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Od 18. augusta by sa brány 

mestskej krytej plavárne 

po letnej odstávke opäť 

mali otvoriť. Vzhľadom na 

to sme sa opýtali konateľa 

Bytovej správy, s. r. o., 

RNDr. Pavla Bačíka a požiadali 

ho o rozhovor:

1. Pán konateľ, prečo sa ten-

to rok mestská krytá plaváreň 

otvára skôr ako po iné roky, do-

kedy bude otvorená?

Bytová správa, s. r. o., prevádzkuje 

plaváreň od roku 2009. Počas tejto 

doby teda 11 rokov prevádzkujeme 

plaváreň za rovnako vysokú dotáciu 

od mesta. 

Z pohľadu štatistiky môžeme 

tohtoročnú sezónu hodnotiť 

ako slabšiu, čo je ale relatívny 

pojem, nakoľko sa pod tento 

jav značnou mierou podpísala 

pandémia.

V júni navštívilo IC len 2391 návštev-

níkov čo je na úrovni roka 2011. V júli 

stúpla návštevnosť na 9208 čo zod-

povedá roku 2016. Je to o 1856 ľudí 

menej ako minulý rok. Tieto hod-

noty sa odrazili na zníženom záuj-

me o ponuku platených služieb, kedy 

sme v  tomto roku vypravili len cca 

15 prehliadok mesta oproti viac ako 

100 prehliadkam minulý rok. Klesol 

aj záujem o ponuku suvenírov, ktorý 

sa ale koncom júna a začiatkom júla 

vrátil do minuloročných koľají.

Z hľadiska štruktúry vypadli školské 

a dôchodcovské zájazdy. IC navšte-

vujú momentálne najmä turisti zo 

Slovenska a menší podiel tvoria tu-

risti z Čiech. Podiel slovensky hovo-

riacich návštevníkov v  tomto roku 

stúpol na 89% oproti 78% v  roku 

minulom. Návštevníci z iných krajín 

sú v  priebehu leta zatiaľ zastúpení 

v menšom množstve. Bežne ich tvo-

rilo okolo 20% čo je približne chýba-

júca časť návštevníkov. Môžeme tak 

povedať, že Slováci svoje preferen-

cie nezmenili a do Banskej Štiavnice 

chodia približne rovnako.

Podľa požiadaviek na ubytova-

nie sú všetky ubytovacie kapacity 

v meste a blízkom okolí úplne ob-

sadené.

Plaváreň bude otvorená skôr

Informačné centrum 
počas letnej turistickej sezóny

Mestská krytá plaváreň  foto Michal Kríž 
3.str.


3.str.

Štvrtok 20.8. o 19:30 hod.

Šťastie je krásna vec
Komédia, 100 min., MP:12, vstupné: 5€

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

Plánovaná 
deratizácia 
verejných priestranstiev

Mesto Banská Štiavnica v zmysle zá-

kona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 

podpore a  rozvoji verejného zdra-

via v  znení neskorších predpisov 

zabezpečí v  jesennom období de-

ratizáciu priestranstiev na území 

mesta Banská Štiavnica. Deratizá-

ciu priestranstiev a  nehnuteľností 

vo vlastníctve mesta Banská Štiav-

nica bude zabezpečovať fi rma Ge-

los, s. r. o., so sídlom Petra Jilem-

nického 723/2, 969 01 Banská 

Štiavnica, IČO: 51 728 389. O bliž-

šom termíne Vás budeme vopred in-

formovať. Upozorňujeme majiteľov 

domácich a  spoločenských zvierat, 

aby v čase vykonávania deratizácie 

zvýšili kontrolu ich pohybu na ve-

rejných priestranstvách a  zabránili 

tým kontaktu 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
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DIÁR
z programu

primátorky

10. 8.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Uskutočnila sa gremiálna pora-

da zástupcov mestských spoloč-

ností a vedúcich oddelení MsÚ.

 Pracovné rokovanie s  prednos-

tom Okresného úradu v  Žia-

ri nad Hronom a  prednostom 

Okresného úradu v  Banskej 

Štiavnici.

Účasť na pietnom akte pri príle-

žitosti pamätného dňa SR – Deň 

obetí banských nešťastí na Slo-

vensku.

11. 8.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Zasadnutie výboru pre otázky 

zamestnanosti ÚPSVaR Banská 

Štiavnica.

 Príprava materiálov na rokova-

nie mestského zastupiteľstva.

12. 8.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Príprava úpravy rozpočtu mesta.

15. 8.

Občianske obrady – sobáše.

Viera Lauková

Vzhľadom na to, že v pred-

chádzajúcej rubrike nebolo 

obsiahnuté všetko z júla 2020, 

keďže moja rubrika bola veľmi 

obsiahla, vraciam sa ešte 

k niektorým júlovým mediali-

zovaným informáciám. 

Exštiavničan Jaroslav Naď, minis-

ter obrany SR, mal denno – denne 

v priebehu celého mesiaca nie jednu, 

ale viac medializovaných informácií 

naživo. V priebehu mesiaca bolo viac 

razy v médiách, ako sa pripravuje ďal-

šie mesto na Slovensku k tomu, aby sa 

Žilina stala Európskym mestom kul-

túry v  roku 2026. 27. – 31. 7. bola 

pozoruhodná propagácia publiká-

cie Tajchy panoramatické od bansko-

štiavnického rodáka Vladimíra Bártu 

a  jeho syna Vladimíra v Rádiu Regi-

na každé ráno o 5.50. Súčasne však aj 

so zameraním na významné fenomé-

ny v Štiavnických vrchoch. 2. 8. bolo 

na internete, ako aj vo viacerých mé-

diách, že ku dňu 1. 8. sa nakazil v na-

šom okrese ďalší človek. Podobne, na 

internete, ako aj vo viacerých médiách 

dňa 5. 8. bolo, že ku nakazeným oso-

bám v našom okrese pribudli dňa 4. 

8. ďalší traja. K tomu len dodávam, že 

v žarnovickom, žiarskom, ba ani zvo-

lenskom a banskobystrickom okrese 

nebolo dňa 4. 8. a ani 5. 8. viac naka-

zených osôb ako v našom okrese.

2. 8. v Rádiu Devín o 15.00 bola roz-

hlasová hra Exštiavničana Karola 

Horáka „Pánska choroba“. 3. 8. bolo vo 

viacerých médiách, že JUDr. Michal 

Truban, banskoštiavnický rodák, 

do júna 2020 predseda Špecializo-

vaného trestného súdu, bol jedným 

z troch uchádzačov na funkciu pred-

sedu tohto súdu. Výberová komisia 

ho však dala až na 3. miesto, takže 

nakoniec aj ministerka spravodlivos-

ti rozhodla v jeho neprospech. 4. 8.

v  RTVS na Jednotke bola obsiahla, 

oslavná reportáž o Nových Zámkoch, 

kde vraj ako jediní na Slovensku za-

čali so separovaním bioodpadu. 

Pravda je však taká, že toto separova-

nie už dlhodobo existuje aj v našom 

meste. Bolo by dobre v záujme repu-

tácie nášho mesta, aby si to kompe-

tentní patrične vybavili s RTVS. 4. 8. 

v  Rádiu Devín o  21.15 bola uvede-

ná rozhlasová hra K. Horáka „Preven-

tívna prehliadka“. 5. 8. v Rádiu Devín 

od 8.30 do 9.00 bola obsiahla repor-

táž o  22. ročníku Filmového festi-

valu „4živly“ v  B. Štiavnici, v  dňoch

6. – 9. 8. O festivale bolo vo viace-

rých médiách aj dňa 6. 8. 6. 8. v Rá-

diu Devín o 7.45 bola obsiahla repor-

táž, že do B. Štiavnice zavíta v rámci 

festivalu „4 živly“ aj „pozoruhodné pu-

tovné dividlo“ (upozorňujem, že ter-

mín dividlo je správny).

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

počas letnej turistickej sezóny 

v spolupráci so Slovenským 

Červeným krížom

Okresné riaditeľstvo Policajného zbo-

ru v  Žiari nad Hronom zrealizova-

lo v spolupráci so Slovenským Červe-

ným krížom v dňoch 07. 07. 2020 až 

10. 07. 2020 bezpečnostno-preven-

tívnu akciu v okresoch Žiar nad Hro-

nom, Žarnovica a  Banská Štiavnica. 

Akcia bola zameraná na preverenie 

úrovne vedomostí vodičov z poskyto-

vania prvej pomoci. Zároveň bola po-

čas uvedenej akcie vykonaná kontrola 

lekárničiek, ktoré sú povinnou výba-

vou motorových vozidiel. Vodiči boli 

preskúšaní z praktického overovania 

poskytovania prvej pomoci, zisťova-

nia vedomia u zranenej osoby, preve-

rovania základných životných funkcií, 

uvoľnenia dýchacích ciest, resuscitá-

cie a  zastavenia krvácania. Najväčší 

problém bol zaznamenaný so zabez-

pečením resuscitácie zranenej osoby 

a boli aj vodiči, ktorým chýbala lekár-

nička, pričom táto je povinnou výba-

vou motorového vozidla! Pokute sa 

nevyhli.

OR PZ v ZH

Bezpečnostno-
preventívna akcia 

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z dô-

vodu odstraňovania porúch na 

zariadeniach distribučnej sústavy 

prevádzkovateľa distribučnej sú-

stavy spoločnosti Stredosloven-

ská distribučná, a.s. Bez el. ener-

gie budú v B. Štiavnici:

– 20. 8. v čase od 8:00 – 16:00 na 

ul.: Vyhnianska.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy SSD, a.s.

Infocentrum 
mesta
Banská Štiavnica

Otvorené denne:

Po-Ne: 9:00 – 17:00

IC BŠ

Mestská 
knižnica
Otváracie hodiny:

Rubigall, Nám. sv. Trojice 3, 1. po-

sch. Letný režim (júl - august)

PO, UT, PI: 8:00 – 15:00

ST: 8.00 – 17:00

ŠT: nestránkový deň

Obedná prestávka: 11:30-12:00

Tel.: 045/6949658, e-mail: 

kniznica@banskastiavnica.sk

Haraburdy
alebo bazár (ne)potrebných 

vecí 2020

Je Vám ľúto vyhodiť vaše harabur-

dy z padláša? Doneste ich k nám!

Chcete kúpiť staré, ale dobré sú-

čiastky, riad, porcelán, nábytok, 

sklo, obrusy, kroje a všeličo iné ...? 

Tak Vás pozývame na tradičné po-

dujatie Slovenského banského mú-

zea Haraburdy alebo bazár (ne)po-

trebných vecí, ktoré sa uskutoční 

v  4  termínoch v  priestoroch Diel-

ničky v Kammerhofe.

Kde: Slovenské banské múzeum, 

Dielnička, Kammerhofská 2, Ban-

ská Štiavnica

Termíny: 19. – 22. august, 

26. – 29. august, 4. – 5. septem-

ber, 11. – 12. september 2020

Kedy: 10:00 – 16:00

Kontakt: Mgr. Anna Ďurico-

vá, 045/694 94 51, 694 94 36, 

enviro@muzeumbs.sk

Info: www.muzeumbs.sk

Petra Páchniková, SBM
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Prevádzkovanie pla-

várne je tento rok náročné nielen 

vzhľadom na pandémiu korona-

vírusu, ale aj na technický stav za-

riadenia. Počas nútenej odstávky 

v  jarných mesiacoch sme nemohli 

vykonať plánované opravy a rekon-

štrukcie, nakoľko vlastník objek-

tu, mesto Banská Štiavnica, pláno-

val investičnú akciu – rekonštrukciu 

stropu nad bazénom. Po odložení 

tejto investičnej akcie sme vykona-

li plánované práce a  pripravili pla-

váreň na prevádzku od 18. 8. 2020. 

Týmto skorším otvorením prevádz-

ky sme aspoň trochu chceli vyjsť 

v ústrety návštevníkom a nahradiť 

im výpadok v  jarných mesiacoch. 

O tom, či sa podarí prevádzku otvo-

riť 18. 8. a  za akých podmienok, 

však rozhodne aktuálna situácia 

pandémie a opatrenia Úradu verej-

ného zdravotníctva. Prevádzka by 

mala byť otvorená najdlhšie do 30. 

6. 2021.

2. Aké rekonštrukčné práce sa 

počas odstávky plavárne vyko-

nali?

Jedným z  opatrení na prekonanie 

koronakrízy bola aj úprava rozpoč-

tu mesta, ktoré muselo krátiť fi -

nančné prostriedky na opravy v pla-

várni. Podarilo sa nám vymeniť celý 

interiér suchej sauny. Opravili sme 

povrch bazénovej vane a na celú ba-

zénovú vaňu sme aplikovali nový 

náter. Samozrejme boli zabezpeče-

né všetky predpísané revízie.

3. Zmenili sa ceny a  služby 

v mestskej krytej plavárni od na-

sledujúcej sezóny?

Ceny sme nemenili, ostávajú ne-

zmenené. Otváracie hodiny sme 

taktiež nemenili.

Tak ako po iné roky, poskytujeme:

– plávanie v plaveckom bazéne pre 

širokú verejnosť, deti, mládež, dô-

chodcov a osoby so zdravotným po-

stihnutím

– prenájom plaveckého bazénu for-

mou objednávok pre školy, fi rmy, 

organizácie a súkromné osoby

– oddelenú aj zmiešanú suchú 

a  parnú saunu pre ženy a  mužov 

s odpočivárňou vrátane veľkokapa-

citnej vírivej vane.

Materské školy, základné a stredné 

školy môžu v rámci plaveckých vý-

cvikov využiť hromadný vstup na 

bazén aj saunu mimo otváracích 

hodín. Hromadné vstupy a výcviky 

je potrebné objednať a nahlásiť ve-

dúcej prevádzky minimálne 3 dni 

vopred.

Firmy a  organizácie si môžu pre 

svojich zamestnancov u  nás zakú-

piť permanentky alebo darčekové 

poukážky, prípadne zorganizovať 

športový deň, a to všetko za veľmi 

výhodných podmienok. Pre hotely, 

penzióny či ubytovne poskytujeme 

výhodné zmluvy o spolupráci a pro-

pagácii. V prípade záujmu nás môžu 

zákazníci kedykoľvek kontaktovať.

Okrem služieb, ktoré poskytuje By-

tová správa, s. r. o., môžu naši náv-

števníci využiť aj služby masérky 

a  služby fi tnescentra. Tieto služby 

im poskytnú živnostníci, ktorí majú 

u nás prenajaté priestory.

Upozorňujem všetkých na skutoč-

nosť, že rozsah a  podmienky po-

skytovaných služieb môžu byť zme-

nené na základe opatrení Úradu 

verejného zdravotníctva a krízové-

ho štábu mesta Banská Štiavnica.

Za aktuálne informácie poďakoval

Michal Kríž

NOVINKY

�1.str.

Na rozdiel od minu-

lých sezón, kde prevládali hlavne 

víkendové pobyty, zaznamenáva-

me podstatný nárast dlhodobej-

ších pobytov (4 – 5 dní). Subjek-

tívny pocit z  návštevnosti mesta 

je, že mesto je plné, akurát niekto-

ré prevádzky navštívi menej ľudí. 

Tajchy sú plne obsadené. Najviac 

návštevníkov prichádza cez ví-

kend, ale veľmi silné sú aj pondel-

ky a  zaujímavosťou je, že štvrtky 

prekonávajú piatky.

OOCR Región Štiavnica malo veľ-

mi úspešnú virtuálnu reklamu „Tú-

žia ísť na letnú dovolenku do Regiónu 

Štiavnica“ s  cudzincami z  rôznych 

častí sveta, čo sa tiež určite podpi-

suje na návštevnosti mesta.

Ján Sedilek, Peter Chytil, 

IC Banská Štiavnica

�1.str.

Plaváreň bude otvorená skôr

Informačné centrum 
počas letnej turistickej sezóny

Pod týmto názvom Nadácia 

Volkswagen Slovakia zverej-

nila výzvu na podávania 

grantového projektu pre 

deti s poruchou autistického 

spektra s cieľom podporiť 

výchovno-vzdelávací proces 

a ich integráciu. 

S veľkou radosťou sme si na zozna-

me schválených projektov našli aj 

ten náš pod názvom Spolu to zvlád-

neme v sume 3 475eur.

Autizmus je porucha vývinu, ktorá 

preniká celou osobnosťou človeka. 

Je to stav, ktorý je charakterizova-

ný špecifi ckými príznakmi v oblas-

ti sociálnych vzťahov, hry, záujmov 

a  predstavivosti. Tieto deti potre-

bujú špeciálny typ starostlivosti 

a vzdelávania, vďaka ktorej

sú schopní pochopiť a  prispôsobiť 

sa do určitej miery „nášmu svetu“.

Naša škola vzdeláva tieto deti od r. 

2016 a  prostredníctvom projektu 

budeme môcť zakúpiť senzorické 

pomôcky na rozvoj zmyslov, moto-

riky, vizuálnosenzorickej stimulá-

cie a  komunikácie, muzikoterapie. 

Veľkou pomocou pre naše deti bude 

špeciálna bezdotyková programo-

vateľná drevená klávesnica k  počí-

taču, ktorá je určená aj pre ľudí s te-

lesným, mentálnym a  zrakovým 

postihnutím.

Kosecová Jarmila, ŠZŠ

Budúcnosť aj s autizmom

Oznam
Mesto Banská Štiavnica ako obsta-

rávateľ „Územného plánu zóny – Pa-

miatková rezervácia, časť historické jad-

ro, Banská Štiavnica“ podľa §18 ods. 4 

zákona č. 50/1976 Zb. v znení ne-

skorších predpisov (ďalej stavebný 

zákon) oznamuje v  súlade s  usta-

novením §23 stavebného zákona 

dotknutým orgánom štátnej sprá-

vy, právnickým a fyzickým osobám, 

ktorých vlastnícke práva sú rieše-

ním územného plánu zóny dotknu-

té a vlastníkom verejného dopravné-

ho a technického vybavenia územia 

prerokovanie „Návrhu Územného 

plánu zóny – Pamiatková rezervá-

cia, časť historické jadro, Banská 

Štiavnica“ v termíne od 16. 7. do 

31. 8. 2020.

Návrh územného plánu zóny je 

uložený na Mestskom úrade, od-

delenie výstavby v  Banskej Štiav-

nici v  stránkové dni a  tiež s  ná-

vrhom sa môžete oboznámiť 

na internetovej stránke mesta 

www.banskastiavnica.sk/obcan

/uradnatabula/

Pripomienky a  námietky k  ná-

vrhu územného plánu zóny je po-

trebné doručiť v písomnej podobe 

na adresu Mestský úrad v Banskej 

Štiavnici, Radničné nám. č. 1, 969 

01 Banská Štiavnica, v  lehote do 

31. 8. 2020. Na pripomienky poda-

né po tomto termíne sa nebude pri-

hliadať. Vyhodnotené budú iba tie 

pripomienky, ktoré budú súvisieť 

s predloženým návrhom.

Verejné prerokovanie návrhu 

Územného plánu zóny s  odbor-

ným výkladom spracovateľa sa 

uskutoční dňa 21. 8. 2020 o 14.30 

hod. v zasadačke Mestského úradu, 

Radničné nám. 1, Banská Štiavnica.

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

TOP 10
Kina Akademik

Najnavštevovanejšie fi lmy za po-

sledné 3 mesiace:

1. Meky

2. 3 Bobule

3. Scoob!

4. Ako byť dobrou ženou

5. Takmer dokonalé tajomstvá

6. Minna a továreň na sny

7. Zabudnutý princ

8. Rebelky

9. V sieti

10. Minifestival európskeho fi l-

mu: Všetci to vedia

OKŠaMK
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31. 7. 2020 som poslal písomný 

apel ministrovi životného 

prostredia Jánovi Budajovi, 

v súvislosti s jeho nadchádza-

júcim rozhodnutím o budúcom 

riaditeľovi Slovenského 

banského múzea.

Pevne verím, že v  tomto, resp. po-

dobnom duchu budú reagovať k mi-

nistrovi ŽP aj ďalší, ktorým záleží na 

ďalšom osude nášho múzea, nao-

zajstnom klenote nielen B. Štiavnice, 

Slovenska, ale aj Európy.

Vážený pán minister,

dňa 26. 6. 2020 na tlačovej konfe-

rencii, ktorá bola vysielaná na TA3, 

ste okrem iného povedali, že vyhlá-

site výberové konanie na nového ria-

diteľa Slovenského banského múzea 

v Banskej Štiavnici (ďalej len SBM), 

po doterajšom  riaditeľovi  múzea 

PhDr. Jozefovi Labudovi, CSc., kto-

rý odíde do dôchodku. V tejto súvis-

losti si dovoľujem obrátiť sa na Vás 

s  nasledujúcou žiadosťou. Hoci už 

v múzeu nepracujem, pozorne sledu-

jem a vnímam všetko, čo sa v múzeu 

deje, nehovoriac už o tom, že som sú-

stavne zainteresovaný do viacerých 

aktivít múzea. Bol som riaditeľom 

múzea v rokoch 1965 – 1978 a ešte 

v  rokoch 1998 – 2001 a  už počas 

môjho prvého pôsobenia vo funk-

cii riaditeľa, sa SBM stalo bezkonku-

renčne najvýznamnejším banským 

múzeom v Európe. Podrobne som to 

rozviedol v mojom stanovisku zo dňa 

22. 6. 2020 ku zamýšľaným zmenám 

v  Galérii Jozefa Kollára, ktoré som 

poslal na vedomie aj prezidentke SR, 

premiérovi a  ministerke kultúry, čo 

som kvôli väčšej účinnosti aj media-

lizoval. V prípade výberu a následne 

menovania riaditeľa alebo riaditeľky 

SBM ide o  ďaleko vážnejšiu a  dôle-

žitejšiu vec. SBM je jediná a súčasne 

jedinečná celoslovenská inštitúcia, 

ktorá si svoje jedinečné postavenie 

stále zachováva medzi banskými mú-

zeami v Európe. Bolo to z  toho dô-

vodu, že všetci doterajší riaditelia 

múzea po mojom odchode zo SBM 

v roku 1978, boli predtým dlhoroční 

vynikajúci pracovníci SBM – Ing. Mi-

lan Hock, CSc, Ing. Ivan Herčko, CSc., 

a  od roku 2001 až do súčasnosti 

PhDr. Jozef Labuda, CSc. Neviem si 

predstaviť, či by niekto, kto by nepo-

chádzal zo SBM, vedel kontinuitne 

nadviazať nielen na prácu všetkých 

doterajších riaditeľov, ale aj množ-

stva vedúcich, odborných ako aj ďal-

ších pracovníkov SBM, ktorí tu pod 

ich vedením pracovali v minulých de-

saťročiach až do súčasnosti.

SBM nemá obdobu na Slovensku, čo 

sa týka obsahu svojej činnosti, ale aj 

profi lácie svojich expozícií. Je to ge-

ologicko-mineralogicko ložisková ce-

loslovenská expozícia, celoslovenská 

expozícia histórie baníctva, úprav-

níctva a  hutníctva v  Kammerhofe, 

Banské múzeum v prírode, pozostá-

vajúce z podzemnej a povrchovej čas-

ti, expozične sprístupnená jedinečná 

dedičná štôlňa Glanzenberg zo 16. 

st., celoslovenská expozícia uhoľné-

ho  baníctva na Slovensku v  Hand-

lovej, celoslovenská umelecko-his-

torická expozícia v  Starom zámku, 

architektonickom klenote nielen 

mesta, ale aj Slovenska z  13. – 18. 

stor. – jediná svojho druhu, celoslo-

venská expozícia protitureckých bo-

jov na Slovensku v  Novom zámku, 

ďalšom klenote z r. 1564 – 1571, ako 

aj Galéria J. Kollára, kde sa nachá-

dzajú aj neskorogotické skvosty eu-

rópskeho významu – sochy sv . Bar-

bory a  sv. Kataríny zo začiatku 16. 

stor. Múzeum taktiež spravuje naj-

vzácnejšie architektonické stavby. To 

všetko sa nedá naučiť a zžiť sa s tým-

to všetkým nikde inde, len v SBM.

V  tejto súvislosti si Vás dovoľujem 

požiadať, aby dôležitým a  nepre-

hliadnuteľným kritériom pre meno-

vanie nového riaditeľa alebo riadi-

teľky SBM, okrem vysokoškolského 

vzdelania (banské inžinierstvo, ale-

bo história) bola absolútna znalosť 

celej problematiky, obsahu činnos-

ti, súčasnej profi lácie, ale aj ďalšej ví-

zie SBM, avšak z aspektu, významu 

SBM a B. Štiavnice zvlášť.

V úcte

PhDr. RNDr. Ján Novák, CSc.

K ďalšiemu osudu múzea 
– klenotu mesta i Slovenska

Výživa v starobe

Význam výživy pre zdravie je zná-

my od nepamäti. Už Hippokrates 

hlásal, že: „Tvoja strava nech je tvojím 

liekom.“ Nesprávnym životným štý-

lom je spôsobených až 60% ochore-

ní v dospelosti, ktorých korene sia-

hajú do detstva. Platí pravidlo, že 

vždy je čas začať a nikdy nie je ne-

skoro. Prijímaná potrava ovplyvňu-

je psychické funkcie, vznik obezi-

ty, metabolických ochorení, rozvoj 

ochorení srdcovo-cievneho a  imu-

nitného systému a  nádorových 

ochorení. Správna výživa je taká, 

ktorá zohľadňuje potrebu pre jed-

notlivé vekové kategórie. Svoje pra-

vidlá má aj v starobe.

Medzi vhodné potraviny patria 

najmä obilniny, ovocie, zelenina, 

mliečne výrobky, strukoviny. Od-

porúča sa obmedziť 

konzumáciu mäsa 

(stačí 2-krát týž-

denne) a, naopak, 

uprednostniť mäso 

z  hydiny, rýb, chu-

dé bravčové a  hovä-

dzie. Pri príprave je-

dál používať dusenie 

alebo varenie, obmedziť vypráža-

nie. Starší ľudia by mali jesť men-

šie dávky, ale častejšie (5 až 6-krát 

denne). Každý deň by mali zjesť ne-

jaký mliečny výrobok (jogurt, kys-

lé mlieko, tvaroh, nízkotučné syry). 

Večera má byť čo najľahšia (múčne 

jedlá, zemiaky, cestoviny). Neveče-

rať po 19.  hodine. Treba vynechať 

jedlá škodiace zdraviu, zaťažujúce 

žalúdok a  tráviacu sústavu, mast-

né, sladké a príliš slané či korenis-

té. Obmedziť alebo úplne vynechať 

údeniny, tučné syry, ťažké omáčky, 

mastné mäsá. Napriek oslabenému 

pocitu smädu je potrebné prijímať 

dostatok tekutín (vo forme nápo-

jov, napr. bylinkových čajov, mine-

rálok, ako aj polievok).

(Zdroj: Regionálny úrad verejné-

ho zdravotníctva so sídlom v Koši-

ciach.)

V týchto dňoch Územný spolok SČK 

v  Banskej Štiavnici poskytol všet-

kým svojim klientom balíčky pomo-

ci s ovocím na podporu ich zdravia. 

Balíčky boli adresované seniorom 

pri rozvoze obedov priamo do ich 

domácností, ako i klientom DSS. Za 

poskytnutie tejto pomoci ďakujeme 

obchodnému reťazcu Kaufl and.

Zároveň Vás chceme informovať, 

že v  prípade záujmu o  dovoz obe-

dov pre starobných a  invalidných 

dôchodcov stačí zavolať na t.č.: 

0903 558 945 alebo 0 45 692 15 40. 

Cena obeda je 3,50€.

kolektív ÚzS SČK

Banská Štiavnica

Záhradkárske 
okienko
Druhy výhonkov a  tvary stro-

mov.

1 = Dlhé výhony: majú dĺžku až tri 

metre a v prípade väčšiny ovocných 

druhov nemajú žiadne kvetné púči-

ky. Hovorí sa, že strom rastie do dre-

va, dlhé letorasty sa nazývajú vlky. 

Dlhé výhony vznikajú na mladých, 

silno rastúcich stromoch a kríkoch, 

ale predovšetkým na silno pozrezá-

vaných starých stromoch.

2 = Krátke výhonky: vytvárajú sa 

na dlhých výhonkoch. Na viace-

rých ovocných druhoch majú kve-

ty a plody, preto sa označujú aj ako 

rodivé drevo: dlhý rodivý (a, 10 – 

30cm), krátky rodivý výhonok (b, 

menej ako 10cm), rodivý výhonok, 

čiže zhrubnutý výhonok, na ktorom 

dozrel v predchádzajúcom roku plod 

(c, 1 – 2cm). Krátky rodivý obrast 

(d) pozostáva z rozkonárených krát-

kych rodivých výhonkov, rodivého 

dreva alebo kytičkovitého rodivého 

dreva (kytičkovitých výhonkov, e).

Michaela Mojžišová

Stravovanie v starobe má svoje špecifi ká

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.
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kam v BŠ 
a okolí ?

14. – 16. 8. Zvuk for Štiavni-

ca, hudobný festival, Radnič-

né námestie B. Štiavnca, info: 

zvukforstiavnica.sk 

14. 8. Vernisáž: Toto! je kabi-

net ilustrácie XII, Matúš Maťátko 

v Galérii J. Kollára, Nám. sv. Tro-

jice, 17:00

14. 8. Koncert: Hex, Amfi teáter 

pod Novým zámkom, 19:30

14. 8. Šmintorínska púť, pred 

kaplnkou pri Šmintorín štôlni na 

Hornej Resle v B. Štiavnici, 15:00

14. /15. 8. Nočná vyhliadko-

vá jazda, Štiavnická Anča, info: 

zahoramizadolami.sk, Ruin bar, 

Námestie sv. Trojice 5, B. Štiavni-

ca, 22:00

15. /20. 8. Koncerty pri Počúvad-

lianskom jazere, rôzne kapely. Te-

rasa u Blaškov, Počúvadlianske ja-

zero, 19:00

15. /17. 8. Farebné workshopy, 

viac na: www.sfarbami.sk, Radnič-

né námestie 10, 9:00/13:00

15. 8 Banícky Expres, zážitková 

jazda vlakom Zvolen – B. Štiavni-

ca – Kremnica, predaj online.

15. 8. Hokejový turnaj, 2. ročník 

memoriálu O. Bindera, ihrisko na 

Štefultove, 8:00

15. 8. Desmod, Amfi teáter pod 

Novým zámkom, 19:30

15. 8. MasterGrill s  Vojtom 

Artzom a Robom Hudákom, Sala-

mandra Resort 11:00

15. 8. Rabbit Slow v  Eleuzíne, 

19:00

16. 8. Osmidiv, charitatívny hu-

dobný festival na Amfi teátri pod 

Novým zámkom, 14:00

19. 8. Beseda: Jean Paul Sartre, 

KC Eleuzína, H. ružová 1 B. Štiav-

nica, 18:30

19. 8. Židovská Štiavnica, spre-

vádzanie, Radničné námestie, B. 

Štiavnica, od 09:00 – 11:00, pre-

daj iba online

19. 8. Geobádateľňa pre všetkých, 

SBM, Berggericht – mineralogic-

ká expozícia, Námestie sv. Troji-

ce 6, 13:00

20. 8. Bod K.: Háčkujeme s Peťou, 

Bratská 9, 18:00

20. 8. Katarína Knechtová, Amfi -

teáter pod Novým zámkom, 19:30

20. 8. Treetop, KC Eleuzína, H. 

Ružová 1, B. Štiavnica, 20:00

19. – 22. 8. Haraburdy alebo ba-

zár (ne)potrebných vecí, Kam-

merhofská 2, B. Štiavnica

Región Banská Štiavnica

Pietne podujatie, venované 

pamätnému dňu Slovenskej 

republiky – „Deň obetí 

banských nešťastí“, sa začalo 

pred štôlňou Glanzenberg 

v pondelok odpoludnia 10. 8. 

2020. 

Podujatie uvádzal Ing. Milan Durbák, 

tajomník baníckeho spolku a zúčast-

nili sa ho aj Mgr. Nadežda Babiako-

vá, primátorka mesta, viceprimátor 

Ing. Marián Zimmermann, prednost-

ka MsÚ Ing. Ivana Ondrejmišková, 

Michal Martinka, kaplán rímskoka-

tolíckej farnosti, Ing. Richard Kaňa, 

predseda baníckeho spolku,  členovia 

spevokolu Štiavničan a niekoľko ďal-

ších osôb. Po baníckej hymne „Zdar 

Boh hore!“, nasledovala báseň „Klopač-

ka“, ktorú predniesla Mgr. Mária Pet-

rová. S príhovorom vystúpil predseda 

baníckeho spolku. Po clivej baníckej 

piesni „Handlovské mamičky“ pietny 

príhovor predniesla primátorka náš-

ho mesta:

„Vážení členovia Banskoštiavnic-

ko-hodrušského baníckeho spolku, vážení 

spoluobčania, vážení prítomní!

Stretli sme sa dnes, aby sme si spoločne 

v  historickom baníckom meste Banská 

Štiavnica pripomenuli 10. august – pa-

mätný Deň obetí banských nešťastí Slo-

venskej republiky.

Tento pamätný deň pripomína najväč-

šiu banskú tragédiu v dejinách slovenské-

ho baníctva, ktorá sa udiala 10. augusta 

2009 v bani Handlová, kde vyhaslo 20 ba-

níckych životov – deväť baníkov a 11 ban-

ských záchranárov. Pamätný deň si pripo-

míname po jedenástykrát ako Deň bielych 

ruží.

Stretli sme sa, aby sme spoločne vzda-

li hold všetkým obetiam banských nešťas-

tí, aby sme položili kyticu bielych ruží ako 

spomienku na všetkých baníkov, ktorí pri 

výkone svojho povolania prišli o svoje ži-

voty, ako prejav spolupatričnosti a úcty zo-

snulým baníkom, ktorých život si vzali slo-

venské bane, na úctu ich večnej pamiatky.

V rámci tohto spomienkového dňa sa ko-

najú pietne akcie v celej krajine, preto za-

stavme sa na chvíľku a  venujme svoje 

myšlienky ľuďom, ktorí pri dobývaní ne-

rastných surovín potrebných pre náš plno-

hodnotný život zaplatili tú najvyššiu daň, 

svoj život.

Nech naša kytica bielych ruží symbolizuje 

tento pamätný deň, biela ako symbol ne-

vinnosti a zelené lístky ako symbol náde-

je, aby sa takéto tragédie už nikdy neopa-

kovali.

Skloňme svoje hlavy v  pokore a  majme 

v trvalej úcte ľudí, ktorých si bane vybrali 

ako svoje obete. Zdar Boh baníci! Zdar Boh 

baníckym obetiam!“

Na záver sa účastníkom prihovo-

ril pán kaplán, ktorý požehnal ba-

níkom a  zaželal im veľa baníckeho 

šťastia. Symbolickou minútou ticha, 

iba za zvuku baníckej klopačky, zú-

častnení vzdali poctu všetkým obe-

tiam banských nešťastí na Slovensku 

a  osobitne obetiam zo  štiavnických, 

hodrušských, belianskych a vyhnian-

skych baní. Nasledovala ďalšia pieseň 

„Baníkova ruža“. Po jej odznení nasle-

dovali akty vzdania úcty, zástupco-

via baníckeho spolku zavesili pamät-

ný venček na kríž a pani primátorka 

s pánom kaplánom a viceprimátorom 

položili pod kríž kyticu bielych ruží. 

Podujatie bolo ukončené baníckou 

hymnou „Banícky stav“, po ktorej 

odzneli tri čestné rany banského od-

strelu. Za dôstojnú prípravu a priebeh 

podujatia patrí poďakovanie Bansko-

štiavnicko-hodrušskému baníckemu 

spolku, mestu Banská Štiavnica, pánu 

kaplánovi a spevokolu Štiavničan. Po 

skončení podujatia nasledovalo ob-

čerstvenie, podané účastníkom v Ba-

níckej krčme pri štôlni Glanzenberg. 

Zdar Boh!

Michal Kríž

Deň obetí banských nešťastí 
na Slovensku

Príhovor primátorky mesta  foto Lubo Lužina

Vzdanie úcty položením kytíc pod kríž  foto Lubo Lužina 
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Oznam
Obecné zastupiteľstvo obce Ban-

ská Belá uznesením č. 6/2020 zo 

dňa 16. júla 2020 vyhlásilo deň 

konania voľby hlavného kontroló-

ra obce Banská Belá a určenie po-

žiadaviek a  náležitosti prihlášky. 

V  zmysle §18a ods. 2 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov deň 

konania voľby hlavného kontro-

lóra obce Banská Belá na 10. sep-

tember 2020 o 18:00 hod v za-

sadačke OcÚ. Určuje: Požiadavky 

na výkon funkcie hlavného kon-

trolóra obce Banská Belá – viac na 

www.banskabela.sk

Branislav Babirád – starosta 

Banská Belá

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

Poďakovanie

Slovenský Červený kríž v Banskej 

Štiavnici ďakuje rodine Kvakovej 

za darovanie polohovacej postele, 

ktorá bude slúžiť ako didaktická 

pomôcka pre účastníkov opatro-

vateľského kurzu, ktorý aj vďaka 

ich podpore môžeme otvoriť v na-

šich priestoroch na ulici Bratská 9, 

Banská Štiavnica.

SČK Banská Štiavnica

V júni vydala významná 

banskoštiavnická poetka 

Mgr. Mária Petrová slovno 

– obrazovú publikáciu pod 

názvom „A diamant v hrude 

nezhnije“ venovanú pamiatke 

Andreja Sládkoviča, študenta 

banskoštiavnického Evanjelic-

kého lýcea a jeho študentskej 

láske Maríne. 

Publikácia vyšla v roku 200. výro-

čia narodenia A. Sládkoviča. Au-

torka okrem svojich textov použi-

la aj úryvky z diela A. Sládkoviča, 

ako aj úryvky z  diel významných 

slovenských spisovateľov k Andre-

jovi Sládkovičovi a Maríne: Cyrila 

Krausa, Alexandra Matušku, Ľu-

dovíta Grossmanna, Milana Rú-

fusa, Jána Kalinčiaka, Jaroslava 

Rezníka a  Marienky Kupčokovej. 

Autorom fotografi í je Ing. Ľubo-

mír Lužina, ktorý už dlhodobo je 

autorom fotografi í, ktoré vydáva 

M. Petrová. Publikáciu si môžete 

zakúpiť v predajni u p. Drbohlavo-

vej, Trotuart a u Troch zvieratiek.

V  júli vyšla pozoruhodná pub-

likácia pod názvom „Putovanie 

Sándora Petöfi ho“. Je to preklad 

Mgr. Márie Petrovej z  publikácie 

Sándora Petöfi ho „Cestopisné po-

známky a Listy z Ciest“ z maďarčiny. 

Petöfi  tak isto ako aj Andrej Slád-

kovič bol študentom banskoštiav-

nického Evanjelického lýcea. Jeho 

pôvodné meno bolo slovenské Ale-

xander Petrovič. Petöfi ho cesto-

pisné poznámky a  listy z  ciest sú 

z r. 1845 – 1847. Okrem tejto pod-

statnej časti publikácie jej obsah 

ešte tvorí úvod od Miroslava Bie-

lika pod názvom „Na cestu cestopi-

su“, „Doslov“ od Agáty Steinerto-

vej „Kalendárium k  cestám Sándora 

Petöfi ho na území Slovenska v r. 1845 

a  1847 s  komentárom a  „Sándor 

Petöfi “ – základné autobiografi c-

ké údaje o ňom. Samostatnú časť 

publikácie tvorí obrazová príloha 

venovaná S. Petöfi mu. Bohužiaľ, 

zatiaľ nemôžeme prípadným záu-

jemcom oznámiť, že publikáciu si 

môžu zakúpiť aj v B. Štiavnici. Keď 

sa tak stane, určite to Vašim čitate-

ľom oznámime.

Vzácna naša Marika!

Využívam túto príležitosť, aby som 

ti poprial, vzácna naša Marika, nie-

len v  mojom mene, ale aj v  mene 

mnohých štiavnických, slovenských 

i zahraničných čitateľov tvojho die-

la, do budúcnosti čo najviac tvori-

vých inšpirácii. Názov tvojej pub-

likácie si si prepožičala z tvorby A. 

Sládkoviča „A  diamant v  hrude nez-

hnije“. Aby som to parafrázoval na 

teba, chcem ťa ubezpečiť, že nao-

zajstným diamantom sú aj všetky 

tvoje publikácie, ktoré určite budú 

zapísané dlho – predlho a určite aj 

natrvalo v mysliach a srdciach všet-

kých tvojich čitateľov.

Ján Novák

Mgr. Mária Petrová zažiarila 
dvojnásobne

Slovenské banské múzeum – 

Galéria Jozefa Kollára a Toto! 

je galéria srdečne pozývajú 

na vernisáž výstavy Toto! je 

kabinet ilustrácie XII. – Matúš 

Maťátko, ktorá sa uskutoční 

14. augusta 2020 o 17:00 hod., 

Nám. sv. Trojice 8, Banská 

Štiavnica.

Viete, čo to je? Taká chuligánska ilu-

strácia. Otvoríte knihu, začnete si 

čítať a on – Matúš Maťátko – vám 

do nej, pomedzi príbeh, hodí obrá-

zok. Hodí, rozumiete? Ako kameň 

do okna, ako delobuch pod nohy. 

Monotónnosť čierno-bielych strán 

pretne transparentnou farebnos-

ťou. Vyruší vás. Nedá sa úplne vy-

svetliť čo, ako, čím to robí. Možno 

je to extra hrúbkou čiary, možno 

jej tvarom, rozmachom ruky. Alebo 

takmer nehybnou, zmrazenou šty-

lizáciou? Preč od múdrych slov, po-

vedzme to zrozumiteľne: kreslí tak, 

že vytvára taký komiksový  „whaaa-

am“ efekt.

V  skutočnosti to ale nie je prostá 

kresba ako v komikse. Aby mala tú 

správnu intenzitu, aby nebola plo-

chá, musí ju destilovať, oškriabať 

z nej nánosy ornamentov, vyrovnať 

linky tam, kde sa mu začali skrúcať. 

A tak strieda staré techniky v pod-

klade – ceruzu, fi xku, pero tam, kde 

(aby to nejako vyzeralo) potrebuje 

silu v ruke, s tými novými vo fi na-

lizácii, kde mu stačí (ha!) vymyslieť 

vzorec a ono sa to (na tablete) sfar-

bí. Prekladá ich cez seba, vrství až 

dovtedy, kým nesplynú.

Neťahá ilustráciu hore do akej-

si sladkastej vznešenosti, už vôbec 

nemá ambíciu, aby v nej deti hľada-

li posolstvo. Bez zábran robí z kni-

hy a z príbehu skratku. Pokojne pri-

zná zdroje inšpirácií v  mobilných 

aplikáciách, v umení z ulíc. Aj keď... 

skôr než tvar ho inšpiruje dynami-

ka, to zrýchlenie myslenia, skratka, 

kondenzácia odkazu. Ale aby sme 

si to nevysvetlili tak, že je to lacné 

a rýchle kreslenie. To ani v päte. Na-

opak. Matúš Maťátko premyslene 

posúva hranice. Ako hovorí: „… vyt-

váram si svoj paralelný príbeh.“.

Kontakt: galeria@muzeumbs.sk, 

maria.rojko@gmail.com, 

www.muzeumbs.sk,

www.totojegaleria.sk 

Výstavu z verejných zdrojov podpo-

ril Fond na podporu umenia.

Toto! je galéria

Pozvánka na vernisáž výstavy
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Spomienka

Dni plynú ako 

tichej rieky 

prúd, bolesť 

v srdci sa nedá 

zabudnúť... Dňa 10. 8. uply-

nulo 5 rokov, čo nás navždy 

opustil náš milovaný manžel, 

otec, starý a prastarý otec Jo-

zef Kopál. Kto ste ho poznali 

a mali radi, venujte mu spolu 

s nami tichú spomienku. 

Smútiaca rodina 

Spomienka

Dňa 18. au-

gusta uplynú 

2 roky, čo nás 

navždy opustil 

náš milovaný syn, brat, švagor 

a strýko Ján Murár. Tí, ktorí 

ste ho poznali a mali radi, ve-

nujte nám spolu s nami tichú 

spomienku. S láskou spomína 

mama, brat, sestra, neter 

Leilinka a synovec Števko

Spomienka

Dňa 11. 8. 

2020 by sa 

naša mamka 

Mária Vančo-

vá bola doži-

la 67 rokov, a preto si aj touto 

spomienkou chceme s  láskou 

a v modlitbách pripomenúť, že 

navždy zostáva v našom srdci.

Smútiaca rodina 

Spomienka

Láska nezomie-

ra, ľudia áno, 

nechajte ma ísť, 

najviac mi do-

kážete lásku, keď ma necháte 

vo svojich srdciach, mysliach 

a  dobrých skutkoch… Dňa 

29. júla sme si pripomenuli 

4 roky, čo nás navždy opusti-

la naša milovaná Eva Blahú-

tová. Tí, ktorí ste ju poznali, 

venujte jej spolu s nami tichú 

spomienku. 

Spomína celá 

smútiaca rodina

oznamy, 
spomienky

Pekná spomienka mi zostáva.

Je taká chvíľa.

Skončí sa život,

začne spomienka.

Vytryskne zo srdca ako 

utajený prameň

a rozlieva sa do dní.

Kolobeh života je neúprosný. Nie-

ktorí ľudia odchádzajú nečakane 

a bez rozlúčky. Tak to bol aj v prípa-

de Mgr. Ladislava Labudu. Zomrel 

náhle vo veku 60 rokov. Človek od-

chádza, no spomienky ostávajú. Lac-

ko, ako sme ho volali, bol šikovným 

a schopným. Bol, ako sa hovorí, do 

koča aj do voza. Ako učiteľ a riaditeľ 

Základnej školy vo Svätom Antone 

pracoval 20 rokov. Pre školu urobil 

veľa nielen zabezpečovaním fi nancií 

na opravu budovy či pre pedagogický 

kolektív, ale aj vlastnou prácou. Počas 

prázdnin maľoval triedy, opravoval 

hygienické zariadenia. Keďže mater-

ská škola bola elokované pracovisko, 

vždy som sa mohla na neho obrátiť. 

Zabezpečil, čo bolo treba aj opravil. 

Bol ústretový, nezvyšoval hlas a naša 

spolupráca bola vždy bez problémov. 

Vedel sa aj zasmiať a posedieť si s ko-

lektívom učiteľov, upratovačiek a ku-

chárok pri rôznych príležitostiach 

mimo pracoviska. Bol to človek, kto-

rý mal aj chyby, ale ja na neho budem 

spomínať s úctou. Bol to nielen šéf, 

ale aj dobrý priateľ. Som rada, že som 

ho mohla poznať a  pracovať s  ním. 

Nezabudnem!

Anna Rihová

Spomienka

4. 8. 1950 - to je dátum, kedy 

sa narodil dnes sedemde-

siatnik Miroslav Kyjovský. 

Štiavničan, ktorého poznajú 

všetky generácie Štiavni-

čanov. 

Deti ako nezabudnuteľného päťde-

siatdvanásobného Mikuláša, dospelí 

ako športového komentátora či mo-

derátora rôznych spoločenských, po-

litických a kultúrnych podujatí. Mne 

sa jeho meno spája so spomienkami 

na sedemdesiate roky, kedy pracoval 

v  Plete ako riaditeľ Závodného klu-

bu ROH. Tu vznikla hudobná skupina 

Bieli anjeli, v ktorej hrali Timon Tur-

čan, Ján Bonk, Ľubo Štrenger, Miro 

Rákay a kapelník Jozef Košš. Bieli an-

jeli vyvolávajú spomienky mnohých 

vtedajších študentov, ktorí sa po ná-

vrate z  domovov v  nedeľu popolud-

ní tešili na čaje o piatej v kultúrnom 

dome Plety. Boli to popoludnia, kde 

sa konali rôzne zábavné kvízy, po kto-

rých nasledovala ta-

nečná zábava. Bieli 

anjeli hrávali na pod-

nikových spoločen-

ských podujatiach, 

na svadbách a taneč-

ných zábavách. Vy-

stupovali aj na verej-

nosti, na koncert na 

nádvorí SPŠ baníc-

kej, kde predali 1200 

vstupeniek. Organi-

zátorom týchto kul-

túrno-zábavných 

akcií bol oslávenec. 

V tom čase sa v Stre-

doslovenskom kraji konali súťaže 

amatérskych spevákov a  hudobných 

skupín Bystrické zvony, Detvianska 

ruža, ktorej sa zúčastnil spevák sku-

piny Bieli anjeli. V roku 1974 kultúr-

ne a spoločenské stredisko na podnet 

ZK ROH Pleta zorganizovalo podob-

nú amatérsku spevácku súťaž pod ná-

zvom Štiavnický kahanec. Bieli anje-

li a spevák Miro Rákay súťaž vyhrali. 

Názvy kapely aj jej členovia sa obmie-

ňali. Všetci sa veľkou mierou podieľali 

na spríjemnení života študentov, kto-

rých bolo v tom čase v Štiavnici veľmi 

veľa. Veľkú zásluhu na tom má Mirko 

Kyjovský, s ktorým sme si spoločne na 

tie krásne mladé časy zaspomínali.

Oľga Rákayová

Životné jubileum

INZERCIA
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Berggericht, 1. 7. – 20. 9. 2020 

V  roku 2020 si Slovenské banské 

múzeum pripomína 120. výročie 

založenia Mestského múzea, prvé-

ho múzea v Banskej Štiavnici, kto-

ré bolo založené z  iniciatívy meš-

ťanostu Alexandra Goldrunnera. 

Mestské múzeum bolo slávnostne 

otvorené 1. 7. 1900 v  priestoroch 

Starého zámku. Rozvoj múzea na-

stal až v roku 1921, keď miesto ar-

chivára a  kustóda obsadil profesor 

Vojtech Baker. Počas jeho pôsobe-

nia vzrástol zbierkový fond, rozší-

rili sa expozičné priestory. V  roku 

1927 bolo v Banskej Štiavnici zalo-

žené Štátne banské múzeum Dio-

nýza Štúra so sídlom v Berggerich-

te. Obidve múzeá boli v roku 1964 

zlúčené a vzniklo Banské múzeum, 

ktoré bolo v  roku 1967 premeno-

vané na Slovenské banské múze-

um. Múzeum sa zameriava na do-

kumentáciu geológie, baníctva, 

vývoja banských miest a  banícke-

ho školstva na Slovensku, spolo-

čenskú a umeleckú históriu Banskej 

Štiavnice ako významnej lokality 

svetového kultúrneho a  prírodné-

ho dedičstva UNESCO. Vo svojom 

zbierkovom fonde múzeum evidu-

je vyše 100.000 zbierkových pred-

metov z  rôznych vedných odborov 

a  každoročne pribúdajú nové akvi-

zície, získané formou kúpy, darom, 

vlastným zberom a výskumom. Po-

čas rokov 2010 – 2019 boli do mú-

zea získané viaceré cenné zbierkové 

predmety, ktoré sú prezentované na 

výstave. Z najnovších akvizícii mú-

zea, ktorá je súčasťou výstavy Ecce 

terra ... (Hľa krajina ...) a je nainšta-

lovaná v poslednej výstavnej miest-

nosti v Berggerichte (Nám. sv. Tro-

jice 6) a bude trvať do 20. 9. 2020.

Zbierkový fond Archeológia do-

kumentuje najstaršie osídlenie, 

banskú a  hutnícku činnosť. V  po-

sledných rokoch sa do fondu ar-

cheológie získalo viacero pozoru-

hodných zbierok, ktoré pochádzajú 

prevažne z  vlastného archeologic-

kého výskumu SBM na viacerých 

miestach v Banskej Štiavnici a ďal-

ších lokalitách Slovenska. Časť zbie-

rok získalo múzeum darom od sú-

kromných osôb či občianskych 

združení. K  vzácnym získaným 

zbierkam patrí napr. banícke že-

liezko (Banská Štiavnica – Glanzen-

berg, 13. stor.), kostená rukoväť no-

žíka, zakončená sediacou postavou 

leva. (Banská Štiavnica – Glanzen-

berg, 14. – 15. stor., import z  Be-

nátska), medený kahanec v  tvare 

klasického hlineného palčiaka – ba-

níckeho svietidla (Banská Štiavnica 

– pivovar ERB, 15. stor.), bronzové 

pečatidlo (typárium) s vyobrazením 

Panny Márie s  Ježiškom a  adoru-

júcim kňazom (Banská Štiavnica – 

Glanzenberg, 13./14. stor.) a ďalšie.

Nové získané mineralogické zbier-

ky predstavujú doteraz v zbierkach 

múzea nezastúpené druhy a  loka-

lity. Novými druhmi nerastov pre 

naše múzeum sú: železo (Tajmýr, 

Rusko), tintinait (Rožňava), todo-

rokit (Banská Štiavnica) a  scainiit 

(Dúbrava). Aktuálne výskyty slo-

venských nerastov doplnili hodnot-

né vzorky apatitu (Muránska Dlhá 

Lúka), zafíru (Hajnáčka), kalcitu 

(Sklené Teplice) a  hyalitu (Teplič-

ky). Vysokej až gemologickej kvality 

sú ukážky topásu (Dusso, Pakistan) 

a akvamarínu (Chumur Bakhor, Pa-

kistan). V uvedenom období sa zís-

kala aj doteraz vo fonde najkrajšia 

vzorka apofylitu (Jalgaoni, India). 

Kuriozitou výberu je vzorka lešte-

ného chalcedónu (Hliník nad Hro-

nom), ktorý vypĺňajúc dutinu ryoli-

tu má podobu sediacej mačky.

Zbierkové predmety fondu banská 

technika zastupujú fotografi e ban-

ských a hutníckych závodov z konca 

19. stor. a polovice 20. stor., získané 

boli od doc. Ing. Ivana Herčka, CSc., 

dlhoročného pracovníka, riaditeľa 

SBM a vášnivého zberateľa historic-

kých fotografi í. Vystavené banícke 

svietidlá zastupuje doma vyrobená 

acetylénová lampa, benzínové bez-

pečnostné lampy, s unikátnou lam-

pou s  patentovaným magnetickým 

uzáverom a  akumulátorová lampa 

z 50. – 60. rokov. Vystavený inklino-

meter je zariadenie na meranie kri-

vosti vrtov pri geologickom priesku-

me. Kompas, kladivká a  prilba sú 

známe predmety používané baník-

mi. Predmety používané v  chemic-

kých laboratóriách banských závo-

dov dopĺňajú kolekciu vystavených 

zbierok banskej techniky.

Prioritou zbierkotvornej činnosti 

v  oblasti etnológie je dokumentá-

cia materiálnej a duchovnej kultúry 

obyvateľov montánnych lokalít Slo-

venska. Medzi dôležité oblasti zá-

ujmu patrí odievanie baníkov. Mú-

zeum sa posledné desaťročie snaží 

dokumentovať aj obdobie druhej 

polovice 20. storočia a  tiež súčas-

nosť. Poslednými takýmito prírast-

kami kolekcie formálneho banícke-

ho odevu sú uniformy zhotovené 

podľa legislatívnych úprav z  rokov 

1953, 1983 i 2009.Významnú záuj-

movú oblasť tvorí umelecká kultúra, 

do ktorej zaraďujeme najmä baníc-

ke ľudové umenie. Vkladačky vo fľa-

ši i betlehemské súbory patria k top 

zbierkovým predmetom fondu, rov-

nako i ľudové remeslá, medzi ktorý-

mi má nezastupiteľné miesto beluj-

ské hrnčiarstvo.

Vznik lekárnickej zbierky SBM je 

spojený s Mestským múzeom zalo-

ženým v roku 1900, resp. s akvizí-

ciou v prvej tretine 20. stor. Nasle-

dujúcich 80 rokov bolo z  hľadiska 

získavania a  spracovania farmace-

utických muzeálií bez výsledkov. 

Až v  roku 2013 múzeum obohati-

lo svoju zbierku o väčšie množstvo 

predmetov z  prevádzky lekár-

ne U  Spasiteľa. Akvizičná činnosť 

SBM zameraná na lekárnictvo po-

kračovala aj v nasledujúcich rokoch 

(2013 – 2020). Jej výsledkom je 

zbierka predmetov prevažne z  19. 

a 20. stor., z väčšej časti pochádza-

júcich z  banskoštiavnických lekár-

ní. Do konca prvej tretiny 20. stor. 

lekárnickú zbierku SBM tvorilo pri-

bližne 40 predmetov, v roku 2020 je 

ich počet okolo 500 kusov. V rám-

ci štruktúry farmaceutická zbierka 

SBM zahŕňa: nábytok a  jeho časti, 

nádoby na skladovanie liečiv a  lie-

kov, výrobné zariadenia, zariadenia 

a pomôcky chemického laboratória, 

obalový materiál používaný v leká-

renskej praxi a ostatné nezaradené 

predmety.

Z  umeleckej histórie bola do mú-

zea získaná kúpou od banskoštiav-

nických rodáčok Kataríny a Margity 

Kováčových kolekcia obrazov, pre-

zentujúca portréty rodiny Kováčo-

vej (rodičov a starých rodičov), ktoré 

v roku 1922 namaľoval banskoštiav-

nický akademický maliar Edmund 

Gwerk.

Veľká časť zbierkových predmetov 

SBM je prezentovaná v  stálych ex-

pozíciách múzea: Banské múze-

um v  prírode, Berggericht, Galéria 

Jozefa Kollára, Kammerhof, Sta-

rý a  Nový zámok, Expozícia hne-

douhoľného baníctva na Slovensku 

v Handlovej.

Kontakt:

Mgr. Adriana Matejková, PhD.

vedúca odd. dokumentácie a ochrany 

zbierkového fondu, archív

Kontakt: 045/6949430;

archiv@muzeumbs.sk

SBM

Z najnovších akvizícií múzeaHľadajú si 
domov…
Občianske združenie Murko, 

Kakalík a Miška je združenie, kto-

rého snahou je zvyšovanie pove-

domia o ochrane a právach zvierat.

Naším hlavným zámerom je však 

záchrana voľne sa pohybujúcich 

zvierat, hlavne mačiek. Cieľom je 

zabezpečiť domov pre opustené 

a  týrané zvieratá a  zabezpečenie 

veterinárnej starostlivosti.

Kto by chcel mať doma zvieracie-

ho miláčika, nech neváha a  kon-

taktuje naše občianske združenie.

Mačičky a  kocúrikovia si hľadajú 

domov.

Bližšie info k  adopcii na: 

www.ozmurko.sk, na Fb strán-

ke: Občianske združenie Mur-

ko, Kakalík a  Miška, kontakt: 

0910 903 947.

OZ Murko

Výročná členská 
schôdza
Dňa 22. 8. 2020 o 17.00 sa bude 

konať výročná členská schôdza 

v dome záhradkárov na Štefultove, 

z dôvodu Covid19 povinné je rúško!

Výbor SZZ Štefultov

citát

„V  šťastí pamätaj na nešťastie. 

V  lete je dobré pamätať na zimu 

a urobiť si zásoby“.

Baltasar Gracián
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Aktuálne v kine Akademik
Piatok 14.8. o 19:30 hod.

AVA: Bez súcitu
Triler, akcia, 96 min., MP:15, 
vstupné: 5€. Hollywoodska 
hviezda Jessica Chastain ako 
elitná nájomná vrahyňa Ava. 
Je sexi, smrtonosná a od svo-
jej tajnej organizácie dostáva 
tie najnebezpečnejšie zabijacke 
úlohy. Jedna operácia však nedo-
padne dobre a Ava sa ocitne na 
úteku a na muške svojich býva-
lých kolegov. Z lovkyne sa stane 
lovená. Film natočil Tate Tay-
lor, režisér trileru Dievča vo 
vlaku a drámy Farba citov.

Sobota 15.8. o 19:30 hod.

Bezstarostné dievča
Komédia, dráma, 92 min., MP:15, 
vstupné: 5€. Ak existujú bez-
starostné dievčatá, čo je po-
tom problematické dievča? A čo 
je to bezstarostný život? Exis-
tuje vlastne? Naïma má 16 rokov 
a žije v Cannes. V lete sa bude 
musieť rozhodnúť, čo by chcela 
v živote robiť. Objaví sa však 
jej sesternica Sofi a s príťažli-
vým životným štýlom, ktorá príde 

stráviť prázdniny s ňou. Spoloč-
ne prežijú nezabudnuteľné leto.

Nedeľa 16.8. o 17:00 hod.

SCOOB!
Rodinný, animovaný, mysterióz-
ny, 90 min., MP, vstupné: 5€. 
Film ukáže, ako sa nerozluč-
ní priatelia – pes Scooby-Doo 
a „jeho človek“ Shaggy prvý-
krát stretli, ale aj ako sa pri-
dali ku skupine mladých detek-
tívov, aby utvorili zoskupenie 
známe ako Záhady, s.r.o. Spoloč-
ne s uhladeným Fredom, sympatic-
kou Daphne a hĺbavou Velmou za 
roky svojho pôsobenia vyriešili 
stovky prípadov a zažili nemenej 
dobrodružstiev. Teraz však budú 
musieť čeliť najväčšej záhade, 
s akou sa stretli

Nedeľa 16.8. o 19:30 hod.

Fatima
Dráma, 113 min., MP:12, vstupné: 
5€. Strhujúca historická drá-
ma, nakrútená podľa skutočných 
udalostí, odhaľuje príbeh detí, 
ktoré sa stali svedkami zázra-
ku. Desaťročná pastierka Lucia 

spolu so sesternicou a bratran-
com ohlásia, že sa im v portu-
galskej Fatime zjavila Panna Má-
ria. Inšpirujú tisíce veriacich, 
no musia tiež bojovať s nedôve-
rou skeptikov. Fatimské zjave-
nie navždy zmení ich životy... 

Štvrtok 20.8. o 19:30 hod.

Šťastie je krásna 
vec
Komédia, 100 min., MP:12, vstup-
né: 5€. Čenda s Janou to nema-
jú v živote jednoduché. Obaja sú 
nezamestnaní, Čenda má dlhy vša-
de, kam sa pozrie, a najčastej-
šou návštevou u nich doma je 
exekútor. Toto všetko ale zme-
ní farárom požehnaný tiket do 
lotérie. Rozprávková výhra 176 
miliónov korún im otvára dvere 
do veľkého sveta neobmedzených 
možností, ale aj k hromade no-
vých kamarátov, ktorí by si radi 
z výhry odkrojili poriadny kus. 
A hoci sa to niektorým podarí 
a vzťah dvojice sa naruší, nako-
niec predsa len zistia, že naj-
väčšou výhrou v živote je lás-
ka...

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

K R Í Ž O V K A

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzumáciu 

v  hodnote 10eur v  pizzerii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica si výherca môže vy-

zdvihnúť v redakcii ŠN. Správne zne-

nie krížovky z č.26/2020: „Nič nie je 

také nestále ako chvála a ľudia.“ Výher-

com sa stáva Eva Koledová, BŠ. Sr-

dečne blahoželáme! Tento týždeň 

hráte o  poukážku na konzumáciu 

v  hodnote 10eur v  pizzerii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica. Vašou úlohou je 

správne vylúštiť krížovku a  zaslať 

ju spolu s kupónom do redakcie ŠN 

v termíne do 24.08.2020.

V tajničke sa ukrýva výrok A. Einstei-

na:

A., Hora, krič, strešná krytina, solmi-

začná slabika,

B., Začiatok tajničky,

C.,7. časť tajničky, oblep, bod v ka-

rate,

D., Kaštieľ, duša francúzsky, 1001 

v Ríme, lido,

E., 5. časť tajničky, časť tváre, Írska 

republikánska armáda, modlitba, 51 

v Ríme,

F., Zvinutá látka, koniec tajničky, sta-

roegyptský boh Slnka,

G., Moderátor počasia na TV JOJ, sa-

mohlásky v slove goja, akreditovaný 

skr., otravné látky, ponad,

H., Teba, stred slova káral, ozn. áut 

Slovenska, aj, otvorený list skr., ozn. 

áut Švédska a Rakúska, podpis ano-

nyma,

I., Kyslík, vlastní, kráľ zvierat, hu-

dobné vydavateľstvo, ytrium,

J., 2. časť tajničky, 4. časť tajničky,

K., Celý po angl., onak, sťa, keksík.

1., Ženské meno, 3. časť tajničky, 

hmyz podobný včele,

2., Bývalá manželka, sekala, belgic-

ké kúpele,

3., Existuješ, stred slova pomer, pla-

če, ťažné zviera,

4., Zn. vanádu a síry, jeho, národný 

výbor, pofŕka rosou,

5., Mužské meno, domáce zviera, 

ostrov vo Východosibírskom mori,

6., Zväčšovacie sklo, pokos, len,

7., Tiež, osobné zámeno, štát v Ázii, 

hlt vody,

8., Letný mesiac, meno Judínyovej, 

družka Adama,

9., Tiež nárečovo, lietadlo, ruksak,

10., Dievča s  copmi, somár, orgán 

zraku,

11., Približne, čistiaci prostriedok, 

spoločnosť skr.,

12., Taliansky súhlas, dávaj peniaze, 

odovzdá vedomosti,

13., Otec, stoj po maďarsky, výrobné 

družstvo v BŠ,

14., Iba, 6. časť tajničky, zvratné zá-

meno.

Pomôcky: Lina, Ransan, Spa, Ane, 

Ajon, Opus, svoji, ál, ipon.

Pozn. aut.: Interpunkčné zna-

mienka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

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

K

Kupón č. 28
Krížovka
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(11. – 15. 8.) Banská Štiavnica

Byť dnes umelcom znamená usta-

vičnú konfrontáciu s príťažlivosťou 

a  zároveň odpudivosťou „ľahkého“ 

umenia…

Roland Barthes Michelangelovi An-

tonionimu.

Problém spočíva v  tom, že som si 

nikdy nevedel predstaviť, že raz o-

dídeš… pamätáš na naše stretnutie 

v Moliėrovom divadle, bol tam vte-

dy aj Milan Kňažko… na naše dob-

rodružné putovanie po viacerých 

francúzskych mestách, kde si ohro-

moval publikum svojou dokonalou 

francúzštinou, svojím zmyslom pre 

humor a  svojím nadšením… A  tá 

séria príhod na Montmartri, v noci, 

keď sme šli do kabaretu, potom hľa-

danie hotelíka, kde si býval po voj-

ne… a kde som postrehol v kútiku 

tvojho oka veľkú slzu… Nikdy som 

nemeral čas a  jeho tok, ktorý nás 

rozdeľuje a neodvratne unáša sme-

rom k budúcnosti, a tento rok zrazu 

prudký náraz: odišiel si…

Koľko ráz som nastúpil do výťahu, 

čo ma vyviezol k  vášmu príbytku, 

tam hore. ‚Tu si doma,‘ vravieval si 

mi. A nečakane, pre mňa nečakane, 

si nastúpil do toho druhého výťa-

hu, čo ťa pomaly, jemne spustil pod 

zem… Prepáč mi, Albert, tie slzy, 

ale naozaj vyvierali zo srdca… pria-

mo zo srdca… ktoré sa zovrelo pri 

pohľade na tvoj odchod. Len ma-

min odchod znamenal rovnako tvr-

dý úder…

Tak či onak, pripravili sme aj tento 

ročník festivalu… tentoraz bez tvo-

jej prítomnosti, bez tvojich vzác-

nych rád, ktorými som sa vždy ria-

dil, ako som sa riadil radami Pierra 

Seghersa v Molièrovom divadle.

Festival sústredený na básnikov, 

ktorých sme vybrali, tento rok sú 

to slávni frankofónni belgickí bás-

nici a  pri výbere tých slovenských 

sme sa inšpirovali antológiou sú-

časnej slovenskej poézie, ktorá vy-

šla v gréčtine a zaujímavo ju zosta-

vila poetka a  prekladateľka Mária 

Ferenčuhová. Festival bez veľkých 

koncertov… čosi ako oslavu jazyka, 

ktorý si tak miloval a  pre ktorý si 

toľko urobil. A my dvaja zostaneme 

spolu… ten, kto veril v nebo, a ten, 

kto v neho neveril…

Michel de Maulne

Program:

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 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

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

18. ročník festivalu Capalest 2020Bod K
Bratská 9 (budova materskej školy 

– sídl. Drieňová), Banská Štiavnica

Štvrtok 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.

Štvrtok 27. 8. o 18:00 hod.

Vernisáž Stojiská

S hudobným programom.

OKŠaMK

sme zraniteľní
sme veľmi zraniteľní ľudia

náš život vôbec nie je nuda

niekto utápa sa v zlatej klietke

a nuda mu je argumentom

iný drie od rána do večera

a naháňa sa za každým centom

chceme mať autá – domy

aj iné statky

bez rozmyslu

dvíhame si naše latky

aby sme potom vláčili za sebou

tie naše telá

čo raz vypovedia službu

akú hlava chcela

a zrazu táto naša túžba preveľká

končí sa v blikajúcich svetielkach

pri oranžových vestách záchraná-

rov

čo vnímame ich s ľudskou tvárou

keď prístroje už ukazujú

hranice života a smrti

keď uzavretý priestor

rozmýšľať nás núti

či všetko čo robíme

je treba

menej a či veľmi

hoc výsledok

stále ten istý je

sme ľudia zraniteľní

Daniela Sokolovičová

Oznam
Slovenský Červený kríž v  Ban-

skej Štiavnici pripravuje otvorenie 

opatrovateľského kurzu. Bližšie 

informácie a  termíny upresníme. 

Záujemcovia hláste sa prosím na 

tel: čísle: +421 903 558 945 alebo 

+421  45 692 15 40.
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Hľadám malú záhradku do dl-

hodobého prenájmu, ideálne 

v  blízkosti centra mesta. Skleník 

vítaný. Tel. č.: 0918 355 439

 Rekonštrukcie bytov, domov, 

údržba a  obnova fasád, vápenné 

omietky, kontakt: 0903 376 322

 Výkup parožia, tel.č.: 

0904 834 937

 Kúpime ľudové kroje, kontakt: 

0902 708 047

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

Šmitorínsky pút
15. augus-

ta 2020

( s o b o t a ) 

k  sviatku 

N a n e b o -

vzatia Pan-

ny Márie si 

pripomína-

me 9. ročník 

obnovenej 

„Šmintorín-

skej púte“

pred kaplnkou pri Šmintorín štôl-

ni na Hornej Resle v Banskej Štiav-

nici. Vzhľadom k aktuálnej situácii 

s  pandémiou Covid-19 si môžete 

prísť individuálne zaspomínať, po-

modliť sa, položiť kvety a  zapáliť 

sviečku. Zdar Boh! Iniciátor pietne-

ho aktu:

Vladimír Poprac

INZERCIA

INZERCIA

V. liga sk. C

8. 8. 2020

FK Sitno BS : FK Brezno 8:0

Góly: Chmelina 8´, Budinský 44´, 

Gregáň 52´, Pavol Blaho 67´, Kmi-

niak 71´, 75´, 84´, 86´. Počet divá-

kov: 150

Po vynikajúcom výkone sme ne-

kompromisne zdolali súpera 8:0. 

Ďakujeme priaznivcom za podpo-

ru.

Program muži:

15. 8. sobota vonku o  17:00 KF 

Bacúch

22. 8 sobota doma o  16:30 OFK 

Priechod

Program dorast: 23. 8. sobota 

doma o 10:00 FK Hnúšťa

Program žiaci: 22. 8. sobota doma 

o 10:00 a 11:45 FK Hnúšťa

Tabuľky: https://ssfz.futbalnet.sk

/#menu/open/sutaze/

Miroslav Hudák ml., 

predseda FK Sitno BŠ

Futbal

Mužstvo vstúpilo do nového ročníka 2020/2021 foto FK Sitno BS
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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

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

Otvorili sme 
novú požičovňu 
a predaj náradia 

v Banskej Štiavnici.

www.almek.sk

Gymnázium Andreja Kmeťa, 
Kolpašská 1738/9, 969 17 Banská Štiavnica 

vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na prenájom 
nebytových priestorov – školský bufet. Súťaž trvá v termíne 

od 13. augusta 2020 do 27. augusta 2020. 
Podmienky súťaže sú zverejnené na web stránke školy: 

www.gymbs.edupage.sk.


