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INZERCIA

Vážený pedagogický zbor, 

vážení rodičia, milí žiaci!

Na konci školského roka som 

sa s  Vami lúčila s  prianím pek-

ných dovoleniek a  prázdnin 

s  nádejou, že nový školský rok 

2021/22 už bude pokojnejší 

a  „obvyklejší“ ako ten predchá-

dzajúci. Moje prianie sa sčasti 

splnilo, školy Vás privítajú otvo-

rené, vyučovanie bude prezenč-

nou formou a obmedzenia v sú-

vislosti s nákazou COVID-19 sa 

budú v prípade potreby riešiť na 

úrovni rozhodnutí riaditeľstiev 

a  regionálnych úradov verejné-

ho zdravotníctva, zväčša len do-

časným, 14 dňovým zatváraním 

tried. Podotýkam, že ani tie-

to opatrenia nebudú potrebné 

v  prípade zaočkovaných žiakov. 

Týmto by som chcela apelovať 

na Vás, drahí spoluobčania– ro-

dičia, aby ste zvážili výhody za-

očkovania pre Vaše deti. Zaoč-

kovanie žiakov je dobrovoľné, je 

na Vás, akým spôsobom sa roz-

hodnete byť zodpovední a chrá-

niť Vaše deti – našich žiakov 

a školy. Ja Vás ubezpečujem, že 

zo strany Mesta ako zriaďovate-

ľa škôl ani vyučujúcich nedovo-

lím nijakú formu diskriminácie 

v  súvislosti s  nezaočkovanými 

žiakmi. Na čom ale budem trvať 

je to, aby naše školy predstavo-

vali zdravé prostredie, v ktorom 

sa budú dodržiavať všetky po-

trebné protipandemické naria-

denia, a áno, hoci v minulosti to 

niektorí rodičia odmietali reš-

pektovať, aj na prekrytí horných 

dýchacích ciest všetkých našich 

detí, žiakov od 6 rokov veku, 

ako aj všetkých (vrátane rodi-

čov), ktorí vstúpia na územie 

školy. Lebo žiaľ, taká je situácia 

a nerešpektovanie prísnych pro-

tipandemických opatrení nemô-

že ohrozovať zdravie a právo na 

bezpečné vzdelávanie iných detí 

a žiakov.

Vážené panie učiteľky, páni uči-

telia, milí žiaci, chcela by som 

Vám do budúceho školského 

roka zaželať veľa síl, chute a elá-

nu a  aby ste už konečne mohli 

zažiť tradičný, čo najdlhší škol-

ský rok strávený vo svojich ško-

lách, medzi svojimi kolegami, 

kamarátmi, spolužiakmi.

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

K novému školskému roku 2021/22

Sobota 28.8. o 19:30 hod. 
Utorok 31.8. o 19:30 hod.

Prvok, Šampón, 
Tečka a Karel
Komédia, 117 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

V utorok 24. 8. primátorka 

mesta Mgr. Nadežda 

Babiaková spolu s pred-

nostkou MsÚ Ing. Ivanou 

Ondrejmiškovou a vicepri-

mátorom Ing. Marianom 

Zimmermannom absolvo-

vala pracovné stretnutie 

s rakúskou veľvyslankyňou na 

Slovensku Mag. Margit Bruck-

Friedrich, MA.

Hlavnými témami pracovného 

stretnutia boli:

- Turizmus v  Rakúsku a  na Slo-

vensku, najmä v  mes-

tách zapísaných na 

Zozname svetového kul-

túrneho a  prírodného de-

dičstva UNESCO, jeho po-

zitíva aj negatíva.

- Spoločné projekty v  ob-

lasti kultúrneho dedičstva 

a kultúrnej spolupráce.

- Viedeň ako príklad úspeš-

ného projektu riešenia 

Smart City.

A mnohé ďalšie zaujímavé 

témy a názory.

MsÚ

Pracovné stretnutie 
s rakúskou veľvyslankyňou

Výpožičný 
režim
v mestskej knižnici:

Letný režim v mestskej knižnici sa 

končí 31. 8.!

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 

stránke mesta Banská Štiavnica, 

príp. na tel. č. 045/6949658.

V  prípade priaznivej epidemio-

logickej situácie bude pobočka 

na sídlisku Drieňová otvorená 

v druhý septembrový týždeň.

MsK
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DIÁR
z programu

primátorky
Otázky 
a odpovede
Dobrý deň, poslanci Mesta.

Ako je možné, že okolité dediny 

pri BŠ nevyvážajú komunálny od-

pad Technickými službami Mesta 

BŠ lebo sú drahšie, ale odpad vy-

vážajú oprávnené služby z  iných 

okresov, lebo sú lacnejší ako BŠ. 

Máme zlé vedenie TS, alebo ide 

o zlú fakturáciu? Ak áno, tak po-

tom sa nečudujme, prečo tak veľa 

platíme v BŠ za komunálny odpad 

a obce odskakujú od nás. Ďakujem 

a očakávam skorú odpoveď.

Občan Milan

Odpoveď:

1. Nie je pravda že nerobíme oko-

lité obce. Odskočili obce B. Belá 

a Prenčov.

2. Odvoz ZKO z  obcí je pre nás 

podnikateľská činnosť a cena pre 

obce je navŕšená o  našu maržu. 

Mesto Banská Štiavnica má úpl-

ne inú cenu ako obce. Ak obce vy-

hodnotili, že nami ponúkaná cena 

je vyššia a dali zákazku inde, je to 

ich právo. Ubezpečujem Vás, že 

výška poplatku na občana BS v ni-

čom nesúvisí s Vami dotazovanou 

problematikou.

Ing. Miloslav Filjač, 

riaditeľ TS, m. p., BS

Dobrý deň, chcel by som vedieť, 

koľko by ma stála služba pracovní-

ka TS z dôvodu môjho zlého zdra-

votného stavu, ktorý by vynášal 

odpad z kuchyne občanom na síd-

lisku Drieňová, lebo na stránke 

som to nikde nenašiel. 

S pozdravom Ivanič

Odpoveď:

Služby tohto typu nezabezpečuje-

me. Odnos smetí priamo od oby-

vateľstva patrí k  sociálnym služ-

bám, na ktoré nie sú technické 

služby určené. S úctou

M. Filjač, riaditeľ TS, m. p., BS

Môžete sa informovať 

u Bc. E. Gregáňovej– sociálne služ-

by, MsÚ Banská Štiavnica, ochot-

ne Vám pomôže, príp. na tel.: 

045/694 96 39.

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.

23. 8.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovná porada k čisteniu mes-

ta a úprave verejných priestran-

stiev s vedením TS, m. p.

Redakčná rada ŠN.

24. 8.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovná porada s  riaditeľmi 

škôl k začiatku nového školské-

ho roka.

 Prijatie rakúskej veľvyslanky-

ne na Slovensku Mag. Margit 

Bruck-Friedrich, M.A.

25. 8.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie s  riadi-

teľkou KPÚ Banská Bystrica 

JUDr. O. Rejdovjanovou.

Účasť na zasadnutí predstavenstva 

a dozornej rady Svet zdravia, a. s., 

Nemocnica Banská Štiavnica.

26. 8.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Účasť na zasadnutí prípravné-

ho výboru Salamandrových dní 

2021.

Kontrola zabezpečenia staveb-

ných akcií.

Účasť na zasadnutí Banskoštiav-

nicko-hodrušského baníckeho 

spolku.

27. 8.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Účasť na oslavách 77. výročia 

Slovenského národného povsta-

nia pri pamätníku SNP v  Ban-

skej Štiavnici.

28. 8.

Občianske obrady – sobáše.

Viera Lauková

Od 15. 7. bolo nesčíselné 

množstvo materiálov, ktoré by 

patrili do tejto rubriky. 

Je pochopiteľné, že sa nedajú v tej-

to rubrike uverejniť všetky. Ob-

medzím sa preto len na jednu– je-

dinú informáciu. 22. 8. v  Rádiu 

Devín o 13.00 bola rozhlasová hra 

Exštiavničana prof. PhDr. Karola 

Horáka, CSc., významného drama-

tika, spisovateľa, literárneho ved-

ca a  významného kultúrneho čini-

teľa o Anke Kolesárovej, ktorá bola 

zastrelená v  novembri 1944 rus-

kým vojakom. Hra bola mimoriad-

ne sugestívna o tomto 16– ročnom 

dievčati, ktoré je už v  súčasnosti 

blahoslavenou. K. Horák bude mať 

v septembri už síce 78 rokov, čo je 

však potešiteľné, stále je ešte mi-

moriadne aktívny. Nech mu to len 

ešte vydrží veľa rokov! Nakoniec 

ešte predsa aktuálna informácia 

o pandémii, ktorá bude určite zau-

jímať našich čitateľov. Od pondelku 

23. 8. je 67 okresov v tom najopti-

málnejšom zelenom stupni, avšak 

12 okresov, medzi ktoré patrí aj náš, 

je vo vyššom stupni– stupni ostraži-

tosti (oranžová farba).

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

Začíname s prácami na 

budovaní atletického štadióna 

v Banskej Štiavnici.

Mestské zastupiteľstvo na svojom 

zasadnutí dňa 18. 8. 2021 schválilo 

zmluvu o dielo na rekonštrukciu at-

letického štadióna v našom meste.

Zmluva o dielo s víťazným uchádza-

čom, ktorým je Združenie „Rekon-

štrukcia štadióna BŠ“ Strabag, s. r. o., 

Bratislava a Strabag AG, Spittal an 

der Drau (A) bola podpísaná v pia-

tok 20. 8. 2021.

Rekonštrukcia sa uskutoční s  fi -

nančnou podporou Slovenského at-

letického zväzu vo výške 250 000€. 

Práce na rekonštrukcii začínajú 

druhý septembrový týždeň.

Vybudovaný bude 6 dráhový 400m 

ovál, sektor pre skok do diaľky, sek-

tor pre skok do výšky, trať vodnej 

priekopy a  sektor pre vrh guľou 

a vrh oštepom.

Vybudovaný atletický štadión bude 

príležitosťou pre organizovanie ná-

rodných aj medzinárodných atletic-

kých podujatí.

 Tešíme sa, že Banská Štiavnica sa 

rozvíja nielen v oblasti cestovného 

ruchu, ale aj športu a aktívneho ži-

votného štýlu.

Na novom štadióne si budete môcť 

zašportovať už budúci rok!

MsÚ

Atletický štadión

Ilustračné foto atletického štadióna foto archív ŠN 
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Primátorka mesta 

Mgr. Nadežda Babiaková 

zvolala na 18. 8. 2021 

rokovanie MsZ.

MsZ schválilo:

– program rokovania zasadnutia 

MsZ v B. Štiavnici, s dátumom 18. 

august 2021 s  doplnením bodov: 

Vyhodnotenie výsledkov obchod-

ných verejných súťaží na prenájom 

poľnohospodárskych pozemkov na 

poľnohospodárske účely, Odkúpe-

nie pozemkov do vlastníctva Mes-

ta Banská Štiavnica, Zabezpečenie 

karanténnej stanice a s vypustením 

bodu: Prenájom poľnohospodár-

skych pozemkov,

– Mgr. Milan Kabina, predseda 

komisie, JUDr. D. Lukačko, člen, 

JUDr. G. Volf, člen,

– Výročnú správu ku konsolidova-

nej účtovnej závierke za rok 2020,

– Rozpočtové opatrenia v  zmysle 

zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpoč-

tových pravidlách územnej samo-

správy a o zmene a doplnení niekto-

rých zákonov v  znení neskorších 

predpisov,

– Zmluvu o dielo na projekt „Rekon-

štrukcia a modernizácia atletického šta-

dióna v  Banskej Štiavnici – 1. etapa“ 

s  víťazným uchádzačom verejného 

obstarávania Združenie „Rekonštruk-

cia štadióna BŠ“ Strabag, s.r.o., Mlyn-

ské Nivy 61/A, Bratislava a Strabag 

AG, Ortenburgestrasse 27, Spittal 

an der Drau, Rakúsko v celkovej cene 

diela 493 941,20€,

– v súlade s  §31 odst.3 zákona č. 

50/1976 Zb. o  územnom plánova-

ní a stavebnom poriadku v znení ne-

skorších predpisov úpravu smernej 

časti Územného plánu mesta Banská 

Štiavnica schváleného uznesením 

MsZ v BŠ č. 163/2006 zo dňa 15. 11. 

2006 v znení neskorších zmien a do-

plnkov, predstavujúcu predĺženie ná-

vrhového obdobia územného plánu 

z r. 2020 na rok 2025,

– Návrh zápisu do kroniky mesta 

Banská Štiavnica za rok 2020.

MsZ sa uznieslo:

– na Dodatku č. 1 k  VZN mesta 

Banská Štiavnica č. 2/2021 o urče-

ní výšky príspevkov na čiastočnú 

úhradu nákladov v  školách a  škol-

ských zariadeniach v  zriaďova-

teľskej pôsobnosti Mesta Banská 

Štiavnica.

MsZ berie na vedomie:

– kontrolu plnenia uznesení zo za-

sadnutia MsZ v BŠ, konaného dňa 

23. 6. 2021,

– Správu o kontrolnej činnosti hlav-

ného kontrolóra Mesta Banská 

Štiavnica za 1. polrok 2021,

– Správu o  spracovaní Územné-

ho plánu mesta Banská Štiavnica– 

Zmeny a doplnky č.9,

– Správu o vypracovaní Zadania pre 

urbanistickú štúdiu obytnej zóny 

pre F.P.B. 18.1.6., ul. Ilijská, Sitnian-

ska– Štefultov, BŠ,

– udelenie Ceny primátora mesta 

podľa VZN mesta Banská Štiavni-

ca č. 2/2009 – Štatútu mesta Ban-

ská Štiavnica v zmysle §17:

– MUDr. Oľge Ferjančíkovej,

– MUDr. Hane Gubricovej,

– MUDr. Hatemovi Ahmed Mohd 

Abu Murad,

– Informatívnu správu – štúdia re-

alizovateľnosti Záchytného parko-

viska ulica Mierová, Lesnícka,

– Informatívnu správu o  príprave 

nového VZN o podnikateľskej čin-

nosti a určení pravidiel času predaja 

v obchode a času prevádzky služieb 

na území mesta Banská Štiavnica,

– Informatívnu správu o  zapojení 

Mesta Banská Štiavnica do medzi-

národného projektu Volunteering 

Cities + (Dobrovoľnícke mestá +) 

v rámci programu URBACT III,

– Informatívnu správu o  príprave 

Salamandrových dní 2021,

– Informatívnu správu – koncepcia 

rozvoja spoločnosti Mestské lesy 

Banská Štiavnica, spol. s r. o.,

– Informatívnu správu o konaní Val-

ného zhromaždenia, spojeného so 

zasadnutím Dozornej rady spoloč-

nosti Bytová správa, s.r.o., BŠ, ko-

naného dňa 20.7.2021 v sídle spol.

MsZ udelilo:

1. Cenu za záchranu kultúrneho 

dedičstva a  rozvoj mesta Banská 

Štiavnica podľa VZN mesta Banská 

Štiavnica č.2/2009 – Štatútu mesta 

Banská Štiavnica v zmysle §15:

– Nadácii VÚB,

2. Výročnú cenu mesta Banská 

Štiavnica podľa VZN mesta Banská 

Štiavnica č.2/2009– Štatútu mesta 

Banská Štiavnica v zmysle §16:

– Patrikovi Jánymu,

– Strednej priemyselnej škole Sa-

muela Mikovíniho,

– Ing. Jánovi Totkovičovi.

MsZ neschválilo:

g) Zámer na zámenu lesných po-

zemkov k. ú. Banská Štiavnica.

MsZ zrušilo:

13c) Uznesenie č.33/2021, zo dňa 

28.4.2020, ktorým zobralo na ve-

domie žiadosti o  odpustenie časti 

nájomného za pozemky pod von-

kajšími terasami a neschválilo zní-

ženie nájmu vopred a  Uznesenie 

č.34/2021 zo dňa 28.4.2020, kto-

rým schválilo zníženie nájmu sub-

jektom, ktoré majú nájomnú zmlu-

vu na terasy slúžiace gastro službám 

a hotelom o 80% v roku 2021, v ce-

lom rozsahu.

MsZ žiadalo:

– primátorku mesta začať s  verej-

ným obstarávaním projektovej do-

kumentácie Záchytného parkovis-

ka ulica Mierová, Lesnícka– I. etapa 

v počte 93 parkovacích miest, ktorá 

bude zohľadňovať nadväznosť na II. 

a III. etapu,

– primátorku mesta Banská Štiavni-

ca, aby rokovala so štátnym podni-

kom Rudné bane, š. p., o odpredaji 

pozemkov parcela registra „E“ KN 

č.2304 a  registra „C“ KN č.4373/1 

v k.ú. Banská Štiavnica do vlastníc-

tva Mesta Banská Štiavnica,

– primátorku mesta Banská Štiav-

nica a MsÚ o vyhlásenie súťaže na 

poskytnutie služby „Zabezpečenie 

karanténnej stanice pre psov na území 

mesta Banská Štiavnica“.

Majetkové veci mesta

a) Prevod pozemkov pod stavbami, 

Zigmund šachta,

b) Zámer na naloženie s pozemka-

mi v lokalite Počúvadlianske Jazero,

d) Zámer na prevod časti pozemku 

parc. č. C KN 4970/2 (I.),

e) Zámer na prevod časti pozemku 

parc. č. C KN 4970/2 (II.),

f) Zámer na odpredaj (prená-

jom) časti pozemku parc. č. E KN 

6409/65 v  k.ú. Banská Štiavnica, 

(žiadateľ Hotel Kerling, s.r.o.),

h) Návrh na uzatvorenie zmluvy 

o zriadení vecného bremena (žiada-

teľ Tidly Slovakia, a. s.),

i) Prevod pozemku parc. č. C KN 

840/3, ako prípad hodný osobitné-

ho zreteľa (Ul. Š. Moyzesa),

j) Návrh na uzatvorenie zmlu-

vy o  zriadení vecného bremena za 

účelom uloženia inžinierskych sietí 

Kolpašská ul.,

k) Zámer na prevod pozemku parc. 

č. C KN 5283/21, 5283/117 a pre-

nájom pozemku parc. č. 5283/116,

l) Vyhodnotenie výsledkov OVS na 

prenájom poľnohospodárskych po-

zemkov na poľnohospodárske účely.

Po prerokovaní všetkych bodov 

primátorka mesta rokovanie MsZ 

ukončila.

Kompletné uznesenia 

z  MsZ sú zverejnené aj na 

www.banskastiavnica.sk.

Spracoval: Michal Kríž

NOVINKY

Z rokovania mestského zastupiteľstva Prečo 
som nepodporil rekonštruk-

ciu štadióna.

Na poslednom zastupiteľstve 

bola defi nitívne schválená re-

konštrukcia štadióna, kde pri-

budne bežecký tartan, hod ošte-

pom, vrh guľou, skok do výšky 

a  do diaľky a  vodná priekopa. 

Neskôr– v  druhej etape sa po-

číta s  hodom kladivom, dis-

kom a  skokom o  tyči. V  tejto 

prvej etape to bude stáť takmer 

pol milióna eur. 250.000 nám 

prispeje Atletický zväz a  na 

druhú polovicu si musí mesto 

zobrať pôžičku z banky.

V  čom vidím problém? Vidím 

ich niekoľko.

Sľubujeme si od tejto investí-

cie zvýšenie športovania obyva-

teľov a mládeže. Som skeptik – 

na štadión chodím aj s deťmi a 7 

rokov som viedol skautský od-

diel, tak mám s mládežou neja-

ké skúsenosti. Tvrdím, že môže-

me mať štadión aj za milión, ten 

sám o sebe deti k športu nepri-

vedie. Oveľa rozumnejšie je mať 

malé športoviská všade, kde deti 

bývajú– pre malý futbal, basket-

bal či hokej. Koľko občanov vyu-

žije hod oštepom?

Omyl je podľa mňa stavať súťaž-

ný štadión. Ak, tak potrebuje-

me tréningový – je oveľa lacnej-

ší a na športovanie verejnosti sa 

hodí viac. Atletika je letný šport 

a  predstava, že do preplnenej 

Štiavnice prídu na víkend ďalšie 

autobusy športovcov ma skôr 

straší, ako teší.

Teším sa z úspechov našich fut-

balistov. Po novom sa budú mu-

sieť futbalisti deliť o  priestor 

a  čas s  atlétmi. Obávam sa, že 

im to bude komplikovať prácu 

a bude to zdrojom konfl iktov.

Štadión sa dal naprojektovať aj 

inak, napríklad tak, že by mal 

časť dráh na behanie a  časť na 

korčuľovanie. Žiaľ korčuliari 

budú musieť naďalej chodiť do 

Žarnovice.

Branie pôžičky na čokoľvek je 

vážne rozhodnutie. Budú to 

splácať tí po nás. Viem si v mes-

te predstaviť množstvo iných 

potrebných vecí, kde sa dá sko-

ro štvrť milióna investovať po-

trebnejšie.

Rád by som sa mýlil. O  pár ro-

kov budeme vedieť, ako to do-

padlo.

Martin Macharik, 

poslanec MsZ
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Školy a rodičia sa riadia 

dokumentom vydaným 

Ministerstvom školstva, vedy, 

výskumu a športu SR „Školský 

semafor“ zo dňa 17.8.2021 o. i. 

vo veciach:

• poskytovania výchovy a vzdeláva-

nia v školách s prerušovaným vy-

učovaním len v triedach– a to pri 

výskyte COVID-19 v danej triede,

• povinnosti rodiča dieťaťa / žiaka 

predkladania dokumentu „Písom-

né vyhlásenie o bezpríznakovosti“ pri 

prvom nástupe do školy a násled-

ne po každom prerušení dochádz-

ky trvajúcom viac ako 3 po sebe 

nasledujúce dni,

• povinnosti rodiča ponechať dieťa/

žiaka doma v prípade príznaku na 

ochorenie COVID-19,

• dobrovoľného testovania žiakov 

formou kloktacích PCR testov ale-

bo domáceho dobrovoľného Ag 

testovania,

• nároku rodiča dieťaťa na OČR za 

neúčasť na vyučovaní len v prípa-

de uzatvorenia tried riaditeľom 

školy alebo úradom verejného 

zdravotníctva (nie samorozhod-

nutím rodiča),

• povinného prekrytia horných dý-

chacích ciest žiaka a  zamestnan-

ca školy počas celého vyučovania 

(výnimka platí len pre deti do 6 ro-

kov, deti v MŠ, žiakov so závažný-

mi poruchami sluchu, autistické-

ho spektra, ťažkým mentálnym 

postihom a ich učitelia),

• zákazu vstupu cudzím osobám do 

škôl (s  výnimkou písomného vy-

hlásenia o bezinfekčnosti a súhla-

som riaditeľa školy),

• ranného fi ltra a ranného monito-

ru detí/žiakov (napr. merania tep-

loty),

• zabezpečenia dezinfekcie rúk 

všetkých osôb pri vstupe do škôl,

• zabezpečenia dezinfekcie priesto-

rov škôl (podlahy, dotykové plo-

chy) min. 2-3x denne,

• zriadenia izolačnej miestnosti pre 

umiestnenie osoby s  príznakmi 

ochorenia COVID-19,

• neumožnenia vstupu do triedy 

žiakovi, ktorého rodič nepredloží 

písomné vyhlásenia o  bezprízna-

kovosti,

• zabezpečenia bezpečného výda-

ja jedla žiakom a  zamestnancom 

školy v  jedálni (zamedzenie vý-

daju jedál cudzím stravníkom, 

s  výnimkou zriadenia výdajného 

okienka),

• zabezpečenia vybavenia žiaka ro-

dičom minimálne dvoma rúška-

mi denne a hygienickými vreckov-

kami,

• dodržiavania všetkých pokynov 

riaditeľov škôl pre rodičov a  reš-

pektovania rodičmi všetkých 

opatrení riaditeľov škôl na zais-

tenie bezpečnosti a ochrany zdra-

via detí,

• bezodkladnom oznámení rodiča 

škole podozrenie na COVID-19 

u jeho dieťaťa,

• rešpektovania rodičom dieťaťa 

a žiaka skutočnosť, že právo jedin-

ca na vzdelanie nemožno upred-

nostniť nad právom ostatných 

detí a žiakov a ani zamestnancov 

školy mať zabezpečenú ochranu 

pred nákazlivou chorobou.

Mesto Banská Štiavnica, ako zria-

ďovateľ uisťuje rodičov detí a  žia-

kov, že v spolupráci so školami pri-

jalo všetky dostupné opatrenia 

a  odporúčania Úradu verejného 

zdravotníctva SR na udržanie bez-

pečného prostredia v  školách. Zá-

roveň ďakujeme všetkým rodičom 

za ich doterajší zodpovedný prístup 

k  zdraviu žiakov a  zamestnancov 

našich škôl.

Viera Ebert, Školský úrad

Opatrenia v súvislosti 
s predchádzaním ochorenia COVID-19 v školách a školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica v školskom roku 
2021/22

Mesto Banská Štiavnica 

vybudovalo nový prepojovací 

chodník ulíc Juraja Fándlyho 

a Kolpašskej na sídlisku 

Drieňová.

Nový úsek chodníka pozdĺžne 

s  miestnou komunikáciou Ulicou 

Ludvíka Svobodu, rekonštrukcia 

časti miestnej komunikácie Juraja 

Fándlyho s  novým napojením na 

cestu III. triedy a vybudovanie pre-

pojovacieho schodiska z  Ulice Ju-

raja Fándlyho na ulicu Kolpašskú 

vrátane pojazdnej dláždenej plochy, 

ktorá je určená pre dopravnú obslu-

hu rodinných domov a pozemkov.

Celková suma za realizáciu diela 

98 160EUR. Stavbu realizovala fi r-

ma Swietelsky, spol. s.r.o., Bratislava.

Dlhé roky je tento úsek využívaný 

na pešiu komunikáciu a  občasný 

prejazd vozidiel, chodník je využíva-

ný najmä občanmi sídliska Drieňo-

vá ako skratka na križovatku, hlav-

ne k  obchodným prevádzkam Lidl 

a Billa. Kryt bol spevnený z drvené-

ho kameniva.

MsÚ

Nový prepojovací chodník

Vybudovanie nového prepojovacieho chodníka  foto archív MsÚ

 Pozvánka
Základná organizácia Slovenského 

zväzu protifašistických bojovníkov 

Banská Štiavnica spolu s Mestom 

Banská Štiavnica Vás pozývajú 

na oslavy 77. výročia Slovenské-

ho národného povstania, ktoré sa 

uskutočnia v Banskej Štiavnici pri 

pamätníku SNP (terasa pri mest-

skom úrade) dňa 27. augusta 

2021 s týmto programom:

14,00– spomienkové oslavy v Ban-

skej Štiavnici s  programom: hym-

na, báseň, privítanie hostí, po-

loženie kytíc k  pamätníku SNP, 

príhovory, odovzdanie vyzname-

naní, hymnická pieseň.

Po oslave, v prípade, že to nebude 

v  rozpore s  opatreniami proti co-

vidu, bude stretnutie členov ZO 

SZPB a hostí v Klube dôchodcov na 

Námestí svätej Trojice.

Dovolíme si Vás upozorniť na po-

trebu dodržania protikoronových 

opatrení. Tešíme sa na Vašu účasť!

Organizátori

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z  dô-

vodu odstraňovania porúch na za-

riadeniach distribučnej sústavy 

prevádzkovateľa distribučnej sústa-

vy spoločnosti Stredoslovenská dis-

tribučná, a. s. Bez el. energie budú 

v B. Štiavnici:

– 27. 8. v čase od 7:30 – 16:30 na ul.: 

Akademická, A.G. Göllnerovej, A. 

Bernoláka, Botanická, Dolná, Druž-

stevná, J. Hollého, J. Palárika, J. Ma-

tušku, Ľ. Podjavorinskej, Ľ. Štúra, 

Mládežnícka, P. O. Hviezdoslava, 

Pletiarska, Slovanská, S. H. Vajan-

ského, Športová, Údolná, Zvonová.

– 3. 9. v čase od 8:00 – 16:00 na ul.: 

29. augusta, B. Němcovej, J. I. Baj-

zu, J. Kollára, Na Maximilián šach-

tu, Nám. padlých hrdinov, Obrancov 

mieru, Partizánska, R. Debnárika, S. 

Chalupku, Školská.

– 9. 9. v  čase od 7:00 – 18:00 na 

ul.: A. T. Sytnianskeho, Drevená, 

E. M. Šoltésovej, L. Novomeského, 

Okrúhla.

– 13., 16. 9. v čase od 7:00 – 18:30 na 

ul.: 8. mája, A. T. Sytnianskeho, Dre-

vená, E. M. Šoltésovej, J. Fándlyho, 

Kolpašská, L. Novomeského, Ľ. Štú-

ra, L. Svobodu, Okrúhla, Sitnianska, 

SNP, Športová, Trate mládeže.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy SSD, a.s.
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kam v BŠ 
a okolí ?

Bod K. na Drieňovej sídli od 

nového roka v priestoroch 

Základnej školy Jozefa Kollára, 

ktorého vnútroblok sa stal 

počas mesiacov jún – august 

centrom prvého drieňovského 

kultúrneho leta.

Keď sme v  závere minulého roka 

hľadali spôsob, ako získať diváka 

na Drieňovej, obzvlášť toho mlad-

šieho, vedeli sme, že to úplne jed-

noduché nebude. Zvolili sme si ces-

tu divadla– pre deti i  mládež, ale 

aj tvorivých dielní či kinoprojek-

cií. K tomu sme primiešali atraktív-

ne diskusie (ktoré nás ešte čakajú) 

a takýto koktail sme predložili Fon-

du na podporu umenia so žiados-

ťou o  podporu. Prvotný výsledok 

– podarilo sa! Získali sme prostried-

ky, ktoré nám pomohli začať tvoriť 

program, ktorý by sa mohol miest-

nym páčiť.

Počas leta sme tak s  deťmi tvorili 

z textilu, hliny, bavlny a recyklova-

ných materiálov. Naše vedúce kur-

zov Mima, Iveta a  Inka s  ochotou 

a radosťou viedli skupinky detí, kto-

ré si domov odnášali nádherné kre-

atívne dielka. Letné kino ponúklo 

viacero titulov, nevyšla len projekcia 

Rocketmana, cez ktorú bolo počasie 

nemilosrdné. Musíme ale priznať, 

že na túto aktivitu sme očakáva-

li viac divákov, miestni zrejme stá-

le radšej obľubujú pohodlie obýva-

čiek a ich vlastný televízor. Naopak, 

skromnejší ako v  realite sme boli 

v  odhade divákov na divadelných 

predstaveniach. Potvrdilo sa, že 

detský divák je veľmi vďačný a po-

zvané divadlá– Feder Teater, Acto-

res i  Harry Teater– svorne chválili 

pozornosť a vnímanie štiavnických 

detí. V tomto cykle budeme pokra-

čovať aj počas jesene, a preto sa te-

šíme aj na nové zážitky!

Asi najviac nás potešilo prijatie di-

vadiel, ktoré u nás hosťovali. Túla-

vé divadlo, Pavol Seriš, Mestské di-

vadlo Trenčín, ako aj Lukáš Latinák 

priviezli do nášho mesta nielen zá-

bavu, ale aj poučenie. Reparát z po-

vinného čítania, Pri kase, Nonsens 

noci svätojánskej, Lakomec či to 

najznámejšie zo slovenskej poézie 

podané typickým „latinákovským“ 

spôsobom– to tvorilo obsah, ktorý 

prítomní diváci rôznych vekových 

kategórií prijali a vo veľmi peknom 

množstve navštevovali. Veríme, že 

toto leto sa im zapáčilo tak, že si ho 

budú chcieť zopakovať aj v  budúc-

nosti, pretože my po tom naozaj tú-

žime!

Suma sumarum– 600 veríme, že 

spokojných návštevníkov našich 

aktivít je pre nás povzbudením 

a výzvou do budúcnosti. Ďakujeme 

všetkým, ktorí prišli, vedeniu mes-

ta za podporu, dôveru a poskytnu-

tie prostriedkov na rozbeh aktivity, 

riaditeľovi ZŠ J. Kollára J. Kružlico-

vi za permanentnú podporu, Alta 

Magice za skvelé dary do súťaží 

(Štiavnica nad zlato) a samozrejme 

Fondu na podporu umenia, ktorý 

z  verejných zdrojov podporil tieto 

i ďalšie pripravované podujatia.

Rastislav Marko

Prvé kultúrne leto na Drieňovej 
je za nami

26. – 28. a 31. 8. – 4. 9. Harabur-

dy alebo bazár (ne)potrebných 

vecí 2021, SBM, Dielnička, Kam-

merhofská 2, BŠ, 10:00 – 16:00.

27. 8. Schemnitiensis, Koncertná 

sála ZUŠ, Nám. sv. Trojice 8, BŠ, 

15:00.

Koncert: Slobodná Európa + Do-

rota Nvotová, Amfi teáter pod 

Novým zámkom, Novozámocká 

20/A, BŠ, 19:00.

27. – 29. 8. Zvuk for Štiavnica, 

Centrum BŠ (rôzne), 19:00.

28. 8. Dýchacie cvičenia s  Vladi-

mírom, tajch Bakomi, 10:00.

Citadela 04 – # Textilné/križovat-

ky, Starý zámok, Starozámocká 

11, BŠ, 15:00.

Koncert: Peter Bič Project, Amfi -

teáter pod Novým zámkom, No-

vozámocká 20/A, BŠ, 19:00.

Mappa uvádza / Aldana Duoraan, 

Stanislav Abrahám, Tomáš Šen-

kyřík, Eleuzína, Horná ružová 1, 

BŠ, 18:30.

Koncert country skupiny Silné 

V3, Terasa u  Blaškov, Počúvad-

lianske jazero, BŠ, 19:00.

29. 8. Koncert: Filip Jančík, Am-

fi teáter pod Novým zámkom, No-

vozámocká 20/A, BŠ, 20:30.

Diskusia: Martin Takáč/ Myseľ 

ako objekt, Eleuzína, Horná ružo-

vá 1, BŠ, 16:00.

3. 9. Jánošík (straty a  nálezy) 

na InfantUM, Hájovňa Červená 

Studňa, 19:30.

4. 9. Koncert: Nocadeň, Amfi teá-

ter pod Novým zámkom, Novozá-

mocká 20/A, BŠ, 19:00.

Koncert country skupiny Pacipa-

cifi k, Terasa u  Blaškov, Počúvad-

lianske jazero, BŠ, 19:00.

Zvuk for Štiavnica vás pozýva 

na 6. ročník hudobného festiva-

lu v  znamení žánrov jazz, fusion 

a crossover. Program je plný mla-

dých slovenských talentov, oboha-

tený o pár hudobných talizmanov 

z rakúskej a českej scény. Tešíme 

sa na vás 27.– 29. 8.!

Predaj lístkov: https://predpredaj.

zoznam.sk/en/tickets/zvuk-stiav-

nica-2021/

Web: www.zvukforstiavnica.sk

Zmena programu vyhradená!

OOCR Región Štiavnica

citát

„Učíme sa pre život, nie pre školu.“

Seneca

Temné mraky plné vody 

derúcej sa k zemi nás v sobotu 

31.júna úplne paralyzovali. 

Program vyšperkovaný ako ľudo-

vá výšivka sa nám začal rozpadať 

pod rukami, v  predstave, že liať 

bude celý deň. Zopár remeselní-

kov si urobilo okruh Starého zám-

ku a  s  beznádejou nám oznámili, 

že odchádzajú.

Takto začínal deň, na ktorom sme 

pracovali pol roka dozadu. 60 re-

meselníkov, 150 účinkujúcich.

Stáli sme v  tom daždi a  nič iné 

nám neostávalo, len veriť, že bude 

lepšie. Mašina sa rozbehla a v nej 

sme sedeli všetci. Smiali sme sa 

a  v  duchu mágie sme privolávali 

dobré sily. Oplatilo sa. Pred obe-

dom slnko roztrhalo mraky a zvy-

šok dňa sa niesol priam v euforic-

kej nálade. Pochopili sme, že sa 

práve naplnil obsah podujatia. Po-

mohli nám mágia, povery a mýty.

Účastníci podujatia, ktorí sa za-

slúžili o výživný obsah: Katka Ná-

daská rozprávala o  ľudovej mágii 

kedysi na území Slovenska. Kr-

tíšan z  Veľkého Krtíša a  Brezin-

ky z Polomky vytancovali, vyspie-

vali a vyhrali všetku radosť nášho 

národa v  ľudových zvykoch. Dve 

bábkové divadlá: Divadlo Babadlo 

a  Žihadlo potešili malých krpcov 

svojimi rozprávkami. Na záver 

podujatia si FS Sitňan užil malý 

galakoncert pri krstení svojho no-

vého CD Na klopačku klopajú.

Sme radi,že všetko dopadlo dob-

re a práca celého oddelenia kultú-

ry sa vyplatila.

Radi by sme poďakovali všetkým, 

ktorí sa akoukoľvek podporou za-

slúžili o skvelý priebeh podujatia. 

Vrátane fi nančného, z  Fondu na 

podporu umenia.

Zuzka Patkošová,

odd.KŠaMK

Mágia, povery a mýty

O ľudovej mágii rozprávala K. Nádaská  foto Lubo Lužina
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Slovo má… Mika Laaksonen.

V  Banskej Štiavnici pôsobia pre-

kladatelia, ktorí tu trávia štipendij-

ný pobyt a pracujú na preklade slo-

venských románov a zbierok poézie 

do cudzích jazykov. Rezidenčné po-

byty Trojica Air realizuje Literárne 

informačné centrum a  Občianske 

združenie Literatúra v  spolupráci 

s Mestom Banská Štiavnica, a pre-

to by sme radi predstavili a prezen-

tovali tento spoločný projekt. V júli 

na mesačný  rezidenčný pobyt na-

stúpil fínsky prekladateľ Mika La-

aksonen, ktorý pracuje na zostave-

ní slovenského tematického čísla 

fínskeho časopisu Särö. Zatiaľ však 

nemá žiadne publikované prelože-

né dielo. Položili sme mu preto pár 

otázok:

1. Predstavte nám časopis Särö.

„Fínsky literárno-kultúrny časopis 

Särö („Trhlina“) vychádza od roku 

2006 štvrťročne pod vedením fín-

sko-nemeckého básnika Marka Mallo-

na. Podľa môjho názoru je toto perio-

dikum po obsahovej, rozsahovej, ako 

aj po grafi ckej stránke vskutku pôsobi-

vé, ba dalo by sa povedať, že ide dokon-

ca o celkom ojedinelý projekt v rámci 

fínskych periodík venujúcich sa lite-

ratúre, keďže Särö sa širokospektrál-

ne venuje próze, poézii, publicistike, 

výtvarnému umeniu a kultúrnemu ži-

votu. Viaceré predchádzajúce monote-

matické čísla Särö boli venované práve 

rôznym národným literatúram v tom 

najširšom zmysle, čo ho podľa môjho 

názoru priam predurčuje na to, aby 

sme fínskemu čitateľovi v ňom mohli 

na budúci rok predstaviť aj slovenskú 

literatúru a kultúru.“

2. Ako vznikla myšlienka na 

vznik slovenského tematického 

čísla? Čomu sa bude venovať?

„Myšlienka vznikla postupne po viace-

rých vzájomných rozhovoroch s mana-

žérkou na šírenie slovenskej literatúry 

do zahraničia, pani Petrou Mikulášo-

vou z  Literárneho informačného cen-

tra, pre ktoré som už preložil jednu 

ukážku zo slovenskej literatúry, kon-

krétne novelu Neva od Petra Pišťaneka, 

ktorá má vyjsť ešte koncom tohto roka 

vo fínskom literárnom časopise Par-

nasso. Ako milovník (nielen) sloven-

skej literatúry a  začínajúci preklada-

teľ krásnej literatúry som nerozumel, 

prečo zo širokej palety stredoeurópskej 

literatúry je vo fínskom preklade do-

posiaľ zastúpená iba tá poľská, česká 

a maďarská. Možno to teraz vyznie prí-

liš sebavedomo, ale mojím cieľom je svo 

jou troškou, v  spolupráci s  ostatnými 

slovakistami vo Fínsku dopomôcť pri 

vytváraní kultúrnych mostov, a v pre-

hlbovaní poznania o Slovensku vo Fín-

sku. K  tomuto ma azda vedie aj moje 

rodinné pozadie, keďže som napoly Slo-

vák, a odmalička som bol vďaka mame 

a starým rodičom v dennodennom kon-

takte so slovenčinou. Letné prázdniny 

som pravidelne trávieval u starých ro-

dičov v  Bratislave, ktorí ma zahrnuli 

nielen láskou, ale aj poznaním sloven-

ských rozprávok, povestí a legiend.“

3. Čo zaujímavé, doteraz pre vás 

neznáme, ste sa dozvedeli o Slo-

vensku pri tvorbe čísla?

„Bohatstvom Slovenska sú práve jeho 

pracovití, kreatívni ľudia, pestrosť jeho 

regiónov, a  ich rôznych zvyklostí, kto-

ré spolu s  pohnutými dejinami celého 

stredoeurópskeho priestoru dotvárajú 

úžasnú mozaiku vskutku nevšedných 

malých aj veľkých príbehov. Myslím 

si, že práve toto môže zaujať fínskeho 

čitateľa svojou exotikou nepoznané-

ho. Domnievam sa, a teraz to hovorím 

ako Slovák, že často si ani sami neuve-

domujeme to kultúrne a  literárne bo-

hatstvo, ktoré nám bolo dané takpo-

vediac do vienka. Musíme však najprv 

spoznať samých seba a popracovať na 

sebe, aby sme sa mohli dôstojne ukázať 

pred svetom.“

4. Aké spojitosti vnímate medzi 

Fínskom a Slovenskom, obzvlášť 

v oblasti kultúry?

„Obe kultúry sú kultúrami menších ja-

zykov, ktoré sa ocitli vo víre globalizá-

cie. Obe krajiny boli po stáročia pod 

nadvládou iných, čo nás aj obohatilo, 

ale zároveň ovplyvnilo aj spôsob mys-

lenia. Tak Fínsko, ako aj Slovensko, sa 

vyznačujú silnou diplomaciou, ktorá je 

potrebná ako soľ pre menšie štáty. Mi-

lujem kultúru a literatúru ako takú pre 

možnosť spoznávať nové svety, ale uve-

domujem si zároveň aj to, aké dôležité 

môže byť ich poslanie v  rámci kultúr-

nej diplomacie, a preto si vážim prácu, 

ktorú aj Literárne informačné centrum 

robí v prospech slovenskej literatúry.“

5. Čo by sa podľa vás mohli Slová-

ci naučiť od Fínov a naopak?

„Nie som tu na to, aby som niekoho po-

učoval alebo rozdával svoje vedomosti. 

Môžem však povedať, že Fíni sú už od 

malička vedení k tomu, že si svoju kraji-

nu, jazyk, dejiny, atď. treba vážiť. Odô-

vodnenie je často veľmi jednoduché: kto 

si nás Fínov vo svete bude vážiť, ak nie 

my sami? Ešte taká zaujímavosť, že pri 

ktoromkoľvek štátnom sviatku alebo 

pamätnom dni venovanému napr. spi-

sovateľovi, uvidíte na každom dome vo 

Fínsku viať štátne zástavy. Fínsko má 

dokonale a  efektívne vybudovaný tu-

ristický priemysel, a ako menší štát si 

uvedomuje, že kultúrna diplomacia je 

dôležitý nástroj, aj keď peniaze inves-

tované do nej prinesú ovocie až po dlh-

šom čase.“

6. Čo hovoríte na Banskú Štiav-

nicu a na podmienky práce, kto-

ré máte v Trojica Air?

„Chcem sa aj touto cestou poďakovať 

všetkým, ktorí umožnili tento tvori-

vý pobyt v Štiavnici, ktorá je skutočne 

výnimočná svojou históriou a  maleb-

nou prírodou. Z  mesta vyžaruje oso-

bitné genius loci, naviac, dozvedel som 

sa, že mesto je úzko spojené s literatú-

rou. Považujem sa za privilegovaného, 

že som mohol v meste pracovať a obja-

vovať nielen Štiavnicu, ale aj jej okolie.“

Projekt rezidenčných pobytov pre 

prekladateľov Trojica Air fi nančne 

podporuje Fond na podporu ume-

nia a LITA, autorská spoločnosť.

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

Rezidenčné pobyty Trojica Air

Fínsky prekladateľ Mika Laaksonen  foto archív M. Laaksonena

Významné 
celoslovenské 
podujatie
Dňa 29. 7. 2021 sa uskutočni-

lo v  kancelárskych priestoroch 

Stavebného sociálneho podni-

ku, s.r.o., r.s.p., v  Banskej Štiav-

nici stretnutie štatutárov a  zá-

stupcov sociálnych podnikov 

z celého Slovenska, ktorého hlav-

ným motívom bolo navrhnúť 

vhodný a  funkčný mechanizmus 

do pripravovanej novely zákona č. 

112/2018 o  sociálnej ekonomike 

a  sociálnych podnikoch a  o  zme-

ne a doplnení niektorých zákonov.

Toto operatívne stretnutie bolo 

zorganizované Lukášom Mlyná-

rikom (Stavebný sociálny podnik 

s.r.o., r.s.p.) a Milošom Hlavatým 

(MH ASIST s.r.o., r.s.p.). Stretnu-

tie sa realizovalo za prítomnosti 

44 zástupcov sociálnych podnikov 

a zároveň stretnutie prebiehalo aj 

online formou, kde bolo prihláse-

ných cca 245 zástupcov sociálnych 

podnikov zo SR. Na stretnutie 

boli prizvaní zástupcovia asociá-

cií ASSE – Mgr. Ivan Mako, Dob-

rý kraj – Ing. Milan Vaňo a ASES 

– Mgr. Branislav Ondruš – online. 

Ich úlohou bolo podrobne oboz-

námiť štatutárov sociálnych pod-

nikov o  dopade pripravovaných 

zmien v novelizácií zákona.

Diskusia priniesla viaceré podne-

ty, z ktorých vzišiel jeden podstat-

ný záver, a to opätovne vyvolať ro-

kovanie s  ministerstvom práce, 

sociálnych vecí a  rodiny, pričom 

na tomto stretnutí je potrebné 

už konkrétne formulovať návrhy, 

pripomienky a dopady k novelizá-

cií zákona o sociálnej ekonomike.

Na 6. septembra je zvolané ce-

loslovenské zhromaždenie so-

ciálnych podnikov, ktoré bude za-

strešovať Aliancia pre sociálnu 

ekonomiku na Slovensku (ASES).

Ján Novák

Futbal
VI. liga – juh

6. kolo 21.8.2021

SITNO BANSKÁ ŠTIAVNICA– 

ŠK BADÍN 2:1 (2:1)

Góly: 26. P. Blaho, 44. D. Hudák

Kam na futbal?

IV. liga 5. kolo

28. 8. o 16:30

FK Šalková– FK Sitno BŠ

FK Sitno Banská Štiavnica
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Spomienka

„Odišiel tíško, 

už nie je medzi 

nami, no v  srd-

ciach našich žije 

stále spomien-

kami.“

Dňa 21. augusta uplynulo 

pätnásť rokov, ako nás na-

vždy opustil manžel, otec, 

starý otec a  prastarý otec 

Jozef Binder. S  láskou 

a vďakou spomína 

manželka, dcéry, syn, 

vnúčatá, pravnúčatá 

a ostatná rodina

oznamy, 
spomienky

Oznam
Rekondično-liečebný pobyt v Ho-

kovciach 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 oznamu-

jeme, že v mesiacoch júl, august sú 

prázdniny. Kancelária bude otvo-

rená od stredy 8. 9. 2021.

Výbor ZO SZTP 

Banská Štiavnica

Oprava
V  predchádzajúcom čísle ŠN zo 

dňa 19. 8. sme nesprávne uviedli 

názov príspevku Sviatok Nanebo-

vzdania Panny Márie a  ,,Kaštiel-

sky pút“: Správne má znieť: Svia-

tok Nanebovzatia Panny Márie 

a „Kaštielsky pút“. Za chybu sa au-

torovi opravedlňujeme…

red. ŠN

Podobne ako pre všetkých 

školákov je 30. jún koniec 

školského roka, tak aj pre nás 

to bol záverečný deň výstavy 

obrazov Danice Košiarovej 

v rámci projektu „Poézia 

v obrazoch– pohladenie pre 

dušu“

Výstava sa konala v  období od 

15.6. do 30.6. 2021 v  Kolpingo-

vom dome v Štiavnických Baniach 

a bola prístupná aj verejnosti den-

ne v čase 14:00 – 17:00.

Sme veľmi radi, že napriek zložitej 

situácii s  pandémiou COVID-19 

sme vystihli výborné obdobie 

a  celú výstavu sme úspešne zre-

alizovali. Z  dôvodu dodržiavania 

opatrení sme zabezpečili, že ofi ci-

álna vernisáž bola rozdelená na 2 

dni, aby bol menší počet účastní-

kov a ďalšie dni boli individuálne 

skupinky alebo jednotlivci. 

Oba programy moderovala pani 

učiteľka Renáta Taligová, ktorá je 

aj predsedníčkou Živeny v B. Štiav-

nici. Poetickú časť zabezpečili čle-

novia autorského klubu z B. Štiav-

nice: Janka Bernáthová, Katarína 

Kissová, Eva Kolembusová, Mária 

Montilová-Buzalková a ako hostia 

Stanislav Jančula a Simona Mace-

gová. Krásne bolo, že niektoré bás-

ne boli napísané členmi autorské-

ho klubu a šité priamo na autorku.

V hudobnej časti spestrila program 

gitaristka Mária Beňová a skupina 

EA (Sisa Latková a  Róbert Boro-

dajkevyč). Profesionálne fotogra-

fi e nafotil Ľubomír Lužina.

Tiež nám prialo počasie, takže celý 

program (s  poetickým aj hudob-

ným sprievodom) sa uskutočnil 

v exteriéri a až potom boli indivi-

duálne prehliadky výstavy s výkla-

dom autorky o tvorbe, technikách 

maľby a pod.

Na ofi ciálnych vernisážach sa zú-

častnili aj predstavitelia štátnej 

a verejnej správy, starosta Stanislav 

Neuschl, poslanec BBSK Mikuláš 

Pál, predseda OO JDS v  Žiari n/

Hronom alebo odborník naslovo-

vzatý– fi lmový architekt a  scéno-

graf, Roman Rjachovský.

Bohužiaľ, nie všetkým pozvaným 

hosťom sa podarilo prísť, a to z pra-

covných dôvodov či iných podujatí 

celorepublikového charakteru.

Okrem väčšiny našich členov 

navštívili výstavu: družobná ZO 

JDS Kraľovce-Krnišov spolu so 

starostom Ľubomírom Slančíkom, 

družobná ZO JDS Sklené Tepli-

ce spolu so starostom Ľubomírom 

Melišom, výbor SZTP z B. Štiavni-

ce, klienti z  Červeného kríža pod 

vedením Oľgy Zigovej a ďalšie ro-

dinné skupinky a jednotlivci.

S  výsledkami našej prá-

ce sme sa pochválili aj na webe 

(www.sovicky.sk), FB (https://

www.facebook .com/groups/

694281634311848.

Okrem toho, ešte pred projektom 

sme vydali 24-stranovú publikáciu 

s obrazmi autorky, ktorú sme odo-

vzdali hosťom a partnerským orga-

nizáciám.

Priaznivé ohlasy, spokojnosť a po-

ďakovania účastníkov sú zazna-

menané aj v  knihe návštev Kol-

pingovho domu, čo bola pre nás 

veľká radosť, že vynaložené úsi-

lie sa oplatilo. Bol to naozaj taký 

balzam na dušu, za čo veľmi pek-

ne ďakujem všetkým, čo prispeli 

k úspechu tohto projektu.

Ďakujeme za podporu a  želáme 

krásne leto, prázdniny a  hlavne, 

aby sme aj v zdraví mohli na jeseň 

pokračovať v  našich obľúbených 

aktivitách.

Eva Šestáková,

predseda ZO JDS Štiavnické Bane

Ukončenie projektu

Účastníci výstavy obrazov  foto archív autora

V sobotu prebehol 

v Štiavnických 

vrchoch prvý ročník 

podujatia „Behaj 

lesmi“. 

Spolu sa ho v 5 kategó-

riách zúčastnilo takmer 

800 účastníkov. Bolo 

medzi nimi vidno aj veľa 

Štiavničanov.

V  najsledovanejšom 

behu na 12 km sa zo 

Štiavničanov najlep-

šie umiestnil Fero Belohorec (9-te 

miesto) a medzi najlepších aj Štiav-

ničania Martin Ferenčík, Richard 

Hrušovský a  Bohuš Melicherčík. 

Bohuš Melicherčík zároveň vyhral 

seniorskú vekovú kategóriu. Me-

dzi ženami sa zo Štiav-

nice najlepšie umiestnila 

Renáta Balková (13-ste 

miesto).

Bolo to pekné podujatie 

a  umiestnenie na Hor-

nú Roveň je rozumným 

nadviazaním na staršie 

športové tradície v  tej-

to lokalite. Veľká za-

rovnaná halda sa do 

budúcnosti môže stať al-

ternatívnym nástupom 

na turistiku a  šport. 

Dnes je takýmto miestom preťaže-

ná Červená studňa.

Martin Macharik, poslanec MsZ 

Behaj lesmi

Pozvánka
Pozývame vás na pietne poduja-

tie, ktoré sa koná pri príležitos-

ti prijatia Židovského kódexu 

a  pod záštitou Rímsko-katolíc-

kej  i  Evanjelickej cirkvi na Slo-

vensku.

Dňa 9. septembra o 10,00 hod., 

Nám. sv. Trojice, B. Štiavnica, 

v prípade nepriaznivého počasia 

v Evanjelickom kostole.

Omnis terra, 

OZ na záchranu 

žid.cintorína v BS



8
číslo 29• 26. august 2021

sn@banskastiavnica.skKALEIDOSKOP

Posledné prázdninové sobotné 

popoludnie strávte s nami na 

Starom zámku. Minifestival 

Citadela 04– má podtitul 

Textilné križovatky. 

Privítame zaujímavé hostky. Ko-

mentovanú prehliadku výsta-

vy „Príbeh značky Pleta“ uvedú dve 

Štiavničanky: Beáta Lazarová a Ive-

ta Petrikovičová. Aj oni boli súčas-

ťou príbehu textilného podniku 

a dodnes je móda ich vášňou.

Bratislavské zoskupenie Šumné pri-

náša na módnu scénu nové myš-

lienky, udržateľnú módu, vzorce cir-

kulárnej ekonomiky. Vedú Knižnicu 

oblečenia, v  ktorej sú záujemcom 

dostupné kvalitné odevy od reno-

movaných dizajnérov za dostupné 

ceny. Okrem prezentácie projektu si 

záujemcovia na workshope zmerajú 

„Módnu stopu“ a získajú sériu nápa-

dov, ako ju znížiť.

Projekt Gubaňa je o  ovčej vlne. 

A komplexne. Od prípravy a spraco-

vania vlny až po odev. Tradičné po-

stupy a čistý, funkčný dizajn plete-

nín. Koncept vzniku a vízie lokálnej 

značky Gubaňa nám predstavia jej 

protagonistky.

Zuzana Šidlíková je kurátorka Slo-

venského múzea dizajnu. V jej pre-

zentácii „Stratená móda“ budeme 

putovať históriou odevného a  tex-

tilného priemyslu v  socialistickom 

Československu. Aj Pleta bola fe-

noménom. Hudobným osviežením 

programu Citadely 04 bude zvuko-

vá plocha Jazzové pleteniny, ktorú 

uvedie Mária Reháková (fl autist-

ka a speváčka). Večer (20.30) bude 

areál zámku patriť koncertu Sáry 

Filipovej v rámci festivalu Zvuk for 

Štiavnica.

Hoci účinkovať budú samé ženy, sr-

dečne pozývame všetkých. Pre ro-

diny s  deťmi je pripravená tvorivá 

dielňa. Ako inak– textilná!

Citadela 04, sobota 28. 8. 2021, 

banskoštiavnický Starý zámok 

15.00 – 18.00.

Podujatie pripravilo o.z. Iniciatíva 

za živé mesto v  spolupráci so Slo-

venských banským múzeom a festi-

valom Zvuk for Štiavnica.

Podujatie podporilo Mesto Banská 

Štiavnica.

Iveta Chovanová, SBM

O Plete a udržateľnej móde trocha inak– 
Citadela 04

Deviaty ročník podujatia 

„Sitnianska Paškrta“ sa 

po ročnej odmlke vrátil na 

počúvadliansky tajch, súťažilo 

7 tímov z celého Slovenska.

Podujatie pre maškrtné jazýčky 

s  názvom „Sitnianska Paškrta“ sa 

koná raz ročne pri obľúbenom taj-

chu Počúvadlo. Hlavným lákadlom 

je súťaž vo varení kotlíkových špe-

cialít. „V roku 2020 sa nám vzhľadom 

na okolnosti súvisiace s Covid-19 podu-

jatie nepodarilo zorganizovať, o to väč-

šia bola naša radosť, keď to tento rok vy-

šlo,“ uvádza výkonný riaditeľ OOCR 

Región Štiavnica, Igor Kuhn.

Sitnianska Paškrta sa začala už sko-

ro ráno registráciou súťažiacich. Tí 

mali za úlohu z  vlastných surovín 

vykúzliť čo najchutnejšiu maškr-

tu podľa vlastnej voľby. Pre hostí sa 

tak v kotlíkoch chystal okrem tradič-

ného či jelenieho gulášu aj hlivikáš, 

halászlé, luteránska procesia, bara-

nina či granadír. Okrem domácich 

sa prišli do súťaže zapojiť aj tímy 

z Banskej Bystrice, Komárna, Pieš-

ťan, Terian, Žiliny či Krupiny. Do 

rytmu a do tanca počas celého dňa 

návštevníkom hrala country skupi-

na Silné V3.

Nechýbal ani sprievodný program 

pre tých najmenších. Okolo obeda 

bolo pre detičky prichystané aj báb-

kové predstavenie Divadielka Con-

cordia s  názvom „O  zlej princeznej“, 

ktoré malo aj poučný záver. Celý 

program moderoval už tradične mo-

derátor Erik Forgáč.

Trojčlenná porota v zložení Ľubo Lu-

žina, Ľudmila Blašková a Zuzka Far-

biaková hodnotili nielen chuť, ale aj 

samotnú prípravu a  vzhľad pripra-

vovaných špecialít. Prvé miesto zís-

kalo družstvo s názvom „Susedia“ so 

svojím jelením gulášom. Ako druhí 

sa umiestnili „Fešáci z Komárna“ s je-

lením ragú a  tretie miesto patrilo 

granadíru od „Troch prasiatok“. Výni-

močne sa udeľovala aj 4. cena, a to 

pre tím „Vo štvorici po opici“ za ich ba-

raninu s  kuriatkami a  dubákovým 

nákypom. Ako na záver uviedla pani 

Blašková z Terasy u Blaškov: „Hod-

notenie bolo skutočne ťažké, avšak kaž-

dý jeden zo zúčastnených je víťazom už 

len tým, že prišli a dali do jedál svoj dra-

hocenný čas i energiu”.

Podujatie sa konalo pod záštitou 

slávnej kulinárskej Terasy u Blaškov 

a  Sitnianskyh rytierov, priestor 

a technické zázemie zabezpečil For-

Rest Glamping a  fi nančne poduja-

tie podporil Banskobystrický samo-

správny kraj a Ministerstvo dopravy 

a výstavby SR.

Terézia Sopková, 

OOCR Región Štiavnica

„Sitnianska Paškrta 
sa 21. 8. vrátila na Počúvadlo“

Haraburdy
alebo bazár (ne)potrebných 

vecí 2021

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 

podujatie Slovenského banské-

ho múzea Haraburdy alebo bazár 

(ne)potrebných vecí, ktoré sa aj 

v roku 2021 uskutoční v priesto-

roch Dielničky v Kammerhofe.

Kde: Slovenské banské múzeum, 

Dielnička, Kammerhofská 2, Ban-

ská Štiavnica

Termíny: 25.-28. august, 31.au-

gust-4. september, 7.-11.septem-

ber 2021

Kedy: 10:00– 16:00

Kontakt: Mgr. Anna Ďuricová, 

045/694 94 51, 694 94 36, 

enviro@muzeumbs.sk

Info: www.muzeumbs.sk

Tešíme sa na stretnutie v  Kam-

merhofe a  nezabudnite si rúško/

respirátor!

SBM

Oznam
Otestovať sa môžete na mobilnej od-

berovej jednotke– stan SČK v mes-

te Banská Štiavnica, pri mestskom 

úrade v UT a PI od 9:00– 12:00. 

Bližšie info: 045/692 15 40, 

0917 637 063, https://redcross.

sk/banska-stiavnica/mobilne

-odberove-miesto/

SČK BŠ

„Najväčšia chyba, ktorú môžete v ži-

vote urobiť, je stále mať strach, že 

nejakú urobíte.“

Elbert Hubbard

myšlienka
dňa
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Aktuálne v kine Akademik
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...

Piatok 27.8. o 19:30 hod.

Helmut Newton: 
Nehanebná krása
Dokument, 89 min., MP:15, vstup-
né: 5€. Helmut Newton bol bez-
pochyby jedným z najvplyvnej-
ších majstrov módnej fotografi e, 
uznávaný, obdivovaný i zatra-
covaný... Jeho fotografi e žien 
sú otvorene erotické a vyzýva-
vé a zároveň elegantné a hra-
vé. V intímnom dokumente Geroa 
von Boehma vystupujú osobnosti 
ako Charlotte Rampling, Isabel-
la Rossellini, Hanna Schygulla, 
Grace Jones, Marianne Faithfull, 
Claudia Schiffer, Anna Wintour 
a skladajú sugestívnu mozaiku 
života a diela svojrázneho muža, 
ktorý sa nikdy necítil byť umel-
com.

Sobota 28.8. o 19:30 hod. 
Utorok 31.8. o 19:30 hod. 

Prvok, Šampón, 
Tečka a Karel
Komédia, 117 min., MP:12, vstup-
né: 5€. Film Prvok, Šampón, Teč-
ka a Karel natočil podľa svojho 
rovnomenného knižného bestselle-
ra režisér a spisovateľ Patrik 
Hartl. Štyria kamaráti vyhlásia 
vojnu proti kríze stredného veku 
tým, že sa rozhodnú plniť odvážne 
výzvy. Prvou z nich bude vyzliecť 
sa na verejnosti donaha...

Nedeľa 29.8. o 17:00 hod.

Dračia Krajina
Animovaný, dobrodružný, 91 min., 
MP, vstupné: 5€. Doba, kedy ľudia 
a draci žili v mieri je už dávno 
minulosťou. Draci sa skrývajú vo 
vyhnanstve a majú zakázané lie-
tať. Avšak jeden malý striebor-
ný drak Lung už má takého života 
dosť. Chce spoznať svet a zažiť 
dobrodružstvo... Mladý strie-
borný drak sa spojí s osirelým 
chlapcom na ceste cez Himaláje, 
aby hľadali Nebeský okraj

Nedeľa 29.8. o 19:30 hod. 

Reminiscence
Triler, sci-fi , romantická drá-
ma, 117 min., MP:15, vstupné: 
5€. Nick Bannister je súkromný 
vyšetrovateľ, ktorý žije minu-
losťou. Pátra v hlbinách mysle 
a svojim klientom pomáha získať 
späť stratené spomienky. Jeho 
život sa navždy zmení s prícho-
dom novej klientky Mae. Hľadanie 
a nachádzanie v jej prípade pre-
rastie v niečo viac. 

Štvrtok 2.9. o 18:30 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 kla-
sickej silvestrovskej oslavy, 
keby... Keby sa nezrodil zdan-
livo nevinný nápad: dať mobilné 
telefóny na stôl a nahlas zdie-
ľať každú správu a prichádzajú-
ci hovor.

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. 27/2021: „Len 

jedna vec je cenná na svete, aby človek 

strávil život v pravde a spravodlivosti.“

Výhercom sa stáva Milada Burčí-

ková, Bratislava. 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 06. 09. 2021.

V tajničke sa ukrýva výrok A. Ein-

steina: „Žijem v tej samote, ktorá je … 

(dokončenie v tajničke).

A., Lišajník, časť tváre, ticho, spo-

luhlásky v slove masív, zvierka skr.,

B., Začiatok tajničky, 3. časť taj-

ničky, lebo,

C., 550 v  Ríme, Adolf, ozn. áut 

Kambodže a Talianska, oska, veľká 

nádoba,

D., Zn. vanádu a síry, kanón, tiež, 

pomoc, hláška v kartách, 

E., Hrob, opak pravá, sala, výkres,

F., Omotal, druh deky, stôl v  pre-

dajni,

G., Zlatý pohár, športová potreba, 

sóda česky, aj,

H., Cicavec z  pralesa, muž. meno, 

podmienková spojka, oslička, hu-

dobná výchova skr.,

I., České mesto, útok, myká, duetá,

J.,  Tenká a malá, starček, časť úst,

K., Koniec tajničky, polomer.

1., 1495 v Ríme, 4. časť tajničky, 

Ústav zdravia,

2., Ampér, mladší, nočný vták, Pe-

ter česky,

3., Zima, plietla, citoslovce nechut-

nosti,

4., Prideľ, lilavý, hliník,

5., Nedal sa nahovoriť, chatovanie, 

spolu,

6., Rival, dotieravý hmyz, stan na-

opak,

7., Patriaca psovi, sólo v opere, po-

pravca,

8., Stop, papuľa, trojka,

9., Ihličnatý strom, riskovanie, plod 

aj strom,

10., Tvrdo pracovala, Stredosloven-

ské mliekarne skr., meď,

11., Bývalý politik, rola, plný titul,

12., Napísaná myšlienka, ťažila sa 

v BŠ, deň česky,

13., Zvalila, pokrik pri radosti,

14., 2. časť tajničky, argón.

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

9
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Postaralo sa o to nezávislé 

bábkové Divadlo Concordia 

z B. Štiavnice, ktoré sa 

7. 7. 2021 predstavilo v sále KD 

v Podhorí svojou premiérou 

bábkovej hry Jánošík- straty 

a nálezy. 

Bábky, s ktorými sa hralo, pochádzajú 

z obecnej zbierky a prešli renováciou. 

Radšej poďme ale pekne po poriad-

ku. V  Podhorí v  80. rokoch minulé-

ho storočia pôsobil vychýrený domá-

ci bábkarský súbor, ktorý dosahoval 

veľmi pekné výsledky na celosloven-

skej a dokonca aj na celoštátnej úrov-

ni. Bohužiaľ, odchodom hlavného ini-

ciátora tejto myšlienky – Jožka Beňa, 

postupne tento typ kultúry u nás za-

nikol. Ako spomienku na tieto časy, 

už terajšia starostka dala zrenovovať 

rôzne bábky od autorov Jany Pogo-

rielovej–Dušovej a jej manžela, ktoré 

sú k nahliadnutiu v budove na miest-

nom amfi teátri. Tieto raz čírou náho-

dou zazrel Peter Kamenský, keď bol 

na Podhorských slávnostiach a  po-

tom to už od myšlienky nemalo ďale-

ko. S Veronikou Hajdučíkovou reago-

vali na výzvu MK SR. Podal sa projekt 

nielen na oživenie Jánošíka, ale tiež to 

bol výskum o  fenoméne bábkarstva 

v Podhorí. Výstupom tohto úspešné-

ho projektu bolo naštudovanie insce-

nácie Jánošík– straty a nálezy, na čom 

participoval celý inscenačný tím a tiež 

brožúra o výskume, plus katalóg bá-

bok, na ktorých sa autorsky podieľali 

Veronika Hajdučíková, fotograf Lukáš 

Rohárik a grafi čka Helena Bergerová.

Keďže sa aktérom už nepodarilo 

zohnať pôvodný scenár, ktorý hra-

li podhorskí bábkoherci, táto skupin-

ka nadšencov to poňala po svojom. 

A myslím, že veľmi dobre. Večne živá 

téma Jánošíka prerozprávaná jazy-

kom tejto doby s mnohými paralela-

mi súčasnosti im naozaj vyšla skvelo. 

Mnoho vtipných aj vážnych momen-

tov rozosmialo publikum, ktoré sa im 

odvďačilo opakovaným potleskom. 

Ako bolo písané v bulletine, bol to ko-

mediálny činoherno-bábkový úlet /

nielen/ o slovenskom hrdinovi. Hra-

lo 25 bábok, 3 herci (Peťo Kamen-

ský, Erik Sombathy, Ľudka Klimko-

vá), ktorí svoje postavy naozaj zvládli 

bravúrne, a  tak po 33 rokoch oživili 

naše podhorské bábky so svojím no-

vým autorským scenárom. Vzhľa-

dom na opatrenia, nemohlo tento 

počin zhliadnuť veľa ľudí. O  to viac 

ma teší, že som tam videla aj niekto-

rých pôvodných bábkohercov z obce /

nakoniec, ja sama tiež k nim patrím/ 

a iných vzácnych hostí. Po úvodnom 

a  záverečnom slove starostky obce 

Ing. Dany Lóžiovej som sa obrátila na 

niektorých divákov, ktorí, si myslím, 

mali čo najviac povedať k tejto milej 

kultúrnej akcii.

Jana Pogorielová – Dušová (autorka 

bábok spolu s  nebohým manželom 

Antonom Dušom):

„Hra sa mi veľmi páčila, lebo reagova-

la na dnešnú dobu. Bábka, kým je na 

výstave, je len mŕtvolka. Ožije až v ru-

kách hercov. Videla som na nich, že boli 

do deja osobne zainteresovaní“.

Rudolf Javorský (jeden z prvých do-

mácich bábkohercov, stál tiež pri zro-

de tohto umenia v obci):

„Keď som znovu videl bábky, s ktorými 

sme hrali pred rokmi my, vynorili sa mi 

určité spomienky. Aj keď bolo vidno roz-

diel v  naštudovaní našej pôvodnej hry 

a tejto súčasnej, títo herci to hrali viac 

profesionálnejšie, bolo to pre mňa veľmi 

dojemné“.

Janka Vaňková– Beňová (dcéra zo-

snulého Jozefa Beňa):

„Hoci žijem už dlhé roky v Čechách, táto 

akcia mi stála zato, aby som sa sem priš-

la pozrieť. Pamätám si roky minulé, keď 

ešte ocko nacvičoval divadlo s marioneta-

mi, ako sa to postupne vyvíjalo. Celá rodi-

na sme v tých časoch žili bábkovým divad-

lom. Určite sa na nás z neba pozerá“.

Ako spomenuli organizátori poduja-

tia niekde na začiatku, je úžasné, že 

v takej malej dedinke sa našiel taký-

to poklad. Naše bábky teda tohto času 

slúžia len na výstavné účely a  mož-

no raz sa ich opäť podarí oživiť v ru-

kách iných hercov a tak posolstvo toh-

to umenia posúvať aj pre všetky ďalšie 

generácie. Veď nie nadarmo aj názov 

inscenácie v sebe nesie dovetok– stra-

ty a nálezy. Bábky, ktoré boli „strate-

né“, ale znovu nájdené a oživené pre 

divadlo a publikum. Veľká vďaka ešte 

raz Divadlu Concordia aj ostatným ľu-

ďom z projektu, ktorí sa o toto všetko 

zaslúžili.

Daniela Sokolovičová

Bábkové divadlo oživilo 
zabudnutú minulosť v Podhorí

Bábková hra v podaní Divadla Concordia foto archív autora

„Stop vreckovým zlodejom!“

Okresné riaditeľstvo Policajného 

zboru v Žiari nad Hronom realizova-

lo preventívnu kampaň „Stop vrecko-

vým zlodejom!“. Cieľom tejto kampa-

ne je zvýšenie povedomia verejnosti 

o  metódach tzv. vrec-

kových zlodejov, kto-

rí využívajú rôzne triky 

na páchanie tejto pro-

tispoločenskej činnosti, 

a  tým prispieť k  elimi-

nácii krádeží osobných 

vecí vo všetkých druhoch 

verejnej dopravy a  tiež 

na verejných priestran-

stvách, kde sa vyskytuje 

zvýšený počet osôb.

OR PZ 

v Žiari nad Hronom

Preventívna kampaň 

Akvarelový 
plenér 2021
Slovenský akvarel v  Banskej 

Štiavnici.

Ako skupina výtvarníkov, ktorí 

maľujú technikou akvarel, sme 

vznikli v  roku 2020, na sociál-

nej sieti Facebook, pod názvom 

„Slovenský akvarel.“

Na tejto skupine zverejňujeme 

práce, obrazy, maľované akva-

relom. Radíme si navzájom, vy-

mieňame si skúsenosti, infor-

mácie o  výstavách, súťažiach 

akvarelistov, doma aj v  zahra-

ničí.

V  júni 2020, sme zorganizovali 

náš spoločný Prvý slovenský ak-

varelový plenér v  Banskej Bys-

trici.

Tohto plenéru sa zúčastnili vý-

tvarníci, ktorí s  obľubou maľu-

jú akvarelom a  chceli si vyskú-

šať prácu v teréne. Maľovali sme 

priamo v  meste BB. Spoločne 

sme zdieľali 3 tvorivé akvarelo-

vé dni.

Tento rok sme sa opäť stretli, 

a to v mesiaci júl a august v Ban-

skej Štiavnici.

Banská Štiavnica nás privítala 

svojou veľkoleposťou a  krásou. 

Pracovali sme v  centre i  v  oko-

lí. Navštívili sme múzeum, ga-

lérie, spoločne sme si užívali čas 

v úžasnej Banskej Štiavnici.

Pridávam zopár fotografi í od na-

šich akvarelistov. Budeme radi, 

ak sa k nám pridáte aj vy, tí, kto-

rí sympatizujete s akvarelom.

Kontakt na našu skupinu FCB 

Slovenský akvarel.

Dovidenia v  budúcom roku 

2022, na plenéri v inom sloven-

skom meste.

Iveta Jesenská a akvarelisti
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V sobotu 14. augusta 2021 

sa v malebnej obci Dekýš 

uskutočnil už jubilejný 

X. ročník tenisového turnaja 

vo štvorhre o pohár predsedu 

OZ Dekyšan. 

Turnaj sa konal na miestnom 

multifunkčnom ihrisku za účas-

ti 9-tich tímov, a  to konkrétne 

z  obce Dekýš, obce Čaka, mesta 

Banská Štiavnica, mesta Žarno-

vica. Otvorenie turnaja sa udia-

lo o 9-tej hodine, a to slovenskou 

štátnou hymnou. Po nej pristú-

pil k mikrofónu predseda OZ De-

kyšan Ing. Roman Lauko a  všet-

kých zúčastnených privítal. Vo 

svojom príhovore bilancoval os-

tatných deväť ročníkov turnaja. 

Za toto obdobie sa zúčastnilo tur-

najov 50 hráčov zo štyroch okre-

sov Slovenska, najďalej z Martina. 

Od roku 2012 sa turnaja zúčast-

nili aj 4 ženy. Na putovnom pohá-

ri fi gurujú dve mená, ktoré tento 

turnaj vyhrali už trikrát, a  to sú: 

Martin Hudec z Dekýša a Ján Be-

lujský z Banskej Štiavnice. Násled-

ne predseda OZ Dekyšan poďako-

val sponzorom: spoločnosti Winer 

B. Štiavnica, Meddistribution Nit-

ra, Allcom, s. r. o., B. Štiavnica, po-

ľovnému združeniu Višničky-Vy-

soká, Autoservis HR B. Štiavnica, 

Parkett Mann, s. r. o., Žarnovi-

ca, Kvetinárstvo Foltán Žarnovi-

ca, Biobylinka Medicus Žarnovica, 

Dužina B. Štiavnica, Pizzeria Svätá 

Barborka B. Štiavnica, Bergovini 

B. Štiavnica, COOP Jednota Žar-

novica, Wamak Orovnica, M&M 

Wasch&Coff e Štiavnica.

V  ďalšom priebehu turnaja boli 

vylosované tri skupiny po troch 

tímoch. V skupinách sa hralo sys-

témom každý s  každým na jeden 

set. Po základnej časti bolo stano-

vené poradie tímov. Tímy na pr-

vom mieste v  skupinách vytvorili 

novú nadstavbovú skupinu. Takto 

sa pokračovalo aj s tímami na dru-

hom, resp. treťom mieste v  zák-

ladnej skupine. V  nadstavbovej 

časti odohrali opäť všetky tímy po 

dva zápasy. V prvej skupine sa roz-

hodovalo o  umiestnení na stup-

ňoch víťazov. Ostatné dve skupiny 

rozhodli o umiestnení na 4-tom až 

9-tom mieste.

Počas turnaja bolo o všetkých hrá-

čov a  divákov postarané, bol po-

dávaný kotlíkový guľáš z  diviny, 

čapovalo sa pivo a  radler. Počasie 

bolo skoro až tropické, teplomer 

ukazoval 30 stupňov. Turnaj po-

skytol divákom hodnotné a  napí-

navé zápasy. Celkovým víťazom 

turnaja sa stala dvojica zo Žarno-

vice– Ján Jančok, Martin Frim, 

na druhom mieste skončila dvoji-

ca Peter Beňo, Patrik Žember a na 

bronzovom stupni sa umiestnila 

dvojica– Ján Minka, Miloš Janov-

ský. Tenisový turnaj od roku 2012 

organizuje OZ Dekyšan, okrem 

tohto turnaja ešte organizujú nad-

šenci z  OZ Dekyšan otvárací tur-

naj na otvorenie tenisovej sezóny. 

V portfóliu ešte majú aj organizo-

vanie stolnotenisového turnaja 

jednotlivcov po vianočných sviat-

koch.

Tenisový turnaj vo štvorhre sa stal 

trvalou športovou súčasťou regió-

nu Banskej Štiavnice a tiež už pre-

nikol do ďalších blízkych regiónov. 

Organizátori sa tento turnaj sna-

žia rok čo rok skvalitňovať a pro-

fesionalizovať, o čom svedčí boha-

tá divácka návštevnosť a opakujúci 

sa záujem zo stany hráčov. Praje-

me im do ďalšieho obdobia veľa 

kvalitných turnajov, množstvo za-

ujímavých hráčov, davy  spokoj-

ných divákov a  hlavne početnú 

skupinu sponzorov.

Športu zdar a tenisu zvlášť!

Gejza Volf

X. ročník tenisového turnaja
vo štvorhre o pohár predsedu OZ Dekyšan

Víťazné tímy na stupni víťazov  foto archív autora

Zhodnotenie Nesia kempu.

Organizátori prvého Nesia kempu 

sa stretli v krásnom Hoteli Siglis-

berg na Štiavnických Baniach. Na 

úvod zhodnotili priebeh a organi-

záciu kempu. Po relaxe vo wellnese 

si pochutnali na vynikajúcom jedle. 

Skvelý večer so skvelými ľuďmi v 

úžasnom prostredí– také bolo toto 

stretnutie. A my len prezradíme, že 

už teraz „kuli“ plány na budúci rok.

Všetkým našim partnerom úprim-

ne ďakujeme za ochotu, podpo-

ru a pomoc pri usporiadaní nášho 

kempu. Bez vašej pomoci by sme 

deťom nemohli dopriať všetko, čo 

sme chceli. Veľké Ďakujeme patrí: 

Nesia, FK Sitno Banská Štiavnica, 

Reštaurácia Svätá Barborka, Grü-

nerka, Pekáreň Anton Antol, Fut-

balshop, Cakes by Misha, Mesto 

Banská Štiavnica, Ovocie a zele-

nina Szegéň, Ravafol, Vladimír 

Gazda, Ben-stav, Peter Michalek s 

rodinou, p. Cengel, Hasičský a zá-

chranný zbor SR, Policajný zbor 

OR Banská Štiavnica, FK Pohro-

nie, Barber shop Meňuš, Disco for 

you DJ Bukňa, Bufet Vladko Prokaj 

s rodinou. Ďakujeme za vašu pod-

poru!

FK Sitno Banská Štiavnica

Nesia kemp (26. - 30. 7.)

Výsledky 
našich 
športovcov
Preteky na horských bicykloch 

Donovalský drapák: Milan Po-

tančok 6. miesto (50km) a Janka 

Potančoková (25km) 2. miesto. 

V  obci Nesluša taktiež preteky 

horských bicyklov na 38km trati 

skončili na druhých miestach Jan-

ka a Milan Potančokovci.

Bežecké preteky Bear foot Poľana 

2021 dobehol Marek Vidlička na 

prvom mieste a na pretekoch Tat-

ranská šelma Vertical 2021, obsa-

dil 5. miesto.

Vo Vrakuni sa predstavila nová 

tvár Atlétov BS a vybehala si krás-

ne druhé miesto v ženskej kategó-

rii Stanislava Kopálová. Všetkým 

gratulujeme!

Pretekov sme sa zúčastnili vďaka 

fi nančnej pomoci z rozpočtu Mes-

ta Banská Štiavnica.

R. Petro 

Slovnaft cup
25. 7.– predkolo: ŠKM Slovan Du-

dince– FK Sitno Banská Štiavnica 

0:1, gól: Patrik Jacko

4. 8.– 1. kolo: FK Sitno Banská 

Štiavnica– MFK Spartak Bánovce 

nad Bebravou v  riadnom hracom 

čase 1:1.

Keďže sa zápas vo svojom riad-

nom hracom čase skončil neroz-

hodne 1:1, nasledoval penaltový 

rozstrel, ktorý sme prehrali, a tak 

do 2. kola Slovnaf cupu postupu-

je náš súper MFK Spartak Bánov-

ce nad Bebravou.

Penalty FK Sitno: Prokaj 1, Jacko 0, 

Budinský 0, P. Blaho 1

Penalty MKF Spartak BNB: Zajac 1, 

Kyselica 1, Laco 0, Halas 1, Kochan 1

FK Sitno Banská Štiavnica
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Hľadám podnájom, tel.č.: 

0904 353 687

 Predám chatu nad tajchom 

Richňava, kontakt: 0907 829 379

 Ponúkam na predaj uhlie 20m³- 

bez dovozu. Cena dohodou. Kon-

takt: 0910 235 488

Opilovanie a spilovanie stromov, 

kosenie záhrad, tel. č.: 0940 870 762

Výkup parožia, tel. č. 0904 834 937

 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

Tu môže byť 
práve váš 

inzerát

reality

inzercia

služby

práca

Inzerujte aj vy
v Š  avnických

novinách

Maliarske práce
(interiér, exteriér), sadrokartón,  

obklady, dlažby, lešenie

0907 343 045

0905 156 307
www.a3d-drexler.sk

Ponúkame služby 
orezávanie, spilovanie stromov, sta-
rých a veľkých halúz, či spustenie 
celého stromu, k tomu aj výžin krí-
kov a trávy. Drevo môžeme popíliť 
na mieru, cena sa dohodne pri obh-
liadke danej práce, vždy sa dá však 
dohodnúť! 
Robíme aj výkopové práce a aj vy-
pratávanie domov či starých pájt. 
Viac info: 0917 098 224.


