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INZERCIA

V neľahkej situácii, spôso-

benou ochorením COVID 19, 

sa ocitol aj kultúrny sektor. 

Napriek tomu bolo aj tohtoročné 

kultúrne leto plné výborných akcií, 

ktoré pripravovali rôzni organizáto-

ri. Ako to bude s akciou, ktorá toto 

obdobie tradične uzatvára – Sala-

mandrovými dňami – sme sa opýtali 

vedúceho oddelenia kultúry, športu 

a  mediálnej komunikácie mestské-

ho úradu Rastislava Marka (RM).

ŠN: Na úvod základná otázka – 

budú tohto roku Salamandrové 

dni?

RM: „Pokiaľ sa situácia dramaticky ne-

zmení, Salamandrové dni budú, a  to 

10. – 12. 9. 2020. Budú však iné ako 

v  minulosti, pretože aktuálne epide-

miologické opatrenia neumožnia orga-

nizovať Salamandrový sprievod, kto-

rý je hlavným bodom každoročného 

programu.“

Základná organizácia Sloven-

ského zväzu protifašistických 

bojovníkov Ladislava Exnára, 

hrdinu SNP, Banská Štiavnica 

spolu s mestom Banská 

Štiavnica 

Vás pozývajú na oslavy 76. výročia 

Slovenského národného povstania, 

ktoré sa uskutočnia v Banskej Štiav-

nici pri pamätníku SNP (terasa pri 

mestskom úrade) dňa  28. augusta 

2020 o 13:00 hod. s týmto progra-

mom:

Otvorenie – privítanie hostí

– hymna,

– báseň,

– položenie kytíc k pamätníku SNP,

– príhovory,

– hymnická pieseň,

– spoločné fotenie zúčastnených.

14:00 – stretnutie členov ZO SZPB 

a hostí v Klube dôchodcov na Nám. 

svätej Trojice č. 7 spojené s občer-

stvením,

– položenie kytíc pri pamätníku na 

Počúvadlianskom jazere v cintoríne 

Lazaret a Sitne.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Vladimír Poprac, 

predseda ZO SZPB,

Jaroslav Dudík, 

tajomník ZO SZPB

Salamandrové dni budú 
– ale iné, na aké sme zvyknutí

Pozvánka na oslavy SNP

Čelo Salamandrového sprievodu  foto Lubo Lužina

�3.str.

Nedeľa 23.8. o 17:00 hod.

Veľké dobrodružstvo 
malej pandy

Rodinný, animovaný, komédia, 100 min.,
 MP, vstupné: 5€.

Výmenník
do 15. septembra 2020

ZATVORENÝ

Pozvánka
V zmysle zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o  obecnom zriadení, v  zne-

ní neskorších zmien a  doplnkov, 

§-u 12 odst. 1 a §-u 13 ods. 4 a), 

zvolávam zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva v Banskej Štiavnici 

na deň 26. august 2020 (streda) 

o  9:00. Zasadnutie sa uskutoční 

v zasadacej miestnosti historickej 

radnice, prízemie, č. dv. 4. Priestor 

pre občanov je od 15:00 hod. Sr-

dečne Vás pozývam!

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

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
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DIÁR
z programu

primátorky

V novinách Magyar 7 číslo 31 

zo dňa 28. 7. 2020 bol uverej-

nený rozhovor s predsedom 

Spolku slovenských spisova-

teľov Miroslavom Bielikom 

o slovensko-maďarskej 

spolupráci. 

M. Bielik okrem iného spomenul aj 

nedávne vydanie diela Putovanie 

Sándora Petöfi ho a  uviedol, že kni-

hu excelentne preložila do slovenčiny 

Mgr. Mária Petrová z Banskej Štiav-

nice. Podrobne som o tomto diele pí-

sal v predchádzajúcom čísle ŠN.

26. 7. – 16. 8. denno-denne vo via-

cerých médiách bolo avízo, že 13. – 

20. 8. bude One Day Jazz Festival 

v  B. Štiavnici, Kremnici a  Bratisla-

ve za účasti štiavnických umelcov 

Zdenky Prednej, Oskara Rózsu, ale 

aj ďalších českých, slovenských, ako 

aj poľských a maďarských umelcov. 

25. 7. – 7. 8. v dvojtýždenníku Te-

leplus č. 15 bola obsiahla reportáž 

o  kultúrno-historickom dedičstve 

B. Štiavnice. 7. 8. v  Rádiu Regi-

na o 5:35 bola reportáž o tom, ako 

sa Žilina pripravuje získať titul Eu-

rópske hlavné mesto kultúry 2026. 

V  B. Štiavnici je stále ticho. Doke-

dy?! 7. 8. v  Rádiu Devín po  8:00 

a po 9:00 ako aj v RTVS na Jednot-

ke po 19:00 bola reportáž o fi lmo-

vom festivale „4 živly“ v B. Štiavni-

ci 6. – 9. 8.. 8. 8. v Rádiu Devín od 

10:00 do 11:00 bola relácia o  ná-

rodno-buditeľskom úsilí Sloven-

ska v 60. rokoch 19. stor. V tejto sú-

vislosti bolo zvýraznené, že Andrej 

Sládkovič, v prípade, že sa Sloven-

sko stane autonómne, mala by byť 

B. Štiavnica ústredným centrom 

Slovenska. 10. 8. vo viacerých mé-

diách bolo, že banskoštiavnický ro-

dák JUDr. Michal Truban sa zodpo-

vedal pred etickou komisiou Súdnej 

rady za jeho údajné nadŕžanie Nor-

bertovi Bödörovi, ktorého bolo tre-

ba zatvoriť do väzenia. Následne 

Súdna rada požiadala o verdikt Špe-

cializovaný trestný súd. Jej predse-

da sa však ohradil a povedal, že je to 

záležitosť Súdnej rady. 12. 8. v Rá-

diu Devín o 17:00 rozprával o svo-

jich knižných záľubách Mgr. Tomáš 

Lazar, majiteľ Antikvariátu v  B. 

Štiavnici. 16. 8. v  Rádiu Regina 

o 7:35 bol rozhovor s banskoštiav-

nickým rodákom a  súčasným eu-

roposlancom Robertom Hajšelom. 

Hovoril nielen o  svojej aktuálnej 

práci v EP, ale podal aj veľmi vrúc-

ne vyznanie k svojmu rodisku – B. 

Štiavnici. 16. 8. v  Rádiu Lumen 

o  13:00 bola rozhlasová hra o  sv. 

Dominikovi a  ráde dominikánov, 

ktorý vznikol z  jeho iniciatívy v  r. 

1216. V tejto súvislosti bolo uvede-

né, že tento rád vznikol v B. Štiavni-

ci už pred r. 1230.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

na povinnosti pri nakladaní 

s odpadom z prevádzok od 

podnikateľských subjektov.

V rámci množstvového zberu zme-

sového komunálneho odpadu 

(ZKO) od podnikateľov, od 1. 1. 

2020 platí pre ne povinnosť, po-

kiaľ nemôžu z  objektívnych príčin 

umiestňovať ZKO do typizovaných 

nádob (buď z dôvodu nárazovej ne-

očakávanej zvýšenej produkcie ale-

bo ak subjekt nemôže mať nádobu 

z  priestorových dôvodov), ukladať 

ZKO iba do špecifi cky označených 

jednorazových plastových vriec (§9, 

ods. 6, VZN č. 6/2019 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobný-

mi stavebnými odpadmi).

Najmä počas letnej turistickej se-

zóny je tohto odpadu veľmi veľa, 

z toho dôvodu boli a opätovne budú 

vykonané kontroly pracovníkmi 

Technických služieb, m. p., BS a tiež 

mestskej polície zamerané na dodr-

žiavanie povinností.

Prosíme Vás, skontrolujte a  zabez-

pečte si tieto povinnosti a najmä: od-

pad vykladajte iba v označených vre-

ciach, a iba v čase určenom pre vývoz.

Foto: Miloš Veverka, TS, m.p.

Miloš Veverka, TS, m. p.

Upozornenie

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

Leto na 
Amfi teátri
Banská Štiavnica, Novozámocká 

20/A. Program:

22. 8. Kandráčovci

29. 8. IMT Smile

4. – 6. 9. Festival animovaných fi l-

mov

11. 9. Salamandrové dni 2020

26. 9. Festival Amplión – Nový 

kabaret & pouličné umenie

Tanečná škola Ady Kogovsek

Info: 0905 455 911

Vstupenky: 

objednavky@ticketportal.sk

Zmena programu vyhradená!

17. 8.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Redakčná rada ŠN.

 Príprava materiálov pre MsZ.

18. 8.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Uskutočnilo sa pracovné 

stretnutie s poslancami MsZ.

 Účasť na rokovaní k  príprave 

IÚS BBSK a harmonogram ďal-

šieho postupu na roky 2021 – 

2027.

 Zasadnutie pracovného výbo-

ru k  zabezpečeniu mestských 

osláv Salamandrových dní 

2020.

 Príprava úpravy rozpočtu na r. 

2020.

19. 8.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Zasadnutie pracovného výbo-

ru k  zabezpečeniu mestských 

osláv – Salamandrových dní 

2020.

 Príprava úpravy rozpočtu na r. 

2020.

20. 8.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Riešenie úpravy miestnych 

komunikácií a  verejných 

priestranstiev pre r. 2021.

21. 8.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Verejné prerokovanie návrhu 

Územného plánu zóny – Pa-

miatková rezervácia, časť his-

torické jadro, Banská Štiavnica.

22. 8.

Občianske obrady – sobáše.

Viera Lauková



3
číslo 29 • 20. august 2020

sn@banskastiavnica.sk

ŠN: Má takáto akcia 

bez sprievodu nejaký zmysel?

RM: „Samozrejme má. Netreba za-

búdať, že toto podujatie je spojené aj 

s  mestskými slávnosťami a  pripome-

nutím Dňa baníkov, hutníkov, geológov 

a naftárov. Aj keď v tomto roku nebu-

dú mať tieto oslavy celoslovenský cha-

rakter, je dobré si pripomínať historic-

ký význam baníctva a baníckeho stavu 

pre náš región.“

ŠN: Čo teda bude program obsa-

hovať?

RM: „Z ofi ciálnych podujatí bude hlav-

ným bodom slávnostné zasadnutie 

mestského zastupiteľstva v Kostole sv. 

Kataríny. Okrem neho sa chystá baníc-

ky šachtág, odborný seminár Argenti 

Fodina, uvedenie novej knihy o  mine-

ráloch, výstava v Slovenskom banskom 

archíve, burza minerálov a  iné akcie. 

V  našej réžii bude hlavný kultúrny 

program, ktorý sa presunie do priesto-

rov amfi teátra a Starého zámku.“

ŠN: Povedzte nám viac slov 

o chystanom kultúrnom progra-

me v amfi teátri.

RM: „V prvom rade by som rád spome-

nul chystané scénické pásmo Od pastie-

ra po Anču. To nahradí Salamandrový 

sprievod. Využívame tak obmedzenia 

na to, aby sme záujemcom pripravi-

li hlbší náhľad do významu sprievodu. 

Práve to sa nás mnohí v minulosti pý-

tali – prečo je v sprievode taká posta-

va, prečo oná, prečo študenti na seba 

pokrikujú a pod. V tomto roku sa všetci 

zvedavci dozvedia viac o podstate a vý-

zname sprievodu a  veríme, že ich tak 

obohatíme o  nové poznatky a  získa-

jú naň nový, lepší pohľad. Tento „ba-

nícky“ blok bude doplnený o  ukážku 

šachtágu pre verejnosť a  piesne v  po-

daní spevokolu Štiavničan. Okrem toh-

to bloku tradícií čakajú na návštevní-

kov amfi teátra koncerty. Pozvali sme 

Lomnické Čháve, Čendeš, Modus Me-

mory a Heľenine oči. Veríme, že tú svo-

ju skupinu si v tomto výbere nájde väč-

šina návštevníkov.“

ŠN: Sobotný program sa presú-

va na Starý zámok. Prečo práve 

tam?

RM: „Nariadenie hygieny prikazuje 

mať kontrolovaný vstup a výstup a re-

gulovať počet návštevníkov. Spoluprá-

ca so Slovenským banským múzeom 

sa nám osvedčila už 

počas podujatia Ne-

zabudnuté remeslá, 

areál je vhodný na 

takého menšie až 

stredné podujatia. 

Kolegyne z oddelenia 

regionálneho rozvoja 

v  spolupráci s  nami 

pripravujú na tento 

deň v  zámku menší 

jarmok, ktorý bude 

doplnený o  program 

pre deti. Detská so-

bota má už počas Sa-

lamandrových dní 

tradíciu a  my sme 

radi, že ju môžeme 

zachovať aj v  tomto 

roku.“

ŠN: Posledná 

otázka – ako je to 

s  fi nancovaním 

podujatia? 

RM: „Výpadky v roz-

počtoch sa samozrejme dotkli význam-

ne aj kultúry. Salamandrové dni v ta-

komto rozsahu by sme asi nemohli 

organizovať bez podpory Fondu na 

podporu umenia. Samozrejme, fi nan-

covanie je zabezpečené aj z  rozpočtu 

mesta, tešíme sa aj zo sponzorskej pod-

pory US Steel. Časť prostriedkov, ktoré 

nám budú chýbať, by sme radi získali 

aj zo vstupného z piatkového progra-

mu v amfi teátri.“

Podrobnejšie informácie o  progra-

me Salamandrových dní prinesie-

me v budúcich číslach Štiavnických 

novín.

ŠN

NOVINKY

	1.str.

Salamandrové dni budú 
– ale iné, na aké sme zvyknutí

Mesto Banská Štiavnica 

by sa touto cestou, 

prostredníctvom Štiav-

nických novín, chcelo 

poďakovať

Ing. Janke a  Ing. Michalovi 

Tynkovan, Tidly, s. r. o., za fi -

nancovanie asfaltovania prí-

jazdovej cesty na Povrazníku 

smerom k zábavnému centru 

a  vonkajšiemu ihrisku Ho-

plandie. Nesmierne si vážime 

každú nezištnú pomoc v pro-

spech všetkých občanov náš-

ho mesta!

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

Poďakovanie

Výpadky
v podielových daniach

Ministerstvo fi nancií SR aktu-

alizovalo dňa 13. 8.2020 infor-

máciu o  výpadku dane z  príj-

mov fyzických osôb za rok 2020 

pre obce a mestá na Slovensku. 

V zmysle týchto informácií prí-

de Banská Štiavnica v dôsledku 

koronakrízy o  244  073€ v  roz-

počte mesta.

Z  dôvodu koronakrízy nastala 

mimoriadna situácia v celej eko-

nomike mesta, ktorá sa odvíja aj 

od ekonomiky štátu.

Avizovaný pokles výnosu dane 

z príjmu pre miestne samosprávy, 

pokles aj na iných príjmoch mes-

ta, ako sú niektoré miestne dane –

daň za verejný priestor, nájmy a i.

Z  uvedeného dôvodu prijalo 

mesto Banská Štiavnica viace-

ré úsporné opatrenia, v  zmysle 

ktorých boli krátené mzdy za-

mestnancov úradu o  20%, boli 

prijaté úsporné opatrenia na 

úrovni organizácií zriadených 

mestom, boli znížené dotácie 

pre školy a  školské zariadenia 

v  zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta o 10%.

Zároveň boli prijaté rozpočtové 

opatrenia, ktoré bolo potrebné 

prijať na udržanie chodu mesta, 

zabezpečenie základných funk-

cií a  povinností vyplývajúcich 

mu zo zákona o  obecnom zria-

dení aj pri dosiahnutí nižších 

príjmov.

Rozpočtové opatrenia boli pri-

jaté vo forme „Povolené viazanie 

príjmov“ a  „Povolené viazanie vý-

davkov“. To znamená, že viazané 

výdavky sa budú môcť uvoľniť, 

len ak sa naplnia viazané príjmy.

Aj napriek tejto zložitej situá-

cii v  dôsledku koronakrízy sa 

mesto Banská Štiavnica sna-

ží zabezpečovať služby pre ob-

čanov bez väčších problémov 

a  pripravuje investičné akcie 

mesta, o  ktorých Vás budeme 

informovať priebežne na strán-

kach ŠN aj naďalej.

Ing. Ivana Ondrejmišková, 

prednostka MsÚ

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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Galéria Stojiská je jedným 

z výstupov projektu Mesto 

kultúry 2019, ktorým bola 

Banská Štiavnica. 

Pred festivalom PSSST! sme sa pý-

tali miestnych, čo im na sídlisku 

Drieňová chýba a naopak, čo majú 

radi. Jednou z  tém, ktoré v  odpo-

vediach refl ektovali, boli aj stojiská 

na odpad, ktoré sú nie vždy práve 

v  ideálnom stave z  pohľadu čisto-

ty. Spolu s myšlienkou dostať kva-

litné umenie k obyvateľom Drieňo-

vej nenapádne, potichu a nenásilne 

tak vznikol koncept využitia stojísk 

ako nositeľov média – kvalitnej fo-

tografi e a vytvorenie tak umelecké-

ho zážitku, ktorý sa dá získať nie-

len pri vynášaní smetí, ale aj pri 

letmom pohľade z  okna či pri po-

poludňajšej oddychovej prechádz-

ke. Latku kvality nastavila v  roku 

2019 Vanda Mesiariková. Jej sú-

borné dielo Sídlisko s  výhľadom, 

vytvorené pre projekt Mesto kul-

túry, dokonca získalo ocenenie Slo-

vak Press Photo v  kategórii Život-

né prostredie. V roku 2020 sme sa 

pokúsili na úvodnú výstavu nadvia-

zať súťažou, určenou prioritne ne-

profesionálom. Prihlásilo sa nám 

do nej nakoniec 23 fotografov, kto-

rí zaslali 90 fotografi í s témou život-

ného prostredia. Porota v  zložení 

Vanda Mesiariková, Ján Viazanič-

ka, Norbert Píš, Zuzana Patkošová 

a Rastislav Marko vybrala nakoniec 

najlepších 10 fotografi í od štyroch 

autorov, ktoré najviac spĺňali kvali-

tatívne a  umelecké kritériá súťaže 

a vytvorili tri vizuálne prepojené cel-

ky. Vyprahnutá smädná zem v nich 

kontrastuje s čistou prírodou Islan-

du či cestou kresliacou nepravidelnú 

linku v mori zelene, fotografi a olejo-

vej vodnej škvrny je umiestnená ne-

ďaleko odrazu lesa v čistom jazere. 

Spoločne dávajú vybrané diela dô-

vod na zamyslenie sa nad tým, kam 

smeruje naša spoločnosť, aké vplyvy 

má naše správanie na prírodu či ako 

dlho je súčasný stav udržateľný. Do 

konca roka 2020 tak znova môže-

me putovať Drieňovou za umením. 

A možno sa ním aj inšpirovať...

Galériu s názvom Premeny, otvo-

ríme 27. 8. o 18:00 hod v Bod-e K 

/Záhrada MŠ na Bratskej ulici/. Na 

otvorení zahrá hudobné zoskupe-

nie Conquet a  po úvode sa môže-

te zúčastniť prechádzky po sídlisku. 

Sprievodca s  vami absolvuje pre-

hliadku všetkých vybraných foto-

grafi í na stojiskách.

Tešíme sa na vašu účasť!

Projekt z verejných zdrojov podporil 

Fond na podporu umenia.

odd. kultúry, ŠaMK

Galéria Stojiská na Drieňovej – Premeny

Opatrovateľ či opatrovateľka 

sú čoraz viac frekventované 

a žiadané profesie na trhu 

práce. 

Podľa odbornej literatúry je opatro-

vateľstvo pomoc chorým, zdravot-

ne postihnutým a starým občanom. 

Jeho význam spočíva v  udrža-

ní klienta v  prirodzenom sociál-

nom prostredí a podporuje činnos-

ti, ktoré zachovávajú zdravie, vedú 

k  uzdraveniu, prípadne pokojnej 

smrti.

Opatrovateľstvo je súhrn primera-

ných činností prispôsobených oso-

bitostiam prostredia, rodiny či ko-

munity, ktoré podporujú vhodnú 

starostlivosť a kvalitu života v prí-

pade straty samostatnosti.

Opatrovateľstvo zahŕňa: 

– základnú opateru

– uspokojovanie potrieb pri vyko-

návaní základných činností

– mimoriadne úkony

Plán opatrovateľskej starostlivos-

ti vychádza zo schopností klienta, 

z  úkonov, ktoré vie vykonať sám 

alebo pri ktorých je závislý od do-

časnej či trvalej opatrovateľskej 

starostlivosti. (Opatrovateľstvo, 

Mgr. Anna Herianová, PhD.)

Dôležitými faktormi v opatrovateľ-

stve sú empatia, individuálny prí-

stup, pozitívny vzťah ku klientovi 

a úcta ku klientovi. Aj tieto témy za-

hŕňa kurz opatrovania, ktorý orga-

nizuje SČK s lektormi z praxe.

V prístupe k starým ľuďom je nevy-

hnutné, aby sme ich poznali, a tak 

im lepšie porozumeli. Podľa Sve-

tovej zdravotníckej organizácie 

(WHO) sa druhá polovica života 

delí na:

– stredný vek(45 – 59 rokov)

– starší vek (60 – 74 rokov)

– starobu (75 – 89 rokov )

– dlhovekosť (nad 90 rokov )

Pre starnutie sú charakteristic-

ké tieto okruhy problémov:

– zdravotné problémy,

– celkový úbytok schopností,

– nedostatok aktivity,

– smrť životného partnera, 

– osamelosť,

– fi nančné problémy (nižší príjem),

– blížiaci sa koniec života.

Problémy starnutia 

nadobúdajú na začiat-

ku nášho storočia oso-

bitý charakter a  výz-

nam. Dvadsiate prvé 

storočie je storočím 

starých ľudí. Dyna-

mickými premenami 

štruktúr spoločnos-

ti sa mení typ a  ob-

raz starého človeka 

v  zdraví aj v  chorobe. 

Menia sa aj biologic-

ké, ekologické, psychosociálne 

a  medicínske problémy. K  staré-

mu človeku treba preto pristupo-

vať z tohto hľadiska a rešpektovať 

jeho potreby v opatrovateľskej sta-

rostlivosti. (Psychológia starých 

ľudí v opatrovateľskej starostlivos-

ti PhDr. Anna Škrabová)

Zo spomínanými charakteristikami 

a faktormi, týkajúcimi sa starnutia 

a  opatrovateľskej služby sa budete 

môcť zoznámiť na novootvorenom 

kurze opatrovania, ktorý plánuje 

otvoriť Územný spolok SČK v Ban-

skej Štiavnici 25. septembra 2020. 

Bližšie informácie o pripravovanom 

kurze opatrovania prinesú Štiav-

nické noviny v  nasledujúcich čís-

lach alebo sa informujte na t.č.: 

0903 558 945.

Územný spolok SČK

Banská Štiavnica

Opatrovateľstvo 
ako druh sociálnej pomoci

Hľadajú 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.

Kocúrikovia Čerko a Murko si hľa-

dajú domov, sú očkovaní a odčer-

vení.

Bližšie info k  adopcii na: 

www.ozmurko.sk, na Fb stránke: 

Občianske združenie Murko, Kaka-

lík a Miška, kontakt: 0910 903 947.

Ak chcete podporiť naše OZ ma-

teriálne (granule, hračky, škra-

badlá), príp. fi nančne, môžete 

tak urobiť na transparentný účet: 

SK68 0900 0000 0051 4712 8597.

Labky Vám budú vďačné!

OZ Murko

Úspešný 
Výmenník
Environmentálna aktivita Vý-

menník, ktorú sme spusti-

li začiatkom roka 2020 v kultúr-

nom centre, zaznamenala veľký 

úspech. Štiavničania veci prináša-

li aj odnášali. Vďaka veľkému zá-

ujmu sa nám priestor vyprázdnil 

natoľko, že sme sa rozhodli zrevi-

dovať stav zásob a otvoriť ho po 

15. 9. 2020.

V  prípade, že máte záujem veci 

/čisté, opraté, resp. drobnú tech-

niku, knižky, hračky, topán-

ky, atď./ doniesť, ozvite sa na 

tel č.: 045/9649651, alebo mail: 

kultura@banskastiavnica.sk.

Zuzka Patkošová
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kam v BŠ 
a okolí ?

21. – 22./26. – 29. 8. Haraburdy 

alebo bazár (ne)potrebných vecí. 

Dielnička v  Kammerhofe, Kam-

merhofská 2, BŠ, 10:00

21./22. 8. Nočná vyhliadko-

vá jazda, Štiavnická Anča, info: 

zahoramizadolami.sk, Ruin bar, 

Nám. sv. Trojice 5, 22:00

21. 8. Vedomostný kvíz: Múdra 

Štiavnica, Art Cafe, Akademická 

2, 19:00 

21. 8. Kino Akademik: Démon za-

tratenia (horor), Nám. sv. Trojice 

3, 19:30

21. 8. Valer Miko Trio, Archan-

jel caff e bar, Radničné nám. 10 B, 

20:00

22. 8. MasterGrill s  Martinom 

Korbeličom a  Robom Hudá-

kom, Salamandra Resort, Horno-

hodrušský tajch, Hodruša, 10:00 

– 17:00

22. 8. Koncert: Kandráčovci, Am-

fi teáter pod Novým zámkom, BŠ, 

20:00

22. 8. 1. Žiarsky minifestival re-

mesiel. Remeselníci, tvorivé diel-

ne, ľudová hudba Majerovci, tom-

bola. POS Žiar/Hr. – záhrada, 

14:00

22./27. 8. Koncerty pri Počúvad-

lianskom jazere (Dollar Band, sku-

pina J+J), každý štvrtok aj sobo-

tu v mesiaci rôzne kapely. Terasa 

u Blaškov, Počúvadl. jazero, 19:00

22./27. 8. Kino Akademik: Šar-

latán (dráma), Nám. sv. Trojice 3, 

19:30

23. 8. Kino Akademik: Veľké dob-

rodružstvo malej pandy (komé-

dia, animovaný), Nám. sv. Trojice 

1, 17:00

23. 8. Kino Akademik: Šťastie je 

krásna vec (komédia), Nám. sv. 

Trojice 1, 19:30

23. 8. Farebný workshop Chalk 

Paint® nové techniky a  saltwash, 

sFarbami.sk, Radničné nám. 10, 

9:00

26. 8. Geobádateľňa pre všet-

kých, každú stredu, vždy o 13:00, 

www.muzeumbs.sk, Berggericht 

– Mineralogická expozícia, Nám. 

sv. Trojice 6

26. 8. Whiskyho cestovateľské 

kino v  BŠ: Kolumbia, Art Cafe, 

Akademická 2, 20:00

27. 8. Bod K.: Háčkujeme s Peťou, 

od 18:00, Bod K., Bratská 9, BŠ

27. 8. Otvorenie výstavy Preme-

ny (Galéria Stojiská) + koncert 

Conquet, Bod K., Bratská 9, 18:00

Región Banská Štiavnica

Od 1. 9. 2020 sa v priestoroch 

SPŠ Samuela Mikovíniho na 

Akademickej ulici 13 etabluje 

nová stredná škola – Škola 

umeleckého priemyslu (ŠUP). 

ŠUP vzniká v  dôsledku legislatív-

nych zmien, ktoré nedovoľujú vy-

učovať umelecké študijné odbory 

na tradičnej priemyslovke. V budo-

ve dnešnej SPŠ Samuela Mikovíni-

ho budú vedľa seba fungovať školy 

dve, ktoré budú vyučovať existujúce 

študijné odbory nasledovne:

Škola umeleckého priemyslu: pro-

pagačné výtvarníctvo, grafi cký 

a  priestorový dizajn, grafi cký di-

zajn, konzervátorstvo a  reštaurá-

torstvo – papier, staré tlače a knižné 

väzby, konzervátorstvo a  reštaurá-

torstvo – omietky a štuková výzdo-

ba a odevný dizajn, ktoré sú umelec-

kými odbormi.

SPŠ Samuela Mikovíniho bude vy-

učovať technické študijné odbory: 

biotechnológia a  farmakológia, ge-

odézia, kartografi a a  kataster a  ži-

votné prostredie. Žiaci 2. – 4. roční-

ka umeleckých študijných odborov 

dokončia svoje štúdium na tejto 

škole.

Škola umeleckého priemyslu je no-

vým pomenovaním školy, kto-

ré vystihuje jej súčasnú koncepciu 

a  poslanie. Štúdium je štvorročné 

a  ukončí sa maturitnou skúškou. 

Učivo sa špecifi kuje v  jednotlivých 

študijných odboroch a vytvára syn-

tézu teoretických, remeselno – 

technických a  výtvarne odborných 

znalostí. Súhra tradičného remes-

la a  umelecká kreativita sú domé-

nou najstarších umeleckých odbo-

rov, ktoré vyučujeme od roku 1995. 

Cieľom umeleckých študijných od-

borov je rozvíjať talent, podnecovať 

originálne nápady, inovatívne rie-

šenia a zároveň remeselné zručnos-

ti. Podmanivé spojenie účelu, funk-

cie a krásy je možné sledovať počas 

DOD na obhajobách klauzúrnych 

a maturitných prác, na výstavách.

Na obidvoch školách sa plánujú 

otvárať nové študijné odbory, o kto-

rých budeme informovať verejnosť 

na stránkach ŠN a svojich domov-

ských internetových stránkach.

ŠUP sa chce aktívne zapájať do kul-

túrnych podujatí v  meste, regióne 

a kraji a naplno využívať tvorivý po-

tenciál svojich žiakov a vyučujúcich. 

V  Škole umeleckého priemyslu sa 

budú realizovať workshopy, výsta-

vy, prednášky, módne prehliadky 

v rámci DOD a pod.

V Banskej Štiavnici má školstvo dl-

horočnú tradíciu a  históriu, ktorá 

potvrdzuje unikátnosť nášho mes-

ta aj v  tejto oblasti. Obidve školy: 

SPŠ Samuela Mikovíniho a  Škola 

umeleckého priemyslu budú pripra-

vovať oslavy 100. výročie založenia 

SPŠ chemickej, ktorá vznikla v roku 

1921 v priestoroch chýrnej Baníckej 

akadémie.

Miroslav Jausch, riaditeľ školy

Nová stredná škola 
v Banskej Štiavnici sídli v botanickej záhrade

Konečne. Po prázdninových 

týždňoch priestory a záhrada 

školy Bakomi opäť ožili 

prítomnosťou detí.

V piatok 14. 8. 2020 skončil 1. tur-

nus Letnej školy. Máme radosť, že 

deti zmixované z  rôznych ročníkov 

vytvorili skvelý tím. Každý deň mal 

inú tému, náladu, ponúkal príležitosť 

na stretnutia so zaujímavými ľuďmi, 

odborníkmi, komunitami. Hravé ak-

tivity, tvorivé dielne, výlety a exkur-

zie. Pondelok voňal hlinou. Kerami-

kár Martin Deči nás pozval do svojho 

ateliéru. Vyskúšali sme si rôzne tech-

niky práce s  hlinou, prezradil nám 

mnohé tajomstvá hrnčiarskeho re-

mesla. V utorok nás ohromili pamiat-

kari – špecialisti zo spoločnosti Pro 

Monumenta. Nielen tým, že nám 

priblížili svoje dôležité poslanie, ale 

preskúmali sme aj výbavu ich špeciál-

neho auta – pamiatkarskej „záchran-

ky“, s ktorou vyrážajú do terénu. Stre-

da bola v znamení výroby lokálnych 

potravín. Farmárka Marcela Nemco-

vá pripravila ochutnávku vynikajú-

cich džemov, ktoré varí z  čerstvého 

ovocia. Spoznávali sme a zbierali ča-

jové bylinky. Tvrdú farmársku robo-

tu sme otestovali v školskej záhrade. 

Vysadili sme jahodový záhon. Štvr-

tok bol literárny. V  Bakomi miluje-

me knihy, veľa čítame. Navštívili sme 

kníhkupectvo Antikvariátik, kde 

sme podrobne preskúmali ich knižné 

poklady. Popoludní sme v  knižnom 

ateliéri tvorili autorské prázdnino-

vé knihy. V piatok nás čakala výpra-

va na Červenú studňu. Na výlet sme 

pozvali aj našich kamarátov z denné-

ho stacionára Margarétka. Usalašili 

sme sa na Hájovni, kde sme mali prí-

jemnú základňu. Bol čas na rozhovo-

ry a hry. Ale zvládli sme aj minitúru 

na tajch Ottergrund. Naším spoloč-

ným ateliérom bola príroda. Vo vý-

tvarno-kreatívnych zadaniach sme 

tvorili malé dielka z prírodných ma-

teriálov. Ďakujeme všetkým, ktorí 

pomohli pri organizácii a vedení Let-

nej školy. Ocenili sme chutné dobro-

ty z pekárne Anton Antol, ktoré de-

ťom sponzorsky darovali. Tešíme sa 

na zážitky a  prekvapenia druhého 

týždňa letnej školy.

Iveta Chovanová 

Letná škola Bakomi

Účastníci prvého turnusu Letnej školy  foto Archív autora
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Týmito slovami sa vyjadril 

o 18. ročníku jeho hlavný 

organizátor a riaditeľ, ale aj 

bývalý riaditeľ Moliérovho 

divadla poézie v Paríži Michel 

de Maulne. 

Veru tak. Ako mnoho podujatí 

v  tomto roku, aj Cap à l‘Est tento-

krát fungoval v  obmedzenom re-

žime od 11. 8. do 15. 8. 2020 na 

rôznych miestach v B. Štiavnici. Na-

priek tomu ponúkol obsah v podobe 

fi lmových predstavení, autorských 

čítaní, koncertu, eurytmie a  výsta-

vy Alberta Marenčina, ktorú mimo-

chodom, pán Michel považuje za 

čerešničku tohto ročníka. Práve Ma-

renčin bol jedným z prvých zaklada-

teľov festivalu. Aj keď jeho tvorba 

je pomerne surrealistická, každý si 

v nej môže nájsť to svoje. Samotný 

autor sa v minulosti vyjadril, že ko-

láž je preňho hrou. L’Athanor – fran-

cúzska asociácia a OZ Capalest /SR/ 

to mali v tomto roku ťažšie o to, že 

ako mnoho ďalších inštitúcií nezís-

kali fi nančnú podporu, a preto tento 

ročník ponímajú skôr ako minifesti-

val. „Nie je to však len o korone, ale aj 

o tom, ako spoločnosť pristupuje ku kul-

túre. Tá sa stala v posledných rokoch me-

nej dôležitá, čo sa prejavuje aj na kultúre 

diváka“ – hovorí de Maulne.

„My, ako organizátori, sme sa rozhodli 

z bezpečnostných dôvodov radšej nere-

alizovať ani regionálnu šnúru, pretože 

aj účinkujúci z Francúzska mali výhrady 

pri vzniknutej situácii. Finančná otáz-

ka a vývoj kultúry na Slovensku zohrá-

va veľkú úlohu v  budúcnosti festivalu. 

No myslím, že to je obsiahla problema-

tika, ktorej čelí každý festival či organi-

zátor kultúrnych podujatí na Slovensku 

a postupne sa s ňou budeme musieť vy-

sporiadať“ – pokračuje de Maulne. 

Pôvodne sa festival mal realizovať 

len vo virtuálnom svete prostred-

níctvom streamovania podujatí, 

potom sa ale riaditeľ rozhodol pre 

zachovanie živého spojenia s  divá-

kom. Predsa len, Štiavnica má neo-

pakovateľnú atmosféru a genius loci 

sa každému návštevníkovi vryje pod 

kožu.

Jednými z účinkujúcich boli aj Kris-

tína Mihaľová a Jakub Šedivý, kto-

rí sa predstavili v  spolupráci s  pa-

ralelne prebiehajúcim festivalom 

Zvuk for Štiavnica. Ich úspech od-

štartovala výhra v súťaži Nové tvá-

re slovenského džezu. V B. Štiavnici 

vystupovali prvýkrát a to rovno so 

svojím novým albumom – „Sleepin´ 

with the lights on“. Veľmi sa im páčil 

koncept festivalu v tom, že sa kon-

certuje na zaujímavých miestach. 

Konkrétne tento vstup sa aj pre 

nepriazeň počasia odohral pria-

mo v galérii Jula Bindera. Dvojica, 

ktorá prezentuje hlavne soul-pop aj 

iné džezové štandardy, mala naozaj 

úspech a  bola príjemným osvieže-

ním piatkového večera.

Organizátorom celého festiva-

lu, medzi ktorých patria aj mno-

hí Štiavničania, prajeme do 

budúcnosti veľa entuziazmu, nepo-

ľaviť v  myšlienke takéhoto skvelé-

ho podujatia, ktoré už má v našom 

meste svoje významné a  tradičné 

miesto.

Daniela Sokolovičová 

Zdravé jadro divákov festivalu zostalo

Vernisáž výstavy Alberta Marenčina  foto Lucia Huťanová

Centrum voľného času 

v Banskej Štiavnici zorganizo-

valo pre deti v termínoch od 

6. 7. do 24. 7. 2020 denné letné 

tábory. 

Vystriedalo sa v  nich 116 detí, 

zažili sme veľa zábavy, v  rám-

ci množstva výletov sme spozna-

li nové miesta, zažili sme dob-

rodružstvo, relax, zdokonalili 

plavecké zručnosti, tiež sme sa do-

chuti vyhrali, ale si aj zašportova-

li. Ďakujem všetkým deťom, ktoré 

prispeli dobrou náladou, rodičom, 

ktorí spolupracovali, vedeniu ZŠ 

a ŠJ J. Kollára, p. Ernekovi a p. Rá-

dikovi za dopravu, p. Lahvičkovi, 

VÚB, MsÚ a COOP Jednote za od-

meny, pekárni Anton Antol, p. Si-

monidesovej a manželom Dobšo-

vičovcom a všetkým ľuďom, ktorí 

nás vítali s úsmevom.

J. Machilová 

Zábavné leto

Výlet detí za dobrodružstvom  foto Archív autora

Poďakovanie

Slovenský Červený kríž, územný 

spolok v  Žiari nad Hronom, ďa-

kuje fi rme Th e Holsters Company, 

s. r. o., pánu Viktorovi Kováčovi, 

za darovanie oblečenia a  dopln-

kov. Vďaka tomuto daru ÚzS bude 

môcť skvalitniť poskytovanie so-

ciálnych služieb a  využije ich pri 

ostatných činnostiach. Prajeme 

veľa úspechov v ďalšej práci. Ďa-

kujeme, že nám pomáhate pomá-

hať!

Ružena Stará, riaditeľka SČK 

ÚzS Žiar nad Hronom

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

citát

„Život bez lásky je ako prameň, kto-

rý vysychá v púšti, pretože nenašiel 

cestu k moru“.

Friedrich Von Bodenstedt



7
číslo 29 • 20. august 2020

sn@banskastiavnica.sk OZNAMY

Spomienka

„Utíchlo srdce, utíchol hlas. 

Mala si rada život a  všetkých 

nás. Hoci si odišla a niet Ťa me-

dzi nami, v našich srdciach zo-

staneš stále s nami.“

Dňa 21. 8. 2020 si pripomí-

name 5. výročie, čo nás na-

vždy opustila mamička, ses-

tra, teta, švagriná, príbuzná 

Gabriela Vavrincová. Tí, 

ktorí ste ju poznali, venuj-

te jej spolu s nami tichú spo-

mienku. 

Spomína dcéra Miroslava 

a ostatná rodina

oznamy, 
spomienky

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

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

konať výročná členská schôdza 

v dome záhradkárov na Štefulto-

ve, z dôvodu Covid19 povinné je 

rúško!

Výbor SZZ Štefultov

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 ale-

bo +421  45 692 15 40.

Len nedávno sme sa rozlúčili 

s MUDr. Filipom Danningerom, 

významnou osobnosťou nášho 

mesta. 

Zhasol život nášho spoluobčana, 

ktorý svoj život zasvätil práci pre 

naše mesto a  spoločnosť v  ušľach-

tilej a  zodpovednej profesii leká-

ra. Odišiel, ale ďalej žije v mysliach 

a  srdciach nielen svojich blízkych, 

ale aj v  mysliach a  srdciach našich 

spoluobčanov. Pán MUDr. Filip 

Danninger bol vzácnym a  jedineč-

ným človekom, ktorý viedol našich 

spoluobčanov k  úcte, k  tolerancii 

a  k  príkladnému životu. Radosťou 

a šťastím mu bola zodpovedná prá-

ca lekára, ktorej často bolo až príliš 

veľa na jedného človeka. Všetky slo-

vá sú príliš slabé a prázdne, aby do-

kázali hlboko a  plne vyjadriť našu 

vďačnosť, že sme tu mohli s ním žiť, 

pracovať a stretávať sa s ním.

MUDr. Filip Danninger sa naro-

dil 10. mája 1928 v Banskej Štiav-

nici. Po skončení gymnázia pokra-

čoval v štúdiu na Lekárskej fakulte 

Univerzity Komenského v Bratisla-

ve, ktorú ukončil v roku 1952. V ja-

nuári v roku 1953 nastúpil do ne-

mocnice s  poliklinikou v  Banskej 

Štiavnici ako sekundárny lekár 

zaradený na interné a  chirurgic-

ké oddelenie, neskôr na gynekolo-

gicko-pôrodnícke oddelenie, kde 

pracoval najskôr ako sekundárny 

lekár a neskôr ako zástupca primá-

ra. V  roku 1965 sa stal primárom 

gynekologicko-pôrodného odde-

lenia a  túto funkciu vykonával 27 

rokov. Mimo lekárskej praxe vyko-

nával aj funkciu zástupcu riaditeľa 

Okresného ústavu národného zdra-

via. Pod jeho vedením prebiehali 

opakované rekonštrukčné práce na 

starej budove nemocnice, komplet-

ná výmena elektrických inštalácií, 

zrušenie lokálneho vykurovania 

objektov a  zavedenie elektrického 

vykurovania. Spolu s  MUDr. Mi-

kulášom Nagyom sa podieľal na 

vybudovaní náhradného adminis-

tratívneho objektu na Povrazníku. 

No práca lekára bola vždy pre neho 

na prvom mieste, svoje povolanie 

nebral len ako prácu, ale ako svo-

je poslanie. Patril medzi najlepších 

odborníkov v  odbore gynekológia 

a  pôrodníctvo. Banskú Štiavnicu, 

ktorá bola jeho rodným mestom 

preslávil aj v  športe ako hráč vod-

ného póla. V  rokoch 1948 – 1955 

bol brankárom československého 

národného družstva vodných pó-

listov, brankárom majstrovského 

družstva ČSR vo vodnom póle, bol 

účastníkom dvoch svetových aka-

demických športových hier v Berlí-

ne a v Budapešti. Zúčastnil sa viac 

ako 200 medzinárodných a  me-

dzištátnych zápasov vo vodnom 

póle. Za úspešnú športovú činnosť 

mu bol udelený titul majster špor-

tu ČSR.

V roku 2010 mu bola udelená Vý-

ročná cena mesta Banská Štiavni-

ca za osobnú angažovanosť vo ve-

rejnom živote, za celoživotnú prácu 

v oblasti zdravotníctva, za dlhoroč-

nú úspešnú reprezentáciu mesta, 

kraja s Slovenska v športovej oblas-

ti vo vodnom póle, za šírenie dob-

rého mena mesta v  zdravotníctve 

a v športe.

Citlivým srdcom a  rozvážnym ži-

votom si dokázal vytvoriť ovzdu-

šie dôvery, nielen na pracovisku, 

ale aj v rodine, ako aj v kruhu svo-

jich priateľov, známych a spoluob-

čanov. Všetci vieme, koľko opti-

mizmu mal v sebe, ako vždy vedel 

pomôcť a riešiť aj najzložitejšie si-

tuácie v živote. Nemal rad pretvár-

ku a smútok. Aj keď ten patrí k ži-

votu. Vedel si získať srdce človeka 

jednoduchým ľudským prístupom 

a  svojou bezprostrednosťou. Pán 

MUDr. Filip Danninger miloval 

Banskú Štiavnicu a  okolitú príro-

du, mal vrelý vzťah k nášmu mestu, 

k  jeho obyvateľom, pre ktorých sa 

snažil žiť, mal rád všetko, čo život 

robí lepším a krajším. Bol starostli-

vým manželom,  milujúcim otcom 

a  starým otcom. So svojou man-

želkou prežili v láske a porozumení 

celý svoj život. Boli si jeden druhé-

mu oporou a navzájom sa podporo-

vali.

V  mene poslancov MsZ, všetkých 

občanov nášho mesta, ako i v mene 

svojom, sa aj na stránkach ŠN lú-

čim s  MUDr. Danningerom aj ja 

a ďakujem mu za všetko to, čo pre 

rozvoj mesta a spoločnosť vykonal.

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

Zomrel MUDr. Filip Danninger

V sobotu 15. augusta na 

sviatok Nanebovzatia Panny 

Márie, veriaci vo Svätom 

Antone slávili, tak ako oni 

hovorievajú „Kaštielsky pút“. 

V tento deň putovali z farského kos-

tola cez Pánsku cestu do miestneho 

kaštieľa. Tu sa nachádza kaplnka za-

svätená sviatku Nanebovzatia Pan-

ny Márie. Veriaci išli v procesii, v kto-

rej na čele sprievodu niesli deti sochu 

Panny Márie. Počas sprievodu spieva-

li mariánske piesne a modlili sa mod-

litbu posvätného ruženca. Sv. omšu 

celebroval miestny d. p. farár Michal 

Baláž, ktorý v kázni hovoril o tajom-

stve sviatku Nanebovzatia. Hovoril 

aj o mieste, ktoré nás čaká v nebi. Je 

na nás, aby sme žili svoj život s Bo-

hom a mohli zažiť kúsok neba už tu 

na zemi. V tom nás sprevádza aj Pan-

na Mária svojou ochranou a orodova-

ním. Sv. omšu doprevádzal miestny 

chrámový zbor zo Sv. Antona, pod ve-

dením organistu Š. Legényho a zbor-

majsterky B. Legényovej-Šalingovej.

Andrej Palovič 

Kaštielsky pút
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22. Letný fi lmový festival 

4živly: Exit

6. – 9. 8. 2020, Banská Štiavnica

V Banskej Štiavnici sa v dňoch 6. – 

9. augusta 2020 uskutočnil 22. roč-

ník Letného fi lmového festivalu 4 

živly. Venovaný bol tentoraz téme 

Exit, ktorú refl ektoval fi lmovým 

i  sprievodným programom v  ko-

mornejšej verzii, než aká je pre toto 

dlhoročné podujatie typická, ale 

ktorú si vyžadovali aktuálne bez-

pečnostné a hygienické opatrenia.

Vo fi lmovom výbere nechýbali vý-

znamné snímky z fi lmových archí-

vov ani súčasné festivalové hity. Vý-

razný ohlas zožali fi lmy Vanishing 

Point, Climax či Mimo zákon, kto-

ré festival premietol na unikátnom 

štiavnickom amfi teátri, obľúbenom 

rovnako medzi domácimi i návštev-

níkmi mesta. Práve tam naživo za-

hral k  slovenskému fi lmu Punk je 

hned! uznávaný hudobník a  hu-

dobný skladateľ David Kollar, ktorý 

snímku spoločne s režisérom Jura-

jom Šlaukom aj osobne uviedol.

Dokumentarista Robert Kirchhoff  

prišiel spoločne s  kameramanom 

Martinom Kollarom diskutovať 

s divákmi a diváčkami po fi lme Hej, 

Slováci!, ktorý nestratil nič zo svo-

jej aktuálnosti, hoci svoj vznik datu-

je do roku 2002.

Mrazivo aktuálnym je aj český do-

kument Kiruna – prekrásny nový 

svet režisérky Grety Stocklassa, 

ktorý mal na 4 živloch celkom prvé 

slovenské uvedenie. Film o  sťaho-

vaní švédskeho mesta, ktoré sa kvô-

li ťažbe prepadá pod zem, čaká po 

festivale cesta kinami.

Program pre deti a  rodičov – tzv. 

Detské 4 živly – ponúkol dvojicu 

obľúbených tvorivých dielní, báb-

kové divadelné predstavenie O čer-

tovi Kolofónovi, ale medzi svojimi 

fi lmami takisto aj dva v  exkluzív-

nej predpremiére. Animované fi lmy 

Cez palubu! a  Maškrtné medvedie 

príbehy čaká niekoľko ďalších festi-

valových uvedení aj kinodistribúcia.

Sprievodný program 22. Letného 

fi lmového festivalu 4 živly tvorili 

diskusie, koncerty, párty i mobilná 

výstava Potulnej galérie. 23. ročník 

podujatia sa uskutoční v dňoch 4. – 

8. augusta 2021 a jeho témou bude 

Pravda a lož.

Organizátor: OZ štyri živly

Podujatie fi nančne podporil Audio-

vizuálny fond.

Projekt Detské 4 živly sa uskutočnil 

vďaka podpore: Nadácia SPP

Partneri: Slovenský fi lmový ústav, 

mesto Banská Štiavnica, Poľský in-

štitút Slovensko, Región Banská 

Štiavnica, Spojár Kafe & Klub, Art 

Cafe, Eleuzína, Art Film Fest, PAF 

Olomouc, Literárny klub, Potulná 

galéria, DAFilms SK, MyCinepass, 

Bittner Print

Mediálni partneri: RTVS, Rádio_

FM, Rádio Devín, Denník N, Noizz, 

Kinema, Kapitál, Kinečko, Priekop-

ník, Štiavnické noviny

Peter Gašparík, OZ 4 živly

Letný fi lmový festival 4 živly s témou Exit 
ponúkol únik na mnoho spôsobov

Premietanie fi lmov v kine Akademik  foto Archív OZ 4živly

Rozhovor s Jiřím Kovandom 

o umení a živote v ňom

Štvrtok 27. 8. 2020, 17:00 hod.

Galéria Schemnitz

Andreja Sládkoviča 2

V Galérii Schemnitz začína nová sé-

ria prezentácií o živote a tvorbe sú-

časných slovenských a  českých vi-

zuálnych umelcov „bez opony“. Už tri 

roky prinášame divákom formát mo-

derovanej diskusie s významným vi-

zuálnym umelcom, ktorú vedie re-

nomovaný kurátor/teoretik umenia. 

Takto napríklad Juraj Čarný predsta-

vil Kateřinu Šedú či Ilonu Németh, 

Richard Gregor Martina Knuta, Mira 

Sikorová – Putišová Petra Meluzi-

na (po nečakanej smrti zastúpeného 

Vladimírom Kordošom), atď.

V novej sérii moderovaných diskusií 

„bez opony“ nám prof. Michal Koleček 

(ČR) predstaví umeleckú tvorbu a ži-

vot umelca Jiřího Kovandu (ČR).

Jiří Kovanda (1953) je jedným 

z  najvýznamnejších a  najvplyvnej-

ších súčasných českých umelcov. Vo 

svojej tvorbe realizuje nenápadné 

fyzické intervencie či subtílne ob-

jektové inštalácie. Je tiež známym 

a často prezentovaným umelcom na 

medzinárodnej umeleckej scéne. Pre-

dovšetkým po roku 2000 vystavoval 

Jiří Kovanda na viacerých kľúčových 

umeleckých prehliadkach, napríklad 

na Kasselskej Documente 13 v roku 

2007, na Sao Paulo Biennial v roku 

2012 či Istanbul Biennial v  roku 

2013. Bol tiež zaradený do zbierok 

prestížnych inštitúcií – napríklad 

Centre Pompidou v Paríži alebo Mu-

seum of Modern Art v New Yorku.

Rozhovor s  Jiřím Kovandom nám 

poodhalí zákutia a  zákruty na ces-

te tohto dnes uznávaného umelca 

z  podzemných depozitov Národnej 

galérie v  Prahe, kde v  sedemdesia-

tych a osemdesiatych rokoch minulé-

ho storočia pracoval ako správca zbie-

rok, do hlavných výstavných sál tejto 

inštitúcie, ako aj ďalších svetových 

múzeí a galérií.

Jiří Kovanda stál vždy uprostred 

umeleckej scény, či už to bolo v ne-

závislých prúdoch obdobia husákov-

skej normalizácie, v kvase spoločen-

skej a kultúrnej transformácie v čase 

nastupujúcej postmoderny alebo 

v súčasnosti, keď je uznávaným vy-

sokoškolským pedagógom, ktorý ak-

tívne ovplyvňuje nastupujúce gene-

rácie umelcov.

Rozhovor s umelcom bude viesť prof. 

Michal Koleček (1966), český kurá-

tor, teoretik súčasného umenia a vy-

sokoškolský pedagóg. Jeho meno sa 

spája s  rozvojom tzv. ústeckej post-

konceptuálnej scény deväťdesiatych 

rokov minulého storočia reprezen-

tovanej umelcami ako Jiří Černický, 

Pavel Kopřiva, Pavel Mrkus (vystavo-

val v Galérii Schemnitz v roku 2018), 

Michaela Th elenová a ďalší. V súčas-

nej dobe je Michal Koleček vedúcim 

Katedry dejín a teórie umenia na Fa-

kulte umenia a  designu Univerzi-

ty Jana Evangelisty Purkyně v  Ústí 

nad Labem. Je tiež riaditeľom Domu 

umenia v Ústí nad Labem a hlavným 

kurátorom projektu Lungomare Art 

v chorvátskej Rijeke.

Podľa anotácie Michala Kolečku, 

spracovala

Silvia Herianová

Javisko Galérie Schemnitz 
bude znovu „bez opony“

Umelecká tvorba Jiřího Kovandu  foto Archív autora
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Aktuálne v kine Akademik
Piatok 21.8. o 19:30 hod.

Démon zatratenia
Horor, 95 min, MP:15, vstupné: 
5€. Z lesa sa medzi ľudí pripla-
zilo starobylé zlo, čerstvé kve-
ty v záhonoch vädnú a umiera-
jú, namiesto dieťaťa nájde matka 
v postieľke niekoľko zviazaných 
suchých vetiev. Tisíc rokov sta-
rá čarodejnica vyliezla zo svo-
jej skrýše v koreňoch stromu 
a má hlad. Ťažko ju spoznáte, 
môže totiž žiť v koži niekoho 
iného. A živí sa výhradne deť-
mi...

Sobota 22.8. o 19:30 hod.

Šarlatán
Historický, dráma, životopis-
ný, 100 min., MP:12, vstupné: 
5€. Strhujúca životopisná drá-
ma výnimočného muža obdareného 
zvláštnymi liečiteľskými schop-
nosťami na pozadí dobových uda-
lostí. Príbeh je inšpirova-
ný skutočnými osudmi liečiteľa 
Jana Mikoláška, na ktorého sa 
v priebehu niekoľkých desaťročí 
obracali s prosbou o pomoc ti-
síce ľudí zo všetkých spoločen-

ských vrstiev vrátane najvýznam-
nejších osobností politického 
a kultúrneho života. Mikolášek 
je človek bez odborného lekár-
skeho vzdelania, ale s nevšed-
ným a nevysvetliteľným nadaním 
diagnostikovať a pomocou byli-
niek liečiť choroby, s ktorými 
si ani doktori nevedia poradiť.

Nedeľa 23.8. o 17:00 hod.

Veľké dobrodružstvo 
malej pandy
Rodinný, animovaný, komédia, 100 
min., MP, vstupné: 5€. Veľký hne-
dý medveď Brum Brum si žije svoj 
pokojný život, až kým mu jed-
ného dňa popletený bocian nedo-
ručí omylom zvláštnu zásielku – 
malú pandu. Ako všetky mláďatá, 
aj táto panda je roztomilá, ale 
veľa plače a rozhodne nepatrí do 
Brum-Brumovho lesa. Nezostáva mu 
nič iné, len s pomocou priateľov 
nájsť pande správny domov. Med-
veďa, malú pandu, tigra s poe-
tickou dušou, bojazlivého vlka 
a pelikána, ktorému sa nikdy ne-
zavrie zobák, čaká dlhá a nebez-
pečná cesta, ktorá preverí sku-
točnú silu ich priateľstva.

Nedeľa 23.8. 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...

Štvrtok 27.8. o 19:30 hod.

Šarlatán
Historický, dráma, životopisný, 
100 min., MP:12, vstupné: 5€.

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 

vyzdvihnúť v  redakcii ŠN. Správ-

ne znenie krížovky z  č.27/2020: 

„Ak chcú mať rodičia čestné deti, mu-

sia byť sami čestní.“ Výhercom sa stá-

va Vaneska Spodniaková, 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 31.08.2020.

V  tajničke sa ukrýva výrok H. W. 

Longfellowa: „Neobzerajte sa smutne 

za minulosťou, už sa nevráti. Radšej…

(dokončenie v tajničke).

A., Oblok, nezachráň, otep,

B., Začiatok tajničky, spoluhlásky 

v slove pýr,

C., Textová skratka, dneska, rodin-

ný dom skr., pýtaj, čínske meno,

D., Existoval, meno Chačaturjana, 

výsledok klonovania, rozhovor 

angl.,

E., Tlačenie, ovocie, to,

F., Samohlásky v  slove dona, 998 

v Ríme, drôtik, mám dôveru,

G., Osobné zámeno, dedina na Slo-

vensku, starší, ocenenie, osobné zá-

meno,

H., Eduard, časť trlíc, ruka, túz,

I., Set, loďka, kto si básn.,

J., Človek, pripevni, ruská rieka, 

iniciálky Ťažkého,

K., Koniec tajničky, mastná zemina.

1., Ponatieraj, 3. časť tajničky, po-

moc,

2., Zadovážilo za peniaze, sada na-

opak, pond,

3., Nové divadlo dramatiky skr., 

amatér, vôňa,

4., Vhodná na oranie, škótska 

sukňa, stred slova kabát,

5., Biblická postava, staroegyptský 

boh Slnka, pochod, ampér, volt,

6., Iniciálky herečky Večerovej, 

zvratné zámeno, Národné divadlo, 

šašo,

7., Výrobok z mlieka, planéta, fran-

kovka,

8., Cit, knôtik, zn. na zlatých pred-

metoch,

9., Častica, plátok, citoslovce cap-

nutia, dvojhláska,

10., Oslovenie kráľa, oska, štíhla 

stavba, iniciálky Stacha,

11., Stonanie, čistiaci prostriedok, 

kocúr po rusky,

12., Nos, chorá bez prízvuku, sicíl-

ska sopka,

13., Vráti, pridá soľ,

14., 2. časť tajničky, liter.

Pomôcky: DS, EV, AV, Marš, Kot, 

Sir, Noe.

Pozn. aut.: Interpunkčné zna-

mienka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kupón č. 29
Krížovka
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V týchto dňoch prichádza 

na svet zbierka vyznaní 

mestu, ktoré učarovalo snáď 

každému, kto mal s ním čo 

kedy spoločné, nášmu mestu, 

pod názvom „Banská Štiavnica 

– vyznania...nemožno mi ťa 

neľúbiť“.

Občianske združenie Andreja Slád-

koviča, ktoré vzniklo v  r. 2011 pri 

Cirkevnom zbore ECAV v  Banskej 

Štiavnici, sa rozhodlo vydať zbierku 

básní, krátkych próz a vyznaní, ilu-

strovaných maľbami a  fotografi ami 

miestnych autorov naprieč generač-

ným, spoločenským či názorovým 

spektrom, práve v roku 200. výročia 

narodenia slovenského literárneho 

a národného velikána Andreja Slád-

koviča. Zostavovateľka knihy, naša 

uznávaná a  plodná poetka Janka 

Bernáthová – Lehotská spojila „v ob-

jatí láskavom“, ako vyjadruje A. Slád-

kovič v úryvku v úvode knihy, „duše 

s  ľúbosťou ku kráse, ku veciam posvät-

ným“, pre ktoré Banská Štiavnica ta-

kéto synonymá predstavuje, aby na 

malý biely priestor štvorcového for-

mátu namaľovali obraz svojho vy-

znania mestu, jeho histórii, jeho prí-

tomnosti a najmä tým, ktorí nám ju 

pripravovali, vytvárali a  vytvárajú. 

Genius loci nášho mestečka je moc-

ný duch, je dobrý duch. Svedčí o tom 

nežná náruč knihy, plná prejavených 

emócií, faktov i  spomienok, lásky, 

odpustenia, skutočných či imaginár-

nych návratov do jej sladkého obja-

tia. Možno i  preto si zvolil Andrej 

Braxatoris pseudonym Sládkovič. 

Bolo mu sladko, dobre na duši v na-

šej Štiavnici. Tak ako to vyjadrujú 

všetci, ktorí do knihy svojou troškou 

prispeli. Nechýbajú medzi nimi zná-

me osobnosti ako Anton Hykisch, 

sestry Vášáryové, speváčky Jana 

Kirschner či Zdenka Predná, Hana 

Lasicová, ale aj tu žijúci a  tvoriaci 

umelci, či už individuálne alebo ako 

členovia a členky Autorského klubu 

literátov, hudobníkov a výtvarníkov, 

členovia fotoklubu Blur, spevokolu 

Štiavničan, osobnosti ako Vladimír 

Protopopov, Marian Číž, Arpád Pál 

a mnohí ďalší, tiež miestni duchovní 

a príslušníci celého spektra nábožen-

ských denominácií, čím odkaz nado-

búda krásnu ekumenickú a nadčaso-

vú hodnotu. Pokus o uloženie milých 

vyznaní nášmu mestu na niekoľko 

strán neveľkej knižky predčil očaká-

vania a ani zďaleka nevyčerpal všet-

ky potenciálne zdroje. Mnohé zostali 

ukryté pod tenkou vrstvou emočnej 

škrupinky a pomaly sa derú na svet-

lo sveta. Preto už teraz tušíme, že sa 

skoro dočkáme aj ďalšieho pokračo-

vania. Uvedenia neobyčajnej pub-

likácie „Banská Štiavnica… nemožno 

mi ťa neľúbiť“ sa pri priaznivej situá-

cii snáď dočkáme niekedy v polovici 

septembra. Veríme, že Nám. sv. Tro-

jice nás privíta slnečnou atmosférou 

a kniha bude obohatením nielen nás 

samých, ale aj tých, čo prídu po nás.

Katarína Kissová, MsK

...nemožno mi ťa neľúbiť

Obyvateľov nášho mesta, 

ktorí sa tešia z každej novej 

knihy vychádzajúcej o Banskej 

Štiavnici potešíme dvoma 

novými publikáciami o meste 

a štiavnickom okolí, v ktorom 

dominujú tajchy.

Azda najlepším znalcom tohto 

úžasného sveta tajchov je Vladi-

mír Bárta, banskoštiavnický ro-

dák, publicista a  fotograf, ktorý 

so svo jim synom Vladimírom Bar-

tom ml. pripravil o  štiavnických 

tajchoch už 6 obrazovo-textových 

publikácií. Pre čitateľov sú ich kni-

hy nielen suvenírom a spomienkou 

na krásne dovolenky, ale aj užitoč-

ným sprievodcom po tomto jazer-

nom svete. V tomto koronavírusom 

poznačenom lete pripravili Bártov-

ci v rýchlom slede za sebou až dve 

zaujímavé knihy o  Banskej Štiav-

nici a  tajchoch. Sú to dvojičky ob-

razových kníh, ktoré sa rozmermi 

a  čiastočne aj koncepciou na seba 

podobajú, ale diametrálne odlišný 

je ich fotografi cký obsah.

Prvá z nich s názvom Tajchy pano-

ramatické predstavuje tieto histo-

rické vodné diela prostredníctvom 

extrémne širokého objektívu, ktorý 

zaznamenáva fotografovaný obraz 

až v  rozsahu 180 stupňov. Z  toh-

to uhla vychádzajú obrázky troš-

ka skreslene, ale nesmierne zaují-

mavo.  Niekedy ani dôverní znalci 

tajchov na prvý pohľad neuhádnu, 

ktorý tajch predstavuje fotografi a 

v knihe.

Úvodná časť knihy je venovaná sa-

motnému mestu Banská Štiavni ca, 

prvému slovenskému mestu UNE-

SCO, historickému vývoju mesta, 

banskej ťažbe a celkovému využitiu 

tajchov v  baníckej činnosti. Texty 

sú doplnené romantickými, koloro-

vanými, historickými fotografi ami.

Druhá časť knihy prináša konkrét-

ny pohľad na každý banskoštiavnic-

ký tajch v  postupnom abecednom 

poradí. Zaujímavé a  nevšedné pa-

noramatické pohľady dopĺňajú aj 

výrezy starých máp, ktoré zobrazu-

jú tajchy v rôznych situ ačných podo-

bách spolu s prítokovými a odtoko-

vými jarkami. Pre ľahšiu orientáciu 

a vyhľadávanie jednotlivých tajchov 

v knihe poslúži podrobný plán taj-

chov, ktorý číselne korešponduje 

s obsahom a textami vo vnútri kni-

hy. Knihu uzatvára abecedný regis-

ter lokalít, vysvetlivky neznámych 

pojmov a  najdôležitejších údajov 

o vzniku konkrétneho tajchu, jeho 

veľkosti, hĺbke a  iné zaujímavos-

ti, ktoré sú v prehľadnej ta buľkovej 

forme. Kniha autorov Vladimíra 

Bártu a Vladimíra Bartu ml.: Tajchy 

panoramatické je určená nielen pre 

našincov, ale aj pre hostí zo zahrani-

čia, lebo texty sú v slovenčine, an-

gličtine, nemčine a maďarčine. Kni-

ha obsahuje 64 strán, má trvácnu 

tvrdú väzbu s lesklým polepom. Vý-

hodou je praktický formát 245x165 

mm, ktorý sa zmestí aj do menšieho 

batohu pre peších dovolenkárov, ale 

aj motocyklistov či cykloturistov.

MBA, KFP SSN

Banskoštiavnické tajchy v knihách 
„na šírku a výšku“

Bod 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

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
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  Spoločnosť Mestské lesy 
Banská Štiavnica

ponúka na predaj drevo vhodné 
na palivové účely

v 4m dĺžkach – ihličnatá vláknina 22€/m3

listnatá vláknina 50€/m3

Po dohode vopred je možné dodať 
aj v dĺžkach 1m.

Tel. 0903 54 94 06; 045- 692 11 27
e-mail: riaditel.ml@banskastiavnica.sk

INZERCIA

FK 09 Bacú ch – FK Sitno 

Banská  Š tiavnica 1 : 3 (0:2)

Zostava: Kališek, Barák, Blaho P., 

Galo, Chmelina, Gregáň (85. min. 

Kováč), Prokaj, Tesák, Budinský 

(46. min. Necpal), Hudák, Blaho M. 

(65. min. Michalek)

Gó ly: 4. min. Hudák, 13. min. Blaho 

P. z p. k., 72. min. Gregáň

Na zá pas kola sa v  naš ej zostave 

objavila veľ ká  posila z ligové ho Po-

hronia, bý valý  slovenský  reprezen-

tant Ľ uboš  Tesák. Po hustom daž -

di pred zá pasom sa hralo na veľ mi 

podmočenom trá vniku na hrani-

ci regulérnosti. Samotný zá pas bol 

viac o bojovnosti ako o futbalových 

kvalitá ch. Napriek tomu videli di-

vá ci i  mnoho z  futbalového ume-

nia. Ú vod zá pasu vyš iel naš im nad 

oč aká vanie a už  po prvej štvrťhodi-

ne bol stav na svetelnej tabuli 0:2. 

Už  v 4. min. sa na hranici z 16-tky 

dostal k  lopte Hudák a prízemnou 

strelou k tyči otvoril skó re zá pasu. 

V 13.min. bol v pokutovom ú zemí  

faulovaný Budinský  a nariadenú pe-

naltu bezpeč ne premenil P. Blaho. 

Hru sme mali pod kontrolou a do-

má ci sa postupne dostá vali do zá pa-

su a mali i gó lovú  š ancu, keď  Kali-

šeka lopta odskokom prekvapila, 

no domá ci to nevyuž ili. Druhý  pol-

č as zač ali domá ci so snahou o zme-

nu skó re agresí vne. V 53. min. za-

vá hal ná š  obranca s  odkopom 

v 16-tke, nasledoval faul a pokuto-

vý  kop, ktorý  Kališek chytil. Ú silie 

domácich o strelenie gó lu bolo ko-

runované o niekoľ ko minú t, keď  po 

ď alš ej chybe ná š ho obrancu domá -

ci zní ž ili. Domá ci eš te viac ož ili, ale 

naš e muž stvo im neostalo nič  dlž-

né, tak divá ci videli zaují mavý , bo-

jovný  futbal. Pokutový kop preme-

nil P. Blaho. Veľ kú  š ancu na zmenu 

skó re mal niekoľ ko minú t Michal 

Blaho, ktorý  sa po centri z  pravej 

strany ocitol pred brá nou domá -

cich, ale brá nu minul. Gó lovú  poist-

ku mohol dať  po kope z rohu Paľ o 

Blaho, ale hlavou trafi l nohy domá -

ceho branká ra stojaceho na brá nko-

vej č iare. Defi nitívne o zá pase roz-

hodol v  72. min. gó lom Gregáň, 

ktorý  zvnú tra pokutové ho ú zemia 

rozvlnil sieť . Do konca zá pasu naš e 

muž stvo kontrolovalo hru a  za-

slú ž ene si v Š lá gri pripí salo 3 body. 

Za predvedený bojovný  vý kon im 

patrí  uznanie a poď akovanie.

Program žiaci: 22. 8. sobota, doma, 

o 10:00 a 11:45, FK Hnúšťa

Program muži: 22. 8. sobota, doma, 

o 16:30, OFK Priechod

Program dorast:

23. 8. sobota, doma o  10:00, FK 

Hnúšťa

Tabuľky: https://ssfz.futbalnet.

sk/#menu/open/sutaze/

Ivan Javorský

V š lá gri kola sme vyš li ví ť azne

Člen ŠK Atléti BS Banská 

Štiavnica triumfoval na 

bežeckých pretekoch 

v Smokovci.

V  Starom Smokovci sa druhú au-

gustovú sobotu konal City Trail, 

ktorý bol pôvodne plánovaný na 2. 

mája ako súčasť Tatry Prestige Tour 

– seriálu o  bežeckého kráľa a  krá-

ľovnú Tatier. Korona však chcela 

inak – toto jediné zo série poduja-

tí sa konalo, ostatné boli zrušené. 

City Trail v novom termíne, na no-

vej trati a v oklieštenej podobe (zru-

šená bola možnosť výberu 16 km 

dlhej trate) priniesol kombináciu 

behu mestom a  tatranskou príro-

dou v  horúcom slnečnom počasí.

Štartovná listina hlavného behu na 

8 km obsahovala mená 101 prete-

károv. Okrem Slovákov sa na štart 

postavili i bežci z Česka.

Pretekov sme sa zúčastnili  za fi -

nančnej podpory z rozpočtu mesta 

Banská Štiavnica.

R. Petro

Prvenstvo na City Trail Smokovec 2020
získal Marián Zimmermann

Mestské kúpele 
– plaváreň
Otváracie hodiny:

Plavecký bazén

PO: Zatvorené

UT: 11:00 – 20:30 

(15:00 – 17:00 – celý bazén PK)

ST – PI: 13:00 – 20:30 

(15:00 – 17:00 – celý bazén PK)

SO – NE: 14:00 – 20:30

PK – Plavecký klub BŠ

Wellness

PO: Zatvorené

UT: muži – 13:00 – 20:30

ST: ženy – 13:00 – 20:30

ŠT: muži – 13:00 – 20:30

PI: ženy – 13:00 – 20:30

SO: zmiešaná – 14:00 – 20:30

NE: zmiešaná – 14:00 – 20:30

Cenník bazén:

Dospelí: 2,50€/hod.

Deti, žiaci 3 – 15 rokov: 1,50€/hod.

Študenti do 16 rokov: 2€/hod.,

Seniori, ZŤP: 2€/hod.

Cenník wellness:

Dospelí: 5€/hod.,

6€/2hod. (bazén + sauna)

Deti, žiaci 3 – 15 rokov: 2€/hod.

Študenti do 16 rokov: 3€/hod.

Seniori, ZŤP: 3€/hod.

Poskytuje služby:

– plávanie v plaveckom bazéne pre 

širokú verejnosť, deti, mládež, dô-

chodcov a  osoby so zdravotným 

postihnutím

– prenájom plaveckého bazénu 

formou objednávok pre školy, fi r-

my, organizácie a súkromné osoby

– oddelenú aj zmiešanú saunu pre 

ženy a  mužov s  odpočivárňou, 

ochladzovacím bazénom a  víriv-

kou

– predaj jednorazových vstupe-

niek a permanentiek

Bytová správa, BS

Pozvánka
Ardenza – Tanečná škola Mgr. Mi-

roslavy Ondrejkovej pozýva na zá-

pis na školský rok 2020/21 na ta-

nečné krúžky pre deti, kurzy pre 

dospelé páry a  kurz latino lady, 

(50% zľava pre každé diev-

ča na školský polrok, ktorá do-

vedie nového chlapca, kto-

rý zaplatí školský polrok), info: 

miroslava.ondrejkova@gmail.com, 

Fb: Ardenza – Tanečná škola 

Miroslavy Ondrejkovej
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Výkup parožia, tel.č.: 0904 834 937

 Kúpime ľudové kroje, kontakt: 

0902 708 047

Tu môže byť 

práve váš 

inzerát

inzercia

Ponúkam 
stavebné rezivo, hranoly, 

dosky, fošne, strešné laty, 

porez guľatiny. 

Možnosť dovozu 

a impregnácie. 

Cena dohodou. 

Kontakt: 

0915 472 667

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

CENNÍK DIVINY
Spoločnosť Mestské lesy Banská Š  avnica ponúka na odpredaj divinu v úprave:

Divinu je možné dodať po telefonickej objednávke.
Objednať ju možno na telefónnom čísle 

045 - 692 11 27 alebo 0903 549 406
Divina v koži sa predáva ako celá zver bez hlavy, nôh a vnútornos  .

Oznamujeme prípadným udavačom, že doklady potrebné na predaj diviny máme v poriadku.

Divina vykostená: Divina s kosťou:
jelenia srnčia diviačia jelenia srnčia diviačia

sviečková 21,- 22,- 16,- krk 3,80 3,70 4,90
chrbát 16,30 17,- 8,- rebrá 2,50 2,40 2,50 - 4,-
stehno 11,50 14,40 9,20 stehno 8,50 9,- 6,30
lopatka 7,50 9,80 7,- lopatka 6,30 6,90 4,80

chrbát 9,80 10,50 6,50
Divina:

na guláš 5,- 5,- 4,50 v koži 3,50 3,70 2,00

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

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


