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Budú Salamandrové dni 2016 

kultúrne?

Rozhodnú o  tom svojim správa-

ním ich samotní návštevníci. My 

sme sa snažili aj v tomto roku pri-

praviť program, ktorý poteší rôz-

ne vekové kategórie, milovníkov 

rôznych hudobných žánrov i deti.

Piatkový program začne pred 

15.00 hod. a vystúpia v ňom až tri 

štiavnické hudobné zoskupenia. 

Najprv to bude jazzovo – rockový 

Nácov kufor,  neskôr sa k  nemu 

pridá hip – hopová trojica Wu-

ashica, Rusta a  Pati B. a  ako po-

sledný z tejto trojky vystúpia roc-

keri zo skupiny +-40. Tešíme sa 

na to, 

Milí spoluobčania a vážení 

návštevníci Banskej Štiavnice!

Blížia sa Salamandrové dni, ktoré 

sú vyvrcholením kultúrneho leta 

v našom meste. Sú to naše tradič-

né mestské slávnosti, jedinečné 

svojho druhu na svete. Tento rok 

sa Salamandrové dni budú konať v 

dňoch 7. - 11. septembra 2016. Vy-

vrcholenie týchto dní – Salaman-

drový sprievod sa uskutoční 9. sep-

tembra vo večerných hodinách. 

Nad podujatím Salamandrové dni 

2016 aj tento rok prevzal záštitu 

prezident SR J. E. Andrej Kiska a 

predseda vlády SR a čestný občan 

nášho mesta Robert Fico.

Do nášho mesta pricestuje množ-

stvo návštevníkov z rôznych kútov 

Slovenska i zo zahraničia. Verím, že 

si všetci odnesiete len tie najlepšie 

zážitky z nášho mesta aj z jednot-

livých podujatí a nezabudnuteľný 

pocit z historického Salamandro-

vého sprievodu, ktorý Vás aspoň 

na chvíľu prenesie do slávnych dôb 

baníckych a študentských, ktorými 

sa Banská Štiavnica pýšila v minu-

losti.

Aj touto cestou úprimne ďakujem 

všetkým aktérom Salamandrové-

ho sprievodu, ako aj všetkým tým, 

ktorí si ho prídu pozrieť. Prajem 

všetkým spoluobčanom ako aj náv-

števníkom príjemnú pohodu a dob-

rú náladu.

Mgr. Nadežda Babiaková

primátorka mesta

Salamandrové dni kultúrne

Príhovor primátorky mesta

Salamandrové námestie  foto MGPhpto 
3.str.

Výstava-JURAJ LAVROŠ, VLADIMIR GALAS

1.8.2016 - 15.9.2016
Kultúrne centrum Kammerhofská 1 

Banská Štiavnica

olejomalby - maliari insitného umenia Kovacica
otvorené v prac. dni: 8:00 - 16:00 hod. Salamandrové dni

7. - 1
1. 9

. 2016

Banská Štia
vnica

http://www.kultura.banskastiavnica.sk/

ultura

Oznámenie
o prerušení distribúcie elek-

triny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z dô-

vodu odstraňovania porúch na 

zariadeniach distribučnej sústa-

vy prevádzkovateľa distribučnej 

sústavy spoločnosti Stredoslo-

venská energetika - Distribúcia, 

a.s.. Bez el. energie budú v Ban-

skej Štiavnici:

- 26.9.2016 v čase od 7:30 – 

15:30 hod. na ulici: Strieborná.

- 27.9.2016 v čase od 7:30 – 

15:30 hod. na ulici: Počúvadlian-

ske Jazero

Ďakujeme za porozumenie!

Pavol Pekár

SSE - Distribúcia, a.s. 

Mestská knižnica

Pobočka Drieňová

Oddelenie pre deti a mládež. Bude 

otvorená od 5. septembra 2016. 

V priestoroch Základnej školy Jo-

zefa Kollára na 1. posch. 

Otváracie hodiny:

Po: 8:00 - 12:00, St: 8:00 – 12:00

Kontakt: 045/694 96 58

V nových priestoroch Rubigallu

Otváracie hodiny:

Po, Ut, St, Pi: 8:00 – 17:00

Štvrtok: 13:00 – 17:00

Kontakt: 045/6949658

email: kniznica@banskastiavnica.

sk MsK
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K 20. výročiu vzniku nášho 

okresu III.

V  zmysle uznesenia zo 16. zasad-

nutia NR SR zo dňa 3.7.1996 sídlo 

okresu Banská Štiavnica vzniklo 

s účinnosťou od 24.7.1996. Prvým 

prednostom Okresného úradu 

v Banskej Štiavnici sa stal Ing. Ma-

rian Láslo, ktorý do tejto funkcie 

nastúpil 13.8.1996 a ktorý si na za-

čiatky svojej činnosti spomína na-

sledovne:

Ing. Marian Láslo: „Ako prednosta 

okresného úradu som zriaďoval okres-

ný úrad dvakrát – prvýkrát v roku 1996 

kedy vznikol okres Banská Štiavnica 

prvýkrát, s  ním aj plnohodnotná štát-

na správa – okresný úrad, so všetký-

mi kompetenciami. Druhýkrát v  roku 

2013, kedy od októbra vznikol po zru-

šení predchádzajúcej štátnej správy 

okresný úrad, tentokrát už nie so všet-

kými kompetenciami ako v roku 1996 a 

hlavne vznikol bez právnej subjektivity, 

bez personálnych, fi nančných, majet-

kovo-právnych kompetencií, čo kompli-

kuje rozhodovanie a  spravovanie štá-

tosprávnej agendy.

Obidva okresné úrady som začínal 

v kancelárii s jednou stoličkou a písacím 

stolom, v roku 2013 síce s PC ale bez in-

ternetového pripojenia a bez telefonic-

kého pripojenia. S partiou nadšencov to 

však šlo tak v roku 1996 ako aj v roku 

2013. V roku 1996 sme mali vďaka spo-

lupracovníkom a samosprávou mesta 

zriadený okresný úrad spomedzi novo-

vzniknutých okresov medzi prvými, ne-

hovoriac o tom, že skoro všetky odbory 

(spolu 13) boli tzv. pod jednou strechou, 

v jednej budove, čo pre občana zname-

nalo pohodlné vybavovanie svojich zále-

žitostí. Skúste to v dnešnej dobe, nemá-

te to zaručené ani po vzniku klientskych 

pracovísk na okresných úradoch. Sused-

ný okres, ktorý zabezpečuje časť agendy 

aj pre náš okres, to nebude mať ani v do-

hľadnej dobe…

Vrátim sa však do roku 1996, kedy sme 

zabezpečovali agendu štátnej sprá-

vy v  novovzniknutom okrese prostred-

níctvom 13 odborov. Bol to odbor: 

Všeobecnej vnútornej správy s vedúcou 

Mgr. Janou Parničanovou, odbor po-

žiarnej ochrany s  vedúcim odboru mjr 

Miroslavom Škriniarom, odbor život-

ného prostredia s vedúcim odboru Ing. 

Zdenkom Šafaríkom, odbor poľnohos-

podárstva s vedúcim odboru Ing. Fran-

tiškom Luptákom, odbor veterinárny 

s  vedúcim odboru MVDr. Emilom Šá-

lym, odbor katastrálny s  vedúcou od-

boru JUDr. Evou Fajbíkovou, odbor so-

ciálnych vecí s  vedúcim Ing. Jozefom 

Šimkom, odbor školstva a kultúry s ve-

dúcim odboru RNDr Emilom Mázikom, 

odbor regionálneho rozvoja Ing. Šte-

fanom Filipom, odbor bytovej politiky 

Ing. arch. Petrom Chovanom, odbor or-

ganizačný s vedúcou odboru Mgr. Evou 

Katuščákovou, odborom civilnej ochra-

ny  s vedúcim odboru Ing. Rudolfom Lu-

ptákom a  neskôr založeným odborom 

obrany s vedúcim odboru mjr. Milanom 

Lepáčekom. Vo funkcii zástupcov pred-

nostu pracovali Jan Kiripolský a  Ing. 

Ivan Gregáň. Všetkým týmto pri tejto 

príležitosti patrí ešte aj teraz poďako-

vanie za prácu v neľahkej a kompliko-

vanej dobe.

Dovolím si na záver povedať len jedno, 

že 90. roky síce boli z hľadiska politické-

ho nesmierne komplikované a hektické, 

ale z môjho pohľadu v systéme štátnej 

správy - to boli prelomové roky, a pre ob-

čana z hľadiska jeho komfortu vybavo-

vania svojej agendy na takej úrovni, že 

ju neprekonal a  ani neprekoná žiadny 

predchádzajúci, ani terajší model štát-

nej správy“.

Ing. Marian Láslo pôsobil vo funk-

cii do augusta 1998. Po ňom ho vy-

striedali ďalší prednostovia, až ko-

nečne nastúpil do tejto funkcie Ing. 

Štefan Filip, ktorý ako prednosta 

Okresného úradu v  Banskej Štiav-

nici pôsobí od 26.2.2014 až do sú-

časnosti.

Ján Novák

Banskoštiavnické 
reminiscencie

Prijatie do 
zamestnania
Mesto Banská Štiavnica, v zastúpení 

primátorkou mesta Mgr. Nadeždou 

Babiakovou, prijme do zamestnania 

pracovníka na obsadenie funkcie: 

zamestnanec oddelenia výstav-

by, ÚP a ŽP na úseku:

- odborné práce vyplývajúce zo sta-

vebného zákona a  iných právnych 

predpisov, týkajúcich sa investor-

sko-inžinierskej činnosti 

- vykonávanie investorsko-inžinier-

skej činnosti na stavbách fi nancova-

ných mestom

- spracovávanie podkladov k rozpoč-

tu mesta na stavebné akcie mesta, 

rozpočtová činnosť v oblasti staveb-

níctva

- spracovávanie podkladov k žiados-

tiam o fi nančné príspevky

Bližšie informácie získate na Mest-

skom úrade v B. Štiavnici v čase od 

07.00 hod. do 15.00 hod. alebo na 

tel. č. 045/6949602, resp. 6949622.

Písomné prihlášky s požadovanými 

dokladmi treba zaslať alebo osob-

ne doručiť do 20. septembra 2016 

na adresu: Mestský úrad, Radničné 

námestie č. 1, 969 24 Banská Štiav-

nica na obálke s označením: Prijatie 

do zamestnania – oddelenie výstav-

by, ÚP a ŽP.

Kvalifi kačné predpoklady: 

- Stredoškolské vzdelanie (stavebný 

odbor) s praxou min. 3 roky

- Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 

(stavebný odbor)

- Prax v odbore vítaná

Iné požiadavky: 

- občianska bezúhonnosť

- oprávnenie vykonávať činnosť sta-

vebného dozoru vítané

-  prax v rozpočtovej činnosti v oblas-

ti stavebníctva vítaná

Ponúkame: 

- fi nančné ohodnotenie na základe 

príslušných právnych noriem plus 

pohyblivá zložka v závislosti od pra-

covného výkonu

Uchádzači o zamestnanie k pri-

hláške doložia:

- prihláška – prijatie do zamestnania

- stručný profesijný životopis

- overený doklad o dosiahnutom 

stupni vzdelania

- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti 

(u úspešného kandidáta sa bude vy-

žadovať výpis z registra  trestov nie 

starší ako 3 mesiace)

Po termíne doručenia prihlášok o 

zamestnanie budú uchádzači oboz-

námení s termínom na osobný po-

hovor.

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

Premiéra:

Štvrtok 1.9. o 19:30 hod.Štvrtok 1.9. o 19:30 hod.
Utorok 6.9. o 19:30 hod.Utorok 6.9. o 19:30 hod.

KAMoš KAMoš 

 obor obor

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi.

  Príprava k zabezpečeniu Sala-

madrových osláv 2016.

 Účasť na oslavách 72. výročia 

SNP v Banskej Štiavnici.

31.8.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi.

 Účasť na zasadnutí Rady školy 

Gymnázia A. Kmeťa v Banskej 

Štiavnici.

  Rokovanie a riešenie ďalšej vý-

stavby a úprav verejnej zelene 

na sídlisku Drieňová.

 Účasť na uvedení publikácie ve-

novanej problematike baníctva 

v obci Hodruša-Hámre pod ná-

zvom „Odkazy minulosti“.

2.9.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi.

  Pracovné stretnutie k riešeniu 

zabezpečenia cyklistických tra-

tí a rozvoja cestovného ruchu v 

štiavnickom regióne.

  Riešenie a organizácia v súvis-

losti so začiatkom nového škol-

ského roka 2016/2017.

 Návšteva žiaka ZŠ J. Horáka 

Matúša Poliaka v súvislosti s 

riešením potrieb po úraze.

  Stretnutie s Milanom Maro-

šom ohľadom usporiadania ša-

chového podujatia Majstrov-

stiev SR v roku 2017.               ŠN

Oznam
Upozorňujeme našich prispieva-

teľov, že príjem príspevkov a in-

zercie do aktuálneho čísla ŠN je 

vždy v pondelok do 14:00 hod. 

Ďakujeme za porozumenie! 

red.
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ako hudbu miest-

nych muzikantov prijme publikum 

a  budeme očakávať, či sa ich mu-

zika zapáči natoľko, aby sa mohla 

stať pravidelnejšou súčasťou našich 

programov. Okrem miestnych budú 

na pódiu vystupovať viaceré známe 

tváre. Český Gnomus sme spoznali 

počas vlaňajšieho Štiavnického živé-

ho šachu a  tesne pred Salamandro-

vým sprievodom prinesie stredove-

kú hudbu hranú v rockovom duchu. 

Silvayovci zažiarili pred niekoľký-

mi rokmi v  talentovej súťaži a  ich 

hudba kombinuje tradičné nástro-

je a  modernú muziku. Juraj Hnili-

ca sa presadil prednedávnom a jeho 

hviezda stále žiari. Na Salamandro-

vých dňoch uvedie svoj unplugged 

koncert. Potom bude nasledovať sa-

motný Salamandrový sprievod, kto-

rý do centra dovedie nielen nových 

návštevníkov, ale aj jeho účastníkov 

na hlavnú časť hudobného progra-

mu. Večerný piatkový program bude 

mať naozaj silných headlinerov. Naj-

prv ľudoví Kandráčovci – zrejme naj-

úspešnejšia ľudová hudba na Sloven-

sku, ktorá vypredáva aj športové haly 

a potom Hex – stálica slovenskej po-

pulárnej hudby. Veríme, že zabá-

vať sa budeme až do polnoci v pria-

teľskom duchu a  že celé námestie, 

rovnako ako v  minulosti, odspie-

va mnoho známych skladieb. Sobot-

ný program bude patriť deťom. Do 

nášho programu sme dotiahli skvelé 

predstavenia v podaní Divadla Maš-

krta a Divadla Juraja Benčíka. Chý-

bať nebude ani Erik, či zaujímavé roz-

právanie o hudobných nástrojoch zo 

Slovenska. Sme presvedčení, že so-

bota sa bude našim najmenším páčiť 

– nakoniec tak tomu bolo aj po minu-

lé roky. A možno sa inšpirujú aj silný-

mi mužmi a ženami z Grand Prix Sa-

lamander, ktorá ako po minulé roky 

vyvrcholí priamo na štiavnickom ná-

mestí. Salamandrové dni teda budú 

kultúrne – ak si ich dokážeme spolu 

kultúrne užiť. Tešíme sa na stretnu-

tie s vami. Rastislav Marko

MsÚ – oddelenie kultúry, športu 

a mediálnej komunikácie

NOVINKY

�1.str.

Salamandrové dni kultúrne

V pondelok, 5. septembra 

2016 zasadne v našom meste 

do školských lavíc vyše 2300 

žiakov a študentov. Detí v 

materských školách bude cez 

400.

Myslím, že tento počet oprávňuje 

Banskú Štiavnicu hrdiť sa atribútom 

„Mesto študentov“. Niektorí z nich za-

sadnú do úplne nových priestorov 

– ako Gymnázium Andreja Kme-

ťa, ktorému aj touto cestou želáme 

veľa úspechov na novej adrese, nie-

ktorí prídu do vynovených, zateple-

ných priestorov – ako Materská ško-

la 1.mája, ale všetci, žiaci aj učitelia, 

či už v  nových, alebo svojich sta-

rých priestoroch škôl budú mať jed-

no spoločné – snahu prežiť úspeš-

ný, kvalitný a príjemný nový školský 

rok.

A ten takým, pevne verím bude, ak 

všetci, ktorí chápu, že títo naši mla-

dí sú naozaj naša budúcnosť a budú 

v tejto snahe naozaj jednotní. Ak žia-

ci budú presvedčení, že učiteľ je ich 

priateľ, ktorý ich nielen vzdeláva, ale 

aj chápe, ak učiteľ bude presvedče-

ný, že rodič ho v snahe dobre vzde-

lávať podporí a bude s ním solidárny, 

ak rodič zistí, že škola nie je pre jeho 

dieťa nepriateľ, musí sa to podariť.

A aká je úloha mesta v tejto snahe? 

Dovolím si povedať, že síce nie tak vi-

diteľná, ale významná. Mesto samo-

zrejme podporuje celé školstvo na 

svojom území, od záujmového vzde-

lávania, cez materské školy, školské 

zariadenia, až po vysoké školstvo a 

všetky ich radosti a úspechy s rados-

ťou zdieľa a ich problémy a staros-

ti sa snaží riešiť čo najefektívnejšie, 

v rámci svojich možností a kompe-

tencií. Mesto fi nančne zabezpečuje 

vlastné, súkromné a cirkevnú mater-

skú školu, všetky školské jedálne pri 

základných a  materských školách, 

školské kluby detí, centrá voľné-

ho času a základnú umeleckú školu. 

Okrem toho sa musí popasovať s po-

merne nákladným fi nancovaním re-

konštrukcií školských  budov, ihrísk,  

striech, okien, pieskovísk, moderni-

záciou školských jedální a stovkami 

iných, pre verejnosť neviditeľných 

problémov. Táto časť zodpovednos-

ti za chod mesta je však  napriek fi -

nančnej náročnosti  aj najzmyslupl-

nejšou, pretože som presvedčená, že 

investujeme do toho najvzácnejšie-

ho čo máme, do výchovy a vzdelá-

vania – teda budúcnosti našich detí.

Milí žiaci a študenti, vážený pedago-

gický zbor.

S veľkým potešením Vás teda všet-

kých vítam do nového školského 

roka, všetkým Vám želám z celého 

srdca, aby bol pekný a úspešný, tak 

pre malých prváčikov, ako aj pre Vás 

milí študenti, pre ktorých bude ten-

to školský  rok posledným vo Vašej 

škole.

Nakoniec, ale zvlášť úprimne želám 

veľa zdravia a pracovných úspechov 

celému banskoštiavnickému peda-

gogickému zboru, ako aj  všetkým 

pracovníkom škôl a školských zaria-

dení. S úctou

Mgr. Nadežda Babiaková

primátorka mesta

Na prahu nového školského roka

Dopravné 
obmedzenie 
počas osláv Salamandrových 

dní 2016 bude nasledovné:

Vo štvrtok 8.9.2016

Autobusová doprava bude bez 

zmien. Ostatná doprava bude 

mať obmedzený vjazd len na Ná-

mestie sv. Trojice. V popoludňaj-

ších hodinách bude zrušené par-

kovanie na Námestí sv. Trojice.

V piatok 9.9.2016

Autobusová doprava bude premá-

vať do centra mesta len do 8.00 

hod. Po tejto hodine budú všet-

ky autobusové spoje, ktoré majú 

zastávku MsÚ, alebo prechádzali 

mestom, budú končiť na zastáv-

ke Križovatka alebo sídlisko Drie-

ňová.

Od rána od 6.00 hod. bude úpl-

ná uzávierka Námestia sv. Troji-

ce a časti Radničného námestia 

– vjazd bude povolený len stán-

karom a usporiadateľským vo-

zidlám.

Na uliciach Kammerhofská, Dol-

ná, A. Sládkoviča dôjde k celoden-

nému zrušeniu parkovania a aj tu 

bude platiť zákaz státia.

Od 12.00 hod. sa uzatvorí vjazd 

do centra mesta v križovaní ulíc 

A. Kmeťa, Akademická a Kam-

merhofská a z opačnej strany na 

ulici A. Sládkoviča pri Frauenber-

gu. Do priestoru centra mesta 

budú púšťané vozidlá len pozva-

ných hostí a usporiadateľské vo-

zidlá s povolením.

Od 14.00 hod. sa uzatvorí na Aka-

demickej ulici jeden jazdný pruh 

komunikácie nad penziónom Ma-

tej a bude možné parkovanie na 

pravej strane až po Ulicu mierová.

Od 16.00 hod. sa uzatvorí aj vjazd 

z Mládežníckej ulice na Dolnú uli-

cu a Križovatka za druhým „kru-

hovým objazdom“ tak, aby sa ulice 

Dolná a Kammerhofská stali bez-

pečným korzom pre chodcov, čo 

bude aj od 19.00 hod. trasa Sala-

mandrového sprievodu.

V sobotu 10.9.2016

Bude uzatvorené len Námestie sv. 

Trojice a časť Radničného námes-

tia pod kostolom a za „Hríbom“. 

Autobusová doprava bude premá-

vať podľa platného CP.

Doprava bude riadená štátnou a 

mestskou políciou, ako aj uspo-

riadateľskou službou a bude osa-

dené príslušné dopravné znače-

nie.

MsÚ
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Vďaka fi nančnej podpory 

Mesta Banská Štiavnica 

Centrum pedagogicko 

– psychologického poraden-

stva a prevencie (CPPPaP) 

v Banskej Štiavnici realizovalo 

projekt pod názvom: Zvýšiť 

školskú úspešnosť a vzdela-

nostnú úroveň detí zo sociálne 

znevýhodneného prostredia. 

Projekt bol realizovaný od mar-

ca 2016 do júna 2016 v CPPPaP a v 

MŠ Mierová. Skupina 8 detí v pred-

školskom veku bola vytvorená na 

základe odporúčaní učiteliek MŠ, 

depistáže CPPPaP, so súhlasom ro-

dičov. Realizácia prebiehala jeden-

krát do týždňa počas 12 stretnutí. 

Ukončením celého projektu bol pol-

denný výlet na Počúvadlo so zasta-

vením sa v ZŠ M.Hella v  Štiavnic-

kých Baniach, ktorý vyvolal u detí  

silný emocionálny zážitok.

Cieľom projektu bolo rozvíjanie per-

cepčno-motorických schopností 

detí ako je zrakové a sluchové vní-

manie, pozornosť, orientácia, rozvoj 

jemnej motoriky a s ňou súvisiacej 

grafomotoriky. Začiatkom každého 

stretnutia boli dychové a artikulač-

né rozcvičky, zamerané na správne 

dýchanie a rozvoj grafomotoriky.

Vo vizuálnej oblasti sme sa zamera-

li na zrakové vnímanie rovnakých, 

alebo rozdielnych obrázkov, symbo-

lov, farieb. Vizuálnu pamäť sme tré-

novali hraním pexesa. Cvičenia v au-

ditívnej oblasti boli zamerané najmä 

na rozvoj fonematického vnímania 

a uvedomovania určovaním pozície 

hlások v slovách, tvorbou slov na za-

danú hlásku. Sluchovú pamäť a roz-

voj slovnej zásoby sme rozvíjali ná-

cvikom a rytmizáciou jednoduchých 

riekaniek, dramatizáciou vypoču-

tej rozprávky a samostatným zážit-

kovým rozprávaním. Oblasť jemnej 

motoriky a  grafomotoriky bola za-

meraná na správne držanie ceruzky 

alebo pastelky, na obťahovanie jed-

noduchších i zložitejších tvarov, ich 

prekresľovanie a presnosť pri vyfar-

bovaní. Vyfarbovaním obrázkov sa 

deti zároveň zdokonaľovali v  rozo-

znávaní  farieb. Cieľ, realizácia a jed-

notlivé aktivity boli splnené podľa 

stanoveného časového plánu.

Ďakujeme Mestu Banská Štiav-

nica za poskytnutie fi nančných 

prostriedkov na realizáciu pro-

jektu.

CPPPaP Banská Štiavnica

„Zvýšiť školskú úspešnosť a vzdelanostnú úroveň 
detí zo sociálne znevýhodneného prostredia“

Prinášame vám rozhovor s 

dlhoročnou hlavnou organi-

zátorkou Salamandrového 

sprievodu Ing. Dalmou 

Štepánekovou.

Aký bol Salamadrový sprievod v 

minulosti?

Musím povedať a pripomenúť oby-

vateľom nášho mesta, ktorí hovo-

ria, aby sme sa nezaoberali trpkou 

minulosťou, ale aby sme sa zaobe-

rali sviežou a  krásnou budúcnos-

ťou chcem podotknúť, že „národ, 

ktorý nemá minulosť, nemá ani budúc-

nosť.“ Banská Štiavnica a  jej obyva-

telia v  minulosti zohrali významnú 

úlohu v  rozvoji nielen baníctva, ale 

aj v  oblasti ekonomického, kultúr-

neho, spoločenského rozvoja a naj-

mä v rozvoji školstva, vedy a techni-

ky. Nech títo obyvatelia nezabudnú, 

že v Banskej Štiavnici bola založená 

Banícka akadémia prvá svojho dru-

hu, ktorá vychovala celý rad vyso-

kokvalifi kovaných odborníkov, kto-

rí šírili jej dobré meno nielen v našej 

krajine ale na celom svete. Práve Sa-

lamander úzko súvisí so životom 

Akademikov, ako my ich nazýva-

me, alebo lepšie povedané Baníckou 

akadémiou s  jej poslucháčmi, ktorí 

v roku 1964 ako poslední absolven-

ti tejto akadémie pochodovali ulica-

mi nášho mesta a so slzami v očiach, 

láskou a  úctou spomínali na roky 

prežité v Banskej Štiavnici. So Sala-

mandrom súvisia v súčasnosti aj nie-

ktoré celoštátne významné podu-

jatia a  keby sa nerobil Salamander, 

neboli by ani celoštátne oslavy baní-

kov v Banskej Štiavnici a mnoho ďal-

ších a ďalších akcií.

V roku 1988 som ako zamestnanky-

ňa Rudných baní organizovala Sala-

mander. Z tohto obdobia nám ostalo 

pre ďalšie roky len 24 aušusníckych 

oblekov a  všetko ostatné sme do-

vážali, alebo požičiavali z  požičov-

ne kostýmov z  Martina, respektíve 

z múzeí, Starého zámku, ale aj zo Sv. 

Antona. Náklady na zapožičiavanie 

týchto kostýmov boli veľké. Vtedy 

to fi nancovali Rudné bane, no keď 

to prevzalo mesto bola som si vedo-

má toho, že mesto nemá dostatok fi -

nančných prostriedkov, a preto som 

začala rozmýšľať nad tým, ako toto 

uľahčiť, aby to bolo z  ekonomické-

ho hľadiska čo najvýhodnejšie. Tak 

som sa rozhodla, že vybudujem šat-

nicu a môžem povedať, že od roku 

1992 som vybudovala šatnicu pre 

všetky postavy, ktoré sa nachádzajú 

v Salamandrovom sprievode a mohli 

by sme obliecť aj viacej účastníkov 

sprievodu.

Šatnica je presťahovaná do no-

vých priestorov, ako to hodnotí-

te?

Presťahovanie šatnice bolo potreb-

né, nakoľko v priestoroch, v ktorých 

boli jednotlivé kostýmy uložené, 

bolo vlhko a taktiež tieto priesto-

ry boli pre také množstvo šiat malé. 

Šatnica sa presťahovala do priesto-

rov bývalej jedálne TS. V tejto šatnici 

sa nachádza okolo 1400 ks rôznych 

kostýmov, obuvi a pod. Na vybudo-

vaní tejto šatnice sa podieľali rôzni 

sponzori a Mesto Banská Štiavnica. 

Vypočula som si veľa kritických pri-

pomienok zo strany niektorých oby-

vateľov k tomu, že študenti v baníc-

kych uniformách kráčajú v sprievode 

v botaskách, že nemajú biele košele a 

pod. v tomto roku sme zakúpili čier-

ne topánky k baníckym uniformám, 

ako aj biele košele a nové lodičky.   

Touto cestou sa chcem poďakovať 

niektorým sponzorom, ktorí prispe-

li fi nančne na zakúpenie potrebných 

častí odevov ako napr. Ing. Erikovi 

Sombathymu, Ing. Vladovi Gallovi a 

Mgr. Beáte Nemcovej.

Aký bude Salamadrový sprievod 

tento rok?

Čo sa týka samotných účastníkov 

Salamandrového sprievodu chcem 

povedať toľko, že kým v roku 1992 

bol veľký problém dať dokopy Sala-

mandrový sprievod, pretože medzi 

ľuďmi bola veľká nostalgia z likvidá-

cie Rudných baní, začali sa likvido-

vať niektoré iné podniky, dnes je si-

tuácia úplne iná. V Salamandrovom 

sprievode pochodujú deti, respektí-

ve vnúčatá našich bývalých zamest-

nancov a väčšina z nich sú vysoko-

školsky vzdelaní ľudia. Za to patrí 

všetkým vďaka, že viedli svoje deti 

a vnúčatá k tomu, aby si históriu vá-

žili.

Kým sólové postavy vieme zabez-

pečiť s  obyvateľmi mesta Banská 

Štiavnica, tie skupinové sa zabezpe-

čujú ťažšie, pretože tie zabezpečujú 

jednotlivé školy. Preto sa obraciam 

s  prosbou na jednotlivých pedagó-

gov, aby viedli svojich poslucháčov, 

svojich študentov k tomu, aby sa ta-

kýchto baníckych podujatí zúčastňo-

vali, pretože študujú a žijú v meste, 

kde baníctvo aj lesníctvo zohrávalo 

rozhodujúcu úlohu pri živote všet-

kých jeho obyvateľov.

Celkovo sa v sprievode pohybu-

je okolo 400 účastníkov a  prvýkrát 

sa vo väčšom množstve zúčastnia 

sprievodu obyvatelia a študenti sú-

kromnej Strednej umeleckej školy z 

Hodruše. Týmto účastníkom patrí 

poďakovanie za pochopenie, ale aj 

za reprezentáciu samotnej Hodru-

še a školy.

Čo by ste radi dodali na záver?

Na záver by som chcela pozvať všet-

kých obyvateľov tohto mesta, ako aj 

celého regiónu, nech sa prídu pozrieť 

na svoje deti, vnúčatá, ktorí stvárňu-

jú dobu v ktorej žili Akademici, pre-

tože Salamandrový sprievod, ako 

som už spomenula v 1. časti, je his-

torický a  v 2. časti približuje dobu, 

v ktorej sa realizovali tieto sprievody 

ešte bývalými Akademikmi. Verím, 

že obyvatelia sa prídu pozrieť a že 

kontakt obyvateľov so samotnými 

účastníkmi sprievodu bude srdečný 

a vrelý a teším sa na ich stretnutie.

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

Salamandrový sprievod včera a dnes
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kam v BŠ 
a okolí ?

Do súťaže vo varení kotlí-

kových špecialít sa prišlo 

pochváliť 20. augusta k Počú-

vadlianskemu jazeru svojou 

špecialitou 12 amatérskych 

kuchárskych tímov.

Tímy z  Revúcej, Baďana, Banskej 

Bystrice, Krupiny, Pezinka, Turej, 

Komárna aj domácej Banskej Štiav-

nice ráno rozložili ohne pod kotlíkmi 

a okolo obeda už rozvoniaval jahňa-

cí perkelt, všakovaké fazuľové gu-

láše, boršč aj „kutle“. Na nápaditosť 

tímov v  oblečení a hygienu pri prí-

prave a počas varenia dohliadala po-

rota pod vedením porotcu z kuchár-

skej šou MasterChef Jaroslava Ertla, 

ako minulý rok hodnotili aj pani Iren-

ka Píšová z Banskej Štiavnice a Peter 

Paškrta z Bratislavy. Návštevníci si 

mohli pochutnať na uvarených kot-

líkových špecialitách, alebo sa opý-

tať súťažiacich na recept či ingredien-

cie. Po 13-tej hodine každý súťažný 

tím predložil jednu porciu špeciali-

ty pred porotu na anonymné hod-

notenie. Posudzovala sa hlavne chuť 

jedla a dizajn. Porota ochutnávala, 

radila sa a  vybrala 4 najchutnejšie 

jedlá. Najlepšie bolo čilli od Čačinia-

rov (Revúca), výborne chutil aj bigos 

od Čertov (B.Štiavnica), fazuľový gu-

láš od tímu Black Magic (Komárno), 

aj Luteránska procesia od Maťo tímu 

(B.Bystrica). Po súťaži mohli návštev-

níci naživo vidieť kulinárske umenie 

Jara Ertla a ochutnať jeho grilované 

špeciality na Terase u Blaškov. Aj na 

tohtoročnej Sitnianskej paškrte bola 

pohoda vďaka moderovaniu Erika 

Forgáča a československým hitom 

kapely Sliačske Mokváne, ktoré si 

všetci spievali. Po tomto vydarenom 

ročníku súťaže, dovarenia na budúci 

rok! Región Banská Štiavnica ďakuje 

za spoluprácu pri organizovaní podu-

jatia pani Blaškovej a všetkým spon-

zorom, ktorí venovali ceny pre súťa-

žiacich.

Región BŠ

Sitnianska paškrta 
chutí každým rokom viac !

Druhé miesto vysúťažila rodina Melicherčíková  foto Lubo Lužina 

V nedeľu 21. augusta sa 

na Amfi teátri pod Novým 

zámkom uskutočnil v poradí už 

7. ročník benefi čného koncertu 

pre deti a osoby s mentálnym 

postihnutím pod názvom 

Osmidiv. 

Organizátorom podujatia je Občian-

ske združenie Milan Štefánik. Mo-

derátorom tohtoročného podujatia 

sa zhostil známy zabávač a mode-

rátor Richard Vrablec. Žiaľ, tento 

rok počasie neprialo a organizáto-

rom pripravilo nepríjemné prekva-

penie v podobe dažďa. To však všet-

kých prítomných, ktorí sa zúčastnili 

tohto koncertu neprekážalo, nakoľ-

ko boli vybavení pršiplášťami. Celý 

program sa musel trošku pozme-

niť. Najskôr na pódiu vystúpila pre-

šovská kapela IMT Smile, ktorá deň 

predtým vypredala štiavnický amfi -

teáter. Po jej vystúpení nasledovala 

zumba v podaní Belgičana Oumara 

Chevara Camara. Okrem toho v are-

áli amfi teátra prebiehal sprievodný 

program v tvorivých dielňach: kres-

lenie na tvár, maľovanie horúcim 

voskom - enkaustika, prútikovanie - 

pedig. O občerstvenie bolo postara-

né a pre zúčastnených bol pripravený 

guláš a pečené klobásky. Dážď však 

neutíchal, a preto program pokračo-

val v podkroví amfi teátra, kde vystú-

pila hudobná skupina Inside, ktorá 

priniesla zo Zlatých Moraviec svoju 

vlastnú tvorbu v štýle Epického Hard 

Rocku. Ďalej sa predstavili skalní fa-

núšikovia, ktorí už po siedmykrát 

prišli zaspievať do Banskej Štiavnice 

a to kapela Fidelovi Banditi. O dob-

rú náladu sa staral Jakubko so svo-

jou show. Aj napriek nepriaznivému 

počasiu, tí pre ktorých bol koncert 

určený odchádzali spokojní a šťast-

ní. Myšlienka organizovania týchto 

benefi čných koncertov je ušľachti-

lá a má opodstatnenie, a preto tre-

ba organizátorom tohto benefi čného 

podujatia poďakovať za ich snahu a 

zanietenosť pre túto neľahkú prácu, 

akou je pomáhať tým, ktorí to naj-

viac potrebujú – handicapovaným a 

telesne postihnutým deťom s men-

tálnym postihnutím. O rok dovide-

nia na už 8. ročníku! V týchto dňoch 

začala prebiehať rekonštrukcia šind-

ľovej strechy na vstupnej budove am-

fi teátra a preto počas Salamadrových 

dní sa v týchto priestoroch nebude 

konať žiadne z kultúrnych podujatí.

Michal Kríž

Osmidiv nielen pre handicapovaných

Margarétky obdarovali účinkujúcich hostí  foto Petra Sekáčová

1./8.9. Koncert Ludvika Kašubu. 

Terasa u Blaškov, Počúvadlianske 

jazero, 19:00.

2.9. Štiavnický kvíz. Vytvorte tím 

s maxi 5 hráčmi a prihláste sa na 

0917 824  514. Vila Magnolia, 

19:00.

2.9. Gitarový večer na Sitne s ka-

pelou Mi Tri. Slovenské a české 

pesničky, ktoré si radi spievate pri 

ohňoch. Chata A. Kmeťa - Sitno, 

19:00.

2.9. Koncert: Psychedelic 60s 

Rock 'n' Roll. Magic Mushroom 

with Secret Session. Art Cafe, 

19:00-23:00.

3.9. Pečené prasiatko s ĽH Ková-

čovci a spevokolom Baďančianka. 

Terasa u Blaškov, Počúvadlianske 

jazero, 18:00.

3.-4.9. Dni svätého Huberta. 

Kaštieľ vo Svätom Antone.

3.9. Koncert: Zuzana Mikulcová. 

Mimoriadny cit pre melódiu, ori-

ginálna lyrika a kvalitné aranžmá-

ny. Archanjel Caff e Bar, 21:00

6.-7.9. Svadobný workshop s fo-

tografom Marcelom Gejdosom. 

Hotel Sitno, Vyhne, info: totoje-

venture.sk/workshop2016.pdf

8.-10.9. Salamandrové dni. Pod-

robný program na banskastiavni-

ca.travel.

8.-10.9. Kammerhof: Haraburdy. 

Bazár (ne)potrebných vecí. Kam-

merhof 10:00-16:00. 

10.8. Podsitnianske dni hojnosti: 

Hostina na „Husacom pľaci“. Baďan

10.-11.8. Netradičné víkendy v 

Starom zámku. Vstupy: 10:00, 

11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30.

10.9. Pečené prasiatko s country 

skupinou Hurikán. U Blaškov, Po-

čúvadlianske jazero, 18:00.

11.9. Kalvárska púť 2016. Po-

výšenia svätého Kríža. Kalvária, 

10:30.

17.9. Funky Party. Trotuar Cafe, 

20:00-23:00

17.9. Narodeniny Jacka Danielsa. 

DJ Stano Repický. Vstup voľný. 

Kaviareň Divná pani, 20:00.

Zmena programu vyhradená!

Región Banská Štiavnica

čriepok
„Mnohí si žijú ako chcú, iní len tak 

ako môžu.“

Ján Petrík
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V  pondelok 15. augusta 2016 sa 

o  tretej popoludní na 5 minút ro-

zozvučal zvon na veži Starého zám-

ku, ktorý oznámil začiatok 5. ob-

novenej „Šmintorínskej púti“ za 

účasti vyše stovky zástupcov obča-

nov a chalupárov, hlavne z ulíc Hor-

ná a Dolná Resla, Pod Paradajzom, 

Kutnohorská, Péchova, Klinger, 

Kamenná, Pavla Kyrmezera, Vie-

ry Václavekovej a Samuela Miko-

víniho, ktorí sa zišli na malom ná-

mestíčku pri kaplnke Panny Márie 

na Hornej Resle pred ústím štôlne 

Šmintorín so zástupcami mesta a 

členmi baníckeho spolku.

Čestnú štafáž pri štôlni zaujali uni-

formovaní baníci Michal Špunta, 

Štefan Psotný, Ing. Lipovský a An-

ton Greguss. Slávnosť začala baníc-

kou hymnou „Zdar Boh hore!“, po 

nej moderátor a iniciátor obnove-

nia púti, Vladimír Poprac, privítal 

účastníkov, osobitne Lic.Ing. Ľudo-

víta Frindta, farára rímskokatolíc-

kej farnosti, Ing. Mariána Zimmer-

manna, viceprimátora mesta, PhDr. 

Jozefa Labudu, riaditeľa Sloven-

ského banského múzea, Ing. Mi-

lana Durbáka, tajomníka Bansko-

štiavnicko-hodrušského baníckeho 

spolku, Ing. Juraja Čabáka, poslan-

ca mestského zastupiteľstva a Jaro-

slava Buzalku, kastelána kaplnky. 

Potom nasledovala krátka pobož-

nosť pána farára, po ktorej odzne-

la pieseň „Sitno, Sitno, vysoká skala“. 

Po nej príhovor viceprimátora a prí-

hovor tajomníka baníckeho spolku, 

ktorý obsahoval aj nasledovné úda-

je: „V tomto roku, keď si pripomíname 

aj 108. výročie zhotovenia tejto kapln-

ky pri štôlni Šmintorín, ktorú postavil v 

roku 1908 pán Andrej Šteff ek, banský 

strojník, ktorý sa narodil v tomto baníc-

kom domčeku nad štôlňou, je na mieste 

pripomenúť ešte aj ďalšie skutočnosti. V 

čase výstavby tejto kaplnky bola v pre-

vádzke ešte aj neďaleká šachta Alžbe-

ta, nazývaná tiež Nová šachta, ktorá 

mala ústie na Dolnej Resle, v mieste, 

kde je teraz tenisový kurt. S potešením 

sme prijali správu o tom, že poniže tej-

to šachty, na terajšej ulici Staronová 

bola v  tomto roku opravená prícestná 

kaplnka, osadená pôvodne pri historic-

kej ceste, smerujúcej od Panského cinto-

rína na Dolnú Reslu. Na Dolnej Resle, 

na terajšej ulici Pavla Kyrmezera, sa na-

chádza ešte jedna stará banícka kapln-

ka, ktorá bola v minulosti vybudovaná 

na ceste medzi šachtami Alžbeta a On-

drej. Uvedená kaplnka je v zlom technic-

kom stave a banícky spolok bude hľadať 

možnosti zabezpečenia jej opravy“, po 

jej odznení sa  moderátor poďako-

val všetkým za účasť. Ofi ciálna časť 

slávnosti bola ukončená baníckou 

hymnou „Banícky stav“ a  začala sa 

„Šmintorínska púť“ s občerstvením 

a ľudovými pesničkami. Za prípravu 

a zdarný priebeh podujatia patrí po-

ďakovanie nasledovným osobám: 

Jaroslavovi Buzalkovi, kastelánovi 

kaplnky, mojej manželke Julke Po-

pracovej, za pomoc pri skrášľovaní 

kaplnky. Mestu Banská Štiavnica za 

ozvučenie, pánovi viceprimátorovi 

za príhovor, členom dobrovoľného 

hasičského zboru na čele s Pavlom 

Popracom za prípravu sedenia, pá-

novi farárovi za požehnanie, baníc-

kemu spolku za výrobu plagátu, za 

príhovor a za štafáž pred štôlňou. 

Za občerstvenie: fi rme Black M Ma-

riana Čierneho s rodinou. Za „šute-

mýny“, „pacheráje“, pagáče a kvety: 

rod. Ladislava Sepa, rod. Mičuro-

vej, Pecníkovej, Wágnerovej, Labu-

dovej, Remeňovej, Autrechtovej, 

Jágerskej, Jucike Radjanskej, Anke 

Frohnovej, Jožke Považancovej, 

Márii Beerovej a rodine Popraco-

vej. Tešíme sa na 6.ročník obnove-

nej Šmintorínskej púte 15.augusta 

2017. Zdar Boh! 

Vladimír Poprac, iniciátor

5. obnovená Šmintorínska púť 
na Hornej Resle v Banskej Štiavnici

Príhovor pána farára Frindta  foto Lubo Lužina 

Deň otvorených 
dverí 
v Slovenskom banskom archí-

ve

Slovenský národný archív, špe-

cializované pracovisko Sloven-

ský banský archív v  Banskej 

Štiavnici pripravil v  poradí už 

8. ročník Dňa otvorených dverí. 

9. septembra 2016 od 9:00 do 

18:00 hodiny budú naše dvere 

otvorené všetkým, ktorí sa chcú 

opäť dozvedieť niečo nové.

Návštevníci sa oboznámia s his-

tóriou archívu od jeho vzniku 

až po súčasnosť, môžu si pre-

zrieť originály archívnych doku-

mentov k histórii baníctva, ako 

aj archívnych dokumentov, kto-

ré by v špecializovanom archíve 

nehľadali. Malí i  veľkí sa môžu 

zahrať netradičné pexeso a  po-

skladať archívne puzzle; precvi-

čia si banícku a hutnícku termi-

nológiu, prekreslia si parergu 

banskej mapy. V  suteréne im 

pripomenieme zavedenie novej 

metódy získavania drahých ko-

vov, najmä striebra, pomocou 

nepriamej amalgamácie; šikov-

ní si nájdu aj poklad a v prvom 

„banskom kine“ uvidia ukážky 

z rozprávky „Ako baník k zlatu pri-

šiel“. Najšikovnejší získajú upo-

mienkové predmety. 

Janka Schillerová

Haraburdy
Hľadáte zberateľské unikáty, sta-

rožitnosti, starodávne dekorá-

cie, chcete kúpiť  staré súčiastky, 

riad, nábytok, sklo, vercajg alebo 

Vám je len ľúto vyhodiť harabur-

dy z padláša?

Tak Vás pozývame na tradičné 

podujatie Slovenského banské-

ho múzea Haraburdy alebo ba-

zár (ne)potrebných vecí, ktoré sa 

uskutoční v priestoroch Dielničky 

v Kammerhofe.

Kde: Slovenské banské múzeum, 

Dielnička, Kammerhofská 2, Ban-

ská Štiavnica

Termíny: 

8.-10. september 2016

Kedy:  10:00- 16:00

Kontakt:  Mgr. Anna Ďuricová, 

045/694 94 51, 694 94 36, mar-

keting@muzeumbs.sk

Web podujatia: 

www.muzeumbs.sk

Tešíme sa na stretnutie.

SBM

Capalest 2016, štvrtok 18. 

augusta, príjemný letný večer 

na nádvorí Starého zámku, 

koncert Lucie Šoralovej 

s kapelou La Alma. 

Tesne po ôsmej prichádza na javis-

ko drobné žieňa a príjemným spôso-

bom  nadväzuje prvý kontakt s pub-

likom. Publikum sa chytá, Lucia 

plynule prechádza k  úvodnej pies-

ni koncertu. V  polovici prvej pies-

ne nečakane začínajú padať kvapky, 

o  štvrť na deväť je už letná sprcha 

v  plnej paráde. Začať vo večernom 

lejaku s  presunom techniky a ľudí 

do náhradných priestorov Kultúr-

neho centra znamenalo praktickú 

likvidáciu akcie. Skúšku profesiona-

lity však organizátori aj účinkujúci 

zvládli múdro, pružne a bez paniky, 

skrátka - na výbornú. V rekordnom 

čase bola všetka technika presťa-

hovaná do Rytierskej sály Starého 

zámku, doplnené stoličky pre kopu 

ľudí, Lucia dostala na zohriatie čaj 

s rumom, diváci možnosť skrátiť si 

čas čakania prehliadkou exponátov 

múzea. Všetko bez zmätkov a ner-

vozity. Po neuveriteľných 30 minú-

tach zaznela v  Rytierskej sále dru-

há pesnička z  programu! Koncert 

bol fajn, „Šoralka“ naplnila očakáva-

nia starých priaznivcov a nadobudla 

nových, záverečnú parádnu kyti-

cu a megapotlesk si určite zaslúžila. 

K môjmu dobrému dojmu na tento 

koncert sa pripája nielen spomien-

ka na môj rýchly presun (bez dážd-

nika) v nočnom lejaku domov, ale aj 

hrdosť na to, že v Štiavnici máme ši-

kovných ľudí, ktorí si vedia poradiť 

v  komplikovanej situácii. Klobúk 

dole, páni organizátori!

Mária Vydrová

Postreh našej čitateľky
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Spomienka

Dňa 16.9.2016 

uplynie 20 ro-

kov, čo nás 

navždy opus-

til milovaný 

manžel, otec, starý otec a 

príbuzný p. Vladimír Kne-

zovič. Tá rana v srdci bolí 

a zabudnúť nedovolí. Osud 

nevráti, čo čas vzal, zostanú 

nám len spomienky a hlbo-

ký žiaľ. 

Spomínajú manželka,  dcé-

ra, vnuk a ostatná rodina

Poďakovanie

Ďakujem pekne za odpre-

vadenie môjho milované-

ho manžela, otca a staré-

ho otca Jozefa Molleka 

(nar. 31.10.1922 – zomrel 

10.8.2016) na poslednú jeho 

cestu po 67 rokoch spoločné-

ho života. Pán Boh zaplať!

Srdečne ďakuje

 manželka s rodinou

Jazdecká škola
Centrum voľného času v Banskej 

Štiavnici a Ranč Nádej vo Svätom 

Antone otvárajú pre všetkých mi-

lovníkov koní a jazdectva Jazdec-

kú školu. Zápis sa uskutoční dňa 

13.9.2016 na  Ranči Nádej vo 

Svätom Antone od 15,00 hod. do 

17,00 hod. Bližšie informácie v 

CVČ na č.tel.: 0907 598 567

J. Machilová

Chceš využiť svoj voľný čas aj 

pre dobro iných? Chceš získať 

nové skúsenosti a zažiť vzácne 

chvíle v mladom kolektíve 

výnimočných ľudí?

Ak si aspoň na jednu otázku odpo-

vedal áno, tak určite príď na Deň 

otvorených dverí do denného sta-

cionára Margarétka, ktorá je zaria-

dením sociálnych služieb pre osoby 

so zdravotným a telesným postih-

nutím.

Kedy? Dňa 21.9. 2016 (streda) od 

9:00 do 14:30. 

Kde? Nájdeš nás na ulici Bratská 9 

(sídlisko Drieňová, budova Mater-

skej školy), 969 01 Banská Štiav-

nica 

Deň otvorených dverí sa bude ko-

nať v  rámci celoslovenskej akcie - 

Týždeň dobrovoľníctva, ktorá pre-

bieha od 16.9. do 22.9.2016. Počas 

dňa otvorených dverí máš príleži-

tosť dozvedieť sa viac o činnostiach 

a živote v dennom stacionári, záro-

veň máš  možnosť zistiť ako sa stať 

súčasťou diania v Margarétke. Už 

teraz sa na Teba tešíme a pripravu-

jeme  Ti perfektný deň!

Ak potrebuješ viac info, smelo sa 

pýtaj!

Kontakt: luciajokalova@marga-

retka.sk, Mgr. Lucia Jokalová 0917 

517 703, sociálna pracovníčka den-

ný stacionár Margarétka

Deň otvorených dverí v Margarétke

Klienti denného stacionára pri tajchu  foto OZ Margarétka

Jeden deň, jedenásť meta-

lových skupín zo Slovenska 

i Českej republiky, skvelá 

atmosféra a predovšetkým 

pomoc pre OZ Túlavá labka, 

aj takto by sa dal stručne 

opísať druhý ročník festivalu 

Jašterice Metal Fest.

Charitatívne podujatie sa uskutoč-

nilo na nádvorí pred Café barom U 

Jašteríc dňa 27.8. 2016. Akcie sa 

zúčastnili metalové kapely Pox Vo-

biscum z Banskej Štiavnice, Empy-

rion, ČAD, Vultures Wake,  Hypno-

tic, Midnight Scream, Catastrofy, 

Stercore, Majster Kat, Beton a sku-

pina Bajonet.

„Po lete veľkých festivalov a koncer-

tov konečne menšia akcia s komornej-

šou, no aj tak super  atmosférou, ktorá 

príjemne prekvapila. Celá akcia pek-

ne vyšla, kapely spravili úžasnú show, 

najmä Catastrofy a Majster Kat potvr-

dili svoje kvality, no aj menej známe zo-

skupenia sa predviedli v dobrom svetle. 

Koniec koncov, stovky spokojných fa-

núšikov hovoria za všetko a organizá-

tori sa právom tvárili ako hrdí rodičia 

úspešného dieťaťa. Budúci rok sa snáď 

zídeme v rovnakom, ba snáď aj hojnej-

šom počte.“ hodnotí akciu dobrovoľ-

níčka a účastníčka festivalu Pavlína 

Hulová

„Aj napriek dobrovoľníckym povinnos-

tiam som si aj ja vychutnal druhý roč-

ník štiavnického Metal festu. Atmosfé-

ra bola skvelá a dala by sa krájať nielen 

keď hrali Kati. Ľudia mali možnosť vy-

počuť si výber toho najlepšieho, čo oko-

litá scéna ponúka a dokonca prehodiť aj 

pár slov so svojimi hudobnými idolmi. 

A tí, ktorí nepoznali, spoznali. A isto 

neoľutovali. Metal do Štiavnice jed-

noducho patrí.“ dodáva dobrovoľník 

festivalu Albín Michalec.

Cieľom podujatia bola i  tento rok 

predovšetkým pomoc pre OZ Tú-

lavá labka, ktoré pôsobí v  našom 

meste od roku 2008. Počas druhé-

ho ročníka akcie sa na činnosť 

združenia podarilo vyzbierať vyše 

2000 €, čím sa podarilo prekonať  i 

prvý ročník festivalu.

„Veľmi radi by sme to skúsili znova, ke-

ďže sa náš festival veľmi rýchlo zaradil 

medzi najlepšie na Slovensku v danom 

žánri.“ hovorí o  možnom pokračo-

vaní Jašterice Metal Festu jeden 

z  organizátorov podujatia  Miron 

Breznoščák.

Miroslava Luptáková

Jašterice Metal Fest
charitatívne podujatie pre občianske združenie Túlavá labka

Účinkujúci na charitatívnom podujatí  foto Ján Petrík 

Oznam
Bytová správa, s.r.o. Banská Štiav-

nica, oznamuje obyvateľom a náv-

števníkom mesta Banská Štiavni-

ca, že Mestské kúpele – plaváreň, 

časť - plavecký bazén bude po let-

nej odstávke otvorený od utorka 

6.9.2016. Otváracie hodiny ostá-

vajú nezmenené.

Dátum otvorenia sáun bude ešte 

spresnený.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Slezáková Denisa, 

vedúca prevádzky
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7. 9. 2016 (streda), 17:00 hod. 

Štiavnica v žurnáloch

Kino Akademik, Námestie sv. Tro-

jice 1. 

Premietanie žurnálov z  archívov 

Slovenského fi lmového ústavu. 

Uvidíte Štiavnickú Anču, prvý vý-

kop Trate mládeže, Tabakovú to-

váreň, kúzelníka z  Banskej Belej, 

dokument o Salamandrovom sprie-

vode a mnoho iného. Vstupné zdar-

ma.

8. 9. 2016 - 10. 9. 2016 (štvrtok – sobo-

ta), 8:00 - 16:00 hod.

Bazár (ne)potrebných vecí

Dielnička, Kammerhofská 2 

Enviromentálna burza, alebo bazár 

(ne)potrebných vecí.

8. 9. 2016 (štvrtok), 15:00 hod. 

Ako sa mapovalo v baníctve 

Mineralogická expozícia - výstav-

né priestory, Berggericht, Nám. sv. 

Trojice 6

Vernisáž výstavy prístupná pre širo-

kú verejnosť.

8. 9. 2016 -11. 9. 2016 (štvrtok – nede-

ľa), 9:00 - 17:00 hod. 

Teodor Schnitzer „Muž z divoké-

ho východu“ 

Galéria Jozefa Kollára, Nám. sv. 

Trojice 8

Ten, ktorý dal Winnetuovi tvár (vý-

stava).

8. 9. 2016 - 11. 9. 2016 (štvrtok – ne-

deľa), 9:00 - 17:00 hod. 

Neobyčajné príbehy obyčajných 

vecí

Starý zámok, Starozámocká 12

Deväť príbehov. Obyčajných i  ne-

obyčajných.

8. 9. 2016 (štvrtok), 19:00 hod. 

Slávnostný šachtág

Kultúrne centrum, Kammerhof-

ská 1

Otvorenie baníckych slávností tra-

dičným podujatím pre pozvaných 

hostí.

9. 9. 2016 (piatok), 9:00 hod. 

Valné zhromaždenie Slovenskej 

banskej komory so sídlom v Ban-

skej Štiavnici

Kultúrne centrum, Kammerhof-

ská 1 

Podujatie pre pozvaných hostí v ga-

rancii SBK.

9. 9. 2016 (piatok), 9:00 - 18:00 hod.

Deň otvorených dverí v  Sloven-

skom banskom archíve

Slovenský banský archív, Radničné 

nám. 16

Ďalší ročník akcie s podtitulom „Pu-

tovanie časom alebo čo ukrýva archív“ 

bude venovaný oboznámeniu ve-

rejnosti s činnosťou pracoviska a 

s ukážkami vybraných archívnych 

dokumentov.

9. 9. 2016 (piatok), 10:00 hod. 

Akademici v Banskej Štiavnici

Kammerhof, Kammerhofská 2

Slávnostná ceremónia pri príleži-

tosti 15. výročia podpisu Dekla-

rácie pokračovateľov duchovného 

dedičstva slávnej Baníckej akadé-

mie v Banskej Štiavnici pre pozva-

ných hostí. Vyvrcholením bude 

slávnostný akt odhalenia bronzo-

vej pamätnej tabule a predstavenie 

nového medzinárodného centra fa-

kúlt účastníkov Deklarácie, ktorý sa 

uskutoční o  11:15 hod. v  priesto-

roch tzv. Belházyovského domu (Ul. 

Andreja Sládoviča 1).

9. 9. 2016 (piatok), 13:00 hod. 

Slávnostné zasadnutie Mestské-

ho zastupiteľstva

Kostol sv. Kataríny

Slávnostné podujatie spojené s ude-

ľovaním výročných cien mesta a pri-

pomienkou výročia podpisu Dekla-

rácie pokračovateľov duchovného 

dedičstva slávnej Baníckej akadé-

mie v Banskej Štiavnici. Po slávnost-

nom zasadnutí Mestského zastupi-

teľstva bude nasledovať vztýčenie 

zástavy Organizácie miest svetové-

ho dedičstva.

9. 9. 2016 (piatok), 15:00 hod. 

Oslavy Dňa baníkov, geológov, 

hutníkov a naftárov 

Kultúrne centrum, Kammerhof-

ská 1 

Slávnostné podujatie v réžii Minis-

terstva hospodárstva SR, Minister-

stva životného prostredia SR, Zvä-

zu hutníctva, ťažobného priemyslu 

a  geológie SR, Odborového zväzu 

pracovníkov baní, geológie a  naf-

tového priemyslu SR a Slovenskej 

banskej komory.

9. 9. 2016 – 10. 9. 2016 (piatok 14:00 

– 19:00 hod., sobota 9:00 – 16:00 hod.)

Burza minerálov

SPŠ S. Mikovíniho

Tradičná burza minerálov.

9. 9. 2016 (piatok), 15:00 – 23:30 hod. 

Salamandrové pódium

Námestie sv. Trojice

Hlavný hudobný program v centre 

mesta, vystúpia: R&W plus Pati B., 

+-40, Náckov kufor, Silvayovci, Ju-

raj Hnilica, Gnomus, Kandráčovci 

a Hex. 

9. 9. 2016 (piatok), 19:00 – 21:00 hod.

Salamandrový sprievod

Tradičný vrchol programu. Výni-

močný a  jedinečný sprievod, kto-

rý zabáva celé generácie Štiavni-

čanov i  hostí mesta. Pred týmto 

sprievodom si budú môcť návštev-

níci podujatia pozrieť sprievod ba-

níckych spolkov, ktorý sa bude 

formovať pri bývalej Tabakovej to-

várni a do centra sa pohne približne 

o 19:30 hod. ako predvoj tradičné-

ho Salamandrového sprievodu.

9. 9. 2016 – 10. 9. 2016 (piatok - so-

bota) 

Salamandrový jarmok

Námestie sv. Trojice

Tradičné trhy na Námestí sv. Troji-

ce.

10. 9. 2016 (sobota), 8:00 – 16:00 hod.

Grand Prix Salamander

kino Akademik, Námestie sv. Tro-

jice

Súťaž v pretláčaní rukou. Súťaž vr-

cholí o  15:00 hod. na Námestí sv. 

Trojice.

10. 9. 2016 (sobota), 10:00 – 17:00 

hod. 

Salamandrové detské pódium

Námestie sv. Trojice

Program pre deti na hlavnom ná-

mestí. Vystúpia Divadlo Maškrta, 

Divadlo Juraja Benčíka, Ján Hru-

bovčák, a iní.

10. 9. 2016 – 11. 9. 2016 (sobota - 

nedeľa), 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 

16:00, 17:30 hod.

Z minula do budúcna

Starý zámok, Starozámocká 12

Netradičný víkend na Starom zám-

ku obohatený o netradičné sprevá-

dzanie, posledný v roku 2016.

11. 9. 2016 (nedeľa), od 10:30 hod. 

Púť k Povýšeniu sv. Kríža 

Kalvária 

Salamandrové dni duchovne uza-

vrie púť so slávnostnou svätou 

omšou v priestoroch barokovej kal-

várie.

Odd.KŠaMK

Organizátor:

Partneri:

Mediálni partneri:

Program Salamandrových dní

Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.

podujatie .sk
zisti, kde sú všetci

Štiavnica
deťom

Z verejných zdrojov podporil Fond 

na podporu umenia.

Supported using public funding by 

Slovak Arts Council.

3. – 4. septembra 2016, Svätý Anton

Autobusové spoje kyvadlová doprava
Dni svätého Huberta

Odchody autobusov (sobota)

Banská Štiavnica, križ. - Svätý Anton

6:25 9:00 10:00 11:00 12:22 14:00 15:00 15:25 16:00 17:00 18:34

Svätý Anton - Banská Štiavnica, križ.

9:30 9:45 10:30 12:00 13:21 14:30 15:30 16:30 17:30 17:44 -

Odchody autobusov (nedeľa)

Banská Štiavnica, križ. - Svätý Anton

6:25 9:00 12:22 15:25 18:34

Svätý Anton – Banská Štiavnica, križ.

8:30 9:45 13:21 17:44 -
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Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

Aktuálne filmy v kine Akademik

Štvrtok 1.9. o 19:30 hod.Štvrtok 1.9. o 19:30 hod.
Utorok 6.9. o 19:30 hod.Utorok 6.9. o 19:30 hod.

KAMoš oborKAMoš obor

Rodinný/fantasy, USA, 90 min, MP. Rodinný/fantasy, USA, 90 min, MP. 
Vstupné: 4 €. Vstupné: 4 €. 
Vydajte sa s hlavnou hrdinkou do sve-Vydajte sa s hlavnou hrdinkou do sve-
ta obrov a fantázie. ta obrov a fantázie. 

Piatok 2.9. o 19:30 hod.Piatok 2.9. o 19:30 hod.

JedNoTkA JedNoTkA 

sAMovrAhovsAMovrAhov

Akčný/Fantasy, 120 min, USA, Akčný/Fantasy, 120 min, USA, 
MP:15. Vstupné: 4 €MP:15. Vstupné: 4 €

Sobota 3.9. o 19:30 hod.Sobota 3.9. o 19:30 hod.

STrAšidlÁ

Komédia, ČR, 113 min, MP. Vstup-
né: 4 €. 
Rodinná komédia o strašidelnej rodine 
hejkala Huga, ktorá sa nechce vysťa-
hovať zo svojho domu a je prinútená 
adaptovať sa do bežného života oby-
čajných smrteľníkov, ktorí vedia pekne 
skomplikovať život. Čo sa stane, keď si 
rodina strašidiel musí nájsť prácu, za-

čať platiť nájom a chodiť do školy? čať platiť nájom a chodiť do školy? 

Nedeľa 4.9. o 17:00 hod.Nedeľa 4.9. o 17:00 hod.

PeTe A jeho drAkPeTe A jeho drAk

Rodinný/dobrodružný, 110 min, Rodinný/dobrodružný, 110 min, 
USA, MP. Vstupné: 4 €. USA, MP. Vstupné: 4 €. 
Dlhé roky udivoval starý rezbár, pán Dlhé roky udivoval starý rezbár, pán 
Meacham (Robert Redford), deti zo Meacham (Robert Redford), deti zo 
susedstva rozprávkami o divokom dra-susedstva rozprávkami o divokom dra-
kovi, ktorý žije hlboko v lesoch severo-kovi, ktorý žije hlboko v lesoch severo-
západného pobrežia Spojených štátov. západného pobrežia Spojených štátov. 
Pre jeho dcéru Grace (Bryce Dallas Pre jeho dcéru Grace (Bryce Dallas 
Howard), správkyňu v miestnom ná-Howard), správkyňu v miestnom ná-
rodnom parku, sú jeho príbehy len di-rodnom parku, sú jeho príbehy len di-
vokými historkami... kým nestretne vokými historkami... kým nestretne 
malého Peta (Oakes Fegley). Pete je malého Peta (Oakes Fegley). Pete je 
záhadný, desaťročný chlapec, ktorý záhadný, desaťročný chlapec, ktorý 
nemá ani rodinu, ani domov, a ktorý nemá ani rodinu, ani domov, a ktorý 
tvrdí, že žije v lesoch s obrým zeleným tvrdí, že žije v lesoch s obrým zeleným 
drakom menom Elliot. A podľa Peteo-drakom menom Elliot. A podľa Peteo-
vi popisu sa Elliot v mnohom podobá vi popisu sa Elliot v mnohom podobá 
drakovi z historiek pána Meachama. drakovi z historiek pána Meachama. 
Za pomoci Natalie (Oona Laurence), Za pomoci Natalie (Oona Laurence), 
jedenásťročného dievčatka, ktorého jedenásťročného dievčatka, ktorého 
otec Jack (Wes Bentley) vlastní miest-otec Jack (Wes Bentley) vlastní miest-
ni pílu, sa Grace vydáva zistiť, odkiaľ ni pílu, sa Grace vydáva zistiť, odkiaľ 

sa Pete vzal, kam patrí a že jeho drak sa Pete vzal, kam patrí a že jeho drak 
existuje... existuje... 

Nedeľa 4.9. o 19:0 hod.Nedeľa 4.9. o 19:0 hod.

BUchTY A klobÁsYBUchTY A klobÁsY

Komédia/animovaný, USA, 83 min, Komédia/animovaný, USA, 83 min, 
MP:18. Vstupné: 4 €MP:18. Vstupné: 4 €
Seth Rogan a Evan Goldberg, tvorco-Seth Rogan a Evan Goldberg, tvorco-
via úspešných komédii 50/50, Susedia via úspešných komédii 50/50, Susedia 
na odstrel a To je koniec! prichádza-na odstrel a To je koniec! prichádza-
jú tentokrát s animovaným fi lmom pre jú tentokrát s animovaným fi lmom pre 
dospelých. Diváka pobaví originálny dospelých. Diváka pobaví originálny 
príbeh o klobáske, ktorá sa rozhodne príbeh o klobáske, ktorá sa rozhodne 
odhaliť skutočnú podstatu svojej exis-odhaliť skutočnú podstatu svojej exis-
tencie. tencie. 

Štvrtok 8.9. o 19:30 hod.Štvrtok 8.9. o 19:30 hod.

SUllYSUllY

Dráma/životopisný, 2016, USA, Dráma/životopisný, 2016, USA, 
MP:12. Vstupné: 4 €MP:12. Vstupné: 4 €
Príbeh kapitána Chesleyho Sullenber-Príbeh kapitána Chesleyho Sullenber-
gera, ktorý sa stal hrdinom, keď s lie-gera, ktorý sa stal hrdinom, keď s lie-
tadlom, ktoré sa dostalo do problémov, tadlom, ktoré sa dostalo do problémov, 
pristál na rieke Hudson a zachránil pristál na rieke Hudson a zachránil 
všetkých jeho 155 pasažierov. Réžia: všetkých jeho 155 pasažierov. Réžia: 
Clint Eastwood.Clint Eastwood.

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

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzumáciu v 

hodnote 10,-eur v pizzérii, reštaurácii 

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

Štiavnica si výherca môže vyzdvihnúť 

v redakcii ŠN. Správne znenie krížov-

ky z č.28/2016: „Tajomstvo úspechu je 

mlčať o tom, čo neviete.“ Výhercom sa 

stáva Milan Štencl, Tajovského 7, 

Banská Štiavnica. Srdečne blahože-

láme! Tento týždeň hráme o poukáž-

ku na konzumáciu v hodnote 10,-eur 

v pizzérii, reštaurácii Black M, Nám. 

sv. Trojice 6/2, Banská Štiavnica. Va-

šou úlohou je správne vylúštiť krížov-

ku a zaslať ju spolu s kupónom do re-

dakcie ŠN v termíne do 12.9.2016.

V tajničke sa ukrýva výrok Lisa Wen-

ger: „Je to nezaslúžené šťastie mať priate-

ľov...(dokončenie v tajničke)

A., Koniec tajničky, starší skr.,

B., Arnold, zdanili, glgy, 

C., Výrobca huslí, ruská rieka, aj, ná-

rodná knižnica, patriaci Danovi,

D., Áno, zomieral, čistiaci prostriedok, 

pomstiteľ s maskou, skratka v liste,

E., Ytrium a  liter – značky, pádová 

otázka, mesto na Morave, francúzsky 

maliar 19.st.,

F., Sláčik, rozprávková postava, Da-

nica,

G., Nápoj, nedala pokoj, zodieraj, 

H., Foneticky M, študent, okres, Ľu-

dovít, jeho,

I., Elektricky nabitý atóm bez prí-

zvuku, značka kozmetiky, vysal, 

urob do zásoby,

J., Ozn. áut Švajčiarska, značka trak-

tora, strašil, 3. pád slova sila,

K., 3. časť tajničky,

L., Amerícium, samohlásky v slove 

maky, ovocie, prepáč slangovo, poľ-

nohospodárska plodina.

1., Kyslík, 2. časť tajničky, poza,

2., Mykal, robím hluk,

3., Inam, pán Trenčianskeho hradu, 

kosí, zvratné zámeno,

4., Malý Sotor, piate dni vtýždni,

5., Dusík a kyslík, stred slova vieme, 

obyvateľ arabských zemí, dub anglic-

ky,

6., Adrián, kamarát Boleka, dravé vtá-

ky,

7., Obojživelník, vrchol, opak prílivu,

8., Ingrid, tabak česky, osamotení,

9., Tina s mäkčeňom na prvom pís-

mene, pripravuj varením, obojživel-

ník, ozn. vozidiel Uruguaja a Švédska,

10., Kto zjedol kozliatka, daj do obalu, 

povraz s okom,

11., Číslo inventára, budova, meno 

Mikušeka, český st. herec,

12., Člen starého národa, syn kráľa 

Telamona, osobné zámeno,

13., Sonograf, ponad, pracujem plu-

hom,

14., Okope, nedávaj si dole strnisko z 

tváre,

15., Osobné zámeno, Začiatok taj-

ničky, podmienková spojka.

Pomôcky: Alarod, Ajas, Lír, Pik, Mo-

net, Zoro

Pozn. aut.: Interpunkčné znamienka 

sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Kupón č. 30
Krížovka
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BBSK – Pohronské osvetové stre-

disko Žiar nad Hronom – Pracovis-

ko Banská Štiavnica, Mesto Banská 

Štiavnica, Múzeum vo Svätom An-

tone vyhlasujú 19. ročník fotogra-

fi ckej súťaže Najkrajšia dovolen-

ková fotografi a

Kategórie súťaže:

1. Pamiatky UNESCO vo fotografi i. 

Cenu venuje Mesto Banská Štiavni-

ca (www.banskastiavnica.sk)

2. Príroda a krajina. Cenu venuje 

Ladislav Doletina – Prospect Ban-

ská Štiavnica (www.prospect.sk). 

Cenu za najkrajšiu fotografi u zo 

slovenských hôr venuje Ing. Vladi-

mír Bárta - AB ART press, vydava-

teľstvo kníh o Slovensku (www.kni-

hyoslovensku.sk)

3. Múzeá – oživená minulosť/ foto-

grafi e z kultúrnych podujatí v mú-

zeách/. Cenu venuje Múzeum vo 

Svätom Antone (www.msa.sk)

4. Dovolenka dýcha človečinou – 

reportážne zábery a momentky z 

dovolenky. Cenu venuje Jantáro-

vá cesta, cestovná agentúra, Ban-

ská Štiavnica (www.bstiavnica.sk). 

Osobitnú cenu za stvárnenie ľudí 

pracujúcich v cestovnom ruchu ve-

nuje Obec Svätý Anton. (www.sva-

tyanton.sk)

5. Môj najkrajší prázdninový zá-

žitok - pre deti a mládež do 16 ro-

kov. Fotografi e na témy: a) Zvieratká, 

b) Ľudia. Cenu venuje Hotel Grand 

Matej B. Štiavnica – rodina Kaniko-

vá (www.grandmatej.sk) 

6. Čiernobiela fotografi a. Cenu ve-

nuje fi rma Diela a dielka sloven-

ských výtvarníkov – rodina La-

dzianska (www.dieladielka.sk)

7. Šport – fotografi e športových ak-

tivít  počas celého roka. Cenu venu-

je Klub fotopublicistov Slovenského 

syndikátu novinárov (www.najkraj-

sieknihy.sk)

V každej kategórii bude udelená 

hlavná cena, prípadne podľa od-

porúčania poroty ďalšie ceny ale-

bo čestné uznania a cena Nádeje. 

Cenu Nádeje vo všetkých kategóri-

ách venuje Mesto Banská Štiavnica 

autorom, ktorí sa súťaže pravidelne 

zúčastňujú a prispeli k jej rozvoju. 

Primátorka Mesta Banská Štiavnica 

udelí ceny za najlepšie fotografi e  z 

banskoštiavnického regiónu v rám-

ci všetkých kategórií.

Podmienky súťaže:

Súťaž je vyhlásená pre fotografov 

bez obmedzenia veku (s výnimkou 

5. kategórie, ktorá je určená pre deti 

a mládež do 16 rokov) v čiernobielej 

a farebnej fotografi i. Súťažiaci môže 

poslať do každej kategórie najviac 5 

fotografi í. Rozmery fotografi í: mi-

nimálne 18x24 cm (na fotopapie-

ri), zároveň prosíme zaslať elektro-

nickú formu súťažných fotografi í v 

minimálnom rozmere 700px dlhšia 

strana na mailovú adresu: marian-

garai@gmail.com. Na zadnú stranu 

každej fotografi e treba uviesť: Ka-

tegóriu, názov fotografi e a miesto 

fotografovania, meno, priezvisko a 

adresu autora (príp. aj č. telefónu al. 

mail), v 5. kategórii aj vek autora

Uzávierka súťaže : 20. október 

2016

Vyhodnotenie súťaže a verni-

sáž zo súťažných prác: november 

2016

Zaslaním fotografi í dáva súťažia-

ci súhlas k zverejneniu svojich prác 

na výstavách, na internetovej strán-

ke súťaže, prípadne v iných materi-

áloch súvisiacich so súťažou. Porota 

si vyhradzuje právo neudeliť niekto-

rú z cien. Ak sa ocenení autori ne-

zúčastnia vyhodnotenia, diplom a 

cenu si budú môcť prevziať v priebe-

hu roka 2017 na Pohronskom osve-

tovom stredisku v Banskej Štiavnici 

(adresa a č.t. viď nižšie). Usporiada-

telia vracajú späť (poštou) len vy-

žiadané fotografi e. Organizátori 

by uvítali, keby niektoré fotografi e 

mohli byť zaradené do archívu Po-

hronského osvetového strediska, 

Múzea vo Svätom Antone a Mesta 

Banská Štiavnica. Fotografi e treba 

poslať al. osobne doručiť (v pevnom 

obale zabezpečenom proti poškode-

niu) na adresu: Pohronské osveto-

vé stredisko, Nám. sv. Trojice 7, 

969 01 Banská Štiavnica

Mediálni partneri podujatia:

Marian Garai – mgphoto.sk (www.

facebook.com/zivotbs), Štiavnické 

noviny

Sponzori:

Nadežda Babiaková, primátorka 

Mesta Banská Štiavnica. Marian 

Garai, fotograf, člen poroty. Karol 

Kozák, s.r.o. /Ďalší sponzori sú uve-

dení za jednotlivými kategóriami - 

Cenu venuje.../

Bližšie informácie: Pohronské 

osvetové stredisko,  Nám. sv. Troji-

ce 7, 969 01 Banská Štiavnica, mo-

bil: 0915 819 989,  www.facebook.

com/ndf.sk, e-mail: petrova@osve-

taziar.sk a na webstránke súťaže 

www.ndf.pagestory.sk

Fotografi cká súťažPodsitnianske 
dni hojnosti

obec Baďan - 10. septembra 2016. 

Hostina na „Husacom pľaci“

Program:

11.00 - 12.00 hod.: Príprava na prá-

ce (zapriahanie koní, príprava na 

orbu, kúpanie a pasenie husí, prípra-

va sudov a rôzne iné...)

12.00 - 13.00 hod. 

FS Priechoďan z Priechodu 

13.00 - 14.00 hod. 

FS Javory A Liesky z Badína

14.00 - 15.00 hod.: Jesenné prá-

ce, príprava hostiny (výroba vína 

z Perja - mletie, prešovanie hrozna; 

príprava husí - štopanie, čistenie; vy-

orávanie a vyberanie krumplí; vare-

nie slivkovýho lekváru; mletie obilia; 

strúhanie kapusty do suda..)

15.00 - 16.00 hod.: FS Carpona 

z Krupiny „Hontianske piesne a tance“ 

16.00 - 17.00 hod.: FS Zobor z Nitry 

- „Gdo sce vino slopat“

17.00 hod.: FSk Baďančanka a  jej 

hostia

Sprievodné akcie: 

od 12.00 hod.: Hostina na „Husa-

com pľaci“ (husacina, husacia pečen-

ka, lokše s  masťou, lokše s  kapus-

tou, podymníky, krumple s  krvou, 

rudaška, domáci chlieb s  husacou 

masťou a  cibuľou...), remeselníci, 

atrakcie pre deti, miestne špeciality 

(guláš z diviny, pečené klobásy, pe-

čené prasa...), špeciality našich gaz-

diniek (koláče, zákusky, pagáče...), 

babka bylinkárka a iné. Vstupné: 1,- 

€ / osoba. Na všetkých sa teší 

obec Baďan

Dňa 25.8.2016 – vo štvrtok 

popoludní sa v priestoroch 

a okolí Komunitného centra 

na Šobove zorganizovalo 

stretnutie s hasičmi, ktorí 

na základe záujmu miestnej 

komunity prišli predstaviť 

svoju prácu.

Hasiči z dobrovoľného hasičského 

zboru Mesta Banská Štiavnica - Šte-

fultov prítomným predniesli svoju 

činnosť, predviedli ukážky rozvinu-

tia útočného vedenia (hadíc) a hasič-

ských čerpadiel, ako aj rôzne techniky 

ich práce. Akcie sa zúčastnilo veľa detí 

aj dospelých, ktorým sa práca hasičov 

páčila, zaujímali sa o všetky informá-

cie a deti mali možnosť previesť sa na 

hasičskom aute. Za ukážky a príjemne 

strávené popoludnie v mene všetkých 

prítomných ďakujeme hasičom z dob-

rovoľného hasičského zboru Mesta 

Banská Štiavnica - Štefultov. 

Eva Gregáňová

Ukážky hasičov na Šobove

Hasiči DHZ Banská Štiavnica-Štefultov na Šobove  foto Iveta Kováčová

1.september
– Deň Ústavy Slovenskej republiky, 

slávime ju 24. rok. Koniec letných 

prázdnin, začiatok školského roka 

a posledný voľný deň. Prvý septem-

brový je pamätným dňom Ústavy 

SR. Ústavu tvorí súhrn základných 

právnych noriem o spoločenskom 

zriadení, politickej organizácii a po-

stavení občanov, ktorý zaväzuje 

všetky orgány a občanov štátu. Skla-

dá sa z preambuly a deviatich hláv. 

SNR ju prijala pred 24 rokmi, kon-

krétne 1.septembra 1992 na piatej 

schôdzi. Ústavu Slovenskej repub-

liky slávnostne podpísali 3.septem-

bra 1992 na Bratislavskom hrade 

vtedajší predseda SNR Ivan Gašpa-

rovič a predseda vlády Vladimír Me-

čiar. Pripomeňme si tento deň ako 

jeden z významných dní znovu zro-

deného štátu - Slovenská republika.

Filip Golian
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Záujmová 
krúžková činnosť 
Centra voľného času v šk. r. 

2016/2017

Športové ZK:

Aerobik – I. a II. stupeň + študen-

ti SŠ, zápis 12.9.2016 /pondelok/ 

od 14,30 do 16,00 hod. v CVČ 

Atletika – 1.- 6. roč. ZŠ

Bedmintonové ZK – I. a II. stupeň 

ZŠ + študenti SŠ

Plávanie /Plavecký klub/ – I. a II. 

stupeň ZŠ + študenti SŠ – zápis 

08.09.2016 /štvrtok/ na plavár-

ni od 14,30 do 16,00 hod. a 12.9. 

2016 /pondelok/ od 14,30 do 

16.00 hod. v CVČ

Futbal /FK Sitno/ – od 5 do 12 ro-

kov, zápis na štadióne TJ Sitno 

každý utorok, stredu a piatok od 

14,30 hod. do 17.00 hod.

Florbalové ZK – I. a II. stupeň ZŠ + 

študenti SŠ

Jazdecká škola – Ranč Nádej vo Sv. 

Antone – zápis 13.9.2016 /uto-

rok/ na Ranči Nádej vo Sv. Antone

Turistické ZK – I. a II. stupeň ZŠ

Športový ZK – II. stupeň ZŠ

Strelecký ZK – II. stupeň ZŠ

Športovo-pohybový – I. stupeň ZŠ

Šach – I. a II. stupeň ZŠ + študen-

ti SŠ

Prírodovedné ZK:

Matematické ZK – II. stupeň ZŠ

Jazykovedné, spoločenské a 

umelecké ZK :

Anglický jazyk – MŠ

Angličtina nás spája – 7. roč. ZŠ

Aplaus – prípravka + tanečný sú-

bor – zápis 12.09.2016 /ponde-

lok/ o 14,30 – 16,00 hod. v CVČ

MiniKlub CVČ – I. stup. ZŠ /zába-

va, hry, „z každého rožku trošku“.../ 

Mladý dizajnér – 7.- 9. roč. ZŠ

Slovenčina hrou – 9. roč. ZŠ

Talentárium – 1.- 4. roč. ZŠ - zák-

lady tanca, spevu, dramatizácie, 

malé formy javiska + zoznamo-

vanie sa s ľudovou piesňou a tan-

com...

Permoník – Hudobno-dramatický 

ZK pre MŠ

Veselé maľovanie – I. stupeň ZŠ

Výtvarné ZK – MŠ, I. a II. stupeň 

ZŠ 

Technické ZK:

Lego – 5.-9. roč. ZŠ

Počítačové ZK – I. stupeň ZŠ

Na uvedené ZK sa môžete prihlá-

siť v CVČ, do 14.9.2016, na Ul. 

L. Svobodu 40, B. Štiavnica + na 

ZŠ, č. tel.: 0907 598 567, 045 691 

1626, e-mail: cvcbanskastiavni-

ca@centrum.sk.

J.Machilová

II.liga MŽ U13 skup. JUH

FK Sitno Banská Štiavnica - MFK 

Žarnovica 4:0

Góly: 13', 15' Martin Parilla, 54', 

56' Denis Glézl

Prvý zápas so silným súperom 

spoza Hrona vyšiel nad očakáva-

nia hlavne vo fázach, kde prih-

rávkami nepustili súpera k lopte, 

čo nám ušetrilo sily do 2.polča-

su. Jedinou vážnejšou prekážkou 

bol brankár súpera, ktorý ale mu-

sel kapitulovať. Za všetko hovorí 

štatistika: strely na bránu Banská 

Štiavnica 21, držanie lopty 80%, 

Žarnovica 3 a 20%.

II.liga SŽ U15 skup. JUH

FK Sitno Banská Štiavnica - MFK 

Žarnovica 0:8

Naši starší žiaci v neúplnej zostave 

boli ľahkou korisťou súpera.

Richard Neubauer

Futbal mladších a starších žiakov

V. liga dospelí skupina "C"

4. kolo sa hralo 28.8.2016

TJ Lovča - Sitno Banská Štiavnica 

3:1 (2:1)

Góly: 15.Hanzlík P.

ŽK: Pažout, Číž, Adamov, Javorský

Počet divákov: 180

Zostava: Pažout – Číž, Hanzlík P., 

Hanzlíik A., Šima, Beňadik (85.Ne-

doroščík), Barák N., Kmeť, Adamov 

(55.Javorský), Kminiak, Barák Ľ. 

(33.Necpal)

V 2. zápase vonku nastúpilo naše 

mužstvo na ihrisku v Lovči. Zápas 

nášmu mužstvu nevyšiel a domá-

cim podľahli. Úvod zápasu bol vy-

rovnaný. Do vedenia sme sa do stali 

v 15.min. gólom Hanzlíka, ktoré-

ho našla lopta po zahratí rohové-

ho kopu Barákom Ľ. Z vedenia sme 

sa tešili iba niekoľko minút, lebo v 

17.min domáci vyrovnali prízem-

nou strelou z 15.m. Domáci nám 

hrozili hlavne z rohových kopov. Po 

jednom z nich v 23.min. vyhlavič-

koval loptu z bránkovej čiary Číž. V 

37.min. nás zachránila po strele do-

máceho hráča tyč. Na druhej strane 

domáceho brankára ohrozil strelou 

z 20 m Kminiak. Po sérií rohových 

kopov v závere polčasu sa domácim 

predsa podarilo streliť nám gól a do 

kabín odchádzali jednogólovým ve-

dením.

Hneď v úvode 2.polčasu sa vyzna-

menal Pažout, ktorý vytisol gólovú 

strelu domáceho hráča. I v ďalšom 

priebehu mali viac šancí domáci, ale 

na naše šťastie ich nepremenili. Dô-

ležitý moment prišiel v 69. min. zá-

pasu, keď prudkú strelu Číža z 25m 

domáci brankár vyrazil len pre Kmi-

niaka, ktorý zo 7m prestrelil domá-

cu bránu. V 90.min. po faule Číža 

v pokutovom území na domáceho 

hráča nariadil rozhodca pokutový 

kop, ktorý Pažout chytil. Následne 

po rozohraní lopty a nedorozume-

ní v obrane domáci striedajúci hráč 

strelou do prázdnej brány stanovil 

konečný stav zápasu.

VII. liga - II. trieda OBFZ ZH

4. kolo hralo sa 27.8.2016

Sitno Banská Štiavnica "B" - TJ 

Družstevník Janová Lehota 2:2 

(1:2)

Góly : 14., 49.min. Meňuš M.

ČK: Binder Š.

ŽK: Meňuš M., Binder O.

Počet divákov: 20

Zostava: Kraják – Greguš (46.Bin-

der Š.), Adamov, Dolinský, Javor-

ský, Nedoroščík (46.Binder O.), 

Macko (46.Beták), Šemoda, Kuma, 

Meňuš M. (71.Mudrák), Meňuš L.

Nášmu mužstvu nevyšiel vstup do 

zápasu a už v 10.min. prehrával roz-

dielom dvoch gólov. Zvýšenou bo-

jovnosťou v ďalšom priebehu sa 

nám podarilo aspoň vyrovnať a zís-

kať prvý bod v súťaži.

II.liga starších žiakov

4. kolo hralo sa 29.8.2016

Sitno Banská Štiavnica - MFK Žar-

novica

II.liga mladších žiakov

4. kolo hralo sa 29.8.2016

Sitno Banská Štiavnica - MFK Žar-

novica

Kto? Kedy? a S kým?

V.liga

5. kolo hrá sa 3.9.2016 o 15.30 hod.

Sitno Banská Štiavnica - MFK Stro-

jár Krupina

VII. liga - II. trieda OBFZ ZH

5.kolo hrá sa 1.9.2016 o 15.30 hod.

FK Filjo Ladomerská Vieska "B" - 

Sitno Banská Štiavnica "B"

II.liga starších a mladších žiakov

1. kolo hrá sa 1.9.2016 o 10.00 hod 

a 12.00 hod.

FK Iskra Hnúšťa - Sitno Banská 

Štiavnica

5. kolo hrá sa 3.9. 2016 o 10.00 hod. 

a 12.00 hod.

TJ Baník Kalinovo - Sitno Banská 

Štiavnica

Ivan Javorský

V Lovči sme utrpeli prvú prehru
1. Banská Štiavnica 4 3 0 1 8:4 9

2. Lovča 4 3 0 1 9:8 9

3. Partizán Čierny Balog 4 2 2 0 6:3 8

4. Dobrá Niva 4 2 1 1 11:6 7

5. Selce 4 1 3 0 10:9 6

6. Krupina 4 1 2 1 8:3 5

7. Lieskovec 4 1 2 1 6:6 5

8. Hontianske Nemce 3 1 1 1 7:6 4

9. Štiavnické Bane 4 1 1 2 5:5 4

10. Jakub 4 1 1 2 9:10 4

11. Sásová 4 1 1 2 5:6 4

12. Hliník nad Hronom 3 0 3 0 2:2 3

13. Priechod 4 0 2 2 4:10 2

14. Hrochoť 4 0 1 3 4:16 1
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sn@banskastiavnica.skINZERCIA

služby

inzercia

 Dám do prenájmu 2-izbový byt 

na ul. Križovatka v Banskej Štiav-

nici, cena 240,- Eur vrátane energií, 

tel. kontakt: 0910 920 946

  Prenajmem 2-izbový byt na Drie-

ňovej od októbra, tel.č.: 0904 255 

972

  Vymením byt na Križovatke za 

byt pod Kalváriou, tel. kontakt: 

0911 826 192

  Staviam kamenné múry, klenby, 

podlahy a iné podľa požiadaviek, 

cena za m² od 35,-Eur. Kontakt: 

0904 845 562

  Klampiarske práce od 6€/m2, 

podľa druhu krytiny. Telefónne čís-

lo: 0903 821 370

  Kameň a štrky pre cesty a zakla-

danie stavieb. Kameňolom Šobov 

Banská Štiavnica, tel.č.: 0911 343 

051

reality

prácapppppppppppp

 Hľadáme celoročne brigádnika 

do novinového stánku a rýchlo ob-

čerstvenia, bližšie info: 0905 418 

616

 Hľadáme hlavných a pomocných 

kuchárov. V prípade záujmu volajte 

na tel.č.: 0905 360 307

U nás máte pizze už od 2,50 € 
a denné menu od a denné menu od 2,80 €.2,80 €. 
Rozvoz v Banskej Štiavnici Rozvoz v Banskej Štiavnici 
zdarma. Objednávky tel.č.: zdarma. Objednávky tel.č.: 

045/6920202045/6920202 alebo  alebo 
online www.blackm.sk.online www.blackm.sk.

á ž
Drieňová - centrum

Centrum - Povrazník
Povrazník - Drieňová

Jedna cena za 1,50 Eur
Tel.č.: 0902 852 999

(platí len na tel. obj. v prac. dni 
od 7 - 18:00 hod.)

TAXI

Novootvorené PAPIERNÍCTVO a školské potreby

Otvárame dňa 22.8.2016

Dolná 2 (OPP – bývalá obuv)

Srdečne Vás pozývame na nákup!

Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia
MUDr. Martina Brosková

Energetikov 1, B. Štiavnica, Ordinačné hodiny
sídlisko Drieňová    Ut: 8:00 – 16:00
Objednávky na tel. čísle:    Str: 7:00 – 16:00
045/290 12 65    Štv: 7:00 – 15:30
Obed: 12:00 – 12:30    Pia: 7:00 – 13:30


