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INZERCIA

Vo štvrtok 12. 8. 2021 navštívil 

naše mesto minister životného 

prostredia SR Ján Budaj.

Hlavnou témou jeho pobytu bola 

návšteva biokompostárne v  na-

šom meste, ktorá bola vybudova-

ná v  roku 2019 Mestom Banská 

Štiavnica v  rámci výzvy OP KŽP 

vo výške 1 607 579,69 EUR a  za 

spolufi nancovania Mesta Banská 

Štiavnica 80 378,98 EUR, pričom 

minister sa zaujímal najmä o  vý-

sledky jej činnosti a záujem obyva-

teľov o tento druh triedenia odpa-

du. Zároveň sa zaujímal a venoval 

aj celkovej lokálnej situácii v  ob-

lasti triedenia iného odpadu, ako 

aj stavu odpadového hospodárstva 

v regióne.

Ak mestá a obce chcú úspešne zvlád-

nuť boj s  odpadmi, musia uspieť 

s ukladaním biologicky rozložiteľné-

ho odpadu (BRKO). 

Mesto Banská Štiavnica 

v rámci vysprávok 

miestnych komunikácií 

pre rok 2021 vyspravilo 

miestne komunikácie na 

ulici Učiteľská v sume 

39 698€ a na ulici Parti-

zánska a ulici Kríková 

v sume 22 941€. 

Práce na vysprávkach miest-

nych komunikácií zabezpečo-

vala fi rma Renovia, s. r. o. Je 

potešiteľné, že aj v tejto ťažkej 

dobe sa pokračuje v  opravách 

miestnych komunikácií v  rôz-

nych častiach mesta celoplošný-

mi novými asfaltovými povrch-

mi, aby život v  našom meste 

bol krajší a  obyvatelia Banskej 

Štiavnice boli spokojní...

MsÚ

V Banskej Štiavnici sme úspešne 
zaviedli triedenie kuchynského odpadu

Vysprávky miestnych komunikácií

Minister ŽP Ján Budaj na radnici  foto Archív MsÚ

�3.str.

Sobota 21.8. o 19:30 hod.

Denník moderného 
fotra
Komédia, 120 min., MP:12, vstupné: 5€.

Výmenník
Vstup pondelok- streda- piatok

10:00- 11:00 a 15:00- 16:00 hod.
Objednávky na: vymennik.reservio.com 

Miesto: Kultúrne centrum, Kammerhofská č. 1, Banská Štiavnica
Kontakt: 045/6949651

Oznámenie
o  prerušení distribúcie elek-

triny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny 

z dôvodu odstraňovania porúch 

na zariadeniach distribučnej sú-

stavy prevádzkovateľa distri-

bučnej sústavy spoločnosti Stre-

doslovenská distribučná, a. s. 

Bez el. energie budú v B. Štiav-

nici:

– 25. 8. v čase od 7:30 – 16:30 

na ul.: 8. mája, A. T. Sytnianske-

ho, Banky, Belianska, Belianske 

jazero, Akademická, A.G. Göll-

nerovej, J. Hollého, Drevená, Ď. 

Langsfelda, E. M. Šoltésovej, J. 

Palárika, Mládežnícka, Hado-

vá, Hlavná, J. M. Hurbana, J. 

Fándlyho, Kolpašská, L. Novo-

meského, Ľ. Štúra, L. Svobodu, 

Majer, M. M. Hodžu, Osadná, 

Pustá, Sitnianska, SNP, Šobov, 

Športová, Trate mládeže, Vy-

hnianska.

– 27. 8. v čase od 7:30 – 16:30 

na ul.: Akademická, A.G. Göll-

nerovej, A. Bernoláka, Botanic-

ká, Dolná, Družstevná, J. Hol-

lého, J. Palárika, J. Matušku, Ľ. 

Podjavorinskej, Ľ. Štúra, Mlá-

dežnícka, P. O. Hviezdoslava, 

Pletiarska, Slovanská, S. H. Va-

janského, Športová, Údolná, 

Zvonová.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy SSD, a.s.
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DIÁR
z programu

primátorky

16. 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.

Redakčná rada ŠN.

17. 8.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Účasť na Valnom zhromaždení 

Jöergesov dom, s. r. o.

Občiansky obrad– sobáš.

Riešenie právnych otázok mesta 

Banská Štiavnica.

18. 8.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Uskutočnilo sa zasadnutie Mest-

ského zastupiteľstva v  Banskej 

Štiavnici.

19. 8.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Zasadnutie Krízového štábu 

mesta Banská Štiavnica.

 Pracovné stretnutie s  generál-

nym riaditeľom sekcie verej-

nej správy Ministerstva vnút-

ra SR Ing. A. Jenčom k riešeniu 

priestorov pre Slovenský banský 

archív.

 Pracovné rokovanie s  riaditeľ-

kou Pohronského osvetové-

ho strediska Žiar nad Hronom 

Mgr. H. Žňavovou.

 Pracovné rokovanie k  zabezpe-

čeniu zateplenia a rekonštrukcie 

budovy TS, m. p., Banská Štiav-

nica.

20. 8.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Kontrola zabezpečenia staveb-

ných akcií mesta.

21. 8.

Občianske obrady – sobáše.

Viera Lauková

Centrum voľného času 

v Banskej Štiavnici v rámci 

denných letných táborov 

požiadalo p. primátorku 

o stretnutie s deťmi v priesto-

roch radnice a ona ochotne, 

s úsmevom na tvári, súhlasila. 

Deň predtým sme deťom poveda-

li, kam pôjdeme a navrhli sme im, 

že to, čo ich zaujíma ohľadom práce 

primátorky mesta, sa môžu opýtať. 

Ráno pred stretnutím sme sa len 

tak mimochodom opýtali, či nie-

kto chce p. primátorke položiť otáz-

ku. Aké šťastie, lebo zo 46 detí asi 

40 zodvihlo ruku, a tak sme otázky 

začali diplomaticky triediť a  vybe-

rať. Vybrali sme tie najzaujímavej-

šie, na ktorých sa deti zhodli, ako 

napríklad: „Ako vyzerá deň primátor-

ky? Koľkých prezidentov prijala? Koľko 

rokov pracuje v radnici?“ A ďalšie.

Naše stretnutie začalo veľmi prí-

jemným uvítaním PeadDr. V. Ebert 

a p. primátorka nás prijala v repre-

zentatívnej radničnej sieni.

Verím, že stretnutie potešilo obe 

zúčastnené strany, môžem pove-

dať, že nás ako účastníkov LT, urči-

te. Deti videli radnicu zvnútra, od-

fotili sa s p. primátorkou, ktorá im 

odpovedala na ich zvedavé otázky 

a ešte aj odchádzali so sladkosťami 

a darčekmi.

Čo k tomu dodať– deň ako šitý na 

mieru.

J. Machilová

Stretnutie detí s pani primátorkou

Mesto Banská Štiavnica 

vyhlasuje

podľa ustanovenia §4 ods.1 záko-

na č.596/2003 Z.z. o  štátnej sprá-

ve v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zá-

konov v znení neskorších predpisov 

a  zákona č.552/2003 Z.z. o  výko-

ne práce vo verejnom záujme v zne-

ní neskorších predpisov výberové 

konanie na obsadenie miesta ria-

diteľa Základnej umeleckej ško-

ly, Nám. sv. Trojice č.4, Banská 

Štiavnica

Ponúkaný plat: V  súlade so záko-

nom č.553/2003 Z.z. o  odmeňo-

vaní niektorých zamestnancov pri 

výkone práce vo verejnom záujme 

a  o  zmene a  doplnení niektorých 

zákonov v  znení neskorších pred-

pisov.

Kvalifi kačné predpoklady a  iné 

požiadavky:

• kvalifi kačné predpoklady na vý-

kon pedagogickej činnosti a  pre 

príslušný druh a  typ školy podľa 

§10 ods.1, §11 a §39 ods.3 záko-

na č.138/2019 Z.z. o  pedagogic-

kých zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a dopl-

není niektorých zákonov v  zne-

ní neskorších predpisov(ďalej len 

„zákon č.138/2019 Z.z.“) a  podľa 

vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 

Z.z. o  kvalifi kačných predpokla-

doch pedagogických zamestnan-

cov a odborných zamestnancov,

• vykonaná 1.atestácia podľa §30 

ods. 1 alebo podľa §90 ods.1 záko-

na č.138/2019 Z.z.,

• najmenej 5 rokov pedagogic-

kej činnosti podľa §3 ods.5 z. 

č.596/2003 Z.z. o  štátnej správe 

v  školstve a  školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších pred-

pisov,

• občianska a morálna bezúhonnosť 

podľa §15 zákona č.138/2019 Z.z.,

• zdravotná spôsobilosť podľa §16 

zákona č.138/2019 Z.z.,

• ovládanie štátneho jazyka podľa 

§17 zákona č.138/2019 Z.z.,

• spôsobilosť na právne úkony v pl-

nom rozsahu,

• znalosť príslušnej legislatívy, ria-

diace a komunikačné schopnosti, 

zodpovednosť

Zoznam požadovaných dokladov 

k žiadosti do výberového konania:

• písomná žiadosť o  zaradenie do 

výberového konania,

• overené kópie dokladov o dosiah-

nutom vzdelaní a  o  absolvovaní 

1.atestácie alebo jej náhrady,

• potvrdenie o dĺžke výkonu činnos-

ti pedagogického zamestnanca,

• profesijný štruktúrovaný životo-

pis 

• písomný koncepčný zámer rozvo-

ja školy,lekárske potvrdenie o te-

lesnej a duševnej spôsobilosti pre 

výkon činnosti pedagogického za-

mestnanca a  čestné prehlásenie 

o bezúhonnosti

• písomný súhlas so spracovaním 

osobných údajov v  súlade so z. 

č.18/2018 Z.z.o  ochrane osob-

ných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov,

• čestné vyhlásenie o  pravdivos-

ti všetkých údajov uvádzaných 

v prílohe žiadosti

Dátum a  miesto podania žiadosti 

o účasť vo výberovom konaní:

Žiadosť o účasť vo výberovom kona-

ní s požadovanými dokladmi je po-

trebné zaslať poštou alebo osobne 

doručiť v obálke označenej „Výbero-

vé konanie ZUŠ – neotvárať“ do 20. 9. 

2021 do 12. hod. na adresu: Mest-

ský úrad Banská Štiavnica, Rad-

ničné námestie č.1, 969 24 Banská 

Štiavnica.

Prihlášky zaslané po termíne sa do 

výberového konania nezaradia.

Termín a miesto výberového kona-

nia bude uchádzačom, ktorí spĺňa-

jú požadované predpoklady ozná-

mený písomne najmenej 7 dní pred 

jeho uskutočnením.

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta 

Deti CVČ sa stretli s p. primátorkou na radnici foto Archív MsÚ

Výberové konanie
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Účinným riešením je vy-

budovanie kompostárne. Túto ces-

tu zvolilo aj mesto Banská Štiavnica, 

ktoré ročne spracuje 1 600 t biood-

padu a  produkuje 500 t kompos-

tu v  kompostárni, na  vybudovanie 

ktorej poskytlo MŽP SR nenávrat-

ný fi nančný príspevok z  Operačné-

ho programu Kvalita životného pro-

stredia. Mesto Banská Štiavnica si 

uvedomilo, že ak zásadne nezvýši 

množstvo vytriedeného komunálne-

ho odpadu, v nasledujúcich rokoch ho 

čaká výrazné navýšenie výdavkov za 

ukladanie odpadu. Kým v roku 2018 

miera vytriedeného odpadu v meste 

dosiahla 23,67%, v roku 2020 sa zvý-

šila na 46,5%.

Podľa primátorky mesta Nadeždy Ba-

biakovej spustenie kompostárne po-

mohlo k  zvýšeniu miery vytriede-

ných zložiek komunálneho odpadu. 

Mesto poskytlo domácnostiam ná-

dobku so sáčkom, do ktorého zbiera-

jú kuchynský odpad, ktorý potom vy-

hodia do hnedého kontajnera. Sáčok 

sa prirodzene rozpadá, pretože je vy-

robený z organickej zlúčeniny na báze 

škrobu. „Bez spolupráce a podpory oby-

vateľov mesta by sme neboli schopní po-

stupne zlepšovať výsledky triedenia. Dob-

rou propagáciou sme zvládli aj počiatočné 

problémy a dnes už triedenie kuchynské-

ho odpadu je pre obyvateľov mesta samo-

zrejmosťou,“ povedala Nadežda Babia-

ková. „Navyše, znížil sa aj počet čiernych 

skládok na území mesta,“ dodala primá-

torka Banskej Štiavnice.

Minister Ján Budaj odporúča každej 

samospráve na Slovensku, ktorá ešte 

váha nad tým, ako spracovať kuchyn-

ský odpad, nech si berú príklad z mes-

ta Banská Štiavnica. „Mesto vytvori-

lo lokálny cyklus od zberu BRKO cez 

jeho spracovanie až po využívanie 

kompostu na hnojenie pôdy. Toto je 

najlepší spôsob, ako sa dopracovať 

k dobrým výsledkom v oblasti nakla-

dania s odpadom a k čistému životné-

mu prostrediu.

Predmetom rokovania bola aj téma 

týkajúca sa ekologizácie dopravy 

v  našom meste a  pomoc s  vybudo-

vaním záchytného parkoviska v blíz-

kosti centra mesta z  dôvodu ochra-

ny historického jadra mesta v lokalite 

UNESCO.

Počas pobytu sa minister stretol s pri-

mátorkou mesta a  navštívil inštitú-

cie v zriaďovateľskej pôsobnosti MŽP, 

a to Slovenské banské múzeum a Slo-

venský vodohospodársky podnik, 

š. p., ako aj inštitúcie ochrany príro-

dy a viacero objektov, ktoré sa môžu 

stať miestom kultúrnych ustanovizní 

resp. galérií.

Zdroj: MŽP SR

MsÚ

NOVINKY

1.str.

V Banskej Štiavnici sme úspešne 
zaviedli triedenie kuchynského odpadu

z MRK Banská Štiavnica 

2.8.2021 – 6.8.2021 na Počú-

vadlianskom Jazere, Chata 

Lodiar.

Každá vyspelá demokracia sa snaží, 

okrem iných priorít, riešiť aj prob-

lém marginalizovaných vrstiev 

obyvateľstva. Medzi takéto vrstvy 

patria aj niektoré rómske komuni-

ty, ktoré nie sú dostatočne sociálne 

zaopatrené. Deti týchto komunít 

potrebujú získať interkulturálne 

vedomosti a  spôsobilosti. Často-

krát takéto deti nemajú príleži-

tosť poznávať svet mimo ich osád, 

a  tak je ich ťažko nalákať na pro-

jekty majoritného obyvateľstva. Aj 

letné tábory sú jednou z  možnos-

tí, ako integrovať deti z týchto ko-

munít, ako ich vzdelávať v zmysle 

európskych hodnôt, ako ich za-

ujať, ako ich presvedčiť, že kres-

ťanské princípy sú vhodné aj pre 

nich. Stretávanie s rovesníkmi, krá-

sy prírody, pestovanie citu spolu-

patričnosti, spoznávanie pamäti-

hodností regiónov, to všetko môže 

byť oporným bodom pre edukáciu 

marginalizovaných detí z  chudob-

nejších regiónov. Mesto Banská 

Štiavnica s  fi nančnou podporou 

Banskobystrického samosprávne-

ho kraja realizovalo v  termíne od 

2.8 – 6.8.2021 letný tábor na Po-

čúvadlianskom Jazere– Chata Lo-

diar, ktorého sa zúčastnilo 18 detí 

pod dozorom pedagógov Mgr. Jána 

Kružlica a Mgr. Mareka Polláka ako 

i pani Slávy Virágovej. Za ich obe-

tavosť a ústretovosť sa im aj touto 

cestou chceme poďakovať.

Jana Klára Ditrich, 

odd. RR a MV

Letný tábor pre deti 

Účastníci letného tábora  foto Archív MsÚ

Dňa 30. 7. 2021 sa na futba-

lovom štadióne v Prenčove 

uskutočnil futbalový turnaj 

komunitných centier. 

Komunitné centrum Prenčov na 

akciu prizvalo Komunitné cen-

trum Šobov, Banská Štiavnica. Na 

turnaj prišlo 16 detí a dorastencov 

zo Šobova, v  sprievode pani Ko-

váčovej a  Virágovej, vystrojených 

vo vlastnoručne vyrobených dre-

soch. Počasie nám prialo, po priví-

taní a predstavení sme sa pustili do 

hrania. Rozhodcom bol Kamil Cho-

van mladší, ktorý sa od útleho det-

stva venuje futbalu a  momentálne 

hráva 1. ligu. V  hľadisku nechýba-

lo ani publikum, prišli nás podporiť 

občania Prenčova. Po prvom polča-

se sme si pochutili na sladkom kolá-

čiku, ktorý pre nás upiekli pani ku-

chárky v školskej kuchyni, za čo im 

srdečne ďakujeme. Posilnení sme sa 

pustili opäť do zápolenia. Nie je dô-

ležité kto vyhral, ale že sme sa vzá-

jomne spoznali, zasúťažili si, aktív-

ne strávili voľný čas počas prázdnin 

a nadviazali sme spoluprácu so Šo-

bovom, v  ktorej chceme pokračo-

vať aj do budúcna. Na záver pani 

starostka Alenka Ciglanová odo-

vzdala kapitánovi družstva Šobov 

spomienkovú listinu. Spoteným, 

vyčerpaným a vybehaným nám vý-

borne chutil kotlíkový guláš, kto-

rý pre nás počas turnaja uvaril náš 

dobrovoľník Vladko Zimmermann. 

Spoločne sme prežili jedno príjem-

né predpoludnie, ktoré sme ukon-

čili rómskymi tancami a  pesnič-

kami. Podujatím nás sprevádzala 

priateľská nálada, smiech a  zába-

va. O pitný režim sa nám postaral 

pán poslanec Peter Ernek, ktorý aj 

zabezpečil dopravu detí zo Šobo-

va k nám do Prenčova a späť, za čo 

mu patrí veľké ďakujeme. Podujatie 

dopadlo nad naše očakávania vďaka 

našim pomocníkom, podporovate-

ľom a  pracovníčkam oboch komu-

nitných centier. Ďakujeme a tešíme 

sa čoskoro.

Eva Murančanová,

odborný garant KC Prenčov

Futbalový turnaj komunitných centier
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„Keď poznáme kraje svoje, 

poznáme i samých seba,“ je 

výrok slovenského historika 

a botanika, Andreja Kmeťa. 

Pandémia Covid-19 mnohých „vy-

hnala“ do lesa, a  tak objavili mies-

ta v lese, ktoré by možno za iných 

okolností nenavštívili, hoci sú na 

dosah. Okrem toho lesy v  súvis-

losti s prevenciou pred ochorením 

sú ideálnym miestom, ktoré pod-

poruje mentálne i  fyzické zdra-

vie. A  tieto dve témy – poznanie 

a ozdravenie – sa spojili v XV. roč-

níku realizácie národného projek-

tu Lesnícke dni. Ich otvorenie sa 

uskutoční 30. augusta 2021 v Les-

níckom arboréte Kysihýbel pri Ban-

skej Štiavnici. Lesníci tak tentokrát 

verejnosť nepozývajú na námestia, 

ale jednoducho tam, kde je to pre 

všetkých najlepšie– do lesa.

A zmien vo formáte Lesníckych dní 

je viac. Otvorenie Lesníckych dní sa 

teda zo zvolenského námestia pre-

súva do okolia Banskej Štiavnice. 

Má to niekoľko dôvodov: kráľovské 

banské mesto bolo v minulosti spä-

té s baníctvom a to malo veľké pre-

pojenie na lesníctvo. V  roku 1871 

bol vydaný dekrét uhorského minis-

terstva fi nancií, ktorým sa na zákla-

de panovníkovho súhlasu oddelila 

správa lesov od správy baní. Lesníc-

tvo sa vydalo na cestu samostatné-

ho hospodárskeho vývoja nezávislé-

ho na baníctve a priemysle. V roku 

2021 sa tak upriamuje pozornosť na 

150 rokov samostatného lesníctva. 

Táto téma sa prenáša i  do Lesníc-

kych dní a je jej venovaná i výstava 

s názvom S dubovou ratolesťou na 

golieri, ktorá bude verejnosti sprí-

stupnená od 20. 8. 2021 až do kon-

ca roka 2021 v Lesníckom a drevár-

skom múzeu vo Zvolene.

Históriou je poznačený aj prírod-

ný objekt v správe Národného les-

níckeho centra, v  ktorom sa spá-

ja lesníctvo s  vedou i  kultúrou. 

Ide o  Lesnícke arborétum Kysihý-

bel pri Banskej Štiavnici, ktoré 

v  roku 1900 založil profesor bo-

taniky, János Tuzson. V  Lesníc-

kom arboréte Kysihýbel, prebehla 

v  rámci medzinárodného projek-

tu TreeJoy (program Interreg, 

SKHU/1601/1.1/217) v  rokoch 

2018– 2021 rekonštrukcia a  revi-

talizácia celého areálu. Okrem toho 

bolo postavené nové návštevnícke 

centrum, obnovený náučný chod-

ník okolo Kysihýbla, napísaná od-

borná publikácia Prevádzkovo 

využiteľné dreviny Lesníckeho ar-

boréta Kysihýbel, vydaný odborný 

sprievodca Lesnícke arborétum Ky-

sihýbel i  detský sprievodca Chod-

níčkami lesníckeho arboréta Ky-

sihýbel. V  arboréte sa cez projekt 

uskutočnili i  modelové vzdeláva-

cie programy lesnej pedagogiky pre 

žiakov a študentov škôl. Lesná pe-

dagogika oslavuje v roku 2021 svo-

jich 20 rokov existovania na Slo-

vensku.

Počas otvorenia Lesníckych dní 

bude Lesnícke arborétum Kysihý-

bel vyhlásené za významné lesníc-

ke miesto. Toto označenie udeľujú 

LESY Slovenskej republiky, štátny 

podnik od roku 2007 a doteraz ním 

bolo označených 54 lokalít po ce-

lom Slovensku. Za budovaním sie-

te VLM stojí myšlienka upriamiť 

pozornosť verejnosti na miesta prí-

rodného alebo kultúrneho charak-

teru s osobitným lesníckym význa-

mom, ktoré dokumentujú históriu 

lesa, lesného hospodárstva a práce 

lesníkov na území Slovenska.

XV. ročník podujatia Lesnícke dni 

vyzdvihuje lesy ako pozitívne pros-

tredie s dokonalou harmóniu a  lie-

kom na všetky bolesti. Oddelenie 

správy lesov od správy baní pred 

150 rokmi jednoznačne zabezpeči-

lo zlepšenie životného prostredia, 

zvýšenie lesnatosti, ktorá je kľúčom 

k udržaniu zelenej budúcnosti.

Lesnícke dni budú otvorené 30. au-

gusta 2021 v  Lesníckom arboréte 

Kysihýbel. Ďalšie podujatia pod hla-

vičkou Lesníckych dní budú pokra-

čovať v  priebehu septembra a  ok-

tóbra zážitkovými sprevádzaniami 

s  aktivitami lesnej pedagogiky vo 

vybraných regiónoch Slovenska pre 

nahlásené skupiny. Potrebné je ob-

lečenie a obuv vhodné do prírodné-

ho prostredia a každého počasia.

Lesnícke dni pripravilo Národ-

né lesnícke centrum v  spolupráci 

s partnermi.

Veronika Jaloviarová,

NLC – Ústav lesníckeho poraden-

stva a vzdelávania Zvolen

Les– cesta k poznaniu a ozdraveniu

Už viac razy sme v predchá-

dzajúcich rokoch priniesli 

senzačné informácie v našich 

novinách o vynikajúcich 

pestovateľských úspechoch 

nášho spoluobčana Jána 

Novotného. 

Roky-rokúce sa venuje pestova-

niu mnohých našich i  cudzokraj-

ných druhov ovocia a  zeleniny. 

Doteraz vypestoval rekordné plo-

dy tekvíc, paradajok, kalerábov 

a zelerov a z cudzokrajných hlav-

ne citrusové plodiny. Tohoročná 

úroda mu priniesla ďalší senzač-

ný rekord v  po-

dobe gigantickej 

uhorky, ktorá do-

rástla do dĺžky 

60 cm a  dosiah-

la hmotnosť 2,45 

kg. Na našej foto-

grafi i je tento vy-

chýrený a  uzná-

vaný záhradkár 

nielen v  Banskej 

Štiavnici, ale aj 

v  celom našom 

regióne aj so svo-

jou mega uhor-

kou, keď ešte bola 

na koreni. Zdôrazňujem, že všet-

ko, čo vypestuje vo svojej „rajskej 

záhrade“ neuzrelo nikdy doteraz 

žiadne pesticídy, všetko polie-

va len a len zrážkovou vodou a aj 

všetky jeho plody majú fantastic-

kú chuť, čo sa samozrejme týka aj 

jeho mega uhorky, na ktorej som 

si s  tou najväčšou rozkošou po-

chutnal aj ja spolu s  jej „zázrač-

ným“ pestovateľom.

Prajeme mu aj pri tejto príleži-

tosti v prvom rade dobré zdravie 

a  ešte aj v  ďalších rokoch ďalšie 

senzačné pestovateľské úspechy.

Ján Novák

Ďalší rekord Jána Novotného!
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Slávnostné otvorenie tradície klopania z veže klopačky  foto Mgr. Ján Petrík

kam v BŠ 
a okolí ?

Klopanie na klopačku patrí 

k vzácnemu dedičstvu 

všetkých banských revírov 

na Slovensku. Autentický 

zvuk klopačky sa 4. 8. 2021 

po rokoch opätovne spustil 

aj z veže Klopačky v Banskej 

Štiavnici.

„Baníctvu vďačíme za dnešné tajchy, 

budovy, pamiatky a  charakteristický 

ráz mesta Banská Štiavnica a  jeho oko-

lia. Klopačky boli „baníckym budíkom“– 

oznamovali čas fárania, varovali pred ne-

bezpečím– napríklad požiarom či útokom 

nepriateľa, zvolávali na stretnutia, infor-

movali o  pohrebe významných obyvate-

ľov. Prenikavý zvuk klopania na jedno-

duchú drevenú dosku mal mnohé variácie 

dĺžky a  rytmu klopania,“ uviedol Igor 

Kuhn z oblastnej organizácie cestov-

ného ruchu Región Štiavnica. Ako do-

dal: „Štiavnická klopačka takto fungovala 

minimálne 500 rokov, pravidelné klopa-

nie na drevo skončilo v roku 1930.“ V ba-

níckych mestách sa dodnes klope pri 

oslavách Dňa baníkov a pri odprevá-

dzaní baníka na posledný odpočinok.

Oživenie baníckej tradície klopania 

z  veže Klopačky v  Banskej Štiavnici 

sa dnes opäť stalo súčasťou zvukovej 

kulisy mesta. Slávnostné znovuspus-

tenie klopania prebehlo za spevu ba-

níckeho spevokolu Štiavničan, kto-

rý zaspieval aj typickú banícku pieseň 

„Vstávaj Hanzo hore (na baňu klopajú)“. 

Nasledovala ukážka rôznych spôso-

bov klopania, ktorú predviedol zruč-

ný „klopačkár“ z neďalekej obce Hodru-

ša-Hámre, Peter Fridrich a  stručný 

historický výklad o  tradíciách klopa-

nia podaný Danielom Harvanom, 

vedúcim pracovníkom vedecko-vý-

skumného centra Slovenského ban-

ského múzea.

„Je to naše dedičstvo, ktoré si v Banskej 

Štiavnici nesmierne vážime. Som pre-

svedčená, že obnovenie tradície klopania 

v  Banskej Štiavnici poteší hlavne tých, 

ktorí si pravidelné klopanie pamätajú 

z  rozprávania svojich rodičov či starých 

rodičov,“ vyhlásila Nadežda Babiako-

vá, primátorka mesta Banská Štiavni-

ca. Ako dodala: „zároveň naša klopačka 

bude pripomínať banícku históriu náš-

ho mesta aj súčasnej generácii a  náv-

števníkom“.

„Klopanie na drevo je nahradené hod-

novernou zvukovou nahrávkou, ktorú 

reprodukuje zvuková aparatúra auto-

maticky v  predprogramovaných časoch, 

vždy o 8:59 a 17:59 hod. zvolávacie klo-

panie a o 11:58 hod. slávnostné klopanie. 

Klopanie je možné vypnúť alebo zapnúť 

mimo naprogramovaného režimu diaľ-

kovým ovládaním cez smart telefón“, 

spresňuje projektová koordinátorka 

OOCR Región Štiavnica Zuzana Para-

jová. Systém je umiestnený vo veži pô-

vodnej historickej Klopačky v Banskej 

Štiavnici, v ktorej už roky sídli známa 

Čajovňa Klopačka.

Pozvanie prijal aj minister obrany SR, 

Jaroslav Naď: „Tak ako mi je blí zka Ban-

ská  Š tiavnica, pretož e som tu prež il vý-

znamnú č asť  svojho ž ivota, sú  mi blí zke 

aj jej historické  zvyky a tradí cie. Verí m, 

ž e oživenie tradície klopania napomô ž e 

nielen turizmu, ale najmä  zachovaniu 

pamä ti na š pecifi ká  jedného z  najstar-

ších banských miest na Slovensku, ktoré-

ho krása a historická významnosť zauja-

li aj medzinárodné spoločenstvo, a preto 

je právom slovenským klenotom zapísa-

ným na listine UNESCO.“

Daniela Chrančoková z  KOCR Ban-

skobystrický kraj Turizmus dodá-

va: “Je pôsobivé, ako sa obyvatelia 

v  minulosti dokázali dorozumievať 

bez slov a aj napriek tomu boli všetci 

dostatočne a včas informovaní o dianí 

v okolí. Bez klopačiek by baníctvo ne-

bolo tým, čím je. Obnovenie tradícií, 

ktoré pripomínajú minulosť, ale zá-

roveň tvoria turistickú atraktivitu pre 

súčasnosť a verím že aj budúcnosť, by 

malo byť v našom záujme, preto sa te-

ším tomuto projektu“.

„Po veľkých projektoch, ktoré sme podpo-

rili, ako napríklad minuloročné umiest-

nenie móla na tajch Klinger, je toto men-

ší projekt, ale jeho veľký význam vidím 

v tom, že vracia do mesta to, čo bolo ke-

dysi neodmysliteľnou súčasťou dní oby-

vateľov tohto baníckeho mesta. Klopač-

ka a jej zvuk prispievajú ku komplexnosti 

prezentovanej baníckej histórie, čo verím, 

ocenia všetci návštevníci mesta“, uviedol 

Ondrej Lunter, podpredseda Bansko-

bystrického samosprávneho kraja.

Projekt Obnovenie tradície klopa-

nia pripravila Oblastná organizá-

cia cestovného ruchu Región Štiav-

nica spolu s  Rozvojovou agentúrou 

BBSK a  v  spolupráci so Slovenským 

banským múzeom a  mestom Ban-

ská Štiavnica. Banskobystrický samo-

správny kraj projekt podporil cez Roz-

vojovú agentúru Banskobystrického 

samosprávneho kraja sumou 2000eur 

a  OOCR Región Štiavnica prispel 

z vlastných zdrojov sumou 1000eur.

OOCR Región Banská Štiavnica

Zvuk klopačky sa vracia 
do Banskej Štiavnice

19. 8. Archanjel caff e bar– 11 ro-

kov, BŠ, 19:00.

Th e Anatomy of melancholy – re-

nesančná hudba– Csaba Nagy, 

KC Eleuzína, Horná ružová 1, BŠ, 

20:00.

19. – 21. 8. Letné tvorivé diel-

ne v  Dielničke v  Kammerho-

fe– Kumšt Remesla, BŠ 9:30 – 

15:30.

Festival Capalest, Art Cafe, Aka-

demická 327/2, BŠ, 18:00.

20. 8. Paradájz Pikčr Doružova, 

Starý zámok, Starozámocká 11, 

BŠ, 18:00.

Klavírny recitál– Ondrej Krajňák, 

KC Eleuzína, Horná ružová 1, BŠ, 

20:00.

20. – 22. 8. 

Festival Vlnoplocha– Happy End, 

http://www.vlnoplocha.sk/, Cen-

trum BŠ (rôzne miesta), 20:00.

20. 8. Koncert: Richard Müller, 

Amfi teáter, Novozámocká 20/A, 

BŠ, 19:30.

21. 8. Sitnianska Paškrta– súťaž 

kotlíkových špecialít a sprievodný 

program pre deti i dospelých, Po-

čúvadlo, 10:00.

Behaj lesmi– Štiavnické vrchy, 

9:00.

História židovskej komunity 

v B. Štiavnici v 90 minútach, Ži-

dovský cintorín, Novozamocká, 

BŠ, 9:30.

Štiavnická vodohosp. sústava– 

nočné, Piargska brána, 19:00.

Koncert: Štefan Štec & Fajta, Am-

fi teáter, Novozámocká 20/A, BŠ, 

19:00.

21., 26., 28. Koncert skupiny Pa-

cipacifi k, Song a Silné V3, Terasa 

u Blaškov, Počúvadlo, 19:00.

22. 8. Benefi čný festival Osmidiv, 

Amfi teáter, Novozámocká 20/A, 

BŠ, 14:00.

24. 8. Afl oat– umelecká inštalá-

cia, Starý zámok, Starozámocká 

11, BŠ, 10:00.

25., 26., 27., 28., 31. 8. Hara-

burdy alebo bazár (ne)potrebných 

vecí, Kammerhof, Kammerhofská 

2, BŠ, 10:00-16:00.

25. 8. Tanečno– pohybová tera-

pia v B. Štiavnici, Kammerhofská 

1, BŠ, 18:00.

27. 8. Koncert: Slobodná Euró-

pa + Dorota Nvotová, Amfi teáter, 

Novozámocká 20/A, BŠ, 19:00

27. – 29. 8. Zvuk for Štiavnica, 

Centrum BŠ (rôzne), 19:00.

Zmena programu vyhradená!

OOCR Región Štiavnica
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V piatok 30. júla 2021 sme 

členovia denného centra 

netrpezlivo očakávali príchod 

nášho europoslanca pána 

Róberta Hajšela. 

Študoval na MGIMO v  Moskve. 

Od roku 1993 bol prvým noviná-

rom, ktorý na Slovensko prinášal 

informácie z  Bruselu ako spravo-

dajca slovenských médií prostred-

níctvom agentúry TASR a  neskôr 

aj v Slovenskom rozhlase. Od roku 

2019 je poslanec Európskeho parla-

mentu za stranu SMER. Je členom 

výboru ITRE pre priemysel, energe-

tiku a výskum, náhradníkom vo vý-

bore AFET pre zahraničné veci. Je 

dlhoročným odborníkom na európ-

ske záležitosti.

Bola to druhá jeho návšteva v  na-

šom centre. Po jeho príchode sme sa 

všetci srdečne zvítali a debata moh-

la začať.

Slovenský europoslanec Róbert 

Hajšel víta zvýšenie volebnej účas-

ti vo voľbách do Európskeho par-

lamentu a vníma ho ako signál od 

ľudí, že veria proeurópskym stra-

nám, no žiadajú zmenu. V rozhovo-

re prezradil aj to, na čo sa zameria 

pri vypočúvaní kandidáta na komi-

sára v oblasti priemyslu, energetiky 

a výskumu.

Sústreďuje sa na získanie 1 miliardy 

eur pre Slovensko na zelenú obnovu 

ekonomiky. Nehlasoval by za adop-

cie homosexuálnymi pármi, pretože 

rodinu má tvoriť otec, mama a deti.

Na otázku, či odporúča očkovať se-

niorov proti COVIDU, jednohlasne 

povedal áno, pretože táto choroba 

ho pripravila o  jeho mamku a  tiež 

hovoril, že sám mal pomerne ťažký 

priebeh tohto ochorenia.

Nakoniec sme sa dohovorili, že 

v mesiaci október, ak to bude mož-

né, by sme sa stretli na Počúvad-

lianskom jazere, kde by sme strá-

vili celý deň spojený so športovými 

hrami.

Pripravil pre nás občerstvenie, za 

čo mu srdečne ďakujeme a prajeme 

mu veľa úspechov v jeho práci, ale aj 

v jeho osobnom živote.

Helena Šušková,

vedúca denného centra

Návšteva europoslanca 
pána Róberta Hajšela v Dennom centre v Banskej Štiavnici

Seniori s europoslancom na Nám. sv. Trojice  foto Archív autora

V rámci aktivít Denného centra 

v Banskej Štiavnici pripravila 

vedúca pre svojich členov– 

starých rodičov s vnúčatami 

jednodňový výlet do Liptov-

ského Jána. 

Náš cieľ bola plavba po Liptovskej 

Mare. Liptovská Mara je vodné die-

lo na strednom Liptove pri Liptov-

skom Mikuláši. Je súčasťou systé-

mu priehrad Vážskej kaskády. Dielo 

bolo vybudované v  rokoch 1969-

1975. Pri výstavbe bolo zaplave-

ných 13 obcí, z toho 12 úplne (Če-

mice, Demčín, Liptovská Mara, 

Liptovská Sielnica (pôvodná), Niž-

né Dechtáre, Paludza, Parížov-

ce, Ráztoky, Sestrč, Sokolče, Vrbie, 

Vyšné Dechtáre), Liptovský Trno-

vec Bukovina.

Plavba urobila veľkú radosť nielen 

deťom, ale aj mnohým dôchodcom, 

ktorí sa prvýkrát plavili loďou. Bolo 

úžasné pozorovať deti, ako reago-

vali na vyhadzujúce sa ryby z vody 

a  tiež, ako niektoré vodné vtáctvo 

lovilo malé rybky. Preplávali sme 

okolo kostolíka, ktorý sa zachoval 

z  jednej zatopenej dediny, keď sa 

stavalo toto vodné dielo.

Po plavbe sme sa presunuli do sa-

motného Liptovského Jána, kde 

sme si pozreli Park miniatúr histo-

rických stavieb nášho malebného 

Slovenska. Bola škoda, že nám túto 

prehliadku pokazil dážď, ale medzi-

tým sme sa išli naobedovať a po daž-

di sme sa vrátili do areálu späť.

Výlet bol vydarený, každý si odniesol 

nejaké zážitky. Musím sa ale veľmi 

pekne poďakovať pánovi Mgr. Petro-

vi Ernekovi, ktorý nám poskytol au-

tobus zadarmo. Ďakujem aj vodičovi 

autobusu pánovi Jaroslavovi Beňovi, 

ktorý nás bezpečne doviezol v pod-

večerných hodinách domov.

Helena Šušková,

vedúca denného centra

Výlet do Liptovského Jána

Jednodňový výlet seniorov  foto Archív autora

Príďte si 
zamaškrtiť 
21. 8. 2021 na Počúvadlo!

OOCR Región Štiavnica spolu so 

Sitnianskymi rytiermi, ForRest 

Glampingom a BBSK Vás pozývajú 

na obľúbené podujatie Sitnianska 

paškrta, ktoré sa bude konať v so-

botu 21.8.2021. Je to už 8. krát, 

čo sa budú variť rôzne kotlíkové 

špeciality pri Počúvadlianskom ja-

zere. Od 11:00h sa môžete tešiť na 

bohatý sprievodný program, kto-

rým vás bude sprevádzať Erik For-

gáč. Deti sa s ním dozaista nebudú 

nudiť! O zábavu a dobrú náladu sa 

postará skupina Silné V3 a  vaše 

nosy a hladné brušká počas celého 

dňa rozmaznajú grilované špecia-

lity na Terase u Blaškov.

Hlavným lákadlom je súťaž vo va-

rení ľubovoľných dobrôt v  kot-

líkoch nad ohňom. Zatiaľ svoju 

účasť prisľúbilo 8 tímov. Odbor-

ná porota vyberie víťazov, ktorí si 

odnesú vecné ceny a pre ostatných 

to bude krásny zážitkový deň plný 

zábavy pre malých i veľkých.

Tešíme sa na vás!

Terézia Sopková, 

OOCR Región Štiavnica

Výpožičný 
režim
v mestskej knižnici:

Letný režim v mestskej knižnici sa 

končí 31. 8. Všetky služby MsK sú 

zachované, mení sa iba prevádzkový 

čas, ktorý je v letnom období skráte-

ný. Výpožičný čas v MsK:

Po, Ut, Pi: 8.00-11.30 12.00-15.00

St: 8.00-11.30 12.00-17.00

Št: nestránkový deň

Bližšie info sa dozviete na web strán-

ke mesta Banská Štiavnica, príp. na 

tel. č. 045/6949658.

MsK
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Spomienka

Uplynulo 5 ro-

kov odo dňa, 

keď nás na-

vždy opustila 

naša milova-

ná manželka, mamka, sta-

rá mamka, sestra, príbuzná 

a známa p. Eva Blahútová. 

Tí, ktorí ste ju poznali a mali 

radi, venujte jej spolu s nami 

tichú spomienku.

Spomína s láskou 

celá rodina

Spomienka

18. 8. si pri-

p o m í n a m e 

3. výročie od 

úmrtia môj-

ho milovaného syna Janka 

Murára. Tí, ktorí ste ho po-

znali a mali radi, venujte mu 

spolu s nami tichú spomien-

ku. S láskou spomína 

mama, brat a sestra 

s rodinami

Spomienka

Osud je občas 

veľmi krutý, 

nevráti, čo raz 

vzal… 

Zostanú iba spomienky 

a v srdci veľký žiaľ…

15. 8. uplynulo 5 rokov, ako 

nás navždy opustila Miro-

slava Kališeková. S  láskou 

na ňu spomíname: 

Dušanko, Miška 

a celá ostatná rodina

oznamy, 
spomienky

Oznam
Rekondično-liečebný pobyt 

v  Hokovciach sa uskutoční od 

17. 9. do 24. 9. Cena je 205€. 

Záujemcovia sa môžu nahlásiť 

telefonicky na čísle 045/692 08 

75 alebo na čísle 0904 335 202. 

Zároveň oznamujeme, že v  me-

siacoch júl, august sú prázdni-

ny. Kancelária bude otvorená od 

stredy 8. 9. 2021.

Výbor ZO SZTP 

Banská Štiavnica

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 9. 8. 2021, 

keď doznel zvuk kostolných 

zvonov na veži Kostola Nane-

bovzatia Panny Márie a na 

veži Starého zámku a odznelo 

symbolických dvadsať úderov 

baníckej klopačky v podaní 

Milana Mertela. 

Podujatia sa zúčastnili aj Ing. Ma-

rián Zimmermann, viceprimátor 

mesta, Ing. Ivana Ondrejmiško-

vá, prednostka mestského úradu, 

Ing. Ľudovít Frindt, rímskokatolíc-

ky farár, Ing. Richard Kaňa, pred-

seda baníckeho spolku,  Ing. Erik 

Sombathy, predseda Združenia ba-

níckych spolkov a  cechov Sloven-

ska, Mgr. Zuzana Denková, riadi-

teľka SBM, Ing. Branislav Konečný, 

zástupca HBÚ, členovia spevokolu 

Štiavničan a niekoľko desiatok ďal-

ších osôb. Po baníckej hymne „Zdar 

Boh hore!“, nasledovala báseň „Klo-

pačka“ od Ing. Dalmy Štepánekovej, 

ktorú predniesla Renáta Horvátho-

vá. Pietny príhovor predsedu baníc-

keho spolku, okrem iného, obsa-

hoval: „Zajtra uplynie presne dvanásť 

rokov, keď 10. augusta 2009 došlo 

v Bani Handlová k najväčšiemu ban-

skému nešťastiu v  novodobej histó-

rii slovenského baníctva, pri ktorom 

zahynulo 20 baníkov. Uvedená tra-

gická udalosť vzniesla do sŕdc baní-

kov aj širokej verejnosti ťaživý smútok 

a  pripomenula nám, aké je náročné 

banícke povolanie, ktoré si, žiaľ, v nie-

ktorých prípadoch vyberá aj tú najväč-

šiu daň, ľudské životy... Pri výkone ba-

níckeho povolania na Slovensku došlo 

v roku 2020 k 200 registrovaným pra-

covným úrazom, z ktorých, žiaľ, bol 1 

úraz smrteľný a 1 úraz bol s ťažkou uj-

mou na zdraví. V tomto roku uplynu-

lo aj 140 rokov od jedného z  najväč-

ších banských nešťastí, keď pri požiari 

na šachte Leopold v Hodruši dňa 9. ja-

nuára 1879 zahynulo taktiež 20 ba-

níkov...“. 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 mamičky“ 

nasledoval pietny príhovor pána vi-

ceprimátora a  po ňom nasledova-

la ďalšia pieseň „Baníkova ruža“. Po 

jej odznení nasledovali akty vzda-

nia úcty, zástupca baníckeho spol-

ku– Vladimír Nemčok, v sprievode 

Ing. Kaňu a  Ing. Sombathyho, za-

vesil pamätný venček na kríž, zá-

stupkyňa mesta –  pani prednost-

ka, v sprievode pána farára a pána 

viceprimátora, položila pod kríž ky-

ticu bielych ruží. V závere sa účast-

níkom prihovoril pán farár, kto-

rý požehnal baníkom a  zaželal im 

veľa baníckeho šťastia. Podujatie 

bolo ukončené baníckou hymnou 

„Banícky stav“, po ktorej odzneli tri 

čestné rany banského odstrelu, kto-

ré odpálil Ing. Karabelly. Za dôs-

tojnú prípravu a priebeh podujatia 

patrí poďakovanie Banskoštiavnic-

ko-hodrušskému baníckemu spol-

ku, Mestu Banská Štiavnica, pánovi 

farárovi a spevokolu Štiavničan. Po 

skončení podujatia, ktoré prebeh-

lo v  príjemnom letnom odpolud-

ní, dobre padlo občerstvenie, poda-

né účastníkom v Baníckej krčme pri 

štôlni Glanzenberg. Zdar Boh!

Milan Durbák

Pietne podujatie k obetiam 
banských nešťastí

Položenie kytíc obetiam banských nešťastí  foto Lubo Lužina 

Pred mnohými rokmi vozil do 

Banskej Štiavnice ľudí parný 

vlak, ktorý ľudia pomenovali 

Štiavnická Anča.

My sme mali možnosť povoziť sa 

na vyhliadkovom turistickom vlá-

čiku s rovnakým menom. Pred ces-

tou sme navštívili prvý Ruin bar 

na Slovensku. O  zaujímavej histó-

rii päťstoročného domu, v  ktorom 

sa Ruin bar nachádza, nám poroz-

právala pani Kabinová, ktorá nám 

ponúkla aj sladké občerstvenie. Po-

tom sme už nadšení z výletu nastú-

pili do vláčika, ktorý nás zaviezol 

k  najznámejším a  najnavštevova-

nejším pamäti-

hodnostiam Ban-

skej Štiavnice. 

Vystúpili sme na 

zastávke Križo-

vatka, kde sme sa 

osviežili výbor-

nou zmrzlinou 

a  náš výlet sme 

zavŕšili nenároč-

nou prechádzkou 

do nášho domo-

va na Povrazníku. Príjemne unave-

ní a s peknými zážitkami sa už teraz 

tešíme na to, že si podobné výle-

ty určite zopakujeme. Touto ces-

tou chceme veľmi pekne poďako-

vať pani Oľge Kabinovej a  pánovi 

Mgr. Milanovi Kabinovi za ochotu, 

podporu a  občerstvenie, ktorými 

spríjemnili náš výlet.

Vďační klienti Domova Márie

Vláčik aj pre seniorov
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20.– 21. augusta 2021

www.capalest.com

FB: festivalcapalest

Festival Cap à l’Est pripravil 19. roč-

ník podujatia ako krátke zastave-

nie v poetickej krajine festivalových 

básnikov prepletené nitkami tónov 

európskej hudby od 11. až po 20. 

stor.

Piatok 20. 8.

18.00

Ozvena poézie

Čítanie poézie v slovenčine a fran-

cúzštine. Pocta básnikom Capalestu

Účinkujú: Lucia Letková, Marek 

Rozkoš a Michel de Maulne

Art Café, Akademická 2, BŠ

Najlepší básnici z východnej a stred-

nej Európy a Francúzska sa 19 ro-

kov stretávali, diskutovali a  tvorili 

v Banskej Štiavnici v rámci festiva-

lu Cap à l’Est.

Niektorí nás, bohužiaľ, opusti-

li, mnohí zostali verní a  opätovne 

potvrdzujú svoju spolupatričnosť. 

Každý básnik zanechal na festiva-

le svoju stopu a  v  tomto ročníku 

im vzdáme hold čítaním ich bás-

ní v  dvoch jazykoch: A. Marenčin, 

T. Patrikios, A. Mihailova, V. Bra-

ziunas, D. Dreïka, D. Podracká, G. 

Goff ette.

Sobota 21. 8.

16.30

Autor a prekladateľ

prekladateľský seminár a  diskusia 

Trojica

Účinkujú: Miroslava Vallová, Ivana 

Gibová a Miroslav Zelinský

Literárne informačné centrum

Art Café, Akademická 2, BŠ

18.00

Zlatá vlna

Prezentácia fi nalistov súťaže Zla-

tá vlna

Art Café, Akademická 2, BŠ

19.30

Klasika a francúzsky šansón

Koncert klasickej hudby a francúz-

skeho šansónu

Mari Kazué: spev, Patrick Vasori: 

klavír

Základná umelecká škola, BŠ

Od Satieho po Debussyho s  Piaf, 

Fréhelom a  Damianom. Sladká 

francúzska zmes prvej polovice mi-

nulého storočia. Záblesk nezabud-

nuteľnej žiary. Počúvanie pre kráľov 

a  pastierov, kde Satie dvorí Fréhe-

lovi. Často tieto dva svety, ktoré sa 

viac dopĺňajú ako oddeľujú v pamä-

ti a v srdciach verejnosti, staviame 

do opozície. Večer, kde 20 šansónov 

strieda 5 majstrovských diel pre kla-

vír. Miesto, kde Off enbach pozýva 

Damia.

Festival Cap à l’Est je realizovaný 

občianskym združením L’Athanor, 

Michelom de Maulneom, občian-

skym združením Capalest v spolu-

práci s  Literárnym informačným 

centrom.

Vstup na festivalové podujatia je 

otvorený pre všetky vekové kategó-

rie zdarma. Bližšie informácie sa 

dozviete na www.capalest.com.

Lucia Huťanová,

Antónia Miklíková

Cap à l’Est 2021
19. ročník festivalu

V dňoch 6. 7. – 12. 7. 2021 

bol Špeciálnou základnou 

školou v Banskej Štiavnici 

organizovaný už po siedmy 

krát „Denný letný tábor“ pre 

žiakov Špeciálnej základnej 

školy v Banskej Štiavnici 

a Základnej školy J. Horáka 

v Banskej Štiavnici, ich súro-

dencov, ale aj pre žiakov a deti 

z neúplných rodín, z rodín zo 

sociálne znevýhodneného 

prostredia a rómskych rodín. 

V  tomto roku bol zrealizovaný je-

den turnus denného letného tá-

bora pod pedagogickým dozorom 

PhDr. Jozefa Kalla a PaedDr. Milo-

ša Bendíka, PhD. Deti sa do tábo-

ra nahlásili podľa záujmu rodičov. 

Tábor bol pre rodiny s  deťmi bez-

platný. Bol realizovaný s podporou 

Mesta Banská Štiavnica, za čo Mes-

tu Banská Štiavnica patrí veľké po-

ďakovanie a  Špeciálnej základnej 

školy v Banskej Štiavnici.

Program aktivít a ich časový harmo-

nogram bol vytvorený v  závislosti 

od veku detí a počasia. Tábor mal aj 

socializačný charakter.

V  tábore mali deti zabezpečenú 

stravu a  pitný režim. Strava pozo-

stávala z raňajok, ktoré boli v škole 

a obedov, ktoré boli v reštauráciách.

Keďže nám aj tento rok prialo po-

časie, využili sme slnečné dni na 

kúpanie, čo sa deťom najviac páči. 

Navštívili sme kúpaliská v Žiari nad 

Hronom– kde mali deti neopakova-

teľný zážitok z tobogánov a šúcha-

čiek a  kúpalisko v  Sklených Tepli-

ciach. Chladnejšie dni sme využili 

na návštevu pamiatok, ako naprí-

klad Nový zámok a taktiež sme fá-

rali do bane Skanzem– Slovenského 

banského múzea v  prírode. Keďže 

v škole máme aj bicykle, jeden deň 

sme venovali bicyklovaniu.

V tábore sme voľný čas využili aj na 

rôzne hry, súťaže, tematické kres-

lenie, športové aktivity, diskotéku, 

pozeranie fi lmov, spievanie piesní 

a pod.

Na konci tábora bol tábor vyhodno-

tený a  deti boli odmenené vecný-

mi cenami, ktoré sa im veľmi páči-

li a tak ako každý rok, tak aj tento 

rok sa im potešili. Každé dieťa do-

stalo CD s fotodokumentáciou celé-

ho tábora.

Jozef Kallo– ŠZŠ 

Denný letný tábor 2021

Žiaci denného detského tábora na výlete  foto Miloš Bendík

Sviatok 
Nanebovzdania Panny Márie 

a „Kaštieľsky pút“

V dedinke Svätý Anton, banskoštiav-

nického dekanátu sa v  nedeľu 15. 

augusta 2021 uskutočnil „Kaštieľsky 

pút“. Veriaci z tejto farnosti putovali 

od farského kostola pánskou cestou 

v sprievode so sochou Panny Márie, 

s  piesňami a  modlitbou na perách 

do Kaštieľskej kaplnky zasvätenej 

sviatku Nanebovzatej. Hlavným ce-

lebrantom bol kňaz d.p Blažej Štrba, 

ktorý v kázni hovoril o Panne Má-

rii. V loretánskych litániách je Mária 

nazývanou archou zmluvy, lebo no-

sila ako matka v živote Boha. Pan-

na Mária je vznešený predobraz 

cirkvi, v zachovávaní Božieho slova. 

V chráme počúvame Boží hlas, kto-

rý nás má možnosť premieňať, ak aj 

my chceme podľa neho žiť. Spoluce-

lebrantom bol d.p farár Michal Ba-

láž. Na slávnostnej sv. omši spieval 

miestny chrámový zbor zo Sv. Anto-

na pod vedením Barbory Šaling Le-

gény.

Andrej Palovič 

Letná súťaž
Výhercovia

V mesiaci júl sme pre Vás opäť pri-

pravili zaujímavú 3-oj kolovú súťaž 

o atraktívne vecné ceny. 

Správne odpovede: 

1. 24 tajchov, 2. poháňanie strojov, 

zásoba pitnej vody,… 3. J. K. Hell.

Zo správnych odpovedí sme vyžre-

bovali týchto šťastných výhercov: 

1. M. Buzalková, BŠ, 2. E. Uhrinča-

ťová, BŠ, 3. I. Moravčíková, BŠ, 4. E. 

Koledová, BŠ, 5. S. Budinská, BŠ, 6. 

A. Kopálová, BŠ, 7. I. Oravcová, BŠ, 

8. E. Kolembusová, BŠ, 9. A. Plevo-

vá, BŠ, 10. K. Pištová, BŠ, 11. K. Ba-

lážová, BŠ, 12. RNDr. P. Koleda, Sv. 

Anton, 13. Adam Turcer, Sv. Anton, 

14. V. Balážová, BŠ, 15. M. Durbák, 

BŠ, 16. P. Koleda, ZV. 

Srdečne blahoželáme!

Ceny si môžete vyzdvihnúť v  re-

dakcii ŠN!

red.

Oznam
Otestovať sa môžete na mobil-

nej odberovej jednotke– stan SČK 

v meste Banská Štiavnica, pri mest-

skom úrade. Bližšie info: https://

redcross.sk/banska.../mobilne

-odberove-miesto/

SČK BŠ
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Aktuálne v kine Akademik
Piatok 20.8. o 19:30 hod.

Temný dom
Horor, 108 min., MP:15, vstupné: 
5€. Horor o temných tajomstvách, 
ktoré sa skrývajú pod povrchom 
vzťahu jedného šťastného manžel-
stva a ich rodinného domu.

Sobota 21.8. o 19:30 hod.

Denník moderného 
fotra
Komédia, 120 min., MP:12, vstup-
né: 5€. Keď sa Nataša a Dominik 
neplánovane stanú rodičmi, voľ-
ba bola jasná. Nataša ako úspeš-
ná dizajnérka hračiek pre deti, 
dokáže rodinu lepšie fi nančne za-
bezpečiť, a tak hlavnú časť sta-
rostlivosti o novorodenca pre-
vezme ako otec na materskej 
dovolenke Dominik. Ten pristu-
puje k úlohe s trochu naivnou 
predstavou a bude musieť využiť 
všetku svoju vynaliezavosť, aby 
počas prvého roku zvládol sta-
rostlivosť o malého Čeňka. Sta-
rostlivosť občas pripomína boj 
o prežitie. Vďaka spolužitiu 
s malým človiečikom však obja-
ví, koľko podôb môže mať láska …

Nedeľa 22.8. o 17:00 hod.

Labková patrola 
vo fi lme
Animovaný, komédia, 88 min., MP, 
vstupné: 5€. Keď sa ich najväčší 
rival Humdinger stane starostom 
neďalekého Adventure City a za-
čne robiť zmätok, Ryder a všetci 
obľúbení hrdinskí psíkovia zara-
dia najvyššiu rýchlosť, aby če-
lili výzve. 

Nedeľa 22.8. o 19:30 hod. 

Známi neznámi
Komédia, 95 min., MP:12, vstup-
né: 5€. Sladko horká komédia 
o partii českých a slovenských 
priateľov, ktorí sa schádza-
jú v pražskom byte, aby oslávi-
li príchod Nového roku. Poznajú 
sa už dlho a aj toto stretnu-
tie by sa nieslo v duchu klasic-
kej silvestrovskej oslavy, keby… 
Keby sa nezrodil zdanlivo nevin-
ný nápad: dať mobilné telefóny na 
stôl a nahlas zdieľať každú sprá-
vu a prichádzajúci hovor. Koľko 
toho o sebe nesmieme vedieť, aby 
sme mohli zostať priateľmi, mi-
lencami, manželmi,rodičmi…? 

Utorok 24.8. o 19:30 hod.

Nová šichta
Dokumentárny, 91 min., MP:12, 
vstupné: 5€. 25 let strávil To-
máš Hisem pod zemí jako horník 
na Ostravsku. Trh práce se ale 
prudce mění, doly zavírají, ha-
víři se rekvalifi kují. Tomáš si 
navzdory nevěřícím pohledům 
svých kamarádů volí specializa-
ci, která má k jeho původní pro-
fesi opravdu na hony daleko. 
Hodlá vyměnit šachtu za digitál-
ní prostor a stát se programá-
torem. Intimní a zároveň lehce 
humorný časosběrný portrét re-
žiséra Jindřicha Andrše sleduje 
komorní, ale epickou odyseu oby-
čejného člověka. 

Štvrtok 26.8. o 19:30 hod.

Muž v temnote
Horor, triler, 88 min., MP:15, 
vstupné: 5€. Partia mladých zlo-
dejov sa vláme do domu starého, 
slepého muža v domnení, že im 
prejde perfektný zločin. Nemôžu 
sa však mýliť viac...

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!

Výherné poukážky na konzumáciu 

v hodnote 10eur v pizzerii, reštau-

rácii Sv. Barborka, A. Kmeťa 2, Ban-

ská Štiavnica si výherca môže vy-

zdvihnúť v  redakcii ŠN. Správne 

znenie krížovky z č. 26/2021: „Pria-

teľstvo je milosť, ktorú niekedy Boh dá 

osamelým.“ Výhercom sa stáva Ivan 

Koleda, Šoporňa. Srdečne blaho-

želáme! Tento týždeň hráte o  po-

ukážku na konzumáciu v  hodnote 

10€ (2 x 5€) v  pizzerii, reštaurácii 

Sv. Barborka, A. Kmeťa 2, Banská 

Štiavnica. Vašou úlohou je správne 

vylúštiť krížovku a  zaslať ju spolu 

s kupónom do redakcie ŠN v termí-

ne do 30. 08. 2021.

V  tajničke sa ukrýva výrok J. Weri-

cha: „Pamäť je výsadou hlúpych, … (do-

končenie v tajničke).

A., Omacia, malý krt, citoslovce rup-

nutia,

B., Začiatok tajničky,

C., Pracuj pluhom, množstvo, druh 

korenia, nevyžiadaná pošta,

D., Jemu, druh čistiaceho prostried-

ku, česká TV, existujete, literárna vý-

chova,

E., Časť konského postroja, číselná 

lotéria, prostriedok na umývanie, sa-

mohlásky v slove maky,

F., Solmizačná slabika, žen. meno, 

samice jeleňov, kde,

G., Mastná zemina, servovanie, 

meno Medřickej, takýto,

H., Urán, snop, ťažné zvieratá, pri-

pravuješ jedlo,

I., Otep, otravné látky, spolu, prehry 

v šachu, príbytok včiel,

J., 2. časť tajničky, zn. kozmetiky,

K., Používať často i, podmienko-

vá spojka, liečebné obdobie, textová 

skratka, nech česky.

1., Prášok na pranie, 3. časť tajnič-

ky, priveď do spánku,

2., Stena, hrčka, inak,

3., Anno Domini, český herec, zn. 

zubnej pasty,

4., Domáce zviera, americký herec, 5,

5., Samohlásky v slove háky, zvratné 

zámeno, ruské meno muža, Otília,

6., Ozn. áut Komárna, časť nervovej 

sústavy, pokľaknutie,

7., Reklama skr., osobné zámeno, 

dostatočne, draslík,

8., Opak svetlo, hrubý povraz, hlas 

kravy,

9., Jednoduchý dopravný prostrie-

dok, oslovenie muža, múrik,

10., Orgány zraku, samica srnca, 

kaz-chyba,

11., Zvyšuje sa rastením, nákladné 

auto,

12., Dosiahol úspech, pohrebné hos-

tiny, španielsky časopis,

13., Písala česky, otázka na spôsob, 

dúfa nárečovo,

14., Mis naopak, Koniec tajničky.

Pomôcky: Ya, úfa, Mádl, Stoma, 

spam, kary, ikať.

Pozn. aut.: Interpunkčné znamien-

ka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kupón č. 28
Krížovka
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Po ročnej prestávke súvisiacej 

s pandémiou COVID-19, sa 

dňa 20. 7. 2021 uskutočnil 

23. Náckov štiavnický pochod, 

deň pred dátumom, keď je 

v kalendári meno Ignác, ktoré 

má štiavnický slangový výraz 

„Nácko“. 

Nácko, ktorého v  premiére stvár-

nil Ľubomír Matkovič, prišiel ten-

tokrát sám, nakoľko jeho kamarát 

Lojzo, ktorého v  minulých rokoch 

iterpretoval Karol Turoň, sa ospra-

vedlnil pre zhoršenie zdravotného 

stavu. Krátko po siedmej hodine ve-

černej po odznení 23 zvukov klopač-

ky, ktorú obsluhoval Milan Mertel, 

moderátor podujatia Milan Durbák 

privítal účastníkov na terase Baníc-

kej krčmy pri štôlni Glanzenberg, 

medzi ktorými bol aj Ing. Erik Som-

bathy, podpredseda baníckeho spol-

ku a predseda Združenia baníckych 

spolkov a cechov Slovenska, členo-

via spevokolu Štiavničan a aj počet-

ná skupina členov Novobanského 

baníckeho spolku, Spolku priateľov 

Bane Nováky a vyše stovky ďalších 

účastníkov, medzi ktorými nechý-

bal Jozef Osvald, významný inter-

pret Náckovej postavy a tiež aj naj-

vytrvalejší účastník podujatia, pán 

Vladimír Remeň. Po baníckej hym-

ne „Zdar Boh hore!“, sa účastníkom 

prihovoril E. Sombathy a potom už 

dostal slovo Nácko, ktorý prednie-

sol úvodné vtipy. Po náležitom ob-

čerstvení a  zaspievaní piesne „Stá-

vaj Handzo hore!“ sa účastníci, na 

čele s klopačkárom a štyrmi vlajko-

nosičmi, medzi ktorými boli aj dva-

ja Štiavničania, Štefan Psotný a Im-

rich Grolmus a  „pivným servisom“ 

so sudom piva Steiger na vozíku, 

s ktorým sa viezla aj Náckova fi gu-

rína, pobrali v  sprievode smerom 

hore do historického jadra mesta. 

Prvou zastávkou bola terasa Hote-

la Grand-Matej, kde Náckovu suitu, 

v zastúpení vedenia hotela, privíta-

la a  pohostila prevádzkarka Lenka 

Glonerová. Po vtipoch a zaspievaní 

piesne „Išla Pepa z ringu“ sa účastníci 

pobrali do bývalej Kaplnky sv. Igná-

ca v  Kammerhofe, kde účastníkov 

privítal Ing. Lubomír Lužina, po-

verený zamestnanec Slovenského 

banského múzea. Pravdaže, nasle-

dovali vtipy v podaní Nácka, po ná-

ležitom potúžení a po piesni „Dolnú 

bránu“ sa účastníci pobrali k 3. za-

stávke, ktorou bola Náckova socha 

na Hornom trotuári. Tu si účast-

níci opätovne vypočuli požiadav-

ku Nácka na zosadenie jeho sochy 

z podstavca, aby sa konečne dostal 

medzi pospolitý ľud, ako aj posťažo-

vanie na chýbajúcu palicu, ktorú mu 

už pred vyše rokom odcudzil neja-

ký vandal. Po ďalších vtipoch a pies-

ni „Nácko zelený“ sa účastníci pobra-

li k 4. zastávke, ktorou bola Pizzeria 

pri šachte Kaufhaus. Tu ich privítal 

jej majiteľ Peter Ernek, ktorý spo-

lu s  dcérkou odhalil ďalšiu pamät-

nú tabuľku na šachtovej budove, 

pripomínajúcu tohtoročný pochod. 

Po zaspievaní piesne „Nad Kaufhaus 

šachtou na tej Rovni“, odznení ďalších 

vtipov a občerstvení, sa suita pobra-

la k Pizzerii „Black-M nad Kozákom“, 

kde ju v zastúpení majiteľa, Mariá-

na Čierneho, privítala prevádzkarka 

Martinka. Tu sa účastníci opätovne 

posilnili ďalšími náckovskými vtip-

mi a po zaspievaní piesne „Štiavnica 

je pekné mesto“ sa vydali na 6. zastáv-

ku, ktorou malo byť nádvorie Joe-

rgesovho domu na Nám. sv. Troji-

ce, kde je od roku 2015 umiestnená 

pamätná tabuľa, pripomínajúca 

osobnosť profesora Jozefa Vášáry-

ho (1915-1973), prvého interpre-

ta náckovských vtipov. Keďže však 

našli zatvorenú bránu, pána profe-

sora si účastníci pripomenuli štu-

dentskou hymnou „Gaudeamus igi-

tur“ pred ňou. Ďalšou zastávkou bol 

„Ruin bar“ v Liempacherovom dome, 

kde účastníkov privítal a  náležite 

pohostil pán Milan Kabina, po pies-

ni „Starý študent“ a ďalších vtipoch 

v podaní Nácka sa účastníci pobra-

li na nádvorie Banského domu, kde 

účastníkov privítal druhý Nácko, 

v podobe sochy z dielne kremnické-

ho výtvarníka Jána Konuša. Po za-

spievaní piesne „Už na baňu klopajú“ 

nasledovalo priehrštie vtipov a špá-

sov, nielen od Nácka a  Lojza, ale 

priestor dostali aj samotní účast-

níci pochodu, osobitne tohtoročný 

jubilant J. Osvald. Na záver podu-

jatia odznela banícka hymna „Baníc-

ky stav“ a po nej sa účastníci v pokoji 

rozišli do letnej štiavnickej noci. Za 

vydarené podujatie patrí poďakova-

nie baníckemu spolku, interpretovi 

Nácka v navštívenej inštitúcii a ma-

jiteľom navštívených pohostinných 

zariadení, ktorí Nácka a  jeho suitu 

náležite pohostili. Osobitné poďa-

kovanie prináleží pánovi P. Erneko-

vi za jeho fi nančný príspevok.

Milan Durbák

23. Náckov štiavnický pochod

Okresné riaditeľstvo Policaj-

ného zboru v Žiari nad Hronom 

zrealizovalo v spolupráci so 

Slovenským Červeným krížom 

v dňoch 12. 07. 2021 až 14. 

07. 2021 bezpečnostno-pre-

ventívnu akciu v okresoch 

Žiar nad Hronom, Žarnovica 

a Banská Štiavnica. 

Akcia bola zameraná na preverenie 

úrovne vedomostí vodičov z posky-

tovania prvej pomoci. Zároveň bola 

počas uvedenej akcie vykonaná kon-

trola lekárničiek, ktoré sú povinnou 

výbavou motorových vozidiel. Vodi-

či boli preskúšaní z praktického ove-

rovania poskytovania prvej pomoci, 

zisťovania vedomia u zranenej osoby, 

preverovania základných životných 

funkcií, uvoľnenia dýchacích ciest, 

resuscitácie a  zastavenia krvácania. 

Najväčší problém bol zaznamenaný 

so zabezpečením resuscitácie zrane-

nej osoby a boli aj vodiči, ktorým chý-

bala lekárnička, pričom táto je povin-

nou výbavou motorového vozidla!

OR PZ v Žiari nad Hronom

Bezpečnostno-preventívna akcia 
počas letnej turistickej sezóny v spolupráci so Slovenským Červeným 
krížom

Festival 
Vlnoplocha 
20. – 22. 8. 2021

Program

Piatok 20. 8. 2021

20:15 Premiéra Happy End / Dro-

movich, Jakubová /Jazero Klinger

Sobota 21. 8. 2021

11:00 O  malej lyžičke z  Banskej 

Štiavnice– Divadlo Agape/Martin 

Žák /Gavalier Dvor

12:30 Master Class/Eleuzína

Site-specifi c/Tomáš Žižka

Imerzné divadlo/Kateřina So-

učková, Lukáš Brychta

15:00-21:00/Cyklus Štiavnických 

miniatúr Happy End

1. Pomezí/Kateřina Součková 

a Lukáš Brychta

2. Na Peróne Jana Wernerová 

a Peter Kočiš

3. Ján Mikuš/Ľudmila Klimková

4. Trio OLGA/Monika Haasová 

a Péter Cseri

5. Daša Krištofovičová

6. POET TV/Henrich Žucha

7. Tomáš Žižka/Péter Cseri

21:30 Pechakuchanight tvorcov/

Spojár

A diskusia na tému inovatívne di-

vadelné formy

 Nedeľa 22. 8. 2021

10:30 Nina Rosa– koncert/Art cafe

18:00 Yashila/Mládežnícka 12

20:00 Svetlonos– divadlo ODIVO/

Kocka

Bábková multimediálna perfor-

mancia

Viac info na: 

http://www.vlnoplocha.sk/

V Archanjel caff e bar počas festiva-

lu obdržia záujemcovia akreditáciu 

a mapu miniatúr. Festival z verej-

ných zdrojov podporil a  hlavným 

partnerom podujatia je Fond na 

podporu umenia. Tešíme sa na vás!

Tím festivalu Vlnoplocha

Infocentrum 
mesta
Banská Štiavnica

Otvorené:

Po-Ne: 9:00 – 18:00

Kontakt: 045/6949653, ic@ban-

skastiavnica.sk

IC BŠ

citát

„Ten, kto má dôvod na svoj život, vy-

drží takmer všetko.“

Friedrich Nietzsche
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služby

 Opilovanie a spilovanie stro-

mov, kosenie záhrad, tel. č.: 

0940 870 762

INZERCIA

Preteky série Behaj lesmi, 

ponúkajú trasy od 4 do 18 

kilometrov, vyberie si tak 

úplne každý– nebežec, úplný 

začiatočník aj pokročilý 

milovník rýchleho pohybu. 

Veľké fi nále série odštartuje v les-

nom prostredí Štiavnických vr-

chov už 21. augusta. Prebehnúť 

sa budete môcť najväčším sopeč-

ným pohorím Západných Kar-

pát s  množstvom krásnych vý-

hľadov na jedinečné štiavnické 

tajchy, ale aj na známu štiavnic-

kú Kalváriu. Na svoje si prídu aj 

detičky na detských pretekoch 

Dr.Max. Prihlásiť online sa mô-

žete do stredy 18. augusta na 

www.behajlesmi.sk. Navyše mô-

žete aktuálne využiť špeciálnu 

zľavu 1+1 zadarmo a vziať na pre-

teky aj svojich blízkych.

Posledná zastávka na Štiavnic-

kých vrchoch

Už čoskoro, presnejšie 21. augus-

ta na nás čaká posledná zastáv-

ka Behaj lesmi Štiavnické vrchy. 

Pretekári si aj na tejto trase užijú 

dychberúce výhľady a  pravú pre-

tekársku atmosféru. Trasa bež-

cov povedie najväčším sopeč-

ným pohorím Západných Karpát 

s množstvom krásnych výhľadov. 

Pretekári prebehnú aj okolo štiav-

nických baní, ktorými je mesto 

Banská Štiavnica výnimočné 

a neminú ich ani jedinečné výhľa-

dy na Kalváriu a celé mesto. Pri-

hlásiť sa stále môžete na webovej 

stránke www.behajlesmi.sk.

Štiavnické vrchy pretekárov priví-

tajú, ako je to na Behaj lesmi už 

zvykom, troma rôzne dlhými tra-

sami a tiež detskými pretekmi Dr.

Max. Detičky sú rozdelené do pia-

tich vekových kategórií a budú si 

môcť odbehnúť, ako praví prete-

kári, trasy dlhé 500 m a 1000 m.

Trasy Behaj lesmi Štiavnické 

vrchy: 20 km (limit 3,5 hodiny), 

11 km (limit 3 hodiny), VoltaRUN 

(5 km)

Pobež sa v súlade s prírodou

Preteky sú v krásnych, ničím ne-

rušených lokalitách, ktoré si za-

sluhujú špeciálny obdiv a  sta-

rostlivosť. Prírodu si organizátori 

pretekov Behaj lesmi vážia a chcú 

jej čo najviac odľahčiť. Ekológia 

je rovnako dôležitá aj pre lekáreň 

Dr.Max a práve v tejto téme s Be-

haj lesmi našli skvelý prienik. Na 

pretekoch bude samozrejmosťou 

triedenie odpadu a  v  spoluprá-

ci s  Dr.Max zavádzajú Behaj les-

mi tzv. Speedcupy. Tieto kelímky 

z  termoplastického polyuretánu 

je možné počas okamihu zbaliť 

do vrecka či praktickým pútkom 

zavesiť. Behaj lesmi sa tak radí 

k  prvým hromadným akciám, 

ktoré sa takto razantne zbavujú 

všetkých jednorazových plasto-

vých kelímkov.

Informácie pretekári nebudú do-

stávať v obálke, ale budú vytlače-

né rovno na štartovnom čísle ale-

bo online. Vďaka Dr. Max taktiež 

každý z pretekárov dostane úvod-

ný balíček v taške z NEplastového 

materiálu, ktorý je šetrný k príro-

de.

Pomáhať pohybom je radosť

VoltaRun je séria nesúťažných 

behov a chôdze pre malých i veľ-

kých, pre doprovod pretekárov, 

hendikepovaných alebo pre tých, 

ktorí si zatiaľ na klasické trasy sé-

rie Behaj lesmi netrúfnu. Voltra-

Run je tu skrátka pre všetkých, 

ktorí si chcú užiť radosť z pohybu 

v prírode, bez ohľadu na vek ale-

bo kondíciu a ešte k tomu aj fan-

diť ostatným pretekárom na špe-

ciálnom povzbudzovacom mieste 

na trase. Na všetkých účastníkov 

čaká nenáročný 3 až 5 kilometro-

vý okruh v  nádhernom prostre-

dí všetkých lokalít pretekov Be-

haj lesmi.

Účasťou na VoltaRune, na posled-

nej zastávke pretekov Behaj les-

mi v Štiavnických vrchoch pomá-

hate spolu s  Nadáciou Televízie 

Markíza šesťročnému Martinko-

vi, ktorý sa narodil s poškodenou 

miechou. Neovláda si nožičky, je 

inkontinentný a odkázaný na in-

validný vozík. Vybehnite na Behaj 

lesmi Štiavnické vrchy a pomôžte 

malému Martinkovi a  zároveň aj 

sebe pohybom.

Behaj lesmi postupne zvyšovalo 

svoju latku a  ak to tak bude po-

kračovať, v  Štiavnických vrchoch 

to bude zaručene nezabudnuteľ-

ný zážitok. Poďte si užiť jedineč-

nú a priateľskú atmosféru prete-

kov v obklopení lesov a nádhernej 

prírody a vybehnite v ústrety les-

nému dobrodružstvu. Ak si zakú-

pite svoje štartovné číslo, získate 

automaticky registráciu zadarmo 

pre svoju polovičku, parťáka či 

niekoho blízkeho. Svoje štartov-

né číslo si môžete uloviť na webe 

www.behajlesmi.sk.

Martina Mackovjaková,

PR Specialist Behaj lesmi

Veľké fi nále nádherných lesných 
výhľadov a trailového behu– 
Behaj lesmi Štiavnické vrchy už 21. augusta

Majstrovské 
triatlonové 
súťaže
V  sobotu 31. 7. sa v  Turčianskych 

Tepliciach uskutočnili súťaže v  Ak-

vatlone. V kategórii mužov nad 40 

rokov súťažil aj Rado Nemčok z Klu-

bu moderného trojboja Banská 

Štiavnica. Plávalo sa v  kúpeľnom 

areáli. Po absolvovaní behu na 5 km 

obsadil konečné dobré 2. miesto 

a získal cenné body v súťaži o Slo-

venský pohár.

Slovenský pohár v triatlone mal ďal-

šie pokračovanie 7. 8. v  Starej Tu-

rej. Súťažilo sa v šprinte 750 m plá-

vanie– 20 km cyklistika a 5 km beh. 

Bol to náročný pretek vďaka veľké-

mu teplu. Rado po vyčerpávajúcom 

behu obsadil slušné 4. miesto. Dňa 

28. 8. sa uskutoční ďalšie kolo SP 

v triatlone v okolí Novej Bane.

Za KMT Vlado Nemčok 

Začala 
jesenná časť 
futbalovej súťaže. Výsledky:

1. 8. - 1. kolo Jednota Málinec 

– FK Sitno Banská Štiavnica 1:3, 

góly: Prokaj 2, Budinský

7. 8. - 2. kolo FK Sitno Banská 

Štiavnica - TJ Sokol Medzibrod 

1:0, gól Hudák

15. 8. - 3. kolo TJ Tatran Pliešov-

ce- FK Sitno Banská Štiavnica 0:4, 

góly: Tesák 2, Pellegrini, Kminiak

Už po prvom polčase sme vyhráva-

li 3:0, ale v druhom sme to štvrtým 

gólom potvrdili. Tri body sú naše!

Zostava: Kališek, Chmelina, Bla-

ho, Nosko, Barák, Drexler, Prokaj, 

Pellegrini, Tesák, Kminiak, Urgela.

Striedanie: M. Blaho, Gallo, Ko-

váč, Necpal, Hudák, Palov.

FK Sitno Banská Štiavnica

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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Hľadám podnájom, tel.č.: 

0904 353 687

 Predám chatu nad tajchom 

Richňava, kontakt: 0907 829 379

Stredná odborná škola služieb a les-

níctva ponúka na prenájom nebyto-

vé priestory a garáže. Podrobnejšie in-

formácie budú zverejnené na stránke 

školy: www.sosbs.sk a na vchodových 

dverách do hlavnej budovy školy.

Výkup parožia, tel. č. 0904 834 937

reality

inzercia

 Prijmeme zručného človeka do 

stolárskej dielne na HPP. Mzda 

v čistom 3,50-4,50 eur za hod. pod-

ľa skúseností, prípadne dohodou. 

Kontakt: 0948 192 193

práca


