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Plaváreň na Klingeri bola 

obľúbeným miestom Štiav-

ničanov, ale aj návštevníkov 

tohto historického mesta 

od polovice 19. storočia do 

70-tych rokov 20. storočia. 

Po rokoch sa na tajch Klinger vra-

cia. Prvá etapa návratu obľúbenej 

rekreačnej atrakcie bola otvore-

ná vo štvrtok 30. júla. Symbolické 

záchranné koleso pomohli promi-

nentným hosťom umiestniť rekre-

anti v historických pásikavých plá-

vacích úboroch. Na plaváreň sa po 

rokoch vrátili aj akvabely.

Od 2. augusta opäť premáva 

obojsmerný autobusový spoj 

na trase Banská Štiavnica – 

Nitra – Bratislava a späť. 

Spoj je určite prínosom pre domá-

cich obyvateľov, študentov, ako aj 

pre domácich a  zahraničných náv-

števníkov. Určite táto správa po-

tešila obyvateľov okresu Banská 

Štiavnica, ktorí netrpezlivo čakali 

na obnovenie tohto autobusového 

spojenia, čo nebolo možné zreali-

zovať skôr aj z titulu situácie súvi-

siacej s pandémiou COVID19, kedy 

v rámci opatrení došlo k obmedze-

niu aj autobusovej dopravy.

Obnovenie autobusového spoja sa 

podarilo vďaka iniciatíve vedenia 

mesta Banská Štiavnica a jej rokova-

niu s vedením SAD Zvolen, ktorým 

patrí poďakovanie za ústretovosť 

a opätovné obnovenie autobusové-

ho spojenia, osobitne PhDr. A. Po-

lónymu s fi nančnou podporou Ban-

skobystrického samosprávneho 

kraja na časť linky, ktorá má charak-

ter prímestskej autobusovej dopra-

vy na trase Banská Štiavnica – Levi-

ce – Nitra a späť vo výške 20 tis. eur. 

Autobusový spoj bude ďalej pokra-

čovať na trase až do Bratislavy ako 

komerčná linka.

Od nedele 2. 8. 2020 diaľková linka 

613 501 teda opäť premáva po trase 

Banská Štiavnica – Levice – Vráble 

– Nitra – Sereď – Bratislava a späť. 

Cestovný poriadok zverejňujeme 

ako prílohu tohto článku a veríme, 

že autobusový spoj bude plne vyu-

žívaný.

MsÚ

Na tajch Klinger sa vrátila 
legendárna plaváreň

Obnovenie autobusového spojenia 
na trase Banská Štiavnica – Nitra – Bratislava

Otvorenie plavárne na Klingeri  foto Ján Petrík 	3.str.

	3.str.

6.8. – 9.8.

4 živly – EXIT

Výmenník
Burza šatstva   /šatstvo dámske, pánske, detské , topánky, deky, .../

Knižnica vecí   /elektronika, športové potreby a náradie, kuchynské 
potreby, autosedačky, pracovné náradie, atď./

pondelok a streda od 15:00 - 17:00 hod
Miesto: Kultúrne centrum, Kammerhofská č. 1, Banská Štiavnica

Kontakt:045/6949651,  kultura@banskastiavnica.sk

Z MsZ
Primátorka mesta Mgr. Nadežda 

Babiaková zvolala na 31. 7. 2020 ro-

kovanie MsZ.

MsZ schválilo:

– program rokovania zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva v Banskej 

Štiavnici s dátumom 31. júl 2020

– návrhovú komisiu v zložení: Šte-

fan Mičura, predseda komisie, 

Ing. Ján Čamaj, člen, Ing. Matej Mi-

chalský, člen

MsZ vzalo na vedomie:

– informatívnu správu – parkovanie 

a doprava v meste Banská Štiavnica. 

Kompletné uznesenia 

z  MsZ sú zverejnené aj na 

www.banskastiavnica.sk.

Spracoval: Michal Kríž

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z  dô-

vodu odstraňovania porúch na za-

riadeniach distribučnej sústavy 

prevádzkovateľa distribučnej sústa-

vy spoločnosti Stredoslovenská dis-

tribučná, a.s. Bez el. energie budú 

v B. Štiavnici:

– 10. 8. v čase od 8:30 – 13:30 na ul.: 

29. augusta, Ilijská, Kríková, Nám. 

padlých hrdinov, Obrancov mieru, 

Partizánska, Podhájska, Potočná.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy SSD, a.s.
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DIÁR
z programu

primátorky

24.6. v týždenníku Slovenka č.25 bola 

obsiahla reportáž o Banskej Štiavnici. 

Venovaná bola banskoštiavnickým 

súborom Štiavničan a Sitňan, súboru 

Prenčovan z Prenčova ako aj 200.vý-

ročiu narodenia Andreja Sládkoviča, 

študenta banskoštiavnického Evan-

jelického lýcea, o jeho veľkolepej bás-

ni Marína, ale bolo tam aj o Mgr.Márii 

Petrovej, významnej BŠ poetke. 26.6. 

v TA3 mal tlačovú konferenciu minis-

ter ŽP SR Ján Budaj, na ktorej okrem 

iného hovoril aj o besede k zamýšľa-

nej budúcej profi lácii Galérie Joze-

fa Kollára v BŠ 12. 6., ako aj o tom, že 

na miesto doterajšieho riaditeľa SBM 

PhDr.Jozefa Labudu,CSc., ktorý odí-

de do dôchodku, bude vypísané výbe-

rové konanie. 10. a 11.7. v Rádiu Re-

gina o 6:50 bolo avízo, že 11.7. pôjde 

zo Zvolena cez BŠ do Kremnice „Baníc-

ky expres“, o čom v Rádiu Regina bola 

reportáž 11.7. dopoludnia. 10.7. bolo 

výberové konanie na generálneho ria-

diteľa SVP, š.p., v BŠ, čo bolo vysielané 

aj na internete. Novým generálnym 

riaditeľom sa stal Ing.Róbert Hok, ria-

diteľ Správy povodia horného Váhu. 

V tejto súvislosti uvádzam, že od 16.7. 

sa stal novým prednostom Okresné-

ho úradu v BŠ Ing.Miloš Ziman z Vy-

hieň, kontrolór kvality a od 20.7. no-

vým riaditeľom Úradu práce, soc.vecí 

a rodiny v BŠ sa stal Mgr.Mikuláš Pál, 

poslanec BBSK v  B.Bystrici, ako aj 

poslanec MsZ v BŠ. 12.7. v Rádiu Re-

gina o 6:20 bola spomienka na vyni-

kajúceho lesného odborníka Jozefa 

Dekréta Matejovie, ktorý sa narodil 

12.7.1774, a  ktorý mal mimoriadne 

živé kontakty s Baníckou akadémiou 

v BŠ. 12.7. v Rádiu Lumen o 6:30 bola 

spomienka na Gustáva Richtera, kto-

rý sa narodil v tento deň v r.1825 v BŠ. 

Bol vynikajúcim vynálezcom a  kon-

štruktérom, ale aj profesorom na BŠ 

akadémii. Zomrel 4.2.1902 v BŠ. Od 

14. – 21.7. nebolo dňa, aby nebo-

la spomienka v niektorom z celoslo-

venských médií na mukačevského 

eparchu vladyku (grécko-katolíckeho 

biskupa) na Ukrajine Milana Šášika 

(nar.17.9.1952), ktorý náhle zomrel 

14.7. vo veku 67 rokov. Predtým, ako 

v r.1992 odišiel na Ukrajinu, pôsobil aj 

v našom okrese – v B.Belej, Sv.Antone 

a v obci Vysoká. 16.7. v Rádiu Regina 

o  17:00 bola informácia o  novozria-

denej Galérii zrkadlových a optických 

ilúzií Infi nitorium na Nám.sv.Troji-

ce v BŠ. 17.7. v Rádiu Devín o 21:00 

bola rozhlasová hra od Exštiavničana 

Karola Horáka „Človek so zlatým srd-

com“, o  grécko-katolíckom biskupovi 

Pavlovi Petrovi Gojdičovi – mučeníko-

vi, ktorý zomrel v tento deň v r. 1960 

v leopoldovskom väzení. V r.2003 bol 

vyhlásený za blahoslaveného. 18.7. 

v Rádiu Slovensko v čase od 22:00 do 

24:00 bolo čítanie aj z literárnej tvor-

by významného BŠ Juraja Červenáka. 

20.7. v Rádiu Regina o 9:05 bolo spo-

menuté, že „najvýznamnejšou vysokou 

školou v  doterajších dejinách Slovenska 

bola bratislavská Academia Istropolitana 

založená v r.1467.“ Pravda je však taká, 

že najvýznamnejšou vysokou školou 

bola Banícka akadémia v BŠ, založená 

v r.1762, ktorá od r.1846 bola preme-

novaná na Banícku a lesnícku akadé-

miu. Z  množstva ďalších medializo-

vaných info o  BŠ spomeniem aspoň 

ešte 3: Vo viacerých médiách odzne-

lo, že od 2.8. začne opäť premávať 

z BŠ do BA autobus, každý deň okrem 

soboty. Je to výsledok enormného 

takmer ročného úsilia našej primátor-

ky Mgr. Nadeždy Babiakovej, keď sa 

jej podarilo presvedčiť BBSK, aby na 

tento účel poskytol 20 000€ pre tento 

rok. Taktiež viackrát odznela mediali-

zovaná info od ministra ŽP J.Budaja, 

že požiadal NAKA o prešetrenie legál-

nosti a oprávnenosti poskytnutia od-

meny externej právničke 1,6 mil.€ za 

služby, ktoré poskytla SVP, š.p., v BŠ. 

Nakoniec ešte koncom júla bola na 

internete informácia, že v okrese BŠ 

bolo nakazených koronavírusom 6 

ľudí.  Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

Plánovaná 
deratizácia 
verejných priestranstiev

Mesto Banská Štiavnica v zmysle zá-

kona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia 

v znení neskorších predpisov zabez-

pečí v jesennom období deratizáciu 

priestranstiev na území mesta Ban-

ská Štiavnica. Deratizáciu priestran-

stiev a nehnuteľností vo vlastníctve 

mesta Banská Štiavnica bude za-

bezpečovať fi rma Gelos, s. r. o., so 

sídlom Petra Jilemnického 723/2, 

969 01 Banská Štiavnica, IČO: 

51 728 389.

O bližšom termíne Vás budeme vo-

pred informovať.

Upozorňujeme majiteľov domácich 

a spoločenských zvierat, aby v čase 

vykonávania deratizácie zvýši-

li kontrolu ich pohybu na verejných 

priestranstvách a zabránili tým kon-

taktu zvierat s návnadami.

Zároveň vyzývame všetkých správ-

cov bytov, poľnohospodárske pod-

niky, prevádzky podnikania a orga-

nizácie, ktoré spravujú objekty na 

území mesta Banská Štiavnica, ako 

aj vlastníkov bytových domov a ob-

jektov, užívateľov nehnuteľností 

a pozemkov, aby si splnili povinnosť 

v zmysle §51 ods. 1 písm. a) a §52 

ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 

Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji ve-

rejného zdravia a zabezpečili vyko-

nanie regulácie živočíšnych škodcov 

deratizáciou svojich objektov, ich 

okolia a  prípojok kanalizácie pred 

objektmi. MsÚ

3. 8.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Redakčná rada Štiavnických 

novín.

 Riešenie parkovania v meste.

4. 8.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Účasť na pracovnom stretnu-

tí primátorov a starostov ZMO 

Žiarsky región k  Integrovanej 

územnej stratégii pre progra-

mové obdobie 2021 – 2027.

5. 8.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Riešenie úpravy rozpočtu mes-

ta.

 Príprava podkladov k zasadnu-

tiu mestského zastupiteľstva.

6. 8.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Kontrola miestnych komuniká-

cií v časti Štefultov.

 Pracovné rokovanie k  úprave 

miestnej komunikácie ul. Pod 

Kalváriou a dopravného znače-

nia ulíc 8.mája a SNP.

 Riešenie parkovania Počúvad-

lianske jazero.

7. 8.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Príprava realizácie úpravy ve-

rejných priestranstiev Ul. Pa-

lárika.

8. 8.

Občianske obrady – sobáše.

 Slávnostné prijatie občianky 

nášho mesta pri príležitosti ži-

votného jubilea.

Viera Lauková

Konečne...
Takto si mnohí ľudia poveda-

li, ktorí cestovali spojom Banská 

Štiavnica – Bratislava. Áno, koneč-

ne, ale za obnovením tohto spoja 

aj niekto stojí, a myslím, že mu za 

túto službu treba aj poďakovať. 

A preto veľké Ďakujem patrí našej 

primátorke Mgr. Naďke Babiako-

vej, ktorá odvtedy, ako bol tento 

spoj zrušený, sa „neustále“ anga-

žovala za obnovenie tohto spoja, 

a  len svojou vytrvalosťou to do-

siahla, ako vždy, čo si zaumieni…

Áno, niekedy sa jej to nedarí, ale ni-

kdy sa ľahko nevzdáva. A preto Vám 

pani primátorka Mgr. Naďka Babia-

ková za mnohých Štiavničanov ďa-

kujeme a  prajeme mnoho zdravia, 

šťastia, veľa rodinnej, ako aj pra-

covnej pohody a aby sa Vám podari-

lo ešte mnoho dobrých vecí vybaviť 

pre naše krásne mesto. Eva U.

INZERCIA
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Pôvodná plaváreň z  po-

lovice 19. storočia pozostávala z plá-

vajúcich prezliekarní, ktoré vo svo-

jom strede skrývali „bazén“. S brehom 

boli spojené lávkou. Neskôr sa prez-

liekarne presťahovali hore na stráň, 

a na vode pribudlo vodnopólové ihris-

ko a kúpacia časť pre menej zdatných 

plavcov. V takejto podobe bola funkč-

ná až do 70-tych rokov 20. storočia. 

Do dnes po nej nezostala na hladine 

tajchu ani stopa. Služby tam rekrean-

tom poskytuje len sezónny bufet, wor-

kout-ová zóna v príjemnom tieni stro-

mov a  prezliekacia kabína. Napriek 

tomu je tajch Klinger vyhľadávaným 

miestom miestnych aj návštevníkov 

regiónu. Letný oddych v  príjemne 

chladnej vode je vhodným doplnkom 

potuliek historickou Banskou Štiav-

nicou. Ľudo Kaník, podpredseda ob-

lastnej organizácie cestovného ruchu 

Región Štiavnica uviedol: „K  návratu 

plavárne na Klinger ma inšpirovali škandi-

návske krajiny a tiež historické fotografie. 

Keď som ich uvidel, myšlienka zatraktív-

nenia tajchu Klinger podľa dobovej pred-

lohy ma lákala.“ Ako počas slávnostné-

ho otvorenia uviedol: „Plná verzia móla 

bude zložená z  deviatich modulov. Spolu 

bude dlhá 21 metrov a široká 4,80 metra. 

V móle bude zapustený detský bazén a do 

vody sa bude zostupovať piatimi rebríkmi. 

Stred tajchu oživí ukotvený malý ostrov.“

Nadežda Babiaková, primátorka Ban-

skej Štiavnice, hovorí: „Finálny projekt 

bude mať hodnotu 70 tisíc eur. Predsta-

venstvo OOCR Región Štiavnica uvítalo 

finančnú pomoc od Rozvojovej agentúry 

Banskobystrického samosprávneho kraja 

formou členského príspevku v  OOCR, 

z ktorej vyčlenilo 15 500EUR, aby zreali-

zovalo prvú etapu projektu návratu pla-

várne na Klinger. Hodnota modulov prvej 

etapy je 20 500EUR. Ide o tri moduly – 

kúpacie mólo o rozmere 7,2m x 4,8m, dva 

rebríky a prístupová lávka, ktoré sú už plne 

funkčné a pripravené na používanie.“ Do-

plnila, že plaváreň plánujú rozširovať 

postupne podľa dostupných fi nancií.

Ján Lunter, predseda Banskobystric-

kého samosprávneho kraja, vidí zmy-

sel v podpore tohto projektu a v tejto 

súvislosti uviedol, že „Aj tento rozvojový 

zámer je dôkazom, že financie vyčlenené 

v Rozvojovej agentúre BBSK na spoluprá-

cu s  OOCR a  financovanie ich projekto-

vých zámerov vedia byť zmysluplne využi-

té a sanovať také zámery, ktoré dlhé roky 

nenašli podporovateľa.“

Umiestnenie móla na tajch je krásna 

myšlienka, ktorá od prvého momen-

tu nadchla predstavenstvo OOCR Re-

gión Banská Štiavnica. Jej realizácia 

však bola náročná, nakoľko kompo-

nenty móla spolu vážili viac ako 13 

ton a  prístupová cesta k  tajchu ne-

umožňovala príjazd mechanizmov 

vhodných na manipuláciu s takýmito 

nadrozmernými a ťažkými objektmi. 

„Preto si veľmi vážime pomoc Ozbrojených 

síl Slovenskej republiky, a miestnej firmy 

SimKor, s.r.o., ktoré nám s inštaláciou po-

mohli“ uviedol Igor Kuhn, výkonný 

riaditeľ oblastnej organizácie cestov-

ného ruchu Región Štiavnica. Aj pre 

to sa slávnostného otvorenia Plavárne 

na Klingeri zúčastnil aj minister obra-

ny Jaroslav Naď, ktorý uviedol, že ho 

veľmi teší každá pomoc, ktorá sa re-

zortu spolu s ľuďmi, ktorým záleží na 

našej krajine, podarí uskutočniť. Ako 

dodal: „Tento projekt ma teší o to viac, že 

som hrdý Štiavničan.“ 

Plaváreň na Klingeri doplní turistic-

kú ponuku pre návštevníkov Banskej 

Štiavnice. Ponúkne im možnosť vyjsť 

z centra mesta zapísaného v zozname 

UNESCO a objavovať krásy celého re-

giónu. „Cestovný ruch stále prežíva veľmi 

ťažké obdobie a preto veľmi rada osobne 

prispievam k propagácii slovenských desti-

nácií, známych i menej známych.“ uviedla 

Katarína Bruncková, štátna tajomníč-

ka Ministerstva dopravy a  výstavby 

Slovenskej republiky, ktoré projekt 

tiež fi nančne podporilo. Doplnila: 

„Ľuďom chceme ukázať, že to, čo často-

krát hľadajú v  zahraničí, majú doma. 

A možno častokrát oveľa krajšie, pretože 

je to naše bohatstvo, naša história. Veľmi 

sa mi páči myšlienka obnovenia plavárne 

na tajchu a verím, že sa táto myšlienka 

dostane ďaleko za okres Banskej Štiavni-

ce a po návšteve tohto nádherného kraja 

si ľudia povedia, že dovolenka na Sloven-

sku je dobrý nápad.“ Program slávnost-

ného otvorenia doplnilo atraktívne 

vystúpenie akvabel. Zuzana Jóbo-

vá z krajskej organizácie cestovného 

ruchu Banskobystrický kraj Turiz-

mus uviedla: „Keď sme videli historic-

ké zábery a všimli si akvabely na vodnej 

hladine Klingera vedeli sme, že ich chce-

me vrátiť a  ukázať tak banskoštiavnic-

ké tajchy v inom rozmere. Práve v časoch 

najväčšej slávy plavárne tu akvabely sku-

točne trénovali. Tešíme sa, že dnes sa na 

tajch Klinger vďaka krajskej organizácii 

cestovného ruchu vrátili. Veríme, že tak 

ako akvabely sa sem vrátia aj vodnopólis-

ti a s nimi aj čulý život, taký, aký tu býval 

v minulosti.“

OOCR Región Štiavnica

NOVINKY

�1.str.

Na tajch Klinger sa vrátila legendárna plaváreň

�1.str.
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V rámci 7. ročníka podujatia 

Káčer na bicykli zavítal dňa 

1. 7. 2020 pán Peter Káčer aj 

do Banskej Štiavnice, kde 

absolvoval okruh na jeho 

špeciálne upravenom bicykli 

z Banskej Štiavnice na Štiav-

nické Bane a späť, na ktorom 

spoznával krásy hmotného 

aj nehmotného dedičstva 

Banskej Štiavnice a okolia.

Tento ročník charitatívneho poduja-

tia organizovaného Nádaciou TA3 sa 

niesol v znamení ciest po 7 banských 

mestách, v  ktorých banská činnosť 

už dávno ustala. Na jeho ceste sme 

mu pripravili program, ktorý by sa 

nemohol uskutočniť bez pomoci zú-

častnených. Preto by sme sa touto 

cestou chceli poďakovať Ing. Mirosla-

vovi Ďurovičovi, riaditeľovi Strednej 

lesníckej školy, Slovenskému banské-

mu múzeu a  riaditeľovi Dr. Jozefo-

vi Labudovi, spevokolu Štiavničan, 

Banskoštiavnicko-hodrušskému ba-

níckemu spolku, ZŠ a  MŠ M. Hella 

a riaditeľovi Pavlovi Michalovi, mest-

skej polícii a  taktiež Slovenskému 

Červenému krížu Banská Štiavnica 

a OZ Margarétka.

MsÚ 

Káčer na bicykli v Banskej Štiavnici 

Odštartovanie charitatívneho podujatia  foto Michal Kríž 

Komunitné centrum v Banskej 

Štiavnici pod vedením pána 

Andreja Didiho a samo-

správy mesta, dňa 25. júla 

2020 usporiadalo kultúr-

no-spoločenské podujatie 

s názvom „Cigánsky bašável“ 

v kooperácií s rómskym 

folklórnym súborom „Romano 

Jilo“ z Komunitného centra 

Zvolen na Námestí sv. Trojice 

(pódium). 

Podujatie bolo zamerané na spája-

nie komunít a odbúranie predsud-

kov a xenofóbie, zlepšenie vzťahov 

medzi Rómami a Nerómami ako aj 

prezentácia činnosti komunitných 

centier. Program plný rómskeho 

tanca a  spevu v  krásnych krojoch 

neprilákal len miestnych občanov, 

ale aj návštevníkov nášho krásneho 

banského mesta. Temperamentná 

rómska choreografi a okúzlila účast-

níkov podujatia, ktorí aplauzom 

prejavili záujem a  ochotu týchto 

mladých ľudí odbúravať predsud-

ky svojou hudbou, spevom, tancom 

s  hrdosťou na svoju históriu, tra-

dície a  svoje korene. Po vystúpení 

kroky ešte viedli do miestneho ko-

munitného centra, kde sa prenies-

la zábava a vzájomné vymieňanie si 

svojich skúseností a záujmov na ko-

munitnej úrovni.

KC Šobov

Cigánsky bašável

Rómsky folklórny súbor Romano Jilo  foto J.K.Ditrich

Buďme slušní 
k oponentom
Nerozumiem, prečo nie je diskusia 

o budúcnosti Galérie J. Kollára vec-

ná. Prečo je osobná, zraňujúca, pe-

joratívna. Rozumiem, každý máme 

svoj názor. Chceme ho verejne ar-

tikulovať. Každý máme iné prefe-

rencie, iné skúsenosti, iný životný 

príbeh. Záujem súčasných umel-

cov o revitalizáciu galérie si cením, 

otvorili tému, zainteresovali zria-

ďovateľa a ja verím, že sa zriaďova-

teľ a múzeum stanú moderátormi 

konštruktívnej diskusie o  koncep-

te galérie ako dôležitej súčasti Slo-

venského banského múzea. Disku-

sie vecnej a odbornej.

Galéria je verejný priestor. Iniciatív-

nosť v  oblasti kultúry je požehna-

ním. Skazu prináša hejtovanie, biľa-

govanie, kastovanie, predsudky.

Nie je kultúrne využívať tému ga-

lérie na osobné útoky na ľudí, ktorí 

roky žijú a pôsobia v meste, nie sú ľa-

hostajní, sú angažovaní, nechcú len 

rozprávať, chcú robiť a majú za se-

bou výsledky. A to len preto, že majú 

inú víziu. To je neprijateľné. Niko-

mu nič nevzali. Venovali nám výsta-

vy, podujatia, aktivity. Môžu sa nám 

nepáčiť, môžeme s nimi nesúhlasiť, 

ale musíme spraviť všetko preto, aby 

svoj názor mohli slobodne povedať. 

Slobodne, t. j. bez strachu z  osob-

ných útokov, šírenia domnienok, lží, 

modelovania nepriateľa.

Sme ľudia, pôsobíme v oblasti kul-

túry. Žijeme v jednom meste i naše 

rodiny, deti. Diskutujme plamen-

ne, ale v  súkromí. Pri písaní ko-

mentárov buďme rozvážni. Vstu-

pujeme do verejného priestoru, 

s  našim menom, vzdelaním, za-

mestnávateľom. Rozvážne voľme 

slová, aby sme nevhodným štýlom 

verejnej komunikácie nedevalvova-

li roky práce, ktorú sme v kultúrnej 

oblasti vykonali.

Zuzana Denková, SBM

Základná škola Jozefa Horáka 

v júni 2020 reagovala na 

výzvu ministerstva školstva 

na predloženie žiadosti 

o poskytnutie fi nančných 

prostriedkov na rozvojový 

projekt zameraný na organi-

záciu letnej školy. 

Úspešným projektom sme získa-

li fi nančné prostriedky na orga-

nizovanie 5 turnusov letnej školy.

Letná škola bude otvorená pre 

žiakov I. aj II. stupňa. Absol-

vuje ju cca 90 prihlásených žia-

kov, vždy od pondelka do piat-

ka v  termínoch: od 10. a od 17. 

augusta pod vedením učiteľov: 

Mgr. Martina Prokajová, Mgr. Lu-

cia Gregáňová, PaedDr. Róbert 

Petro, Mgr. Patrícia Zorvanová 

a Mgr. Adriana Balážová.

Formou letnej školy ponúkame 

našim žiakom počas leta zmyslu-

plné využitie voľného času s  vý-

chovno – vzdelávacou náplňou. 

Vzdelávanie bude mať zážitkový, 

hravý a  tvorivý charakter. Deti 

zažijú pestré vzdelávacie aktivity 

v triedach, v areáli školy aj v prí-

rode.

Absolvovanie letnej školy je hra-

dené z dotácie MŠVVaŠ SR a pre 

prihlásených žiakov je bezplatné. 

Zákonný zástupca hradí len stra-

vovanie dieťaťa, a  to rovnakou 

formou ako počas riadneho vyu-

čovania.

vedenie Základnej školy

 Jozefa Horáka

Základná škola Jozefa Horáka opäť úspešná!
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kam v BŠ 
a okolí ?

6. – 9. 8. Letný fi lmový festival 

4živly. Dve desiatky hraných, do-

kumentárnych, animovaných i ex-

perimentálnych fi lmov s  témou 

Exit, Radničné nám., B. Štiavnica, 

info na 4zivly.sk

8. 8. Bábkové divadlo pre detičky 

O čertovi Kolofónovi. Festival 4ži-

vly, 16:00, Bod K.

7. – 8. 8. Blokáda extrémizmu, 

4žvly, Sídlisko Drieňová alebo tro-

jičné nám.

7. a  8. 8. Nočná vyhliadková 

jazda – Štiavnická Anča. Info: 

zahoramizadolami.sk, Ruin bar, 

Námestie sv. Trojice 5, B. Štiavni-

ca, 22:00

7. 8. Koncert: Lukáš Adamec: 

Penzión Resla, Dolná Resla 2, B. 

Štiavnica, 16:00

7. 8. Láska a strach v partnerstve, 

víkendový seminár. Penzión Na 

slnečnej stráni, Vyhne, od 17:00

7. 8. Debate: Exiting (in English). 

KC Eleuzína, B. Štiavnica, 17:00. 

Debate on escapism with Jasmin 

Hagendorfer and Johannes Gren-

zfurthner

8. 8. Ochutnávka vín zo štiavnic-

kej sopky, z  produkcie vinárstva 

Anton Uhnák, 19:00h, Vinocen-

trum, B. Štiavnica

8. 8. Banícky expres. Zážitko-

vá jazda Zvolen – B. Štiavnica – 

Kremnica. Železničná stanica 

Zvolen 8:30, železničná stanica 

B. Štiavnica 10:05, rezervácie na 

banickyexpres.sk

8. 8. Farebný workshop. Termí-

ny na www.sfarbami.sk, Radničné 

nám. 10, B. Štiavnica, 9:00 /13:00

7. – 8. 8. Letné tvorivé dielne. 

Tvorivé dielne pre malých i  veľ-

kých na rôzne témy.

Dielnička v  Kammerhofe. Kam-

merhofská 2, B. Štiavnica, 9:30

8./13. Koncerty pri Počúvadlian-

skom jazere. Každý štvrtok aj so-

botu v  mesiaci rôzne kapely. Te-

rasa u  Blaškov, Počúvadlianske 

jazero, 19:00

13. 8. One day jazz festival. Mat-

tia Boyzz, Oskar Rózsa Partner-

ship Unlimited feat. Zdenka Pred-

ná, Ondrej Štveráček. Amfi teáter 

pod Novým zámkom, B. Štiavni-

ca, 19:00

Región Banská Štiavnica

V projekte Tesco – „Vy 

rozhodujete, my pomáhame“ 

Občianske združenie Senior 

pri Domove Márie získalo 

podporu Štiavničanov 

a obyvateľov Žarnovice 

a vďaka prvému miestu 

v tejto súťaži práve začíname 

s realizáciou nášho projektu 

s názvom Terapeutický 

chodník pre spomienkové 

prechádzky.

Prechádzky terapeutickým chod-

níkom prispejú k zlepšeniu fyzic-

kej zdatnosti, psychickej pohode, 

zlepšeniu alebo aspoň zachova-

niu kognitívnych a  motorických 

schopností našich klientov. Keď-

že Domov Márie tvoria až tri bu-

dovy, rozhodli sme sa dopriať te-

rapeutický chodník obyvateľom 

aspoň dvoch z  nich. Projekt sme 

začali realizovať v  zariadení so-

ciálnych služieb v meste na Strie-

bornej ulici a  na Povrazníku na 

Špitálskej ulici.

Radi by sme Vás priebežne infor-

movali, ako sme začali a  ako bu-

deme postupovať s  budovaním 

chodníkov. Najprv sme spoločne 

s  klientmi v  zariadeniach vyzna-

čili trasu chodníka. Aktuálne pre-

bieha likvidácia buriny a  trávna-

tého porastu, postupne rýľujeme 

a  kopeme, aby sme dosiahli vy-

rovnaný terén, ktorý je potrebný 

ako podklad pod chodník. Všet-

ky tieto práce robíme svojpomoc-

ne s  našimi klientmi, ktorí majú 

radosť, že v  našich záhradách 

vznikne niečo pekné a  užitočné 

pre všetkých. Zároveň sme začali 

s nákupom potrebného stavebné-

ho a dekoračného materiálu.

O tom, ako sa nám darí v budova-

ní terapeutického chodníka, Vás 

budeme pravidelne informovať. 

Držte nám palce. Ďakujeme!

Klienti a zamestnanci

Domova Márie v BŠ

Terapeutický chodník

Zomrel náš niekdajší kňaz,vla-

dyka Milan Šášik pôsobiaci 

v štiavnickom regióne. 

Dňa 14. júla 2020 zomrel vo veku 

67 rokov Mons. Milan Šášik, vlady-

ka Mukačevskej eparchie na Ukraji-

ne. Vladyka Milan bol gréckokato-

lícky biskup. Milan Šášik sa narodil 

17. septembra 1952 v dedinke Le-

hota neďaleko Nitry. Je dobre zná-

my aj veriacim z  nášho regiónu. 

V minulosti, v 80. rokoch 20. storo-

čia v  čase komunizmu pôsobil ako 

katolícky kňaz v Banskej Belej, od-

kiaľ dochádzal do niekdajšieho An-

tola, ako aj pôsobil na Vysokej ako 

správca uvedených farností. Pôso-

bil niekoľko rokov v štiavnickom re-

gióne. Podľa rozprávania tamojších 

ľudí bol skromný a zanietený kňaz 

pre ohlasovanie evanjelia. Po revo-

lúcii neskôr študoval v Ríme, a pô-

sobil na Ukrajine. Pápež Ján Pavol 

II. ho 12. novembra 2002 vymeno-

val za apoštolského administráto-

ra (správcu) Mukačevskej grécko-

katolíckej eparchie a za titulárneho 

biskupa bononského. Biskupskú 

konsekráciu prijal v Ríme, na svia-

tok Zjavenia Pána, 6. januára 2003, 

spolu s  Mons. Jánom Babjakom, 

prešovským arcibiskupom, a  to 

z  rúk Jána Pavla II. v  Bazilike sv. 

Petra v Ríme. Pohrebné obrady boli 

20. júla 2020 v  Užhorode,kde ho 

pochovali do hrobky Užhorodskej 

katedrály. Prosím, spomeňte si na 

neho vo svojich modlitbách. Odpo-

činutie večné daj mu Pane... 

Spracoval z www.tkkbs.sk

Andrej Palovič

Za Mons. Milanom Šášikom

Eparchiálny biskup Mons. Milan Šášik foto www.tkkbs.sk 

INZERCIA
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oznamy, 
spomienky

Blahoželanie

Dňa 8. augus-

ta oslávi 25. na-

rodeniny Filip-

ko Golian, člen 

Redakčnej rady 

Štiavnických no-

vín a dlhoročný prispievateľ člán-

kov mestských novín. Filipko, 

touto cestou by sme ti chceli za-

blahoželať k tvojim narodeninám, 

všetko najlepšie, hlavne veľa zdra-

via, ktoré ti tak od maličká chýba 

a bolo ti z neho ukrojené. Praje-

me Ti veľa lásky, radosti, šťastia, 

optimizmu a veľa radostných dní 

plných pohody. Nech sa Ti splnia 

v  živote všetky priania a  náde-

je. Každý ďalší deň nech sa Ti ne-

sie len v znamení ZDRAVIA, šťas-

tia a lásky. Láska tvojich blízkych 

nech Ti žiari ako slnko a  pria-

teľstvo nech kvitne okolo Teba. 

Buď stále šťastný a úsmev z tváre 

nech sa Ti nikdy nestratí. Filipko, 

máme Ťa všetci radi.

Všetko najlepšie zo srdca želajú: 

maminka, ocko, brat Tonko s Dad-

kou, tvoje krsniatko Miuška, starká 

Anka, krstná mama Erika, Tomáš, 

Valika, Evka a celá rodina.

Oznam
Obecné zastupiteľstvo obce Banská 

Belá uznesením č. 6/2020 zo dňa 

16. júla 2020 vyhlásilo deň kona-

nia voľby hlavného kontrolóra obce 

Banská Belá a určenie požiadaviek 

a  náležitosti prihlášky. V  zmysle 

§18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskor-

ších predpisov deň konania voľ-

by hlavného kontrolóra obce Ban-

ská Belá na 10. september 2020 

o 18:00 hod v zasadačke OcÚ. Ur-

čuje: Požiadavky na výkon funkcie 

hlavného kontrolóra obce Banská 

Belá – viac na www.banskabela.sk

Branislav Babirád 

– starosta Banská Belá

Oznam
Upozorňujeme našich prispieva-

teľov, že príjem príspevkov a  in-

zercie do najbližšieho čísla ŠN je 

v pondelok do 14:00 hod. Ďaku-

jeme za porozumenie! 

red.

V komornejšej verzii, než je 

preň zvykom, ale predsa sa 

v Banskej Štiavnici v dňoch 

6. – 9. augusta 2020 uskutoční 

22. ročník letného fi lmového 

festivalu 4 živly. 

Jeho témou sa tentoraz stane Exit. 

Exit ako únik z domova, v ktorom nás 

v posledných mesiacoch držali strach 

i zodpovednosť. Exit ako šanca zažiť 

čosi nové a opustiť skostnatené štruk-

túry. Exit ako vyhranenie sa voči ste-

reotypu.

Program budú tvoriť hrané, doku-

mentárne, animované aj experimen-

tálne fi lmy celosvetovej produkcie, 

ktoré z  rôznych uhlov nazerajú na 

ústrednú tému podujatia. Doplnia 

ich diskusie, aktuálna výstava Potul-

nej galérie na trojičnom námestí aj na 

Drieňovej, ale tiež koncerty či večer-

né párty.

Neoddeliteľnou súčasťou festiva-

lu sú Detské 4 živly, ktoré ponúkajú 

program pre celé rodiny. V špeciálnej 

predpremiére uvedú české animova-

né fi lmy pre najmenších Cez palubu! 

a Maškrtné medvedie príbehy, ku kto-

rým bude pripravená špeciálna otvo-

rená výtvarná dielňa. Taktiež pre-

mietnu víťaznú snímku detskej ceny 

Európskej fi lmovej akadémie – talian-

sky fi lm Môj brat naháňa dinosau-

ry. Novinkou v  rodinnom programe 

bude bábkové divadelné predstavenie 

O čertovi Kolofónovi v Bode K., kto-

ré si užijú malí i veľkí diváci a diváčky.

Bližšie informácie o programe 22. let-

ného fi lmového festivalu 4 živly, spo-

ločne s  informáciami o možnostiach 

vstupného (akreditácie aj samo-

statné lístky), ponúka webstránka 

www.4zivly.sk.

Premietania na amfi teátri

Štvrtok 6. 8. 2020 o 21.00

Vanishing Point

Richard C. Sarafi an,  US, 1971, 98. 

min., pôvodné znenie s českými titul-

kami, 4,5€

Kultový fi lm s  Barrym Newmanom 

v  hlavnej úlohe tajomného KOwal-

skeho, osamelého hrdinu, ktorý sa 

staví, že na aute prejde z Denveru do 

San Francisca za 15 hodín. Natankuje 

svoj biely Dodge Challanger palivom 

a seba amfetamínmi, aby zamieril do-

stáť svojmu slovu. Vďaka podpore ne-

vidiaceho DJa Super Soula z rádia sa 

čoskoro stane hrdinom ľudu. S pribú-

dajúcimi kilometrami stretáva čoraz 

viac fascinujúcich postáv, vrátane sta-

rého zlatokopa, liečiteľa, lekára a na-

hej motocyklistky.

Piatok 7. 8. 2020 o 21.00

Punk je hned! – premietanie fi lmu 

s koncertom Davida Kollara

Juraj Šlauka, SK/CZ, 2019, 70 min., 

slovenské znenie, 6€

Film, inšpirovaný detailne odpozo-

rovaným životom pankáčov prebý-

vajúcich na periférii, rozpráva príbeh 

tridsaťročného drogovo závislého 

Kwička, ktorý žije v rozpadajúcom sa 

podnájme so svojou družkou a s dvoj-

ročným synom. Jeho idylický svet 

jedného dňa ostro narazí na hranu 

všeobecne platných pravidiel. Jeho 

impulzívne správanie, pri ktorom ne-

ráta s  dôsledkami, postupne mení 

jeho život na voľný pád.

Film uvedie režisér Juraj Šlauka 

a bude premietnutý so živým hudob-

ným sprievodom. V  unikátnej ver-

zii fi lmu je originálna hudba v obraze 

vypnutá a  nahradená živou hudbou 

v podaní autora Davida Kollara, slo-

venského gitaristu a skladateľa. Pub-

likum tak môže vidieť, ako dokáže 

hudba zmeniť pocit z  fi lmu, postáv 

a celkového deja.

Sobota 8. 8. 2020 o 21.00

Climax

Gaspar Noé, 2018, FR, 90min., české 

titulky, 4,5€

Jeden z  najkontroverznejších režisé-

rov súčasnosti v jeho najnovšej sním-

ke sleduje skupinu dvadsiatich ta-

nečníkov, ktorých čaká trojdňové 

skúšanie v starej škole uprostred lesa. 

Tu urobia jednu poslednú párty s veľ-

kou misou sangrie. Atmosféra rýchlo 

naberá na obrátkach, zjavne sú omá-

mení drogami, hoci nevedia kto alebo 

kedy im drogy dal. Netreba veľa a ich 

stav vyvrcholí neurózami a psychóza-

mi, ktoré len znásobuje elektrizujú-

ci rytmus hudby. Kým niektorí z nich 

sa vznášajú, iní prepadajú do pekiel…

Nedeľa 9. 8. 2020 o 21.00

Mimo Zákon

Down by Law, Jim Jarmusch, 1986, 

US/DE, 107 min., české titulky, 4,5€

V jednej cele sa stretne DJ Zack, pasák 

Jack a zmätený taliansky turista Ro-

berto. S tým si jeho dvaja spoluväzni 

príliš nerozumejú. Avšak prídu na to, 

že práve Roberto má plán ako sa z vä-

zenia dostať. Netrvá dlho a sú vonku. 

A práve tu prichádza čas, kedy sa spo-

lu budú musieť naučiť komunikovať 

a spolupracovať.

OZ 4 živly

4 živly ponúknu fi lmový Exit 
– v kinosálach aj na amfi teátri

Deti z Materskej školy 

1. mája z elokovanej triedy na 

Štefultove trávia aj posledné 

slnečné chvíle aktivitami, a to 

hlavne vonku. 

Najväčšou atrakciou sa práve v  zá-

vere školského roka stal pocitový 

chodník v  školskej záhrade. Poci-

tový chodník je výborný hlavne na 

vnímanie pocitov svojho tela. Deti 

skúšajú rukami, nohami čo je na do-

tyk príjemné viac a čo menej. Najod-

vážnejšie deti bez problémov skú-

majú rôzne povrchy bosou nohou, 

čo je úplne najlepšie a najzdravšie.

Petronela Šavoltová

Štefultovské tekvičky

Pocitový chodník v školskej záhrade  foto Archív MŠ Štefultov
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Spomienka

Dňa 5. augus-

ta 2020 sme 

si pripome-

nuli nedožité 

75.narodeni-

ny nášho zosnulého bra-

ta Edka Wágnera. Mal nás 

všetkých rád a chcelo sa mu 

žiť, no prišla choroba a mu-

sel nás opustiť. Už necítiš 

trápenie a  bolestné muky, 

tam v diaľke Ťa objali Páno-

ve ruky. Odišiel si navždy od 

nás, zostali sme v  žiali, no 

navždy žiješ v  srdciach svo-

jich sestier, celej rodiny a os-

tatných Štiavničanov, kto-

rí Ťa mali radi. Mal si vždy 

úsmev na perách, dobro-

tu v srdci, lásku v duši, chý-

baš nám doma a  v  kostole, 

kam si tak rád chodieval. Kto 

ste ho poznali a mali úprim-

ne radi, venujte mu spolu 

s nami tichú spomienku.

S  láskou a  úctou na Teba – 

Edko, stále spomínajú a ne-

zabúdajú Tvoje sestry – Va-

lika, Evka a  Anka, ktoré Ti 

ďakujú za všetky prežité 

roky s tebou pod jednou stre-

chou, od detstva až do konca 

Tvojho života, Anka s  man-

želom Tonkom, Filipko, Ton-

ko s Dadkou a Miuškou, Eri-

ka, Mirko a Otko s rodinami. 

Rovnako, s  láskou a  úctou, 

na Teba spomína pán farár 

a pán kaplán, priatelia, Tvoj 

kamarát Kamilko s rodinou, 

známi a susedia. Edko, stále 

žiješ v  našich srdciach. Nik-

dy nezabudneme...

S láskou a úctou 

spomíname... 

oznamy, 
spomienky

Oznam
SZTP v  Banskej Štiavnici ozna-

muje svojim členom, že organizu-

je rekondičný pobyt v Hokovciach 

v  termíne 19. 9. – 25. 9. 2020. 

Bližšie informácie na tel. čísle: 

045/692 08 75 alebo v kancelárii 

zväzu počas úradných hodín (pon-

delok, utorok, streda) od 7:30 do 

14:00 hod. V mesiacoch júl a au-

gust na tel. č.: 0904 335 202.

Výbor SZTP

Dňa 4. 8. 2020 sa dožil svojich 

sedemdesiatin Miroslav 

Kyjovský, ktorý nesčíselne 

krát preslávil a zviditeľnil 

Banskú Štiavnicu. 

Najprv ako športovec, neskôr ako 

riaditeľ Závodného klubu ROH 

v Plete, n. p., v B. Štiavnici, ako ma-

nekýn, ale aj módny návrhár, pri-

čom za svoje modely získal viacero 

slovenských, ako aj českosloven-

ských ocenení. Absolútnu celoslo-

venskú prioritu má vo stvárňovaní 

postavy sv. Mikuláša, čo sa mu do-

teraz od svojho 17. roku života do 

roku 2019 podarilo až 52-krát! Na-

rodil sa 4. 8. 1950 v Banskej Štiav-

nici. Po vychodení ZŠ v B. Štiavnici 

sa učil za sústružníka v Podpolian-

skych strojárňach v  Detve. Už tu 

hral II. dorasteneckú ligu v hádza-

nej. Práve pri tomto športe utrpel 

ťažký úraz, po ktorom pôsobil na 

Okresnom priemyselnom podniku 

v B. Štiavnici. Počas tohto zamest-

nania už začal hrávať ako brankár 

za Dinas Banská Belá, v súčasnom 

ponímaní to bolo druholigové muž-

stvo. Aj počas základnej vojenskej 

služby v Liptovskom Mikuláši hrá-

val aj v tomto meste, nielen hokej, 

ale aj futbal. Aj po vojenčine naďa-

lej hrával ako brankár za Dinas B. 

Belá. Ďalším jeho pôsobiskom, kde 

pracoval od r. 1972 až do jej záni-

ku bola Pleta, n. p. Tu pracoval ako 

vodič a neskôr 10 rokov ako riadi-

teľ Závodného klubu ROH. V tejto 

funkcii je s jeho menom spojené or-

ganizovanie množstva vynikajúcich 

kultúrno-spoločenských podujatí. 

Súčasne pôsobil aj ako manekýn, 

ale aj ako módny návrhár. Viaceré 

jeho modely získali nielen sloven-

ské, ale aj československé ocenenia. 

Získal aj hlavné ceny v  Trenčíne, 

meste módy, ale aj na Libereckých 

výstavných trhoch. Po zániku Plety, 

n. p., pracoval vo fi rme Contex v B. 

Štiavnici a následne v pivovare Stei-

ger vo Vyhniach ako obchod-

ný zástupca. Súčasne zabez-

pečoval na zimnom štadióne 

vo Zvolene aj reklamu pivova-

ru. Po vzniku Obvodného úra-

du v  B. Štiavnici robil vodiča 

na tomto úrade a následne po 

vzniku Okresného úradu v  B. 

Štiavnici v  r. 1996 taktiež vo-

diča pre prednostov tohto úra-

du. Posledným jeho pôsobis-

kom bol Úrad práce, sociálnych 

vecí a rodiny v B. Štiavnici, kde 

robil taktiež vodiča pre riadite-

ľov tohto úradu. Pozoruhodné 

je tiež, že ako profesionálny vo-

dič najazdil až vyše 3 mil. km. 

Absolútnu celoslovenskú prio-

ritu má vo stvárňovaní postavy 

sv. Mikuláša, ktorú nepretržite 

stvárňuje od svojho 17. roku živo-

ta, čo bolo v r. 2019 už 52-krát! Sa-

mozrejme, nedá sa ani vypovedať, 

akú radosť a pohodu robieval a dú-

fam, že ešte bude naďalej robievať 

štiavnickým deťom v období sviat-

ku sv. Mikuláša. Vzácny náš jubi-

lant! Prajem Ti v  mene množstva 

Tvojich spoluobčanov do ďalších ro-

kov života hlavne dobré zdravie, ale 

tiež, aby si ešte v úlohe sv. Mikuláša 

aj v tomto i ďalších rokoch prinášal 

radosť a pohodu našim malým, ale 

aj veľkým Štiavničanom.

Ján Novák

K 70-tinám Miroslava Kyjovského

V mesiaci júl sa opäť otvorili 

dvere v DC na Štefultove po 

skoro štvormesačnej pauze 

zapríčinenej pandémiou.

Denné centrum 2 Banská Štiavni-

ca Štefultov si každoročne pripo-

mína výročie, ktoré pripadá na deň 

5. 7.2020, ktorý je zároveň štátny 

sviatok SR. Slávni slovanskí vieroz-

vestcovia, sv.  Cyril a  Metod tvoria 

v dejinách Slovanov a zvlášť Slová-

kov jednu z  najdôležitejších kapi-

tol. My sme si už tradične tento deň 

pripomenuli turisticko-výchovnou 

prechádzkou na Počúvadlo. Najprv 

sme zavítali na návštevu ku jednej 

z našich členiek, kde sme si pri zá-

kusku a  malom občerstvení v  al-

tánku na záhrade pripomenuli výz-

nam našich známych vierozvestcov. 

Neskôr sme sa zastavili na terase 

u Blaškov, kde sme si zas pochutili 

na dobrom obede a  ká-

vičke. Po družnej komu-

nikácii sme sa rozišli do-

mov.

Ďalší štvrtok 23. 7. 2020 

sme sa skoro ráno vybra-

li autobusom do Štiav-

nických Baní, kde sme si 

pozreli zrekonštruova-

nú protitureckú baštu. 

Pred vchodom sme sa 

pokochali krásnou štiav-

nickou prírodou, maleb-

nou baníckou obcou, ako 

aj úžasným výhľadom 

a  pokojom na duši. Ob-

divovali sme menšiu ex-

pozíciu, ktorá je spätá 

s našim rodákom známym na celom 

svete M. Hellom, priekopníkom as-

tronómie, zakladateľom hvezdár-

ní a pod. a zoznámili sme sa s pod-

robnejšou históriou tejto expozície. 

Plní zážitkov a zachytenou spoloč-

nou fotografi ou sme sa nakoniec 

pobrali späť domov.

Denné centrum 2 

Banská Štiavnica, časť Štefultov

Turistické prechádzky v mesiaci júl 2020 
v Dennom centre 2
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V úplne inej situácii sa 

stretávame na našich jazerách 

tento rok. 

Aj keď príroda funguje ako predtým, 

naše životy a beh doby je už iný, po-

značený dobou karantén a ešte stále-

ho dodržiavania niektorých opatrení.

Sporná je však otázka návštev na-

šich tajchov, ktoré tak ako vždy, láka-

jú v letnom počasí mnoho návštevní-

kov. Ako sme si už zvykli, hlavne tých 

cezpoľných. Zvlášť v tomto roku, keď 

mnohí ľudia v  dovolenkovom obdo-

bí nepôjdu za hranice krajiny. O to in-

tenzívnejšie budú využívať naše vod-

né plochy. Ako nám to teraz opatrenia 

dovolia a aké právomoci majú v tom-

to orgány štátnej moci, som sa opýta-

la kpt. Mgr. Slavomíra Líškaja, riadite-

ľa Obvodného oddelenia PZ /OO PZ/ 

v Banskej Štiavnici.

1. Aké odporúčania dávate náv-

števníkom našich jazier, aby sa 

maximálne obmedzilo zvýšené ri-

ziko šírenia nákazy?

Vzhľadom k  zrušeniu niektorých 

opatrení v  súvislosti s  nákazou 

COVID19, by som odporúčal návštev-

níkom na hrádzach, ako aj vodných 

plochách jazier, aby vo svojom záujme 

v rámci preventívnych opatrení aj na-

ďalej dodržiavali pokyny hlavného hy-

gienika RÚVZ a to používanie rúšok, 

v  prípade vzdialenosti kratšej ako 2 

metre, dodržiavanie odstupov medzi 

návštevníkmi jazier a  nevytváranie 

väčších skupín. Tiež vo svojom záuj-

me aj naďalej používať vlastné dezin-

fekčné prostriedky.

2. Zvýšili ste počty hliadok na jaze-

rách, aké priestupky ste už riešili?

Z  dôvodu personálneho stavu OO 

PZ v Banskej Štiavnici, nie je možné 

vyčleniť väčší počet hliadok, ale uve-

dené jazerá kontrolujeme v  rámci 

obchádzkovej aj hliadkovej služby, pri-

čom sa zameriavame najmä na par-

kovanie vozidiel mimo parkovacích 

plôch, predchádzaniu drobných krá-

deží a krádeží z vozidiel. V mesiaci júl 

sme vo zvýšenej miere riešili priestup-

ky, ktoré sa týkali najmä parkovania 

pri jazerách. Zvlášť nebezpečná je si-

tuácia v okolí Belianskeho tajchu, kde 

vodiči parkujú na krajnici a v neprie-

hľadných zákrutách, čím sa dopúšťa-

jú priestupku.

Odporúčam preto starostom obcí, 

v  ktorých katastri sa jazerá na-

chádzajú, aby v rámci svojich kom-

petencií vytvorili podmienky pre 

možné parkovanie v  blízkosti ja-

zier. Tiež by som odporučil vodi-

čom, aby svoje vozidlá parkovali na 

miestach na to vyhradených a ne-

tvorili nimi prekážku na pozem-

ných komunikáciách v blízkosti ja-

zier.

Polícia sa zameriava a  kontroluje aj 

vodičov motorových a nemotorových 

vozidiel na požitie alkoholu či iných 

omamných a  psychotropných látok. 

Na základe vývoja bezpečnostnej si-

tuácie v okolí štiavnických jazier OO 

PZ v Banskej Štiavnici počas letnej se-

zóny spolupracuje aj s  príslušníkmi 

mestskej polície, ako aj inými útvarmi 

v  pôsobnosti Okresného riaditeľstva 

PZ v Žiari nad Hronom.

3. Čo odkazujete návštevníkom 

štiavnických jazier špeciálne ten-

to rok?

Hlavne, aby dodržiavali pravidlá cest-

nej premávky, nepožívali alkohol pred 

jazdou, na parkovanie využívali na to 

určené miesta. Aby si všímali všetky 

zákazové tabuľky umiestnené na ja-

zerách. V rámci svojho zdravia dodr-

žiavali vyššie uvedené odporúčania 

v súvislosti s COVID 19. Tiež, aby si 

ľudia nenechávali vo svojich vozidlách 

cennosti a  iné veci na viditeľných 

miestach, ktoré by páchateľov trest-

ných činov mohli zaujímať.

Daniela Sokolovičová 

Tajchy naše každoletné

Bežci aj fanúšikovia 

malebnej štiavnickej 

prírody, Pozor! 

Po minuloročnej úspešnej 

premiére pre vás Atléti BS, 

OZ Sitnianski rytieri, Re-

gión Štiavnica a MO Žive-

na pripravili 2. ročník Behu 

za štiavnické tajchy.

Práve existencia tajchov 

je totiž jedným z dôvodov 

zaradenia Banskej Štiavni-

ce do Zoznamu svetového 

dedičstva UNESCO a  stá-

le sú neuveriteľným die-

lom ľudských rúk, ktoré 

dnes teší domácich aj náv-

števníkov. Z vyše 60 sa ich 

do dnešných dní zachova-

lo 24, a  keďže sú zasade-

né do malebnej prírody, sú 

vyhľadávanými turistický-

mi a  rekreačnými miesta-

mi. Zachovali sa taktiež 

úseky systému jarkov, po 

mnohých z nich vedú pešie 

chodníky a  cyklotrasy. 

Najznámejší tajch je Po-

čúvadlianske jazero pod 

legendárnym Sitnom, 

a práve tam si môžete 

prísť odbehnúť tú svoju 

trasu. O celý systém vrá-

tane prirodzeného prí-

vodu vody sa však treba 

starať, a  týmto podu-

jatím chceme upriamiť 

pozornosť kompetent-

ných na to, aby sa o toto 

úžasné dedičstvo začali 

zaujímať.

Podujatie je v podsta-

te vekovo neobmedze-

né: Zabehnúť si môžu 

tí najmenší v sprievode 

rodičov, žiacke kategó-

rie, dospelí i seniori. Re-

gistrovať sa môžete cez 

portál beh.sk alebo na 

uvedenom t.čísle. Te-

šíme sa na vašu účasť 

a skvelú atmosféru!

Renata Taligová

Beh za štiavnické tajchy

Zmena je život
Rôzne zmeny po coronavíruse sme 

zaznamenali v  zdravotníctve. K  le-

károm sa dalo ísť v  obmedzených 

hodinách, odkladali sa vyšetrenia, 

operácie. Až v takejto situácii sme si 

uvedomili, akí nenahraditeľní a dô-

ležití sú pre nás lekári. Ich práca je 

namáhavá a veľmi dôležitá pre zdra-

vie nás všetkých. Po ukončení tých 

najprísnejších opatrení, keď sme 

mohli po dodržaní všetkých hygie-

nických nariadení prísť k svojej ob-

vodnej lekárke, čakalo nás prekvape-

nie, že pani MUDr. Eva Luptáková 

už neordinuje a na jej miesto nastú-

pila pani doktorka MUDr. Berlan-

ská. Chcela by som sa preto cestou 

Štiavnických novín poďakovať pani 

doktorke Luptákovej za jej dlhoroč-

nú prácu. Ja som mala s ňou vždy 

veľmi dobré skúsenosti. Bola milá, 

starostlivá, ochotná, vedela po-

môcť i poradiť. Pani doktorka, patrí 

Vám veľké ďakujem. Prajem Vám 

veľa zdravia, šťastia a  spokojnosti. 

Nech sa vám v ďalšom živote darí. 

Poďakovanie patrí aj sestričke Lud-

ke Krajakovej, ktorá bola jej pravou 

rukou a ich spolupráca bola ukážko-

vá. Verím, že bude pomáhať aj pani 

MUDr. Berlanskej. Želám im, aby sa 

im darilo v práci i osobnom živote. 

Nech majú trpezlivých a spokojných 

pacientov, ktorí by mali pochopenie 

pre ich náročnú prácu.

Anna Rihová

Zverejnenie 
zámeru 
nakladania s majetkom mesta

Mesto Banská Štiavnica v  zmys-

le príslušných ustanovení zákona 

SNR č. 138/1991 Zb., o  majetku 

obcí v  znení neskorších predpisov 

zverejňuje: podľa §9a, ods. 9, písm. 

c) zákona SNR č. 138/1991 Zb., 

o  majetku obcí v  znení neskorších 

predpisov, ako prípad hodný osobit-

ného zreteľa

Zámer mesta Banská Štiavnica č. 

16/2020 na prenájom časti pozem-

ku v k. ú. Banská Štiavnica

– parc. číslo C KN 5528/10, o celko-

vej výmere 823 m2, ostatná plocha, 

z ktorej sa prenajme 49 m2

Úplné znenie zverejneného zá-

meru je zverejnené na úradnej ta-

buli a  internetovej stránke mesta 

www.banskastiavnica.sk 

Bližšie info: Mestský úrad, odde-

lenie právne a  správy majetku, tel. 

045/6949642.

MsÚ
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K R Í Ž O V K A

Pozývame vás na 18. ročník 

festivalu Capalest (11.–15. 8. 

2020) Banská Štiavnica

Program:

Utorok 11. 8.

19:30

Camille Claudel 1915

Rok výroby 2013, v  hlavnej úlohe 

Juliette Binoche, réžia Bruno Du-

mont, hudba J. S. Bach

Po premietaní diskusia k fi lmu.

Kino Akademik

Streda 12. 8.

18:00

Autorské čítanie fi nalistov ná-

rodnej ceny za poéziu Zlatá vlna 

2020

Účinkujú Eva Luka, Jana Bodnáro-

vá, Ľuboš Bendzák, Ivona Pekárko-

vá, Kamil Zbruž a minuloročný lau-

reát Ivan Štrpka 

(Novotvar, Vlna, LIC, mesto Banská 

Štiavnica)

Eleuzína

Štvrtok 13. 8.

18:00

Stretnutie s  Tünde Mészáros, 

prekladateľkou na rezidenčnom po-

byte v Trojica Air, a Silvestrom Lav-

ríkom, autorom, ktorého práve pre-

kladá

(v spolupráci s LIC a mestom Ban-

ská Štiavnica)

Eleuzína

19:30

Gaugin

Rok výroby 2018, v  hlavnej úlohe 

Vincent Cassel, réžia Edouard Deluc

Kino Akademik

Piatok 14. 8.

16:00

Albert Marenčin: Koláže (verni-

sáž)

Galéria Jula Bindera

18:00

Koncert v  spolupráci s  festiva-

lom Zvuk for Štiavnica (Kristína 

Mihaľová a Jakub Šedivý)

Záhrada galérie Jula Bindera

19:00

Eurytmické predstavenie na motívy 

rozprávky „O rybárovi a jeho žene“ od 

bratov Grimmovcov

Hudba: Fréderic Chopin – Prelú-

dium, Alexander Skrjabin – Etudy, 

Lanza del Vasto – Veľký strach Účin-

kujú: Lichteurytmie Arlesheim a Ci-

tadelle. Eurytmia: Beata Dessecker, 

Katja Pfaehler, Franziska Voglstät-

ter, Th omas Sutter; recitácia: Je-

hanne Secretan, Michel de Maulne; 

klavír: Miguel Pisonero; osvetlenie: 

Sylvia Sutter.

Dynamická farebná gestikulácia eu-

rytmie zapája do pohybu celé telo, 

vytvára v bežnom priestore formy, 

kde sídli duša a duch. Tieto formy 

vytvárajú nové možnosti umelec-

kého vyjadrenia inovovaného Ru-

dolfom Steinerom. Toto nové ume-

nie pohybu sa predstavilo veľakrát 

aj na medzinárodnej scéne ako je 

Európa, Ázia, Južná Afrika, Festival 

v Avignone.

Rubigall

Sobota 15. 8.

19:00

Eurytmické predstavenie na mo-

tívy rozprávky „O rybárovi a jeho 

žene“ od bratov Grimmovcov

Hudba: Fréderic Chopin – Prelú-

dium, Alexander Skrjabin – Etudy, 

Lanza del Vasto – Veľký strach Účin-

kujú: Lichteurytmie Arlesheim a Ci-

tadelle. Eurytmia: Beata Dessecker, 

Katja Pfaehler, Franziska Voglstät-

ter, Th omas Sutter; recitácia: Je-

hanne Secretan, Michel de Maulne; 

klavír: Miguel Pisonero; osvetlenie: 

Sylvia Sutter.

Dynamická farebná gestikulácia eu-

rytmie zapája do pohybu celé telo, 

vytvára v bežnom priestore formy, 

kde sídli duša a duch. Tieto formy 

vytvárajú nové možnosti umelec-

kého vyjadrenia inovovaného Ru-

dolfom Steinerom. Toto nové ume-

nie pohybu sa predstavilo veľakrát 

aj na medzinárodnej scéne ako je 

Európa, Ázia, Južná Afrika, Festival 

v Avignone.

Rubigall

Info: +421 908 559 573, 

info@capalest.com

Lucia Huťanová, OZ Capalest

Capalest 2020

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.25/2020: „Lás-

ka k  peniazom rastie, keď vzrastá bo-

hatstvo.“ Výhercom sa stáva Ivan 

Madara, BŠ. Srdečne blahoželá-

me! Tento týždeň hráte o  poukáž-

ku 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  kupó-

nom do redakcie ŠN v  termíne do 

17.08.2020.

V  tajničke sa ukrýva výrok Titusa 

Macciusa Plautusa:

A., Piekol na povrchu, kaluž, bodol 

česky,

B., 2. časť tajničky,

C., Spoľahlivosť, hudobný salón 

skr., ozn. ruských lietadiel, sladko-

vodná ryba,

D., Čítajte česky, ker, kostol, ruská 

rieka,

E., Platidlo u  nás, dopravný pro-

striedok, nehovor pravdu, spojka,

F., Slov. jazyková akadémia skr., 

prípravok na výrobu piva, nórske 

muž. meno, spojiť kutím,

G., Hlas trúbky, celtový prístre-

šok, dotieravý hmyz, spal si básn.,

H., Ozn. áut Nórska a Kambodže, 

tajomstvo, obilnina, bodal rohmi, 

staroegyptský Boh Slnka,

I., Trieska, úžitok, Agent 007, nie 

po maďarsky,

J., Znova, Renáta, montovaný 

dom, Imrich dom.,

K., Začiatok tajničky.

1., Orgány zraku, koniec tajnič-

ky, poza,

2., Starajú sa o plodiny, hlas žaby,

3., Ženské meno, existujete, iniciál-

ky spisovateľa Chalupku,

4., Ktože, starý muž,

5., Stred slova panter, vej, pracujú 

pluhom,

6., Žen. meno., rod, osmička,

7., 1500 v Ríme, zámok, starší druh 

malinovky,

8., Malý les, farba na vajíčka, prie-

hrada,

9., Útok, kvet obilia, borovica,

10., Zn. kancelárskych potrieb, 

zima, kokosová tyčinka,

11., Amerícium, mravnosť, slečna, 

ponad,

12., Búram s  prehodeným prízvu-

kom, upadli na zem,

13., Nasleduje po sedmičke, hovoril 

akavsky, nula,

14., Stred slova hodinka, dal na 

nohy, vravy,

15., Časť Viedne, koniec tajničky, aj.

Pomôcky: Laa, hať, mrav, Ob, Iči, 

taj.

Pozn. aut.: Interpunkčné znamien-

ka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kupón č. 27
Krížovka
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Miestna organizácia Dobro-

voľného hasičského zboru 

Štefultov si v sobotu 24. 7. 

2020 pripomenula kedysi 

pravidelné púťové oslavy 

v Štefultove zorganizovaním 

Anna bálu. 

Na ihrisku pri kultúrnom dome 

sa stretlo viacero nadšencov, kto-

rí majú snahu obnoviť tradičné 

po dujatie a  zároveň  podporiť ži-

votaschopnosť miestnej komuni-

ty. Vynaložená energia pri organi-

zovaní podujatia bola odmenená 

pekným počasím bez dažďa a bú-

rok. O  pozitívnu tanečnú náladu 

sa postaral DJ Bukňa. Dobrovoľ-

ní hasiči pripravili pre všetkých zá-

bavychtivých návštevníkov okrem 

zábavy a občerstvenia aj veľmi rôz-

norodú a hodnotnú tombolu. Tou-

to cestou by sme sa chceli poďa-

kovať všetkým sponzorom, ktorí 

podporili akciu a  prispeli organi-

zátorom či už fi nančne alebo ma-

teriálne:

Jana Tynkovan – Tidly, Radoslav 

Debnár, Woodhouse s.r.o., Banská 

Belá, Awg Group.CZ Jihlava, Sta-

nislav Buzalka – B – spol., Rekon-

bau, s.r.o., Anton Hrnčár Banská 

Bystrica, Milan Potančok, Panama 

Kuchyne Banská Bystrica, Vladi-

mír Poprac, OZ Nová Šachta Ban-

ská Štiavnica, COOP Jednota Žar-

novica, Dušan Beránek, Ermont, 

s.r.o., Erik Melicherčík, Martin 

Tokár, Nesia Trade, s.r.o., Banská 

Štiavnica, Miloš Ďurica – Durpal, 

s.r.o., Marian Bálik, MT Style Mi-

lota Tokárová, Jarmila Kmetíko-

vá, Slavomír Palovič, Tanad Sport, 

s.r.o., Sto Slovensko, s.r.o., – Peter 

Klečka, Zámočníctvo Rückschloss, 

HR Servis – Radovan Hikl, Janet-

ta a Andrej Hudecovci, Autoservis 

Jutoma, s.r.o., Lintich, Pe-Ma, Ľu-

bomír Povinský, Silvia Holičková, 

Vladimír Kmetík, Peter Kniebügl, 

Richard Hrušovský, Martin Steh-

lík – Stelmart, M&M Car Wash, 

LP – Stavmix Ľubomír Pelachy, Ida 

Celderová – Optik, Miroslava Ma-

jerská, Juraj, Diela A  Dielka Ivan 

Ladziansky, Foto Cengel, Vinocen-

trum – Miroslav Bahna, Marian 

Verešík, Castel Slovakia, s.r.o., Sil-

vo Burian, Pavol Burian Stolár-

stvo, Zerko, s.r.o., Zvolen, Gemer-

ské ovečky Revúca. Mesto Banská 

Štiavnica poskytlo priestory ihris-

ka pri kultúrnom dome.

Janetta Hudecová

za DHZ Banská Štiavnica 

– Štefultov

Vydarený štefultovský Anna bál

Pri príležitosti Dňa Červeného 

kríža a Červeného polmesiaca, 

ktorý sme si pripomenuli 

8. mája, ocenili mnohí prácu 

zamestnancov, ale i dobrovoľ-

níkov týchto organizácií po 

celom svete. 

Obzvlášť v  tomto období, keď 

spolu so zdravotníckymi pracov-

níkmi, orgánmi verejnej správy, 

samosprávy a  ďalšími organizá-

ciami pomáhali zmierňovať do-

pad pandémie COVID-19 na tých 

najzraniteľnejších.

„Každý rok 8. mája si pripomíname 

Svetový deň Červeného kríža. Deň, 

keď sa narodil Henry Dunant, hu-

manista, fi lantrop, zakladateľ Čer-

veného kríža. Jeho myšlienka so-

lidárnej, dobrovoľnej pomoci bez 

rozdielu farby pleti, pohlavia či ná-

boženstva je aj v tomto období vyso-

ko aktuálna. Vážime si prácu všet-

kých, ktorí pomáhajú zmierniť 

dopad pandémie“, hovorí Zuzana 

Rosiarová, generálna sekretár-

ka SČK.

V Územnom spolku SČK B. Štiav-

nica neustále rozširujeme data-

bázu dobrovoľníkov. V súčasnos-

ti Veronika Griglák Farbiaková 

(rozhovor s  ňou sme uverejnili 

aj v týždenníku ŠN) a Peter Weis 

pracovali v  karanténnom centre 

na Kolpašskej ceste, kde pomáhali 

pri vydávaní stravy repatriantom, 

Janka Babjaková zas poskytova-

la psychosociálnu podporu, pria-

mym kontaktom, klientke Domo-

va sociálnych služieb.

Aj vďaka takýmto ľuďom sa 

nám darí napĺňať jeden zo sied-

mich  princípov, o  ktorý sa Čer-

vený kríž ako medzinárodná or-

ganizácia opiera a  to princíp 

dobrovoľnosti. Tento sa upriamu-

je na poskytovanie pomoci a nie je 

motivovaný po zisku. 

Radi by sme aj touto cestou vyjad-

rili obdiv a vďaku všetkým našim 

dobrovoľníkom v  duchu hesla, 

ktorým sa riadime: Spolu pomô-

žeme, spolu to zvládneme. Ďaku-

jeme, že nám pomáhate pomáhať!

Všetci záujemcovia o  dobro-

voľnícku činnosť v  SČK nás 

môžu kontaktovať na tel. čís-

le: +421903558945, email: 

banskastiavnica@redcross.sk

Andrea Kočalková

Dobrovoľnícka činnosť SČK 
v Banskej Štiavnici

Janka Babjaková s klientkou DSS pri SČK  foto Archív DSS pri SČK

Bod K
August 2020

Piatok 7. 8. o 16:00 hod. 

– plocha pri Tescu

Sobota 8. 8.o 15:00 hod. 

– plocha pri Tescu

Sobota 8. 8. o 17:00 hod. 

– plocha pri detskom ihrisku

4živly: Pojazdná galéria 

Sobota 8. 8. o 16:00 hod

4živly: Bábkové divadlo pre detičky

O čertovi Kolofonovi.

Štvrtok 6. 8., 20. 8., 27. 8., od 

18:00 hod.

Háčkujeme s Peťou

Radi by ste sa naučili háčkovať, 

ale nemal vás to kto naučiť? Ale-

bo aktívne háčkujete a  chcete si 

nájsť priateľky, ktoré sa tejto tra-

dičnej technike venujú tiež? Tak 

potom pre vás je určené stretnutie 

s Peťou Maruniakovou, šikovnou 

a zručnou Štiavničankou.

11. 8., od 18:00 – 19:30 hod.

Tvorivé dielne s Ivetou

Ak máte šikovné ruky a chuť tvo-

riť, utorky sú tu pre vás! Či ste ma-

mička, šikovné dieťa alebo senior-

ka, určite si na našich stretnutiach 

nájdete nejakú inšpiráciu.

Štvrtok 27. 8. o 18:00 hod.

Vernisáž Stojiská

S hudobným programom.

OKŠaMK

Futbal
Slovnaft Cup 25. 7. 2020

FK Sitno BS : TJ Tatran Pliešovce 2:2 

(3:4 po pen.), góly: Martin Drexler, 

Daniel Hudák , počet divákov: 250, 

zostava: Dušan Kalíšek, Nino Barák, 

Pavol Blaho, Marek Gallo, Richard 

Chmelina, Samuel Prokaj, Martin 

Drexler, Dávid Budinský, Miroslav 

Gregáň, Michal Kminiak, striedal: 

Lukáš Kováč. Žiaľ nepostúpili sme. 

Po veľkej dráme sme mali menej 

šťastia ako súper a prehrali sme na 

penalty. Hrali sme s dobrým a oveľa 

skúsenejším súperom. Dvakrát sme 

dokázali vyrovnať, ale nestačilo to.

V. liga sk. C 1. 8. 2020

FK Sitno BS: ŠK Sásová 2:2. Góly: 

Pavol Blaho 14 ,́ 90 .́ Počet divákov: 

350. V prvom majstrovskom futba-

lovom stretnutí sa nám nepodari-

lo získať tri body, čo nás veľmi mrzí.

Program:

8. 8. Sobota o 17:00 doma s FK Brez-

no

Tabuľky: https://ssfz.futbalnet.sk

/#menu/open/sutaze/

Miroslav Hudák ml., 

predseda FK Sitno BŠ
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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

INZERCIA

INZERCIA

Nie veľa amatérskych futba-

listov sa môže pýšiť gólom 

Jozefovi Gerykovi.

Bože, ako ten čas letí. Akoby len ne-

dávno po vystúpení z  historickej 

Anči som prvýkrát vstúpil na pôdu 

široko-ďaleko známej B. Štiavnice 

a  odkráčal do majestátnej budovy 

SPŠ chemickej. Žiaľ, odvtedy uply-

nulo dlhých 55 rokov.

Keďže od rannej mladosti celý môj 

život formoval futbal, jednu z  pr-

vých ciest v Štiavnici som absolvo-

val na škvarové ihrisko pod plavár-

ňou.

A  koho tam nestretnem? Štíhle, 

vyššie, blonďaté chlapčisko – ta-

mojšieho rodáka Mira Kyjovského.

Výrazne sa podobal na v  tom ob-

dobí technicky zdatného talianske-

ho futbalistu menom Piri. No a od-

vtedy Mira nikto inak neoslovil, len 

prezývkou Piri.

Spriatelili sme sa prostredníc-

tvom futbalu, ale aj mimo neho. 

Apropo, štiavnický futbal v  našej 

ére – v druhej polovici 60-tych ro-

kov. Márne bojoval pár sezón o po-

stup z  okresnej súťaže. Jeho veľ-

kým podporovateľom bol vtedajší 

šéf mesta Miroslav Kováčik a  jeho 

syn Miro, náš spoluhráč. Štiavnicu 

zdobili vtedy aj výborní bor-

ci. Okrem iných Oliver Čík (po 

maturite hráč Spišskej N. Vsi 

v II. lige, žiaľ v r. 2015 zomrel) 

a  Dano Šintaj (neskôr ligista 

Interu Bratislava).

Prekročiť hranicu okresnej sú-

ťaže sa Slovanu B. Štiavnica 

podarilo až v 70-tých rokoch, 

kedy jeho futbalisti postúpi-

li cez I. B i I. A triedu do maj-

strovstiev kraja. Najvyššiu sú-

ťaž zažil klub pod vedením M. 

Šurku v sezóne 1997/98, keď 

v 3. lige skončil ôsmy. Svojou 

aktivitou prispel tiež Miro Ky-

jovský, to už ako činovník.

Medzitým aktívne hral 

v Detve, Dukle L. Mikuláš, vo 

Vyhniach, Dudinciach a  opäť 

v Štiavnici, kde ako 33 ročný zavesil 

kopačky na klinec.

S  Pirim udržiavam roky kontakt. 

Viem o  ňom veľa – aj o  jeho mi-

kulášskej činnosti, ktorej sa veno-

val vyše polstoročia. Ako služob-

ne najstarší Mikuláš na Slovensku, 

o čom má certifi kát, pred Vianoca-

mi rozdával darčeky a radosť deťom 

v stovkách inštitúcií, domácnosti... 

Predsa len najviac sa naše kontakty 

krútia okolo hry – hier. Z nespočet-

ných debát mi utkveli v pamäti jeho 

dve veselé futbalové príhody.

Počas vojenčiny v  Dukle L. Miku-

láš, kde dával góly, z  rozkazu vte-

dajšieho ministra obrany musel 

hájiť farby FK Ploštín (rodisko mi-

nistra) a gól dal aj brankárovi sláv-

nej Trnavy Jozefovi Gerykovi. Sta-

lo sa v roku 1973. Bol na návšteve 

známych v Dudinciach, kam chodili 

Bílí andelé na sústredenie. Duel do-

mácich s nimi si nenechal ujsť. Ta-

mojší funkcionári ho spoznali, a tak 

voľky – nevoľky cez prestávku oblek 

dole – tu máš dres a poď ho na ih-

risko. Piri bol fi ntičkár, rýchly a dá-

val góly. Ten pamätný sa mu podaril 

v spomínanom prípravnom zápase 

vtedajšieho majstra Českosloven-

ska s Gerykom v bráne.

Prečo toto všetko píšem? Môj pria-

teľ Piri, futbalista, spoločenský ak-

tívny človek 4. augusta t. r. oslávi 

70-tku. Miro za seba, širokú fut-

balovú rodinu, bývalých štiavnic-

kých hráčov i  priateľov, ti prajem 

veľa zdaru a najmä zdravie k  tvoj-

mu peknému jubileu. Živijó!!!

A k B. Štiavnici – ešte jedno vyzna-

nie. Strávil som v  tomto unikát-

nom meste a  jeho okolí štyri roky 

– jedno z  najkrajších období môj-

ho života. Našiel som tu manžel-

ku Brigitu, stretol mnoho kamará-

tov, príjemných ľudí. Medzi nimi 

i  bývalú triednu profesorku Evku 

Hauzerovú. Radi sa sem aj s  rodi-

nou vraciame a nielen na pomatu-

ritné stretnutia chemikov. Tak ako 

vlani po 50-tych rokoch od skúšok 

dospelosti. S  futbalom som prešiel 

kus sveta, spoznal mnohé mestá, 

ale Štiavnica ostane navždy moja 

srdcovka.

Jozef Paršo,

predseda SsFZ

a viceprezident SFZ

Miro Kyjovský „PIRI“ slávi 70-tku

Z pretekov

5. ročník MTB pretekov v Hornej 

Vsi mali pri účasti 325 pretekárov 

pozitívum pre ŠK Atléti BS, keď 

Pavol Dobrovič obsadil parádne 

4. miesto v open kategórii. Prete-

kov sme sa zúčastnili za fi nančnej 

pomoci z rozpočtu mesta Banská 

Štiavnica, ďakujeme!

R. Petro, Atléti BS
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sn@banskastiavnica.skINZERCIA

Inzerujte aj vy v 
Š  avnických
novinách

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BS

VÝROBA KROVOV, KVH HRANOLY
STOLÁRSKE REZIVO, PALIVOVÉ DREVO

Stavebné rezivo 195€/m3

Dosky 25mm od 165€/m3

Šalovacie dosky 25mm od 100€/m3

Impregnácia proti škodcom je zadarmo

www.delumax.sk, 
dlumaxdlumax@gmail.com

tel: 0911 37 37 00

Nová lekáreň v Banskej Štiavnici!!!Lekáreň Dužina 
Nájdete nás pri Lidli (vchod do lekárne je od predajne pekárne).Okrem bežného sortimentu vieme zabezpečiť prípravky pre zvieratkáa teraz navyše 6€ zľavy na kozmetiku Eucerin SUN.

Lekáreň Dužina Kolpašská 1 969 01 Banská Štiavnicatel. číslo: 0910 553 244
Pon-Pia: 08:00 - 17:30So: 09:00 - 14:00

Hľadám malú záhradku do dlho-

dobého prenájmu, ideálne v  blíz-

kosti centra mesta. Skleník vítaný. 

Tel. č.: 0918 355 439

 Stredná odborná škola služieb 

a  lesníctva ponúka na prenájom 

kancelárske a  nebytové priesto-

ry, priestory za účelom prevádzko-

vania školského bufetu, priestory 

na umiestnenie potravinových au-

tomatov. Podrobnejšie informácie 

budú zverejnené na stránke ško-

ly:  www.sosbs.sk  a  na vchodových 

dverách do hlavnej budovy školy.

Výkup parožia, tel.č.: 0904 834 937

 Kúpime ľudové kroje, kontakt: 

0902 708 047

reality

inzercia

Otvorili sme 
novú požičovňu 
a predaj náradia 

v Banskej Štiavnici.

www.almek.sk

Ponuka služieb (záhrada)Ponuka služieb (záhrada)

strihanie živých plotov a kríkov strihanie živých plotov a kríkov 
kosenie trávnikov kosenie trávnikov 

vyžínanie pozemkov vyžínanie pozemkov 
odvoz záhradného odpadu odvoz záhradného odpadu 

pílenie a štiepanie palivového dreva pílenie a štiepanie palivového dreva 
čistenie pozemkovčistenie pozemkov

Kontakt: 0903 746 356Kontakt: 0903 746 356


