby si opäť zahral aj náš 

brankár a samozrejme chalani mlad-

ších ročníkov aby zbierali zápasové 

skúsenosti. Po solídnom výkone celé-

ho mužstva sme jednoznačne domi-

novali a zaslúžene zvíťazili. V posled-

nom zápase sme si teda pripísali 3 

body a poistili celkové druhé miesto.

OŠK Hodruša-Hámre – FK Sitno 

Banská Štiavnica 0:10 (0:3). Góly: 

Hanzlík F., Hanzlíková, Zorvan, 

Hrubčo, Hanzlík S. – 3x, Buzalka – 

2x, vlastný

Pavel Hanzlík

Jarná časť sezóny 2018/19 futbalistov

Futbal
Skončili sa futbalové súťaže 

roč. 2018/19

V poslednom stretnutí inzultácia

V. liga, muži 26. kolo

B. Štiavnica/Š. Bane – Jakub 1:2 

(1:1) nedohraté. Góly: 37  ́Michalek

Zostava: Kališek – Vician (35´ 

Lupták), Binder (51´ ČK), Číž, 

Pastier, Chmelina, Drexler, Barák 

N., Javorský, Budinský, Michalek

Stretnutie v 1. 45´ bolo vyrovna-

né, aj keď hostia pôsobili futba-

lovejšie, no nič nenasvedčovalo 

tomu, že sa nedohrá. V 37´ sme sa 

ujali vedenia, keď pohotový Mi-

chalek potrestal hrubicu hosťu-

júcej obrany. Hostia vyrovnali už 

za 4´. Na začiatku 2. polčasu sa po 

2. ŽK porúčal pod sprchy Binder. 

V 57´ išli hostia do vedenia. V 58´ 

odpískal rozhodca problematic-

ký pokutový kop, čo naštartova-

lo Číža, ktorý si neudržal nervy na 

uzde a hodil doňho loptu. Po tom-

to incidente v 59´ rozhodca odpís-

kal koniec stretnutia za inzultá-

ciu. Následky za túto hlúposť nám 

spočítajú páni od zeleného stola.

VI. liga, 27. kolo

Lutila – B. Štiavnica/Š. Bane „B“ 

9:2 (2:0). Góly: Michalek, Barák N.

Nič nenasvedčovalo tomu, že v po-

slednom stretnutí utrpíme krutú 

prehru. Veď po 1. polčase bolo len 

2:0 a keď sme znížili na 1:2 v 2. 45´ 

zdalo sa, že môžeme uhrať dobrý 

výsledok. No záver sme absolútne 

nezvládli, čo sa prejavilo aj na ko-

nečnom výsledku.

IV. liga, dorast 26. kolo

Dudince – B. Štiavnica/Š. Bane 1:0 

(0:0)

II. liga, SŽ 26. kolo 

Tisovec – B. Štiavnica/Š. Bane 1:0 

(1:0)

II. liga, MŽ 26. kolo

Tisovec – B. Štiavnica/Š. Bane 0:5 

(0:3). Góly: Dobák Miroslav 4x, 

Hanzlíková

Tabuľky: https://ssfz.futbalnet.

sk/#menu/open/sutaze/

Ivan Beňo

Informačné 
centrum
Banská Štiavnica. 

Otváracie hodiny: každý deň 

jún: 9:00 hod. – 17.00 hod. 

Nám. sv. Trojice č.6 

969 01 Banská Štiavnica 

e-mail: ic@banskastiavnica.sk, 

tel.: +421 45 694 96 53

MsÚ
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sn@banskastiavnica.skINZERCIA

Sociálna – SeniorSociálna – Senior
prepravná služba Banská Štiavnicaprepravná služba Banská Štiavnica

Pre seniorov a návštevníkov Pre seniorov a návštevníkov 
nemocnice. Pre seniorov a ZŤP.nemocnice. Pre seniorov a ZŤP.
Pre ZŤP na invalidnom vozíkuPre ZŤP na invalidnom vozíku

0948 460 7000948 460 700
Pracovná doba:Pracovná doba:

Pondelok – Piatok 6:30 – 17:00Pondelok – Piatok 6:30 – 17:00

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BS

Raňajky Raňajky 
Obedy Obedy 
VečereVečere

U nás v reštaurácii na Trojičnom U nás v reštaurácii na Trojičnom 
námestí, alebo priamo k Vám domov. námestí, alebo priamo k Vám domov. 

Objednávky na: www.blackm.sk, Objednávky na: www.blackm.sk, 
045/6920202, 0904 180 588.045/6920202, 0904 180 588.

"Pre pocit pohody""Pre pocit pohody"

Inzerujte aj vy 
    v Š  avnických
                   novinách

Ponuka služieb (záhrada)Ponuka služieb (záhrada)

- vyvetvovanie stromov a kríkov, - vyvetvovanie stromov a kríkov, 
strihanie živých plotov, kosenie strihanie živých plotov, kosenie 

trávnikov a vyžínanie pozemkov, trávnikov a vyžínanie pozemkov, 
drvenie a odvoz záhradného drvenie a odvoz záhradného 

odpadu, pílenie stromov, pílenie odpadu, pílenie stromov, pílenie 
a štiepanie palivového dreva a štiepanie palivového dreva 

a čistenie pozemkov.a čistenie pozemkov.

Kontakt: 0903 746 356Kontakt: 0903 746 356

Spoločnosť Mestské lesy 
ponúka na predaj drevo vhodné na palivové účely

v 4m dĺžkach – ihličnatá vláknina m3 za 25€, 
listnatá vláknina tvrdá m3 za 50€.

Telefón: 0903 549 406, 045/6921127
mail: riaditel.ml@banskastiavnica.sk

Kantína Tratória Kantína Tratória 
Banská ŠtiavnicaBanská Štiavnica

prijme pomocnú kuchárku s praxou prijme pomocnú kuchárku s praxou 
a čašníčku do TPP. Plat 4,-eurá/hod.a čašníčku do TPP. Plat 4,-eurá/hod.

Kontakt: 0903 506 693Kontakt: 0903 506 693

Prijmeme zamestnanca na pozíciu chyžnej 
do Penziónu Príjemný oddych v Banskej Štiavnici, 
minimálne na obdobie letnej sezóny, s možnosťou 

predĺženia prac. pomeru formou trvalého prac. úväzku. 
Mzda 3,50 EUR/hod. v čistom, nástup ihneď. 

Kontakt: 0915 511 258

 Kúpim starý dom aj v  zlom sta-

ve v  BŠ a  blízkom okolí, tel.č.: 

0903 506 693

 Kúpim starý motocykel, trak-

tor, stabilný motor, aj v zlom stave, 

tel.č.: 0903 506 693

Dám do prenájmu RD, tel.č.: 

0907 712 460

 Prenajmeme garáže v  areáli bý-

valej Plety. Cena 40EUR mesačne. 

Kontakt: Mirador 045/692 06 16

reality


