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INZERCIA

Tak ako sme už v Štiavnic-

kých novinách v 25. čísle 

zo dňa 27. júna 2019 písali, 

v roku 2018 mesto odkúpilo 

pozemok od ATJ Invest, 

s.r.o., Haburská 49/A, 

Bratislava, v celkovej sume 

158 220,00eur za účelom 

vybudovania parkoviska.

Následne bola spracovaná projek-

tová dokumentácia, ktorú vypra-

covala fi rma Dopravoprojekt, a.s., 

Zvolen a  OSVO Comp, a.s., Pre-

šov, ktorá bola následne verejne 

prezentovaná a v zmysle ktorej sa 

stavba realizuje.

O zmenách v parkovaní sme 

čitateľov informovali v ŠN č. 24 

zo dňa 20.6. a č. 25 zo dňa 27.6. 

a v tomto čísle sa zameriame 

na rýchloobrátkové státie 

a aplikáciu ParkDots, ktorá 

monitoruje obsadenosť 16 

miest v okolí Radničného 

námestia a 2 miest pri pošte 

pomocou senzorov.

Miesta so senzormi monitorujúce 

„rýchloobrátkové státia“ sú označené 

príslušným dopravným značením. 

Monitorované miesta sú rozlože-

né v okolí Radničného námestia na 

14 miestach v 5 lokalitách: (4x pred 

VÚB, 2x za hríbom, 2x pred ŠUBA, 

3x nad Kostolom sv. Kataríny a  3x 

pod „Metropolom“) a  2 miesta pod 

poštou, pri OPP.

Aplikáciu Parkdots je možné spus-

tiť cez webový portál na stránke: 

https://map.parkdots.com/ alebo 

stiahnutím aplikácie do mobilného 

telefónu.

V samotnej aplikácii je možné na mo-

nitorovaných parkovacích miestach 

jednoduchým spôsobom zistiť aktu-

álny počet voľných miest, pre „rýchlo-

obrátkové“ státie na max. 30min., kto-

ré nie je spoplatnené, t.j. zadarmo.

Označenie miesta v  aplikácii Park-

Dots so  symbolom 0€, so zeleným 

krúžkom v  pravom rohu označuje 

voľné miesta na parkovanie a  sym-

bol s  červeným krúžkom v  pravom 

rohu označuje obsadené parkovacie 

miesta.

Práce na parkovisku na ulici Dolná 
pokračujú...

Parkovanie po novom

Výstavba parkoviska  foto Peter Koleda 
3.str.


3.str.

United Nations

Cultural Organization

Banská Štiavnica 
a technické pamiatky okolia
Svetové tvo od roku 1993

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude preru-

šená distribúcia elektriny z  dôvo-

du odstraňovania porúch na zaria-

deniach distribučnej sústavy. Bez 

el. energie budú v B. Štiavnici: 20.8.

v čase od 7:30 – 17:30 na ul.: 1. mája, 

A. Sládkoviča, A. T. Sytnianskeho, 

Antolská, Bočná, Brezová, Budo-

vateľská, G. Z. Laskomerského, H. 

Huta, H. Resla, J. A. Komenského, 

J. Horáka, J. K. Hella, Klinger, L. Ex-

nára, Lintich, M. Kukučína, Na Žig-

mund šachtu, Novozámocká, Ob-

chodná, P. Kyrmezera, Povrazník, 

Spojná, Staronová, Špitálska, Tra-

te mládeže. 22.8. v čase od 8:00 – 

16:30 na ul.: Bratská, L. Svobodu, 

SNP, Učiteľská.

Július Bodor
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DIÁR
z programu

primátorky

Mesto Banská Štiavnica 

v zastúpení primátorkou 

mesta Mgr. Nadeždou Babia-

kovou v zmysle ustanovení 

Zákona NR SR č. 564/1991 

Z. z. o obecnej polícii v znení 

neskorších zmien a doplnkov 

a v súlade s §5 zákona NR SR 

č. 552/2003 Z. z. o výkone 

práce vo verejnom záujme 

vypisuje výberové konanie na 

obsadenie funkcie: náčelník 

mestskej polície.

Info o pracovnom mieste – struč-

ná náplň práce: riadi činnosť MsPo, 

organizuje prácu príslušníkov, podá-

va primátorovi mesta správy o situá-

cii na úseku mestských vecí verejné-

ho poriadku a o výsledkoch činnosti 

mestskej polície, spolupracuje s  ria-

diteľom príslušného útvaru Policaj-

ného zboru, orgánmi štátnej zdra-

votníckej správy, orgánmi ochrany 

životného prostredia a inými orgán-

mi, predkladá primátorovi požiadav-

ky na zabezpečenie činnosti mestskej 

polície a  zodpovedá za hospodárne 

využívanie zverených prostriedkov, 

zabezpečuje odborný výcvik a škole-

nie príslušníkov mestskej polície, po-

dáva primátorovi návrhy súvisiace 

s pracovno – právnymi vzťahmi prí-

slušníkov

Kvalifi kačné predpoklady: VŠ 

vzdelanie II. st., skúška odbornej 

spôsobilosti výhodou

Iné požiadavky: vek min. 30 ro-

kov, občianska bezúhonnosť, teles-

ná a  duševná spôsobilosť na výkon 

funkcie, osobné a  morálne predpo-

klady

Zoznam požadovaných dokladov:

Žiadosť o prijatie na uvedenú pozíciu 

(motivačný list) spolu s  uvedenými 

kontaktnými údajmi (e-mail, adresa, 

číslo telefónu)

Stručný profesijný životopis

Overený doklad o  dosiahnutom 

stupni vzdelania

Výpis z RT nie starší ako 3 mesiace

Lekárske potvrdenie o  telesnej spô-

sobilosti a  o  duševnej spôsobilos-

ti doložené psychológom na výkon 

funkcie náčelníka MsPo

Písomný súhlas pre spracovanie 

osobných údajov pre účely VK pod-

ľa zák. č. 18/2018 Z.z. o  ochrane 

osobných údajov v  znení neskor-

ších predpisov (na stránke mesta 

www.banskastiavnica.sk)

Ponúkaný plat:

Plat v  zmysle Zákona č. 553/2003 

Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri 

výkone práce vo verejnom záujme 

v  znení neskorších predpisov (pla-

tová tr. – 8, platový st. – podľa od-

pracovaných rokov v odbore, tarifný 

plat podľa platovej tr. a platových st. 

806€ až 967,50€), + zvýšenie tarifné-

ho platu o 15%, + osobný príplatok, 

+ príplatok za riadenie.

Predpokladaný nástup: 1.10.2019

Prihlášky do výberového konania 

s požadovanými dokladmi je potreb-

né doručiť do 31.8.2019 osobne ale-

bo poštou na adresu: Mestský úrad 

Banská Štiavnica, Radničné nám. 1, 

969 24 B. Štiavnica, s označením „VK 

– náčelník MsPo Banská Štiavnica“

Bližšie info: tel. č. 045/694 96 22 – 

B. Marečková, personalistika a mzdy

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

Výberové konanie 

V rámci Salamandrových dní 

2019 sa v Banskej Štiavnici 

uskutoční otvárací ceremoniál 

Dní európskeho kultúrneho 

dedičstva 2019, ktorý sa bude 

konať vo štvrtok 5.9.2019. 

Súčasťou dňa bude aj odovzdáva-

nie ocenení Revue Pamiatky a mú-

zeá na Starom zámku so začiatkom 

o 12:00 hod. Hlavný program otvá-

racieho ceremoniálu sa uskutoční 

v Kostole sv. Kataríny o 16:00 hod. 

s účasťou ministerky kultúry SR Ľu-

bice Laššákovej. Otvárací ceremoni-

ál sa bude niesť v duchu 18. storo-

čia, obdobia, kedy Banská Štiavnica 

zažívala najväčší rozkvet a  rozvoj. 

Pripomenieme si ho výtvarným 

umením, hudbou a baníckym faci-

gerským obradom.

– výtvarné umenie – portrét Barto-

lomeja Ludwiga von Hechngartena, 

podkomorského grófa, jednej z naj-

významnejších osobností 18. storo-

čia,

– hudba – diela skladateľov 18. sto-

ročia – Mozart, Händel, Haydn, 

Bach – v podaní študentov HUAJA, 

Eugena Procháca so sprievodom 

a Stanislava Bartka so sprievodom,

– obrad facigerov – nosičov fakieľ 

z  18. storočia – miestny banícky 

zvyk pri osvetľovaní liturgických 

obradov.

Témou tohtoročných DEKD je 

„Umenie a  zážitok“ a  spojenie tých-

to troch prvkov je dokonalým 

sprostredkovaním témy. 

Keďže tento rok si pripomíname 

120. výročie narodenia štiavnické-

ho rodáka maliara Jozefa Kollára, 

v Galérii Jozefa Kollára sa o 15:00 

hod. uskutoční beseda s prof. Ľudo-

vítom Petranským o  Jozefovi Kol-

lárovi.

Základný princíp Dní európskeho 

kultúrneho dedičstva, tohto sviat-

ku pamiatok, bol vytvorený jedno-

ducho a zrozumiteľne. Zakladatelia 

chceli otvoriť všetky dvere do histo-

rických budov a  pamiatok, najmä 

tých, ktoré neboli pre verejnosť bež-

ne otvorené. Aby sme naplnili tieto 

základné ciele aj v tomto roku, roz-

hodli sme sa po dohode so súkrom-

nými vlastníkmi niektorých budov 

v  Banskej Štiavnici sprístupniť ich 

priestory, ktoré nie sú verejnosti 

dostupné a zároveň ich zaraďujeme 

medzi hmotné kultúrne dedičstvo 

nášho mestského prostredia. Pri 

prehliadke týchto obyčajne neprí-

stupných priestorov položíme dô-

raz na problematiku ich pamiatko-

vej záchrany a prezentácie. Spolu so 

sprievodcom si budete môcť počas 

septembra prezrieť bezplatne zau-

jímavé priestory Hellovho domu, 

Židovskej synagógy, starej nemoc-

nice a historickej radnice. Bližšie in-

formácie dostanete v Informačnom 

centre v Banskej Štiavnici.

Program prehliadok:

7.9.2019 – sobota, Hellov dom, 

Ivan Celder a spolumajitelia

13.9.2019 – piatok, Židovská syna-

góga, Eduard Rada, s.r.o.

20.9.2019 – piatok, Stará nemocni-

ca, Ivan Celder a spolumajitelia

27.9.2019 – piatok, Radnica, Mesto 

Banská Štiavnica

Na otvárací ceremoniál Minister-

stvo kultúry SR v  rámci programu 

„Obnovme si svoj dom“ Mestu Banská 

Štiavnica pridelilo dotáciu vo výške 

4 350€.

Zmena programu vyhradená!

Henrieta Godová, RRaMV

Otvárací ceremoniál 
Dní európskeho kultúrneho dedičstva

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

13.8.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

 Pracovné rokovanie k  zabez-

pečeniu Salamandrových dní.

 Kontrola stavebných akcií fi -

nancovaných pre „Obnovme si 

svoj dom“ Najvyšším kontrol-

ným úradom.

 Príprava materiálov pre mest-

ské zastupiteľstvo.

 Pracovné rokovanie k  verej-

nému obstarávaniu na akcie 

v zmysle rozpočtu mesta.

 Pracovné rokovanie s PhDr. P. 

Marákym k  zabezpečeniu ak-

cie Dni európskeho kultúrne-

ho dedičstva. 

 Rokovanie s doc. RNDr. J. Ku-

rucom, CSc., k  príprave Me-

dzinárodnej konferencie – XX. 

Štiavnické dni 2019.

14.8.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

 Pracovné rokovanie s  konate-

ľom spoločnosti Mestské lesy, 

Banská Štiavnica, spol. s r.o..

 Rokovanie k banským technic-

kým pamiatkam a obnove ob-

jektu na Sládkovičovej ulici.

 Pracovné rokovanie k  projek-

tovej dokumentácii úpravy ve-

rejných priestranstiev pomní-

ka Padlých hrdinov.

15.8.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

 Riešenie autobusovej dopravy.

 Účasť na Šmintorínskej púti.

16.8.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Rokovanie k  príprave projek-

tovej dokumentácie parkovis-

ka na ulici Mierová.

 Pracovné stretnutie s  poslan-

cami.

17.8.

Občianske obrady – sobáše.

Viera Lauková
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Na základe verejného ob-

starávania bola podpísaná zmlu-

va so zhotoviteľom, ktorým je fi r-

ma Combin Banská Štiavnica, s.r.o.. 

Vybudovaním parkoviska vznikne 

cca. 92 nových parkovacích miest. 

Vysúťažená cena parkoviska je 

397  952,92eur, z  čoho vlastné fi -

nančné zdroje tvoria 93 000,00eur 

a  305  000,00eur je použitých z  fi -

nančných prostriedkov MF SR.

V mesiaci júl bola zahájená výstav-

ba parkoviska na ulici Dolná, pred-

pokladaná doba výstavby v zmysle 

zmluvy je do 30.9.2019.

Verejná zeleň je samostatným ob-

jektom, na ktorú je vypracovaná 

projektová dokumentácia s rozpoč-

tom, ktorá sa v súčasnosti obstará-

va a bude zrealizovaná po ukončení 

stavebných prác.

Ešte raz aj touto cestou prosíme ob-

čanov mesta ako aj turistov o trpez-

livosť a  zhovievavosť pri doprav-

ných obmedzeniach, ktoré vzniknú 

touto výstavbou, ako aj o  zvýše-

nú toleranciu k  zvýšenej prašnos-

ti a hlučnosti v lokalite ulice Dolná. 

Vybudovanie nového parkoviska 

prispeje k  zlepšeniu riešenia zloži-

tej statickej dopravy v  meste, ako 

aj k  úprave tejto lokality. Náhrad-

né parkovanie počas výstavby je vy-

značené na Tabakovej ulici pozdĺž 

budovy bývalej tabakovej továrne.

MsÚ

NOVINKY

�1.str.

Súčasťou monitorovaných 

státí systémom ParkDots sú aj parko-

vacie miesta určené pre vodičov s ŤZP 

(nad miesto za Kostolom sv. Kataríny 

a druhé miesto pred VÚB), kde je tiež 

možné zistiť obsadenosť predmet-

ných miest.

Mestská polícia je aplikáciou automa-

ticky upozornená na prekročenie doby 

max. státia 30 min. pri „rýchloobrátko-

vých“ miestach, a má prístup k infor-

máciám, aký čas predmetné vozidlo 

stojí na monitorovaných miestach. Je 

pravdepodobné, že sa monitorovanie 

parkovacích miest rozšíri aj do ostat-

ných častí parkovacích plôch mesta.

Súčasne aplikácia ParkDots umožňu-

je platbu za parkovanie aj na ostat-

ných už spoplatnených parkovacích 

miestach v  meste: (Kammerhofská, 

Andreja Sládkoviča, Akademická, An-

tona Pécha, Jána Palárika, Dolná, Ro-

botnícka, parkovisko pod Novým 

zámkom, parkovacie miesta pri Ban-

skom múzeu v prírode).

Označenie miesta v  aplikácii Park-

Dots so symbolom napr. 1€, s dolá-

rom v krúžku v pravom rohu označuje 

parkoviská s možnosťou platby, kto-

ré v súčasnej dobe nezobrazujú obsa-

denosť miest, nakoľko nie sú moni-

torované. Po úhrade poplatku bude 

vodičovi na jeho mail, ktorý zadal pri 

registrácii do tejto aplikácie, doručený 

daňový doklad o zaplatení. Rozširuje 

sa tak možnosť platieb pre zahranič-

ných turistov a vodičov s pracovnými 

telefónmi, ktorí niekedy mali problém 

zaplatiť za parkovanie pomocou SMS 

správy. Naďalej zostávajú aj súčasné 

možnosti úhrady parkovného.

Zhrnutie zmien v statickej dopra-

ve vyplývajúce zo zmien vo VZN 

o doprave Mesta Banská Štiavnica 

sú nasledovné:

1. Zrušenie parkovania v priestoroch 

spodnej časti Nám sv. Trojice. – (pod 

Jorgesovým domom) a  ponechanie 

parkovania vo vrchnej časti námestia 

– (nad Jorgesovým domom), len pre 

držiteľov rezidentskej a permanent-

nej karty.

2. Zmena parkovania na parkovis-

ku pod Novým zámkom, zrušením 

7 státí pre autobusy a  nahradením 

vyše 30 miestami pre osobné auto-

mobily. Novovzniknuté miesta by 

mali nahradiť zrušené parkovacie 

miesta na Nám. sv. Trojice.

3. V okolí Radničného nám. vzniklo 

14 miest, spolu s 2 miestami pod poš-

tou, s časovo obmedzeným státím na 

max. 30 min., v čase od 7:00 do 18:00 

hod., a po 18:00 do 7:00 hod. sú urče-

né ako státie pre držiteľov rezident-

ských kariet. Parkovanie platí v celom 

týždni od pondelka do nedele.

4. Zjednotenie spoplatneného par-

kovného pre osobné automobily 

v celom meste na 1€ na 1 hod. a 10€ 

na 1 deň. Spoplatnenie parkovného 

je celoročne, od pondelka do nede-

le, od 7:00 do 18:00 hod. Spoplatne-

né parkovanie ostáva na parkovacích 

miestach: Kammerhofská, Andre-

ja Sládkoviča, Akademická, Antona 

Pécha, Jána Palárika, Dolná, Robot-

nícka, parkovisko pod Novým zám-

kom, parkovacie miesta pri Banskom 

múzeu v prírode.

5. Parkovanie na parkovisku pri Mlá-

dežníckej ul. ostáva bezplatné.

MsÚ

�1.str.

Mapa so senzormi  Zdroj: Archív MsU

Mapa spoplatnených miest ParkDots  Zdroj: Archív MsU

Práce na parkovisku na ulici Dolná pokračujú...

Parkovanie po novom
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Obchodná 
verejná súťaž

Stredná odborná škola lesnícka, 

Akademická 16, 969 01 Banská 

Štiavnica v zmysle §281 – 288 zá-

kona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších pred-

pisov vyhlasuje obchodnú verej-

nú súťaž na prenájom nasledov-

ných priestorov v  školskom roku 

2019/2020:

1. Školský bufet: Priestory na pre-

nájom v rozlohe 20,75 m2. Miest-

nosť je osvetlená elektrickým 

osvetlením, sú v nej umiestnené el. 

zásuvky na 220 V, okno na vetra-

nie, vodovodná batéria s umývad-

lom a prietokový ohrievač.

2. Reklamné plochy na obvodo-

vých múroch Botanickej záhrady 

SOŠL a  Školského internátu pri 

SOŠL, B. Štiavnica.

Cenové ponuky za prenájom na 

1m2/mesiac prenajímanej plochy 

zasielajte v samostatnej zalepenej 

obálke na adresu Stredná odbor-

ná škola lesnícka, Akademická 16, 

969 01 Banská Štiavnica s označe-

ním „Neotvárať! Súťaž – prenájom 

priestorov“.

Termín na predkladanie ponúk 

je najneskôr do 23.8.2019 do 

11:00 hod.

Predkladaná ponuka musí ob-

sahovať tieto náležitosti:

– obchodné meno

– adresu

– IČO, DIČ, IČ DPH, zapísaný v...

– telefonický a e-mailový kontakt

– identifi káciu priestorov, na kto-

ré sa ponuka vzťahuje (priestory 

školského bufetu alebo reklam-

né plochy na obvodových múroch 

botanickej záhrady)

– ponúknutú cenu za 1 m2/me-

siac v € bez DPH, v € s DPH (príp. 

uviesť „nie som platcom DPH“) 

Kontakt: Bc. Mariana Beňová, 

045/691 11 31 – 2,

soslbs.hospodar@gmail.com

SOŠL BŠ

Mestská 
knižnica
v priestoroch Rubigallu

Otváracie hodiny:

Po, Ut, St, Pi: 8:00 – 17:00

Štvrtok: 13:00 – 17:00

Kontakt: 045/694 96 58

Obedňajšia prestávka: 

11:30 – 12:00

email: kniznica@banskastiavnica.sk

MsK

Okresné riaditeľstvo Policaj-

ného zboru v Žiari nad Hronom 

v týchto letných mesiacoch 

rozbehlo celoslovenskú 

preventívno-informačnú 

kampaň „Nezabudni na 

mňa v aute!“, ktorej cieľom 

je upozorniť nielen rodičov 

ale i širokú verejnosť na 

skutočnosť, že nechať dieťa vo 

vozidle bez dozoru je nezod-

povedné a životu nebezpečné. 

Príslušníci Policajného zboru v pôsob-

nosti Okresného riaditeľstva Policaj-

ného zboru v Žiari nad Hronom budú 

počas letných mesiacov rozdávať vodi-

čom na frekventovaných miestach in-

formačný leták a aromatické visačky 

s mottom „Nezabudni na mňa v aute“.

Vodičov majú vystríhať pred tým, 

aby nenechávali deti a domácich mi-

láčikov vo vozidlách, najmä počas ho-

rúcich dní. Dôvodom sú tragické prí-

pady z uplynulých rokov.

Teplota v  zatvorenom aute na sln-

ku extrémne rýchlo stúpa, čo je ne-

bezpečné pre ľudí aj domáce zviera-

tá. Niekedy však nie je problém so 

zabúdaním, rodičia si jednoducho 

myslia, že tú chvíľku dieťa v aute vy-

drží, avšak už niekoľko minút v roz-

horúčenom vozidle v týchto horúcich 

letných dňoch je pre zdravie a život 

veľmi nebezpečné.

Z  trestnoprávneho hľadiska je za 

svoje deti vždy zodpovedný rodič. 

V takýchto prípadoch môže byť die-

ťaťu ublížené na 

zdraví alebo v  tých 

najkrajnejších prí-

padoch spôsobená 

smrť. V  takom prí-

pade môže byť rodič 

stíhaný a  odsúdený 

za trestný čin ublí-

ženie na zdraví ale-

bo usmrtenie. Podľa 

právnej kvalifi kácie 

skutku, ktorú mož-

no určiť až na základe konkrétnych 

skutočností a  okolností prípadu, by 

však mohlo ísť o trestný čin opuste-

nie dieťaťa (§ 206 TZ), kde hrozí trest 

odňatia slobody na jeden až päť ro-

kov a  v  prípade dieťaťa mladšieho 

ako šesť rokov hrozí trest odňatia slo-

body na tri až desať rokov.

Okresné riaditeľstvo PZ v Žiari nad 

Hronom vyzýva občanov, ktorí idú 

okolo auta, v ktorom vidia uzamknu-

té dieťa alebo domáceho miláčika, 

aby neboli ľahostajní k takýmto prí-

padom a oznámili telefonicky na po-

líciu, prípadne linku 112 prítomnosť 

opusteného dieťaťa alebo domáce-

ho miláčika v  motorovom vozidle 

na parkovisku. Nakoľko je ťažko po-

súdiť, či sa dieťa alebo domáci milá-

čik v danom aute nachádza päť mi-

nút alebo pol hodinu, je potrebné, 

aby rýchlo konali, pričom sa nesmú 

báť, že v  rámci toho spôsobia ško-

du  „Trestný zákon pozná totiž inštitút 

krajnej núdze, čo znamená, že človek, kto-

rý takto zachráni dieťa a spôsobí pri tom 

škodu, nie je trestne stíhaný“.

Po vytiahnutí z auta treba dieťaťu po-

dať prvú pomoc. A to nasledovne:

Ak je dieťa pri vedomí, postupne ho 

ochladzovať.

Premiestniť ho do tieňa, prikryť 

mokrou látkou, priložiť mu ju na záty-

lok, slabiny, podpazušie;

Nemožno ho ochladzovať rýchlo, pre 

telo by to bol veľký šok;

Dieťaťu treba dať napiť, nie ľadovú, 

skôr vlažnú vodu, po malých dúškoch.

Ak dieťa nie je pri vedomí, treba zistiť, 

či dýcha.

Položiť ho na podložku, tiež najlepšie 

do tieňa;

Ak nedýcha, dať mu umelé dýchanie, 

na úvod päť vdychov;

Potom začať s masážou srdca, prime-

ranou silou podľa telesnej konštruk-

cie dieťaťa – 30-krát stlačiť hrudník, 

následne dať dva vdychy umelého dý-

chania, za ktorými nasleduje 30 stla-

čení hrudníka a opäť dva vdychy;

Privolať záchranárov.

OR PZ v ZH

Preventívno-informačná kampaň 
s názvom „Nezabudni na mňa v aute“

INZERCIA
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kam v BŠ 
a okolí ?

Región Banská Štiavnica spolu 

so Sitnianskymi rytiermi 

Vás pozývajú na obľúbené 

podujatie Sitnianska paškrta, 

ktoré sa bude konať v sobotu 

24.8.2019. 

Je to už siedmykrát, čo sa budú va-

riť rôzne kotlíkové špeciality pri 

Počúvadlianskom jazere na Terase 

u Blaškov.

Od desiatej hodiny sa môžete te-

šiť na bohatý sprievodný program, 

ktorým bude sprevádzať Erik For-

gáč. Deti sa s  ním dozaista nebu-

dú nudiť! Nebude chýbať ani ma-

ľovanie na tvár. O zábavu a dobrú 

náladu sa postará folklórny súbor 

Lúčka, ktorý zaspieva i  zatancuje. 

Obľúbené československé evergre-

eny budú znieť v podaní Sliačskych 

Mokváňov. Program ukončí ľudo-

vá zábava a Vaše nosy pošteklí vôňa 

pečeného prasiatka.

Hlavným lákadlom je súťaž vo va-

rení ľubovoľných dobrôt v  kotlí-

koch nad ohňom. Zatiaľ svoju účasť 

prisľúbilo desať tímov. Ešte stále 

sa môžete prihlásiť spolu so súťaž-

ným družstvom emailom na adrese 

koordinator@banskastiavnica.travel. 

Odborná porota vyberie víťazov, kto-

rí si odnesú vecné ceny. A pre ostat-

ných to bude krásny zážitkový deň 

plný zábavy pre malých aj veľkých. 

Silvia Benková, 

Región Banská Štiavnica

Príďte si zamaškrtiť na Počúvadlo!

Touto témou sa prezentoval 

aktuálny 21. letný fi lmový 

festival 4 živly, ktorý sa konal 

minulý týždeň od stredy do 

nedele na rôznych miestach 

v meste. 

Okrem kina Akademik to bol am-

fi teáter, na ktorého plátne sa dnes 

fi lm ocitne len výnimočne, a kaviar-

ne či iné interiéry a exteriéry v cen-

tre. Čísla tematicky preväzovali pro-

dukcie, boli názvami uvádzaných 

fi lmov, boli súčasťou ich dejovej lí-

nie alebo napĺňali hlavné myšlien-

ky autorov. Súčasťou tohtoročného 

programu bolo niekoľko sloven-

ských predpremiér. Za účasti tvor-

cov bol premietnutý hudobný doku-

ment o vývoji elektronického zvuku 

– Th e Sound Is Innocent  (Johana 

Ožvold, 2019), nakrútený v  čes-

ko-francúzsko-slovenskej kopro-

dukcii. Filmový portrét režiséra Mi-

loša Formana – snímka Forman vs. 

Forman (Helena Třeštíková, Jakub 

Hejna, 2019), mal úspech na festi-

vale v Karlových Varoch, kde získal 

divácku cenu. Sprievodné podujatia 

vo forme diskusií, prednášok s tvor-

cami a odborníkmi, koncertov, vý-

stav a  audiovizuálnych vystúpe-

ní priniesli aj témy čísiel v médiách 

a vo fi nancovaní regionálnej kultú-

ry. Zároveň bolo spustené prihlaso-

vanie audiovizuálnych diel na po-

medzí fi lmu, animácie a výtvarného 

umenia do 4. ročníka súťaže Iné ví-

zie SK. Ani detský divák nezostal 

organizátormi zabudnutý. Detské 4 

živly ponúkli okrem fi lmových pro-

dukcií, medzi ktorými bola predpre-

miéra česko-slovenskej rozprávky 

Hodinárov učeň (Jitka Rudolfová, 

2019), aj výtvarnú a animačnú tvo-

rivú dielňu, ktorej výsledky boli pre-

zentované na verejnej premiére 

v kine Akademik.

Už niekoľko rokov sú Letný aj Zim-

ný fi lmový festival 4 živly výnimoč-

ným zážitkom, ktorého jedinečnosť 

umocňuje prostredie, v  ktorom sa 

odohrávajú. Organizátorom treba 

poďakovať za bravúrne zvládnutý 

letný, niekedy až tropický ročník, 

ich nasadenie a  výber fi lmov, kto-

ré sa často do našej distribučnej sie-

te nedostanú, a popriať im úspešný 

nasledujúci 9. ročník Zimného fi l-

mového festivalu.

Peter Koleda

Strieborné plátna zaplnili Čísla

Atmosféra na amfi teátri pred premietaním  foto OZ 4Živly 

16.8. Letné tvorivé dielne v  Kam-

merhofe. Kammerhofská 2, B. Štiav-

nica, 09:30.

Capalest – autorské čítanie v priesto-

roch Ruin Bar – 17:00, Pocta A. Ma-

renčinovi – 19:30, Námestie sv. Tro-

jice 5, B. Štiavnica.

17.8. Nočný výstup na Sitno, Po-

čúvadlianske jazero – parkovisko, 

01:00.

Capalest – autorské čítanie, R. Lich-

nerová, A. Hykisch, A. Kočalková 

– 10:30, C. Nys-Mazure, L. Lipscei 

15:00, W. Cliff , J. Sokolová – 17:00, 

Art Cafe, Akademická 327/2, B. 

Štiavnica.

Kammerhof deťom. Špeciálne 

vstupy s  rozprávkou. Kammerhof-

ská 2, B. Štiavnica, 14:00.

Letné tvorivé dielne v Kammerho-

fe. Kammerhofská 2, B. Štiavnica, 

09:30.

Štiavnica nielen strieborná – 

viacžánrová pouličná pochôdzko-

vá inscenácia. Radničné námestie, 

16:00.

Diskusia: Záhada vedomia, KC Ele-

uzína, Horná ružová 1, B. Štiavnica, 

17:00.

Capalest – inscenované čítanie, Mi-

chel de Maulne, Ruin Bar , Námestie 

sv. Trojice 5, B. Štiavnica, 19:30.

Koncert: Skupina Pacipacifi k na Te-

rase u Blaškov. Počúvadlianske jaze-

ro 18:00.

18.8. 10. ročník festivalu Osmidiv. 

Amfi teáter pod Novým zámkom, 

Banská Štiavnica, 14:00.

20.8. Utorkové rozprávkovanie 

v  mestskej knižnici, Námestie sv. 

Trojice 3, B. Štiavnica, 10:00.

Bod K.: Tvorivé dielne s Ivetou, Brat-

ská 9, B. Štiavnica, 16:00.

21.8. Geobádateľňa pre všetkých. 

Berggericht – Mineralogická expozí-

cia, B. Štiavnica, 13:00.

Kammerhof deťom. Špeciálne 

vstupy s  rozprávkou. Kammerhof-

ská 2, B. Štiavnica, 14:00.

Letné tvorivé dielne v Kammerho-

fe. Kammerhofská 2, B. Štiavnica, 

09:30.

21. – 24.8. Haraburdy alebo bazár 

(ne)potrebných vecí. SBM, Kam-

merhofská 2, B. Štiavnica, 10:00.

22.8. Leto s  rozprávkami: Huncút 

Gašpar/O Zlej princeznej, Divadiel-

ko Concordia, Jána Palárika 4, B. 

Štiavnica, 16:00.

Koncert: Hudobná skupina Jewel 

na Terase u Blaškov. Počúvadlianske 

jazero, 19:00.

Región Banská Štiavnica
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Pietne podujatie, venované 

pamätnému dňu Slovenskej 

republiky – „10. august Deň 

obetí banských nešťastí“, sa 

začalo pred štôlňou Glan-

zenberg krátko po pol tretej 

odpoludnia dňa 8.8.2019, 

keď doznel zvuk kostolných 

zvonov na veži Kostola Panny 

Márie a na veži Starého zámku 

a odznelo symbolických desať 

úderov baníckej klopačky. 

Podujatia sa zúčastnili aj Mgr. Na-

dežda Babiaková, primátorka mes-

ta, Michal Martinka, kaplán rím-

skokatolíckej farnosti, Ing. Richard 

Kaňa, predseda baníckeho spol-

ku,  členovia spevokolu Štiavničan 

a niekoľko desiatok ďalších osôb. 

Po baníckej hymne „Zdar Boh hore!“, 

nasledovala báseň „Klopačka“ od 

Ing. Dalmy Štepánekovej, ktorú 

predniesla autorka. Pietny príhovor 

predsedu baníckeho spolku, okrem 

iného, obsahoval: „V  sobotu uplynie 

presne desať rokov, keď 10. augusta 

2009 došlo v Bani Handlová k najväč-

šiemu banskému nešťastiu v novodobej 

histórii slovenského baníc-

tva, pri ktorom zahynu-

lo 20 baníkov. Uvedená 

tragická udalosť vznies-

la do sŕdc baníkov aj širo-

kej verejnosti ťaživý smú-

tok a  pripomenula nám 

aké, je náročné banícke po-

volanie, ktoré si žiaľ, v nie-

ktorých prípadoch vyberá 

aj tú najväčšiu daň, ľud-

ské životy... Pri výkone ba-

níckeho povolania na Slo-

vensku došlo v  roku 2018 

k  241 registrovaným pra-

covným úrazom, z ktorých 

žiaľ, boli 2 úrazy smrteľné 

a 1 úraz bol s ťažkou ujmou 

na zdraví. V  tomto roku 

uplynulo aj 140 rokov od 

jedného z  najväčších ban-

ských nešťastí, keď pri po-

žiari na šachte Leopold v Hodruši dňa 

9. januára 1879 zahynulo taktiež 20 

baníkov...“. Symbolickou minútou ti-

cha, iba za zvuku baníckej klopačky, 

zúčastnení vzdali poctu všetkým 

obetiam banských nešťastí na Slo-

vensku a osobitne obetiam zo štiav-

nických, hodrušských, belianskych 

a  vyhnianskych baní. Po clivej ba-

níckej piesni „Handlovské mamič-

ky“ nasledoval pietny príhovor pani 

primátorky a  po ňom nasledovala 

ďalšia pieseň „Baníkova ruža“. Po jej 

odznení nasledovali akty vzdania 

úcty; zástupcovia baníckeho 

spolku –  Ing. Kaňa a  Ing. Jo-

zef Karabelly zavesili pamät-

ný venček na kríž a  pani pri-

mátorka s  pánom kaplánom 

položili pod kríž kyticu bielych 

ruží. V  závere sa účastníkom 

prihovoril pán kaplán, kto-

rý požehnal baníkom a  zaže-

lal im veľa baníckeho šťastia. 

Podujatie bolo ukončené ba-

níckou hymnou „Banícky stav“, 

po ktorej odzneli tri čestné 

rany banského odstrelu, kto-

ré odpálil Ing. Karabelly. Za 

dôstojnú prípravu a  priebeh 

podujatia patrí poďakovanie 

Banskoštiavnicko-hodrušské-

mu baníckemu spolku, Mestu 

Banská Štiavnica, pánovi kap-

lánovi a spevokolu Štiavničan. 

Po skončení podujatia, ktoré 

prebehlo v  príjemnom letnom od-

poludní, dobre padlo občerstvenie 

podané účastníkom v Baníckej krč-

me pri štôlni Glanzenberg. Zdar 

Boh!

Foto: L.Lužina

Milan Durbák

Pietne podujatie ku Dňu obetí banských nešťastí

20. ročník „Festivalu peknej 

hudby“ sa v sobotu 27.7.2019 

od 20:00 niesol v znamení 

významného účinkujúceho. 

Ako som si všimla, v  publiku boli 

väčšinou tí skôr narodení, ktorí 

naozaj vedia oceniť „kvalitku“ v po-

dobe polyfunkčných hudobných 

majstrov, ale aj mnoho mladých 

si nenechalo ujsť túto príležitosť. 

Hneď ako nás privítal pán Prochác, 

na scénu vstupuje britský hráč na 

klávesové nástroje Don Airey. Od 

roku 2002 hrá v hardrockovej sku-

pine Deep Purple. Na klavír za-

čal hrať ako sedemročný. Kultúrne 

centrum rozozvučal už od začiatku 

bravúrne, čím si opakovane vyslúžil 

potlesk publika. Okrem toho, že sa 

nám pred každým vstupom priho-

voril v  angličtine, započúvali sme 

sa do diel majstrov klasickej hud-

by, ale aj do jeho vlastných. Zvlášť 

skladba Still Got the Blues od auto-

ra Garyho Moora, v  spojení s  vio-

lončelistom Eugenom Prochácom, 

bola fascinujúca. Počas prestávky 

som sa opýtala Dona na pár otázok. 

V B. Štiavnici bol prvýkrát a je ňou 

unesený. Navštívil niektoré miesta, 

hlavne bane aj výstavu Deža Hoff -

mana. Kedykoľvek by sa sem vrátil. 

Síce takmer celý život hrá rock, kto-

rý nie je najľahší, miluje aj klasiku. 

Mestu odkazuje: „Robte tu muziku, 

je to tak dobré“. Veď nakoniec aj ľu-

dia boli koncertom očarení. Mno-

hí prišli z iných miest, aby hudob-

níka videli a počuli. Napríklad Peter 

zo Zvolena vysoko hodnotí, že sa 

do B. Štiavnice podarilo pozvať ta-

kého velikána ako je Don Airey. Len 

ho mrzí, že paralelne prebiehali 

dve tak silné akcie ako bola takáto 

a ďalšia na Počúvadle. Divák si tak 

musel vybrať, podľa neho by mali 

na to organizátori myslieť. Ale ne-

ľutuje, Aireyho koncert sa mu veľ-

mi páčil.

S otázkami som nemohla obísť ani 

gestora a  iniciátora celého poduja-

tia, už viackrát spomenutého pána 

Eugena Procháca.

Ako Vás posunul festival za tých 

20 rokov profesne, prípadne 

s čím výnimočným ste sa stretli 

počas jeho organizovania?

Bez pochýb nás uplynulých 20 ro-

kov výrazne posunulo. Od vzniku 

festivalu sa pracovné postupy a  aj 

celková situácia podstatne zmenili. 

Je veľká konkurencia, propagácia 

sa robí úplne odlišným spôsobom 

a  vôbec – ľudia sú stále náročnej-

ší. Na to treba promptne reagovať. 

Aké ďalšie miesta na jeho reali-

záciu do budúcnosti chcete vyu-

žiť v  rámci banskoštiavnického 

regiónu?

Náš tím má dvoch členov z oblas-

ti Žiarskej kotliny, preto budú do 

plánu budúcich ročníkov zahrnu-

té aj koncerty , výstavy, ale i akcie 

zamerané na zdravú stravu v  No-

vej Bani, Zvolene i ďalších zaujíma-

vých miestach. 

Bol v niečom tento posledný roč-

ník odlišný oproti ostatným, ako 

to pri výročiach zvykne bývať?

Ani nie, v  celkovej línii pokraču-

jeme, chceme vždy predstaviť vý-

znamnú slovenskú skladateľ-

skú osobnosť, priniesť rockovú, 

resp.  jazzovú hviezdu svetového 

významu a dať priestor čo najväčšej 

palete žánrov a období hudby.

Daniela Sokolovičová 

Za bielym pianom hlavný hosť večera

Hudobníci Don Airey a Eugen Prochác  foto Lubo Lužina
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Spomienka

Čas plynie ako tichej rieky prúd, 

kto ťa mal rád, nemôže zabudnúť.

18.8.2019 uplynie rok, čo 

odišiel kamarát, priateľ Ján 

Murár. 

S láskou na neho spomína 

družka Majka

Spomienka

Ak zajtrajšok 

ráno začne bezo 

mňa, nemys-

li, že sme ďale-

ko od Teba, každý raz, keď si na 

mňa spomenieš, som stále tam 

kde vždy, v Tvojom srdci.

Dňa 18.8.2019 uplynie rok, 

čo nás navždy opustil milova-

ný syn, brat, strýko a  švagor 

Ján Murár. Tí, čo ste ho po-

znali a  mali radi, venujte mu 

spolu s nami tichú spomienku. 

Mama a ostatná rodina

Spomienka

„V neznámy svet 

odišla spať, za-

plakal každý, kto 

ju mal rád. Odiš-

la od nás, zostali sme v žiali, no 

vždy bude žiť v srdciach tých, kto-

rí ju radi mali.“

Dňa 15.8. uplynuli 3 roky, 

čo nás vo veku 38 rokov na-

vždy opustila naša milovaná 

Miroslava Kališeková. 

S láskou spomína

 celá rodina

oznamy, 
spomienky

Margita Buzalková, rod. 

Ladzianska

(*21.4.1924 Banská Štiavnica – 

† 24.9.2017 Banská Štiavnica)

Pani Margita Buzalková rodená La-

dzianska, bývala s bratom a s rodičmi 

na Hornej Resle, č. 118/IV. až do roku 

1945.Medzitým chodila do školy, štu-

dovala a začala pracovať na Župnom 

úrade v  Banskej Štiavnici, po zruše-

ní oddelenia bola preložená do Nitry 

na Štátny stavebný úrad – oddelenie 

technické. V Nitre si urobila Obchod-

nú akadémiu.

V roku 1947 sa vydala za pána Štefa-

na Buzalku, pracovali a bývali v Ústa-

ve pre chov koní. V Nitre boli do roku 

1948. Presťahovali sa do Nového Te-

kova, manžel robil ekonóma v  žreb-

číne. Začali sa procesy s  biskupmi 

Vojtašák, Buzalka, Gojdič. Manže-

lov strýko, biskup Anton Buzalka, im 

poslal pohľadnicu z  biskupskej vy-

sviacky. Súdruhovia sa to dozvedeli, 

prišli a rozkázali. „Do 48 hodín sa mu-

síte z Nového Tekova vysťahovať a choď-

te kde chcete“. Tak prišli k rodičom do 

Banskej Štiavnice na Hornú Reslu. Pri 

sťahovaní veľmi pršalo a všetok náby-

tok im pred domom zmokol. Manžel 

dostal robotu v Tlmačoch v kameňo-

lome. Veľakrát prišiel domov s  prá-

ce a mal doráňané dlane. Tak isto ako 

jeho strýko biskup Anton Buzalka 

v Močenku, robil čipsy na prádlo a od-

tiaľ do Ilavy, potom do Čiech do Dě-

čína. No tam už veľmi ochorel a v Dě-

číne ho bol manžel Štefan navštíviť. 

Potom pána biskupa Antona Buzalku 

preložili do Tábora, tam aj zomrel. Bol 

to tábor pre väzňov, kňazov.

Manželia Buzalkovci dostali byt 

v roku 1953 v Banskej Štiavnici na ul. 

Farskej, vo dvore bývali Welvardovci 

a boli susedovci s Popracovcami. Su-

sed Ján, jeho manželka Emília, rod. 

Gajdošová, deti dcérka Jojka a  syn 

Vladko. Oproti bývali Padúchovci. 

Doktor Konrád., tri slobodné učiteľ-

ky. Vyššie bývali Nemčokovci, s Jož-

kom Nemčokom chodila 2 roky na 

gymnázium v  B. Štiavnici. Robil vý-

pravcu na železničnej stanici a  vozil 

sa veľkou motorkou s brigadírkou na 

hlave. Manželka Cilka robila v papier-

nictve, v Dolnej ulici. Hore po pravej 

strane bývali Schneiderovci. Strania-

kovci, mali oproti mäsiareň, Schrá-

mekovci. Po ľavej strane Fábriovci, 

pán Fábry striekal autá a  vyše neho 

rodina Gustava Zajaca, bol v  hasič-

skom výbore a na futbal na staré ih-

risko si nosil z domu stoličku. Na fare 

bol pán farár Emil Hoťka. Na Silvestra 

1954 horel Katolícky spolok a  naši 

muži boli hasiť. Susedia Buzalkov-

ci vychovali tri dcérky, Aničku, Gitku 

a Moniku. Pod rím.-kat. farou bývali 

do roku 1957, keď sa presťahovali do 

domu v Hornej Hute, kde sa im po-

tom narodil syn Štefan.

Manžel Štefan dostal miesto v Plete, 

š.p., ako skladník, neskôr pracoval ako 

hutník v ZSNP, popri práci vyštudoval 

históriu, archívnictvo na UK, istý čas 

pracoval v Banskom múzeu a potom 

prišiel pracovať do Ústredného ban-

ského archívu v Banskej Štiavnici, kde 

bol začas aj riaditeľom archívu.

Margita Buzalková začala pracovať 

v  Štátnom ústrednom banskom ar-

chíve v roku 1961 až do roku 1979. Pl-

ných 18 rokov. Mala veľmi rada prácu 

v archíve. Potom pracovala aj v Ban-

skom múzeu v Banskej Štiavnici.

V roku 2014 archivári (ŠÚBA) boli za-

blahoželať pani Gitke Buzalkovej, pri 

príležitosti jej narodenín 90-tky. Pri 

debate bola aj otázka, či pozná naj-

starší dokument v archíve. Odpoveda-

la, že áno a dokument je z roku 1293, 

ale nevie o čom pojednáva, lebo je pí-

saný v latinčine a latinčinu neovláda-

la.

Rodičia p. M. Buzalkovej: Otec Ľude-

vít Ladziansky, pochádzal zo Šteful-

tova, bol vyučený stolár a  prevádzal 

stolárčinu do vysokého veku. Matka 

rodená Obernauverová, robila v Taba-

kovej továrni.

Starí rodičia: Ľudovít Obernauver, 

bol baník a  starká Katarína rodená 

Bučeková robila v Tabakovej továrni.

Zdar Boh! Vlado Poprac

Žila medzi nami...

Gitka Buzalková (v strede) s priateľkami  foto Archív autora

INZERCIA Pobyt
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v Banskej Štiavnici oznamu-

je svojim členom, že organizuje 

rekondičný pobyt v  Hokovciach 

v  termíne 22. – 28. septem-

bra 2019. Cena pobytu je 170€ 

a  polovicu ceny, 85€ je potreb-

né zaplatiť do konca júna v kan-

celárii. Bližšie info na tel. č.: 

045/692 08 75 počas úradných 

hodín, (v pondelok, utorok a stre-

du) v čase od 8:00 – 14:00 hod. 

Výbor ZO SZTP 

Banská Štiavnica
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Vlani v októbri sme slávnostne 

ukončili obnovu Horného 

kostola. 

Ukončila sa tým aj hlavná etapa ob-

novy celej Kalvárie. V roku 2013 boli 

obnovené bohoslužby v  zreštauro-

vanom Dolnom kostole a  ich počet 

každoročne stúpa. Na Kalváriu sa tak 

vracia náboženský život, stáva sa vy-

hľadávaným cieľom krížových ciest 

pre veriacich z celého Slovenska.

V Hornom kostole – kostole Povýše-

nia svätého kríža, sa podľa pamät-

níkov slúžila posledná sv. omša nie-

kedy v  70-tych rokoch. Kostol zažil 

posledné opravy v roku 1980, ale bo-

hoslužby sa už do neho nevrátili. Za-

ujímavosťou je, že omše tu bývali len 

v  maďarčine a  predtým v  nemčine 

a  latinčine. Nemáme žiadne svedec-

tvo o slovenčine ako liturgickom ja-

zyku. Ak máte informácie o omšiach 

v Hornom kostole, dajte nám prosím 

vedieť, každá spomienka nám buduje 

celkový obraz o náboženskom živote 

Kalvárie. V utorok 6.8.2019 sa veria-

ci v Štiavnici konečne dočkali obno-

venia tradícií bohoslužieb aj v tomto 

kostole. Na sviatok Premenenia Pána 

prišiel odslúžiť sv. omšu otec biskup 

Mons. František Rábek.

Na záver bohoslužby bola požehna-

ná pamätná tabuľa biskupovi Micha-

lovi Buzalkovi, ktorý sa narodil v roku 

1885 v neďalekom Sv. Antone a mo-

tív Horného kostola našej Kalvárie 

používal vo svojom biskupskom erbe.

Kostol je pre verejnosť otvorený len 

príležitostne, podľa možností ľudí 

z  Kalvárskeho fondu. Ak máte záu-

jem ho navštíviť, dajte nám vedieť 

na mail kalvaria@kalvaria.org alebo 

0905 360 307.

Najbližšia omša bude v Hornom kos-

tole v piatok 13.9. o 18,00 a bude ju 

celebrovať náš diecézny biskup Mons. 

Marián Chovanec.

Martin Macharik, predseda 

Kalvárskeho fondu

Na obnovenom Hornom kostole 
bola prvá omša po 40-tich rokoch

Horný kostol Kalvárie  foto Archív KF

Tohtoročný Náckov štiav-

nický pochod sa uskutočnil 

26.7.2019, štyri dni pred 

dátumom, keď je v kalendári 

meno Ignác, ktoré má štiav-

nický slangový výraz „Nácko“. 

Nácko, ktorého stvárnil Ľubomír 

Sásik, prišiel, ako to už v  posled-

ných rokoch býva zvykom, aj so svo-

jim kamarátom Lojzom, ktorého in-

terpretoval Karol Turoň. Krátko po 

siedmej hodine večernej moderá-

tor podujatia Milan Durbák privítal 

účastníkov na terase Baníckej krč-

my pri štôlni Glanzenberg, medzi 

ktorými boli aj početná delegácia 

Novobanského baníckeho spolku 

na čele s jeho predsedom Zoltánom 

Vénom, Jozef Osvald, významný in-

terpret Náckovej postavy, nechýbal 

ani tradičný účastník Vladimír Re-

meň, členovia spevokolu Štiavničan 

a vyše stovky ďalších účastníkov. Po 

baníckej hymne „Zdar Boh hore!“ už 

dostali slovo Nácko a  Lojzo, ktorí 

predniesli úvodné vtipy. Po náleži-

tom občerstvení a zaspievaní pies-

ne „Stávaj Handzo hore!“ sa účastníci, 

na čele s vlajkonosičom Ľubomírom 

Matkovičom a „pivným servisom“ so 

sudom piva Steiger na vozíku, kto-

rý ťahali bratia Blaškovci, pobrali 

v sprievode smerom hore do histo-

rického jadra mesta. Prvou zastáv-

kou bola terasa Hotela Grand-Ma-

tej, kde Náckovu suitu privítali 

a pohostili fešné servírky, zastupu-

júce vedenie hotela. Po vtipoch a za-

spievaní piesne „Išla Pepa z ringu“ sa 

účastníci pobrali do bývalej Kapln-

ky sv. Ignáca v  Kammerhofe, kde 

účastníkov privítala Ing. Magdalé-

na Sombathyová, zástupkyňa riadi-

teľa Slovenského banského múzea. 

Pravdaže nasledovali vtipy v poda-

ní Nácka a Lojza. Po piesni „Dolnú 

bránu“ sa účastníci pobrali k 3. za-

stávke, ktorou bola Náckova socha 

na Hornom trotuári. Tu si účastníci 

opätovne vypočuli požiadavku Nác-

ka na zosadenie jeho sochy z pod-

stavca, na ktorý ju nedopatrením 

umiestnil jej autor, ak. soch. An-

ton Gábrik, aby sa konečne dostal 

z  piedestálu medzi pospolitý ľud. 

Po ďalších vtipoch a  piesni „Nác-

ko zelený“ sa účastníci pobrali k  4. 

zastávke, ktorou bola Pizzeria pri 

šachte Kaufhaus, kde boli privíta-

ní Mgr. Petrom Ernekom, ktorý na 

šachtovej budove zabezpečil osade-

nie ďalšej pamätnej tabuľky a odo-

vzdal baníckemu spolku aj osobitný 

fi nančný príspevok. Po zaspieva-

ní piesne „Nad Kaufhaus šachtou na 

tej Rovni“ ,odznení ďalších vtipov, 

sa suita pobrala k Pizzerii „Black-M 

nad Kozákom“, kde ju privítala zá-

stupkyňa pizzerie. Tu sa účastníci 

opätovne posilnili ďalšími náckov-

skými vtipmi a po zaspievaní pies-

ne „Štiavnica je pekné mesto“ sa vydali 

na 5. zastávku, ktorou bolo nádvo-

rie Joergesovho domu na Nám. sv. 

Trojice, kde je od roku 2015 umiest-

nená pamätná tabuľa, pripomí-

najúca osobnosť profesora Jozefa 

Vášáryho (1915 – 1973), prvého in-

terpreta Náckovských vtipov. Pána 

profesora si účastníci pripomenuli 

študentskou hymnou „Gaudeamus 

igitur“. Pochod potom pokračoval 

k  novej zastávke, ktorou bol „Ruin 

bar“, nachádzajúci sa v  Limbache-

rovom dome, tu boli taktiež náleži-

te pohostení slečnou zastupujúcou 

prevádzkovateľa, Mgr. Milan Kabi-

nu, po ďalších vtipoch a zaspieva-

ní piesne „Starý študent“ sa pobra-

li k poslednej zastávke, ktorou bolo 

nádvorie Banského domu. Tu ich 

privítal druhý Nácko, v podobe so-

chy z dielne kremnického výtvarní-

ka Jána Konuša a  Ing. arch. Peter 

Chovan, autor banskoštiavnické-

ho betlehemu, ktorý okrem občer-

stvenia pozval účastníkov pochodu 

aj na jeho prehliadku. Po zaspievaní 

piesne „Už na baňu klopajú“ nasledo-

valo priehrštie vtipov a špásov, nie-

len od Nácka a  Lojza, ale priestor 

dostali aj samotní účastníci pocho-

du. Na záver podujatia odznela ba-

nícka hymna „Banícky stav“ a  po 

prezretí Štiavnického betlehemu sa 

účastníci v  pokoji rozišli do letnej 

štiavnickej noci. Za vydarené pod-

ujatie patrí poďakovanie banícke-

mu spolku, spevokolu Štiavničan, 

interpretom Nácka a Lojza, Sloven-

skému banskému múzeu a  maji-

teľom navštívených pohostinných 

zariadení, Baníckej krčme pri štôl-

ni Glanzenberg, Hotelu Grand-Ma-

tej, Pizzerii pri šachte Kaufhaus 

a  Pizzerii Black-M nad Kozákom 

a Ruin baru, za poskytnutie občer-

stvenia.

Milan Durbák

22. Náckov štiavnický pochod

Oznam
Slovenský zväz telesne postih-

nutých v Banskej Štiavnici ozna-

muje svojim členom, že počas 

mesiaca august nebude k  dis-

pozícii výkon služby v  kance-

lárii. V  nutnom prípade ohľa-

dom účasti alebo platby za 

akciu prosím kontaktovať na: 

0904 335 202. 

Výbor ZO SZTP BŠ

Poďakovanie
Chcem sa poďakovať p. Zuzke 

Hrušovskej, majiteľke obchodu 

s výrobou kľúčov. Keďže náš pa-

nelák na Križovatke 15 – 16 sa 

zatepľuje, samozrejme sa menili 

aj vchodové dvere, a to podotý-

kam v sobotu, takže sme potre-

bovali nové kľúče pre 32 rodín. 

Keď som zavolala p. Zuzke, táto 

bola ešte mimo svojho bydlis-

ka, ale prišla do práce a  kľúče 

rozmnožila, začo jej patrí veľké 

Ďakujem! Vidno, že aj jej zále-

ží, aby zákazníci s jej prácou boli 

spokojní.

Eva Uhrinčaťová
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Aktuálne fi lmy v kine Akademik

Piatok 16.8. o 19:30 hod.Piatok 16.8. o 19:30 hod.
Diego MArAdoNADiego MArAdoNA

Dokumentárny, 130 min., MP:12, Dokumentárny, 130 min., MP:12, 
vstupné: 5€. Diego je usmievavý chla-vstupné: 5€. Diego je usmievavý chla-
pec z predmestia, ktorý miluje futbal pec z predmestia, ktorý miluje futbal 
a svoju veľkú rodinu. Vďaka obrovské-a svoju veľkú rodinu. Vďaka obrovské-
mu talentu plní sny sebe, svojim blíz-mu talentu plní sny sebe, svojim blíz-
kym i stovkám miliónom fanúšikov po kym i stovkám miliónom fanúšikov po 
celom svete. V Neapoli, kde aj diab-celom svete. V Neapoli, kde aj diab-
li potrebujú svojich bodyguardov, sa li potrebujú svojich bodyguardov, sa 
Diego stáva Bohom. Fanatický obdiv Diego stáva Bohom. Fanatický obdiv 
a slávu je ťažké ustáť a Diego skrýva a slávu je ťažké ustáť a Diego skrýva 
svoju ľudskú tvár čím ďalej viac pod svoju ľudskú tvár čím ďalej viac pod 
maskou Maradonu. Tomu nie sú cu-maskou Maradonu. Tomu nie sú cu-
dzie divoké večierky, nevery, podvody, 
kokaín ani pletky s mafi ou. A zničujú-
ca špirála sa roztáča... 

Sobota 17.8. o 17:00 hod.
Nedeľa 18.8. o 17:00 hod.
ToY STorY 4

Animovaný, rodinný, 100 min., MP, 
vstupné: 5€. Hračkársky kovboj Wo-
ody si bol vždy istý zmyslom svoj-
ho života. Vedel, že na prvom mies-

te je dávať pozor na dieťa, či už to bol te je dávať pozor na dieťa, či už to bol 
chlapček Andy alebo dievčatko Bon-chlapček Andy alebo dievčatko Bon-
nie. Problém však nastane, keď si nie. Problém však nastane, keď si 
Bonnie v  škôlke vlastnoručne vyrobí Bonnie v  škôlke vlastnoručne vyrobí 
Vidlíka – fi gúrku z plastovej vidličky. Vidlíka – fi gúrku z plastovej vidličky. 
Ostatné hračky ho doma radostne pri-Ostatné hračky ho doma radostne pri-
vítajú, Vidlík je však vydesený a tvr-vítajú, Vidlík je však vydesený a tvr-
došijne trvá na tom, že patrí medzi od-došijne trvá na tom, že patrí medzi od-
padky. Woodyho čaká neľahká úloha padky. Woodyho čaká neľahká úloha 
presvedčiť ho o opaku. Navyše sa rodi-presvedčiť ho o opaku. Navyše sa rodi-
na vyberie na výlet a našej partii hra-na vyberie na výlet a našej partii hra-
čiek hrozí rozdelenie, možno dokonca čiek hrozí rozdelenie, možno dokonca 
navždy…navždy…

Sobota 17.8. o 19:30 hod.Sobota 17.8. o 19:30 hod.
Štvrtok 22.8. o 19:30 hod.Štvrtok 22.8. o 19:30 hod.
VTedY VTedY 

v HollYwoodev HollYwoode

Akcia, komédia, 159 min., MP:15, Akcia, komédia, 159 min., MP:15, 
vstupné: 5€. V deviatom fi lme kulto-vstupné: 5€. V deviatom fi lme kulto-
vého režiséra Quentina Tarantina sa vého režiséra Quentina Tarantina sa 
televízny herec a jeho dlhoročný kas-televízny herec a jeho dlhoročný kas-
kadér rozhodnú presadiť pri fi lme na kadér rozhodnú presadiť pri fi lme na 
konci zlatej éry Hollywoodu v  roku konci zlatej éry Hollywoodu v  roku 
1969 v Los Angeles.1969 v Los Angeles.

Nedeľa 18.8. o 19:30 hod.Nedeľa 18.8. o 19:30 hod.
KrÁľovNé zločiNUKrÁľovNé zločiNU

Triler, dráma, 102 min., MP:15, Triler, dráma, 102 min., MP:15, 
vstupné: 5€. Kriminálna dráma Krá-vstupné: 5€. Kriminálna dráma Krá-
ľovné zločinu sa odohráva v  70. ro-ľovné zločinu sa odohráva v  70. ro-
koch v New Yorku v oblasti nazýva-koch v New Yorku v oblasti nazýva-
nej Hell´s Kitchen. Hviezdne herečky nej Hell´s Kitchen. Hviezdne herečky 
Melissa McCarthy, Tiff any Haddish Melissa McCarthy, Tiff any Haddish 
a Elisabeth Moss, sa predstavia v úlo-a Elisabeth Moss, sa predstavia v úlo-
hách manželiek New Yorských gan-hách manželiek New Yorských gan-
gstrov. No potom ako ich manželov gstrov. No potom ako ich manželov 
zatkne polícia, preberajú ich špinavé zatkne polícia, preberajú ich špinavé 
kšefty do vlastných rúk.kšefty do vlastných rúk.

Utorok 20.8. o 19:30 hod.Utorok 20.8. o 19:30 hod.
UzlY A poMArANčeUzlY A poMArANče

Romantický, 90 min., MP:12, vstup-Romantický, 90 min., MP:12, vstup-
né: 5€. Uzly a  pomaranče sú príbe-né: 5€. Uzly a  pomaranče sú príbe-
hom o  prvej láske voňajúcej po po-hom o  prvej láske voňajúcej po po-
marančoch, nesmelých dotykoch, marančoch, nesmelých dotykoch, 
chlapčenských súbojoch o česť a hlav-chlapčenských súbojoch o česť a hlav-
ne o koňoch. Scenár vychádza z kniž-ne o koňoch. Scenár vychádza z kniž-
nej predlohy renomovanej autorky pre nej predlohy renomovanej autorky pre 
mládež, Ivy Procházkovej. mládež, Ivy Procházkovej. 

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, reštaurácii 

Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, Banská 

Štiavnica si výherca môže vyzdvihnúť 

v redakcii ŠN. Správne znenie krížov-

ky z  č.26/2019: „Ako byť šťastný? Zo 

srdca vyžeňte nenávisť, z  mysle starosti 

a žite obyčajný život.“ Výhercom sa stá-

va Nelka Paulovičová, Žemberov-

ce. Srdečne blahoželáme! Tento týž-

deň hráte o poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10eur v pizzerii, reštaurá-

cii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, Ban-

ská Štiavnica. Vašou úlohou je správ-

ne vylúštiť krížovku a zaslať ju spolu 

s kupónom do redakcie ŠN v termíne 

do 26.08.2019.

V tajničke sa ukrýva výrok:

A., Ozn. áut Kambodže a Th ajska, su-

chá tráva, pomstiteľ s  maskou, znič 

ohňom, urán,

B., 3. časť tajničky,

C., Náš denník, predložka, Samuel, 

zbav fúzov, spojka,

D., Patriaci Jánovi, polynézsky nápoj, 

patriaci otcovi, predložka 3. pád,

E., Viac, vlastnila, nádoba pri studni, 

plť česky,

F., Čaj, žen. meno, kus dreva, sko-

ro česky,

G., V  poriadku, oslička, posielal 

básn., znoj, zn. kozmetiky,

H., Veľakrát, celtový prístrešok, 

prehry v šachu, moji česky,

I., Inak, drahý kameň, Mária zried-

kavo, cudzopasník vo vlasoch,

J., 2. časť tajničky, plakal, korenie, 

oslovenie kráľa,

K., Začiatok tajničky.

1., Koruna v ČSR, 4. časť tajničky, 

televízia,

2., Malý Tomáš v ČR, korenina,

3., Iniciálky Chalupku, stred slova 

hentam, hmyz podobný včele, ini-

ciálky Dočolomanského,

4., Ozn. vozidiel Ekvádora, americ-

ký spisovateľ, Rostok bez písmena O, 

51 v Ríme,

5., Časť nervovej sústavy, nežne, rus-

ká rieka,

6., Okresná školská inšpekcia, druh 

bojového cvičenia, nebdel,

7., Pracuje soľou, neustále,

8., Mesto v  Kanade, pichal rohami, 

ozn. áut Komárna,

9., Nádcha česky, meno Mikušeka, 

čínske meno,

10., Prášok na pranie, druh domu, 

červená planéta,

11., Vzdelávaj, kyslá pochutina, na-

parovať,

12., Vojenský rozkaz, topánky česky, 

samárium,

13., Stred slova lámov, sondy, pozná,

14., Nadával česky, domáce zviera, 

smrteľná choroba, spoluhláska v slo-

ve idz,

15., Časť hlavy, Koniec tajničky, ozn. 

áut Španielska a Talianska.

Pomôcky: Opál, Poe, Mao, Mary, 

Kata, Rita, Oka, EC

Pozn. aut.: Interpunkčné znamienka 

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. 28
Krížovka
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V rámci programu Banská 

Štiavnica: Mesto kultúry 

2019 otvorili 8. júla 2019 

v Slovenskom banskom 

múzeu, v budove Bergge-

richtu na Trojičnom námestí, 

výstavu historických fotografi í 

s názvom Prázdniny na 

Klingeri. 

Túto výstavu o  jedinečnom využi-

tí baníckej technickej pamiatky na 

športové a  spoločenské účely sme 

v  Štiavnických novinách zviditelňo-

vali seriálom článkov o významných 

klingerských legendách. Možno aj 

vďaka týmto článkom v  novinách 

sa vernisáž stretla so záujmom širo-

kej verejnosti, keď okrem obyvateľov 

mesta ju navštívili aj štiavnickí rodá-

ci z Bratislavy, Košíc, Nitry, Banskej 

Bystrice, Zvolena a ďalších miest.

Výstavu otvorila nečakaná hudobná 

vložka zo sladkého Francúzska, v po-

daní vzácneho zahraničného hosťa, 

speváka a  gitaristu Billyana Picota 

a  v  úvodnom príhovore Magdaléna 

Szombathyová, zástupkyňa riaditeľa 

SBM, priblížila tajch Klinger predo-

všetkým ako významné banské die-

lo. O takomto využití tajchu hovoril 

aj Pavel Virág, prevádzkovo-technic-

ký riaditeľ generálneho riaditeľstva 

SVP, ktorému bol Klinger blízky, lebo 

o  ňom ako vysokoškolák vypraco-

val svoju záverečnú diplomovú prá-

cu. Väčšina vernisáže sa však krú-

tila okolo rokov 1940 – 1970, ktoré 

sú považované za zlatý vek klinger-

skej slávy. To je aj téma tejto výni-

močnej výstavy, ktorú podporil Fond 

na podporu umenia. Jej zostavova-

teľ Vladimír Bárta, publicista, spi-

sovateľ literatúry faktu a  uznávaný 

krajinársky fotograf bol jedným z pa-

mätníkov zašlej klingerskej slávy. Na 

výstave predstavil nielen svoje fo-

tografi e zo 60. rokov, ale aj snímky 

ďalších umelcov: Ester Plickovej, Ľu-

dovíta Dupala, Ivana Ladzianskeho 

a Jozefa Štrelingera. Do svojho tímu 

si však pribral aj svojich rovesníkov, 

ktorí sa vo svojich spomienkach vra-

cali do rokov detstva a mladosti strá-

vených na Klingeri. Spolu až 27 mien 

ľudí, ktorí prispeli na výstavu foto-

grafi ou, textom alebo dobrou radou. 

Zástupca najstaršej plaveckej gardy 

doc. Ladislav Welward zhodnotil vý-

stavu ako významný počin, ktorý sa 

natrvalo zapíše do histórie Banskej 

Štiavnice. Zmienil sa aj o zakladate-

ľovi banskoštiavnického plaveckého 

a  turistického diania Antonovi Gre-

gussovi a potom o svojom trénerovi 

a  Gregussovom nasledovníkovi La-

dislavovi Cseff alvayovi. Klinger ako 

liaheň plaveckého športu, ktorá je 

zrejmá aj z tejto výstavy, podčiarkol 

aj Ján Čamaj, predseda štiavnického 

plaveckého klubu, ktorý sám pochá-

dza z  poslednej, najmladšej generá-

cie klingerských plavcov. Spomenul 

aj mená ďalších klingerských tréne-

rov a organizátorov plaveckého živo-

ta Ladislava Kristu a Karola Melcera. 

Medzi hosťami na vernisáži nechýba-

li ani zástupca najstaršej štiavnickej 

generácie, spisovateľ a bývalý veľvy-

slanec Slovenskej republiky v Kana-

de, pán Anton Hykisch, syn a dcéra 

Tónybáčiho Gregussa, Vlado Poprac, 

ktorého mama Emília Popracová 

bola prvou povojnovou plavčíčkou na 

Klingeri. Tradičná vernisáž sa takto 

zmenila na spomienkové fórum ľudí, 

ktorí na Klingeri vyrastali od detstva 

a poniektorí sú mu verní až dodnes. 

Vydavateľstvo AB Art press, ako rea-

lizátor výstavy, pripravilo pre účast-

níkov vernisáže milé prekvapenie 

– darček, v podobe reprezentatívne-

ho knižného katalógu, ktorý je vlast-

ne historicky prvou knihou o tomto 

jedinečnom tajchu. Účastníci verni-

sáže teda odchádzali domov nielen 

s oživenými spomienkami na dávne 

časy mladosti, ale aj s peknou knihou 

Vladimír Bárta: Prázdniny na Klin-

geri. Organizátori im ju venovali za-

darmo, aby im pripomenula tie neza-

budnuteľné chvíle prežité na tomto 

úžasnom prírodnom kúpalisku.

Zdroj: KF SSN 

Vernisáž s darčekom 
Prázdniny na Klingeri vrcholia

Otvorenie výstavy v Berggerichte  foto Lubo Lužina

Prostredie dolného pred-

mestia historickej Banskej 

Štiavnice je veľmi rozmanité. 

Kostolík sv. Alžbety, paneláky, are-

ál bývalej Tabakovej továrne, Žig-

mund šachta, banícke domce, tzv. 

Opepé, plochy po asanovanej reme-

selníckej štvrti, novostavby. Dnes 

zdanlivo nesúrodé prostredie má za-

ujímavú minulosť a unikátne existu-

júce i zaniknuté pamiatky. Život tu 

pulzoval už od stredoveku, obraz 

a využitie štvrte sa menilo, často ra-

dikálne. Roky vitality striedali etapy 

útlmu. V projekte „Tu nič nie je“ ma-

pujú členovia občianskeho združe-

nia „Spolok Banskej Štiavnice ´91“ pú-

tavý dejepis lokality predmestia, so 

zámerom priblížiť kapitoly zo života 

predmestia verejnosti. Projekt „Tu 

nič nie je“ odštartoval v sobotu dňa 

27.7.2019 komentovanou prehliad-

kou lokality, uvedením mapky loka-

lity s  pozoruhodnými zastavenia-

mi. Pouličná výstava na 8 paneloch 

prezentuje najzaujímavejšie témy 

a  príbehy z  minulosti územia. Sr-

dečne pozývame všetkých domá-

cich i návštevníkov, zastavte sa pri 

výstavných paneloch na Dolnej uli-

ci a na Žigmund šachte, predpokla-

dáme, že Vás príbehy a fakty zaujmú 

a možno aj prekvapia. Mapka „Tu nič 

nie je“ bude dostupná v infocentre aj 

obchodíkoch pre turistov.

Projekt je súčasťou projektu Ban-

ská Štiavnica: Mesto kultúry 2019, 

ktorý z  verejných zdrojov podporil 

Fond na podporu umenia.

Andrea Nižňanská, 

Spolok Banskej Štiavnice ´91

Tu nič nie je – naozaj?

Odsúdená 
na lásku
Posielam lásku do sveta

nech nedrží sa iba mojich rúk

nech ku vám všetkým odlieta

a dotýka sa nekonečných múk

Nezdobte si nimi svoje hlavy

tŕňové koruny dajte na vešiak

Radosť a mier 

nech sú na vašej strane

nech zmizne z tváre strach

Do srdca ruže sveta sadím

nech sálajú z knihy ktorú držíte

hľa ako prevoniava vesmír

slovíčko – Láska – 

Nech krúži navždy 

po zemskom orbite

Dana Janebová

Čajovňa
V tichej čajovni

na konci ulice

je zakliate slnko.

Hviezdy nad nami

sa ešte pevne držia

na nebi.

Keď spadnú Perseidy,

neželaj si nič,

všetko tu už bolo.

Tvojím bude moje želanie

a hviezdy nám padnú 

do rúk.

J. Javurek

Poďakovanie
Chceli by sme sa poďakovať p. 

Janke Tynkovan a zamestnancom 

fi rmy RekonBau, s.r.o., menovite 

Branislavovi Sajvaldovi, Mariano-

vi Šandorovi, Patrikovi Pažickému 

a  Davidovi Rybeckému za zho-

tovenie chodníkov. Koordináciu 

prác a  stavebný dozor vykonával 

Mário Bednárik, mimochodom 

šikovný vnuk bývalého riaditeľa 

Rudných baní Ing. Pavla Jančiho. 

Práce fi rme zadala a  fi nancovala 

p. Janka Tynkovan, ktorá odmiet-

la náš príspevok na spolufi nanco-

vanie so slovami: "My máme dosť, 

Vám budú ešte treba...". S  takýmto 

prístupom som sa ešte nikdy v ži-

vote nestretla. Za jej ľudský prí-

stup jej patrí veľká vďaka! 

Manželia Grolmusovci

„Ak ťa nebaví robiť, začni pracovať.“

Ján Petrík

čriepok
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Letná svetová univerziáda 

Neapol 2019.

3. – 14. júl 2019

3. júla sa ofi ciálne zahájila na otvá-

racom ceremoniáli v poradí 30. sve-

tová letná Univerziáda, ktorej de-

jiskom bol v  tomto roku taliansky 

Neapol. Slovenská výprava cesto-

vala na Univerziádu v 83 člennom 

zložení. Športovci a ich tréneri boli 

ubytovaní v  niekoľkých klastroch 

v okolitých mestách Neapolu vzdia-

lených cca 30 – 40km. Rovnako tak 

boli vzdialené aj športoviská. At-

léti, plavci, gymnasti, judisti a  te-

nisti boli ubytovaní na lodiach 

v  Neapole. Basketbalistky, strelci 

a  taekwondo v  Caserte, lukostrelci 

a šermiari v Salerne.

Na atletickom štadióne San Paolo sa 

podvečer 3.7. stretlo všetkých 118 

krajín, aby spoločne oslávilo tento 

veľký študentský športový sviatok.

6.7.2019

Slovensko malo úspešný deň na 

strelnici. Puškárske družstvo v zlo-

žení Štefan Šulek, Matej Medveď 

a  Patrik Jány (VŠC Dukla Banská 

Bystrica) vybojovalo bronzovú me-

dailu a  z  kvalifi kácie sa z  druhého 

miesta prebojoval do fi nále Patrik 

Jány.

Slovenský strelec zo vzduchových 

zbraní Patrik Jány potvrdil rast svo-

jej formy a dva týždne po II. európ-

skych hrách získal na 30. svetovej 

letnej univerziáde v  Neapole zla-

to v disciplíne vzduchová puška na 

10 m. Za sebou nechal kórejského 

strelca Ha-juna Parka aj Rusa Jev-

genija Pančenka. Siedme miesto 

z fi nále na európskych hrách v Min-

sku bolo doteraz jeho osobné maxi-

mum.

Výsledky fi nále – muži, vzducho-

vá puška 10 m: 1. Patrik Jány (SR) 

249,2 b, 2. Ha-jun Park (Kórej-

ská republika) 248,3, 3. Pančenko 

(Rus.) 227,2.

Patrik Jány predviedol vyrovnané 

bojovné fi nále, ktoré skončilo naj-

vyšším umiestnením a tým pre Slo-

vensko vybojoval prvú zlatú medai-

lu!!!

Výsledky chlapcov (VŠC Dukla 

Banská Bystrica) z 52 štartujúcich:

Matej Medveď 617,3 – 36. miesto

Štefan Šulek 618,0 – 32. miesto

Patrik Jány 627,9 – 2. miesto kva-

lifi kácia

– 1. miesto po fi nále

– 3. miesto družstvá

K  veľkému úspechu strelcom sr-

dečne blahoželáme a  prajeme veľa 

úspechov na ďalších športových 

podujatiach. Zdroj www.saus.sk.

red

Zlato pre Patrika Jányho

INZERCIA

Futbal
Rozdielne polčasy = remíza

V. liga, muži, 2. kolo

B. Štiavnica „A“ – Brezno 4:4 (3:0)

Rozhodca – Jodas

150 divákov

Góly: 5, 58´ Kminiak, 10, 32´ 

Chmelina

Zostava: Kališek – Michalek, 

Turkota, Javorský (68´ Neuschl), 

Ondrík (46´ Šima), Gallo, Laka-

toš, Barák (K), Drexler, Chmeli-

na, Kminiak.

Stretnutie s  nováčikom prinies-

lo nevídanú zápletku. Keď sme 

už v  10´ viedli 2:0 po perfekt-

nom priamom kope Kminiaka 

z  18m a  dorážke pohotového 

Chmelinu, zdalo sa, že to bude 

bezproblémový zápas. V  19´ sa 

bravúrnym zákrokom predvie-

dol Kališek. V 32´ dal Chmelina 

svoj druhý gól a zdalo sa, že je vy-

maľované. Hostia pôsobili odo-

vzdaným dojmom až dokonca 1. 

polčasu. V 2. polčase hostia pred-

viedli nevídaný obrat, keď v 54´ 

a  57´ znížili stav stretnutia na 

jeden gól. No už o minútu Kmi-

niak znovu zariadil vedenie o dva 

góly. No ani to nezrazilo súpera 

na kolená. Všetko vrhli do úto-

ku a po našich chybách a strachu 

o výsledok napokon strelili v 68´ 

a  88´ dva góly, čo im stačilo na 

vytúžený bod. Našim chlapcom 

ostali len oči pre plač. Naši hráči 

by sa mali zamyslieť, prečo pus-

tili 3 gólové vedenie a druhú 45´ 

prehrali neuveriteľne 1:4. A  tak 

z dvoch zápasov na domácom ih-

risku sme vydolovali len 2 body. 

A len treba veriť, že bodíky teraz 

dovezieme z vonku!

Tabuľky: https://ssfz.futbalnet.

sk/#menu/open/sutaze/

Ivan Beňo

Oznam
Bytová správa, s.r.o., Ban-

ská Štiavnica, prevádzka Mest-

ské kúpele – plaváreň, oznamu-

je obyvateľom a  návštevníkom 

mesta Banská Štiavnica, že po-

čas letných prázdnin je z dôvodu 

pravidelnej technickej odstávky 

prevádzka Mestské kúpele – pla-

váreň zatvorená (plavecký bazén 

aj sauna).

Predpokladaný termín otvorenia 

prevádzky bude vopred oznáme-

ný.

Slezáková Denisa,

vedúca prevádzky
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 Prenajmem prerobený 3-izbo-

vý byt na sídlisku Drieňová, cena 

400EUR, tel. č.: 0908 902 712

 Predám chatu nad tajchom 

Richňava, garáž a  Fabiu, kontakt: 

0907 829 379

 Predám záhradku s  chatkou, zn. 

Štefultov, tel.č.: 0902 552 009

 Tesárske, stolárske práce, kro-

vy, altánky, podbitie striech, 

vikierov, drevené obklady, tel.č.: 

0902 147 715

Oddrenážovanie domov, pozem-

kov, podbetónovanie kritických zá-

kladov, tel.č.: 0917 030 871

 Staviam kamenné múry, podesty, 

klenby, piliere a  iné…, múry z  DT 

tvárnic, www.kamennemury.sk, 

tel.č.: 0902 147 715

 Spilovanie a  opilovanie stromov 

motorovou pílou, úprava a kosenie 

pozemkov, tel.č. 0940 870 762

Výkup parožia, tel.č. 0904 834 937

Kameňolom Šobov, Banská Štiavni-

ca ponúka na predaj triedenú zeminu, 

stavebný, dekoratívny kameň a dunaj-

ský štrk. Kontakt: 0910 410 410

Tu môže byť 
práve váš 

inzerát

reality

inzercia

služby

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"

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

TAXI
BANSKÁ  ŠTIAVNICA

Ján  Molek

0918 018 800
www.taxibs.sk


