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INZERCIA

V stredu 28. augusta prijala 

na radnici primátorka 

nášho mesta Mgr. Nadežda 

Babiaková Johna von 

Kaufmanna, chargé d’affaires 

Kancelárie veľvyslanectva 

Kanady v Bratislave. 

Veľvyslanec sa zaujímal o  naše 

mesto, tradície a kultúru. Primátorka 

mesta na záver stretnutia odovzdala 

prezent a zároveň pozvala kanadské-

ho veľvyslanca v SR na mestské osla-

vy Salamandrové dni 2019. Chargé 

d’aff aires John von Kaufmann sa za-

písal do pamätnej knihy mesta Ban-

ská Štiavnica, poďakoval sa za milé 

stretnutie a pozvanie. Žiaľ, ako uvie-

dol, bude v  tom čase odcestovaný 

a nebude sa môcť zúčastniť, ale rád 

sa sem ešte niekedy opäť vráti.

Michal Kríž

Priame autobusové spojenie 

medzi Banskou Štiavnicou 

a Bratislavou bude obnovené 

od 1. októbra tohto roku. 

Od 1. septembra spoj prestal 

premávať. Zrušenie linky avi-

zoval prepravca už na jar tohto 

roku. Okamžite po ohlásení bu-

dúceho zastavenia tohto spoja 

zo strany SAD Zvolen, a.s., súk-

romného prepravcu, ktorý spo-

jenie zabezpečuje, Banská Štiav-

nica na úrovni primátorky mesta 

a  jej tímu okamžite vstúpila do 

rokovania s  Ministerstvom do-

pravy a  výstavby SR a  následne 

s  Ministerstvom hospodárstva 

SR a VÚC BBSK, priamo na tejto 

takpovediac najvyššej úrovni, sa 

rozhodla problém riešiť a preko-

nať, aby spojenie Banská Štiav-

nica napriek strate prepravcu ne-

stratila.

Návšteva kanadského veľvyslanca

Autobus do Bratislavy začne opäť 
premávať od 1. októbra

John von Kaufmann s primátorkou  foto Michal Kríž

�3.str.

United Nations

Cultural Organization

Banská Štiavnica 
a technické pamiatky okolia
Svetové tvo od roku 1993

Oznam
Výbor Miestnej organizácie SRZ 

v  Banskej Štiavnici oznamuje svo-

jim členom, že dňa 21. septembra 

2019 o  8:00 hodine sa uskutoční 

v kine Akademik v Banskej Štiavni-

ci mimoriadna členská schôdza s na-

sledovným programom: 1. Otvore-

nie schôdze, 2. Voľba predsedníctva 

a  komisií (mandátová a  návrhová, 

volebná) a  overovateľov zápisnice, 

3. Informácia o  konaní mimoriad-

neho snemu SRZ, 4. Správa man-

dátovej komisie o účasti na schôdzi, 

5. Voľba delegátov a náhradníka na 

mimoriadny snem SRZ, 6. Disku-

sia, 7. Uznesenia z členskej schôdze 

– schválenie, 8. Záver – ukončenie 

schôdze

Ján Mravík, podpredseda MO SRZ

Pozvánka
Územný spolok SČK v  Banskej 

Štiavnici Vás pozýva na odber krvi, 

ktorý sa uskutoční dňa 12.9.2019

od  7.00 hod. do 10.00 hod. v  ne-

mocnici na 3. poschodí v  Banskej 

Štiavnici. Spravte všetko pre to, aby 

ste krv prišli darovať, a tak pomohli 

tým, čo sú na vašu tekutinu odká-

zaní. Prineste si občiansky preukaz 

a poistenecký preukaz, je to potreb-

né pri registrácii darcu krvi. Dobre 

sa zavodnite, nejedzte nič mastné, 

nepite alkohol, nefajčite 12 hodín 

pred odberom krvi. Ak tak spravíte, 

vopred Vám ďakujeme. 

Organizátori odberu
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2.9.

DIÁR
z programu

primátorky

 Účasť na otvorení škol. r. 2019/20 

v ZŠ J. Horáka.

 Pracovné rokovanie k  zabezpeče-

niu DEKD 2019.

 Príprava Salamandrových dní 

2019.

3.9.

 Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

 Rokovanie k  parkovaniu v  meste 

B. Štiavnica.

 Pokračovanie riešenia autobuso-

vých spojov B. Štiavnica – Nitra – 

Bratislava.

4.9.

 Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

 Prijatie návštevy z  partnerského 

mesta Hünenberg.

5.9.

 Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

 Účasť na odovzdávaní výročných 

cien Revue Pamiatky a múzeá.

 Účasť na slávnostnom otvorení 

DEKD 2019.

 Pracovné rokovanie s členmi Zdru-

ženia baníckych spolkov a cechov 

Slovenska s  ministerkou kultú-

ry SR k možnostiam rekonštruk-

cie a  následnej prezentácie ban-

sko-technických diel, vydávaniu 

publikácií o histórii baníctva a hut-

níctva, inventarizácii a  popise 

kultúrnych a  industriálnych pa-

miatok spojených s  banskou čin-

nosťou, spolupráce pri realizácii 

fi lmových dokumentov a  k  záuj-

mu v roku 2022 organizovať Eu-

rópske banícke a hutnícke dni.

 Účasť na otvorení baníckych sláv-

ností tradičným podujatím – Sláv-

nostný šachtág.

6.9.

 Salamandrové dni 2019.

 Účasť na Valnom zhromaždení 

Slovenskej banskej komory so síd-

lom v B. Štiavnici.

 Slávnostné zasadnutie MsZ v  B. 

Štiavnici.

 Účasť na celoslovenských oslavách 

Dňa baníkov, geológov, hutníkov 

a naftárov.

 Salamandrový sprievod.

7.9.

 Prijatie zástupcov Združenia ba-

níckych spolkov a cechov Sloven-

ska vrátane zahraničných delegá-

cií.

Viera Lauková

Primátorka mesta 

Mgr. Nadežda Babiaková 

zvolala na 26.8.2019 rokovanie 

MsZ.

MsZ schválilo:

– program rokovania zasadnutia MsZ 

v B. Štiavnici dňa 26.8.2019, s nasle-

dovnými zmenami:

– s vypustením bodov: Správa o plne-

ní povinností verejných funkcionárov,

Návrh Dodatku č.2 k VZN Mesta Ban-

ská Štiavnica č.7/2016 o  sociálnych 

službách

– s  doplnením do bodu Rôzne: Do-

plnenie uznesenia č.73/2019, kúpa 

chodníka na Povoľníckej ul. a chodní-

ka na Ul. Ľ. Štúra

– rokovací poriadok MsZ Mesta Ban-

ská Štiavnica

 – Dodatok č.1 k rokovaciemu poriad-

ku komisií MsZ Mesta Banská Štiav-

nica, ktorý bol schválený MsZ v  B. 

Štiavnici dňa 4.2.2015 uznesením 

č.3/2015

– povolené prekročenie výdavkov na 

zvýšenie dotácií na školské jedálne vo 

výške 10 540€, pričom tieto výdavky 

budú hradené z dosiahnutých vyšších 

príjmov na položke výnos dane z príj-

mov fyzických osôb

– program odpadového hospodárstva 

Mesta Banská Štiavnica na roky 2016 

– 2020

– plnenie rozpočtu Mesta Banská 

Štiavnica a ním zriadených rozpočto-

vých organizácií k 30.6.2019

– rozbor hospodárenia TS, m.p., za I. 

polrok 2019

– výročnú správu ku  konsolidovanej 

účtovnej závierke za rok 2018

– návrh na rozpočtové opatrenia

– návrh na schválenie úveru – verejné 

osvetlenie

– doplnenie uznesenia č.73/2019, 

kúpa chodníka na Poľovníckej ul. 

a chodníka na Ul. Ľ. Štúra

MsZ zvolilo:

– návrhovú komisiu v  zložení 

Mgr. Peter Ernek, predseda komisie, 

Mgr. Martin Macharik, člen komisie, 

Štefan Mičura, člen komisie

– Mgr. Mikuláša Pála, poslanca MsZ 

za predsedu komisie školstva, práce 

s deťmi a mládežou

– JUDr. Gejzu Volfa za člena dozornej 

rady Bytová správa, s.r.o..

– Mgr. Milana Kabinu za člena komi-

sie na ochranu verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcioná-

rov

MsZ vymenovalo:

– Ing. Mateja Michalského, poslanca 

MsZ za člena redakčnej rady VIO TV

MsZ zrušilo:

– rokovací poriadok MsZ Mesta Ban-

ská Štiavnica, schválený uznesením 

č.3/2015 zo dňa 4.2.2015

MsZ odvolalo:

– Mgr. Karola Palášthyho, bývalého 

poslanca MsZ z členstva v redakčnej 

rade VIO TV

MsZ poverilo:

– vykonávaním obradov uzavretia 

manželstva a  používaním štátneho 

znaku pri obradoch uzavretia man-

želstva poslancov MsZ: Ľubomíra Ba-

ráka, Mgr. Petra Erneka, JUDr. Duša-

na Lukačku

MsZ delegovalo:

– poslanca MsZ, JUDr. Gejzu Volfa 

– ako zástupcu zriaďovateľa do rady 

školy pri Materskej škole Bratská 9, B. 

Štiavnica

MsZ sa uznieslo:

– na Dodatku č.2 k VZN Mesta Ban-

ská Štiavnica č.2/2009 – Štatút Mesta 

Banská Štiavnica

– na Dodatku č.2 k VZN Mesta Ban-

ská Štiavnica č.1/2019 o  fi nancova-

ní základných umeleckých škôl, ma-

terských škôl a  školských zariadení 

zriadených na území mesta Banská 

Štiavnica v  zriaďovateľskej pôsob-

nosti Mesta Banská Štiavnica, štátom 

uznanej cirkvi alebo náboženskej spo-

ločnosti a inej právnickej osoby alebo 

fyzickej osoby

– VZN Mesta Banská Štiavnica 

č.3/2019 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými od-

padmi na území mesta Banská Štiav-

nica

MsZ udelilo:

– verejné ocenenie osôb podľa VZN 

Mesta Banská Štiavnica č.2/2009 Šta-

tút Mesta Banská Štiavnica

MsZ vzalo na vedomie:

– kontrolu plnenia uznesení zo zasad-

nutia MsZ, konaného dňa 24.7.2019

– vzdanie sa Mgr. Jána Kružlica funk-

cie predsedu komisie školstva, práce 

s deťmi a mládežou, člena rady školy 

pri MŠ Bratská 9 a v dozornej rade By-

tová správa, s.r.o.

– Správu o kontrolnej činnosti hlavné-

ho kontrolóra Mesta Banská Štiavnica 

za 1. polrok 2019

– informatívnu správu o konaní Val-

ného zhromaždenia spoločnosti Byto-

vá správa, s.r.o.

– zahraničnú služobnú cestu pri-

mátorky mesta Banská Štiavnica 

Mgr. Nadeždy Babiakovej do Šopro-

ne, kde sa dňa 19.8.2019 zúčastnila 

na oslavách 30.výročia Paneurópske-

ho pikniku

– informatívnu správu o stave súdne-

ho konania

– informatívnu správu o príprave Sa-

lamandrových dní 2019

MsZ neschválilo:

j) Zámer na prevod časti pozem-

kov parc.č.E KN 1793/1, 1794/2 

a  6818/3 v  k.ú. Banská Štiavnica, 

ako prípad hodný osobitného zrete-

ľa zámenou s Billa Reality Slovensko, 

spol. s r.o.

Majetkové veci:

a) Zámena pozemkov ako prípad 

hodný osobitného zreteľa (O. Adam-

cová)

b) Prevod pozemku parc.č.CKN 

5335/20 v k ú. Banská Štiavnica (P. 

Buzák)

c) Priamy prevod pozemku parc. 

č.CKN 4955/5, schválenie výsledkov 

ponukového konania

d) Prevod časti pozemku parc.č.CKN 

5571/1 v  k.ú. Banská Štiavnica 

(Ing.D.Škreňo)

e) Prevod časti pozemku parc.č.E 

KN 1-5058/5 v k.ú. Štiavnické Bane 

(D.Turánek)

f) Prevod časti pozemku parc.č.C 

KN 2825 v  k.ú. Banská Štiavnica, 

ako prípad hodný osobitného zreteľa 

(kupujúci V.Poprac s manž.)

g) Prevod pozemku parc.č.C KN 

3904 v k. ú Banská Štiavnica, (kupu-

júca A. Slaná)

h) Zámer na prevod pozemku parc. 

č.7472 a 7473 v k.ú. Banská Štiavni-

ca ako prípad hodný osobitného zre-

teľa (kupujúci Ing. J. Čamaj)

i) Zámer na zámenu majetku ako 

prípad hodný osobitného zreteľa (J. 

Krátky)

k) Zámer na prenájom časti pozem-

ku parc.č.5528/11 v  k. ú. Banská 

Štiavnica ako prípad hodný osobit-

ného zreteľa (nájomca J. Tereňová)

– Zámer na prevod časti pozemku 

parc.č.E KN 4340/4 v  k. ú. Banská 

Hodruša ako prípad hodný osobitné-

ho zreteľa (kupujúci Ing. P. Čider)

– Zámer na prevod pozemku parc. č. 

C KN 6471/1 v k. ú. Banská Štiavnica 

ako prípad hodný osobitného zreteľa 

(kupujúci Tidly Slovakia, a.s.)

– Zámer na prevod pozemku ako prí-

pad hodný osobitného zreteľa parc. č. 

C KN 1541/2, v k. ú. Banská Štiavni-

ca (kupujúci M. Stanková)

– Zámer na prevod bytu na Námestí 

sv. Trojice č.7

Po interpeláciách a dopytoch primá-

torka mesta rokovanie MsZ ukončila.

Kompletné znenia schvále-

ných uznesení sú zverejnené na 

www.banskastiavnica.sk.

Spracoval: Michal Kríž

Z mestského zastupiteľstva
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Ministerstvo dopra-

vy a  výstavby SR presne usmerni-

lo, podľa ktorého nariadenia ES je 

možné túto dopravnú službu eko-

nomicky riešiť vo verejnom záuj-

me zo strany BBSK. Spoločnými si-

lami BBSK, Mesta Banská Štiavnica 

a  akciovej spoločnosti sa podarilo 

nájsť riešenie a došlo k dohode, že 

bude jazdiť denne jeden párový spoj 

s prestojmi v Nitre, v piatok a v ne-

deľu budú jazdiť dva spoje. Dohodlo 

sa aj technické a  fi nančné zabez-

pečenie. V súčasnosti SAD Zvolen, 

a.s., pripravilo nový cestovný poria-

dok a vybavujú doklady pre vydanie 

licencie. 

Michal Kríž

�1.str.

OOCR Región Banská Štiavnica 

vyhlasuje výberové konanie 

na obsadenie pracovnej 

pozície: Výkonný riaditeľ 

Oblastnej organizácie cestov-

ného ruchu Región Banská 

Štiavnica

Miesto výkonu práce:

Kancelária OOCR Región Banská 

Štiavnica, ul. Kammerhofská 1, 

Banská Štiavnica

Druh pracovného pomeru:

Hlavný pracovný pomer so skúšob-

nou dobou 3 mesiace

Predpokladaný termín nástupu:

Január 2020

Kvalifi kačné predpoklady:

- VŠ II. st., prax v oblasti cestovné-

ho ruchu, marketingu, manažmen-

tu cestovného ruchu min. 3 roky

- VŠ I. st., prax v oblasti cestovné-

ho ruchu, marketingu, manažmen-

tu cestovného ruchu min. 5 rokov

- SŠ vzdelanie s  maturitou, prax 

v oblasti cestovného ruchu, marke-

tingu, manažmentu cestovného ru-

chu min. 10 rokov

- prax v riadiacej pozícii výhodou

- prax v príprave projektových žia-

dostí a implementácie projektov vý-

hodou

Znalosti:

- aktívna znalosť ANJ slovom i pís-

mom, ďalší jazyk výhodou

- znalosť PC na užívateľskej úrovni: 

MS Offi  ce: Word, Excel, Power Po-

int, Outlook, Internet

- vodičský preukaz skup. B (predpo-

klad potreby používania súkromné-

ho vozidla v rámci výkonu práce za 

vopred dohodnutých podmienok)

- znalosť regiónu

- základná znalosť legislatívnych 

predpisov v oblasti cestovného ru-

chu, územnej samosprávy, verejné-

ho obstarávania a účtovníctva

Osobnostné predpoklady a zruč-

nosti:

- manažérske, organizačné a komu-

nikačné zručnosti

- samostatnosť, zodpovednosť, spo-

ľahlivosť, fl exibilita, kreatívnosť, 

komunikatívnosť

- bezúhonnosť, schopnosť tvorivej 

samostatnej, ale aj tímovej práce

- schopnosť pracovať pod tlakom 

a zvládanie stresu

- vytrvalosť a orientácia na výsledky

Zoznam požadovaných dokla-

dov:

- štrukturovaný životopis s prehľa-

dom doterajšej praxe vlastnoručne 

podpísaný

- žiadosť o prijatie do zamestnania 

formou motivačného listu

- overená fotokópia dokladu o  na-

dobudnutom najvyššom vzdelaní

- výpis z registra trestov, nie starší 

ako 3 mesiace

- vypracovaný zámer rozvoja ces-

tovného ruchu OOCR Región Ban-

ská Štiavnica (max. 1 strana formá-

tu A4)

- vlastný návrh marketingových ak-

tivít zameraných na rozvoj cestov-

ného ruchu

- vlastnoručne podpísaný písomný 

súhlas uchádzača v znení: „Súhlasím 

so spracúvaním mnou poskytnutých 

osobných údajov OOCR Región Banská 

Štiavnica pre účely vytvorenia databá-

zy a vedenia evidencie uchádzačov o za-

mestnanie v rámci vyhláseného výbero-

vého konania v zmysle zákona NR SR 

č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 

údajov v platnom znení, a to až do od-

volania písomnou formou.“

Platové podmienky:

Výška základnej mzdy od 1.000 do 

1.200eur mesačne v  závislosti od 

kvalifi kačných predpokladov a  do-

terajšej praxe.

Žiadosť do VK spolu s požadovaný-

mi dokladmi zašlite do 7.10.2019 

poštou na adresu: OOCR Región 

Banská Štiavnica, ul. Kammerhof-

ská 1, 969 01 B. Štiavnica s uvede-

ním značky na obálke v znení: „VK 

na pozíciu výkonného riaditeľa OOCR 

Región Banská Štiavnica - Neotvá-

rať!“

Bližšie info: Ing. Lívia Olahová, 

+421 948 638 675

Uchádzači, ktorí splnia požadova-

né kritériá budú pozvaní na osob-

ný pohovor. Termín pohovoru im 

bude oznámený mailovou poštou.

Výberové konanie

Dopravné 
obmedzenie
počas osláv Salamandrových dní 

2019

5.9. Autobusová doprava bude bez 

zmien. Ostatná doprava bude mať 

obmedzený vjazd len na Nám. sv. 

Trojice. V popoludňajších hod. bude 

zrušené parkovanie na Nám. sv. 

Trojice a obmedzená doprava okolo 

MsÚ, na Radničnom nám. sa budú 

osádzať bezpečnostné zábrany v po-

obedňajších hod..

6.9. Autobusová doprava bude pre-

mávať do centra mesta len do 8.00 

hod. Po tejto hod. budú všetky au-

tobusové spoje, ktoré majú zastáv-

ku MsÚ, alebo prechádzali mestom, 

budú končiť na zastávke Križovat-

ka alebo sídl. Drieňová. Od rána 

od 6.00 hod. bude úplná uzávierka 

Nám. sv. Trojice a  časti Radničné-

ho nám. – vjazd bude povolený len 

stánkarom a usporiadateľským vo-

zidlám. Na ul. Kammerhofská, Dol-

ná, A. Sládkoviča, Križovatka, dôjde 

k  celodennému zrušeniu parkova-

nia a aj tu bude platiť zákaz státia. 

Od 12.00 hod. sa uzatvorí vjazd do 

centra mesta v križovaní ul. A. Kme-

ťa, Akademická a  Kammerhofská 

a z opačnej strany na ulici A. Sládko-

viča pod Frauenbergom. Do priesto-

ru centra mesta budú púšťané 

vozidlá len pozvaných hostí a uspo-

riadateľské vozidlá s povolením. Od 

14.00 hod. sa uzatvorí na Akademic-

kej ul. jeden jazdný pruh komuniká-

cie nad penziónom Matej a  bude 

možné parkovanie na pravej strane 

až po ul. Mierová. Od 16.00 hod. 

sa uzatvorí vjazd z  Mládežníckej 

ul. na Dolnú ul. a  Križovatka za 

druhým „kruhovým objazdom“ tak, 

aby sa ulice Dolná a Kammerhof-

ská stali bezpečnejším korzom pre 

chodcov, čo bude aj od 19.00 hod. 

trasa Salamandrového sprievodu. 

Pred 19 hod. dôjde k  dočasnému 

uzatvoreniu štátnej cesty I. triedy 

pri Bille nad kruhovou križovatkou 

a postupne k úplnému uzatvoreniu 

ul. Križovatka, Dolná, Kammerhof-

ská, A. Kmeťa a Radničné nám., čo 

sú ul. trasy Salamandrového sprie-

vodu.

7.9. Bude uzatvorené len Nám. sv. 

Trojice. Autobusová doprava bude 

premávať podľa platného CP. Počas 

Salamandrových osláv bude k  dis-

pozícii veľkokapacitné parkovisko 

na ul. Dolná. Doprava bude riade-

ná štátnou a mestskou políciou, ako 

aj usporiadateľskou službou a bude 

osadené príslušné dopravné znače-

nie.  MsÚ

Autobus do Bratislavy 
začne opäť premávať od 1. októbra

V celoslovenskom hlasovaní 

o najlepšie informačné turis-

tické centrum sa umiestnilo 

Informačné centrum Mesta 

Banská Štiavnica na 1. mieste. 

Organizátor Asociácia informač-

ných centier Slovenska (AICES) 

je profesijné občianske zdru-

ženie v  oblasti turistických in-

formačných centier. V  spolu-

práci s  vydavateľstvom Kam po 

Česku a  s  webovým portálom 

www.kamposlovensku.sk zorgani-

zovali 1. ročník súťaže o najpopu-

lárnejšie TIC na Slovensku. Onli-

ne hlasovanie prebiehalo v období 

od 20.6. do 31.8. 2019 a hlasovať 

mohol každý, kto chcel podporiť 

svoje obľúbené IC. K  prvenstvu 

srdečne gratulujeme a  ďakujeme 

všetkým, ktorí podporili snahu 

tunajších pracovníkov Informač-

ného centra Mesta Banská Štiav-

nica.

Silvia Benková, 

Región Banská Štiavnica

Najlepšie informačné centrum 
v Banskej Štiavnici
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Program:

5.9 – 7.9. 2019 (štvrtok, piatok, so-

bota) – 9.00 – 17.00 hod., Slovenské 

banské múzeum, Mineralogická ex-

pozícia (Berggericht), Nám. sv. Tro-

jice 3

Paralely Banskej Štiavnice a Lau-

rionu. Výstava predstavuje podob-

nosti dvoch celosvetovo význam-

ných lokalít ťažby a spracovania rúd 

drahých a farebných kovov Banskej 

Štiavnice (Slovensko) a  Laurionu 

(Grécko). Komentovaná prehliad-

ka výstavy sa uskutoční 5.9. 2019 

o 17.00 hod.

5.9. 2019 (štvrtok) – 10.00 hod., 

Slovenské banské múzeum, Kam-

merhof, Kammerhofská 2

Medzinárodná konferencia Eu-

rópske montánne dedičstvo – Eu-

rópska banská cesta. Konferen-

ciu organizuje Slovenské banské 

múzeum, Fakulta BERG TU v Koši-

ciach, Združenie baníckych spolkov 

a cechov Slovenka, Banskoštiavnic-

ko-hodrušský banícky spolok.

5.9. 2019 (štvrtok) – 12.00 hod., 

Slovenské banské múzeum, Starý 

zámok, Starozámocká 13

Odovzdávanie ocenení Pamiat-

ky a  múzeá. Každoročné poduja-

tie, na ktorom budú oceňované naj-

významnejšie počiny uplynulého 

roku v oblasti ochrany a zveľaďova-

nia kultúrneho dedičstva.

5.9. 2019 (štvrtok) – 15.00 hod., 

Slovenské banské múzeum, Galéria 

Jozefa Kollára, Nám. sv. Trojice 8

Beseda s prof. Ľudovítom Petran-

ským. Stretnutie s významným slo-

venským kunsthistorikom spojené 

s diskusiou o významnom štiavnic-

kom maliarovi Jozefovi Kollárovi.

5.9. 2019 (štvrtok) – 16.00 hod., 

Kostol sv. Kataríny, Radničné ná-

mestie

Otvárací ceremoniál Dní eu-

rópskeho kultúrneho dedičstva 

2019. Komorný koncert študen-

tov Hudobnej a  umeleckej akadé-

mie Jána Albrechta v Banskej Štiav-

nici v spojení s Eugenom Prochácom 

a  operným spevákom Stanislavom 

Bartkom s účasťou ministerky kul-

túry SR Ľubice Laššákovej.

5.9. 2019 (štvrtok) –  19.00 hod., 

Kultúrne centrum, Kammerhof-

ská 1

Slávnostný šachtág. Otvorenie ba-

níckych slávností tradičným poduja-

tím pre pozvaných hostí.

6.9. 2019 (piatok), Slovenský ban-

ský archív, Radničné námestie 16

Deň otvorených dverí: Archív – 

stopa banskej minulosti. Na vý-

stave okrem zaujímavých historic-

kých banských a povrchových máp 

budú zverejnené plány sídla archí-

vu, t.j. Fritzovho domu počnúc ob-

dobím od začiatku 18. storočia. 

Zverejnené budú aj fotografi e po-

čas rekonštrukcie objektu v rokoch 

2017 – 2018

6.9. 2019 (piatok) – 9.00 hod., Kul-

túrne centrum, Kammerhofská 1

Valné zhromaždenie Slovenskej 

banskej komory so sídlom v Ban-

skej Štiavnici. Podujatie pre pozva-

ných hostí v garancii SBK.

6.9. 2019 (piatok) – 13.00 hod., 

Kostol sv. Kataríny, Radničné ná-

mestie

Slávnostné zasadnutie mest-

ského zastupiteľstva. Slávnost-

né podujatie spojené s udeľovaním 

výročných cien mesta. Po slávnost-

nom zasadnutí mestského zastupi-

teľstva bude nasledovať vztýčenie 

zástavy Organizácie miest svetové-

ho dedičstva.

6.9. 2019 (piatok) – 15.00 hod., 

Kultúrne centrum, Kammerhof-

ská 1

Oslavy Dňa baníkov, geológov, 

hutníkov a  naftárov. Slávnostné 

podujatie v  réžii Ministerstva hos-

podárstva SR, Ministerstva život-

ného prostredia SR, Zväzu hutníc-

tva, ťažobného priemyslu a geológie 

SR, Odborového zväzu pracovníkov 

baní, geológie a naftového priemys-

lu SR a Slovenskej banskej komory.

6.9 – 7.9. 2019 (piatok) – 14.00 – 

19.00, (sobota) – 9.00 – 16.00, SPŠ 

S. Mikovíniho

Burza minerálov

Tradičná burza minerálov.

6.9. 2019 (piatok) – 15.00 – 23.30 

hod., Námestie sv. Trojice

Salamandrové pódium

Hlavný hudobný program v  cen-

tre mesta. Vystúpia miestne kape-

ly, Adam Ďurica a Veronika Rabada.

6.9. 2019 (piatok) – 19.00 hod. – 

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 tradičného 

Salamandrového sprievodu.

6.9. – 7.9. 2019 (piatok, sobota) – 

od 10.00 hod., Námestie sv. Trojice

Salamandrový jarmok

Trhy na Námestí sv. Trojice.

7.9. 2019 (sobota) – 10.00 – 17.00 

hod., Námestie sv. Trojice

Salamandrové detské pódium

Program pre deti na hlavnom ná-

mestí.

Zmena programu vyhradená!

Foto: Lubo Lužina

OKŠaMK 

Salamandrové dni 2019

Predminulý týždeň sa 

uskutočnilo 16. výjazdové 

zastupiteľstvo BBSK v meste 

Kremnica.

Z bohatého programu zastupiteľstva 

spomeniem Návrh VZN BBSK o po-

skytovaní dotácií z  vlastných príj-

mov BBSK účelovo určených na re-

gionálny rozvoj a rozvoj cestovného 

ruchu v  kraji. Týmto VZN chceme 

ešte viac podporiť rozvoj kraja v rám-

ci prioritných oblastí. Požiadali sme 

aj o navýšenie rozpočtu, nakoľko zá-

ujem uchádzačov je veľký.

Schválili sme návrh na založenie ne-

ziskovej organizácie Agentúra práce 

Banskobystrického samosprávne-

ho kraja, n.o., vrátane tréningového 

a  poradenského centra. Agentúra 

práce bude pripravovať na pracovný 

trh dlhodobo nezamestnaných a so-

ciálne vylúčených ľudí, ktorí stratili 

návyky a zručnosti, prípadne ich ni-

kdy nezískali.

Posúvame sa ďalej pri revitalizá-

cii znehodnoteného nehnuteľného 

majetku BBSK v  Banskej Štiavnici 

schválením 95 tisíc eur na projek-

tovú dokumentáciu pre vybudova-

nie ďalšej časti DSS Domova Márie 

v  chátrajúcej budove na Povrazní-

ku. Ďalšie fi nancie idú na projekto-

vú dokumentáciu na vybudovanie 

nového zariadenia DD a DSS v Kru-

pine, ktoré sa momentálne nachá-

dza v  nevyhovujúcich priestoroch. 

Vo Zvolene máme budovy areálu 

bývalého Gymnázia Mateja Bela na 

sídlisku Sekier – Lipovec, kde sme 

schválili fi nancovanie na architek-

tonickú súťaž a  projektovú doku-

mentáciu pre jeho obnovu a revita-

lizáciu.

Podporili sme Návrh na spolufi -

nancovanie projektov BBSK: re-

konštrukcia cesty a  mostov II/529 

Brezno – Čierny Balog a  III/2724 

Kokava nad Rimavicou – Utekáč; re-

konštrukcia cesty a  mostov II/585 

Pôtor – Dolná Strehová – Lučenec 

a  II/591 cestný násyp pred obcou 

Horný Tisovník; „Inteligentný a  lep-

ší samosprávny kraj“ pre úrad BBSK 

a  sedem projektov pre Gymnáziá 

v  Banskej Bystrici, Brezne, Rimav-

ská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, 

Žiar nad Hronom.

Vypočuli sme si aj informatív-

nu správu o činnosti krajského so-

ciálneho podniku Rozvojové služ-

by BBSK, s.r.o.. Na začiatku tohto 

roka vznikol podnik, ktorý má za 

úlohu pomôcť zamestnať sa ľuďom, 

ktorí s tým majú problém. Odo dňa 

zriadenia sociálny podnik zamest-

nal celkovo 23 zamestnancov na 

pracovných pozíciách stavebný ro-

botník, majster stavebnej činnos-

ti, offi  ce manager, odborný garant 

a  asistentka konateľa. Do konca 

roka je plán zamestnať 35 ľudí. Kraj 

tento podnik využíva pri jednodu-

chých rekonštrukciách, a  tak šetrí 

nemalé množstvo fi nancií.

Na záver poďakovanie pre pána pri-

mátora Kremnice Alexandra Feren-

číka za program a starostlivosť.

Mikuláš Pál,

Váš poslanec v ZBBSK

Z augustového zastupiteľstva BBSK
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kam v BŠ 
a okolí ?

Za pekného slnečného počasia 

sa tento rok oslavy SNP 

uskutočnili 28. augusta 2019 

o 14:00 hod. pri pomníku 

SNP oproti Mestskému úradu 

v Banskej Štiavnici. 

Moderátor oslavy Ing. Jaroslav 

Dudík, tajomník ZO SZPB priví-

tal všetkých zúčastnených, zvlášť 

pani Mgr. Nadeždu Babiakovú, pri-

mátorku mesta, Ing. Mariana Zim-

mermanna, zástupcu primáto-

ra, Ing. Ivanu Ondrejmiškovú, 

prednostku MsÚ v  Banskej Štiav-

nici, poslancov MsZ RNDr. Pav-

la Bačíka, Mgr. Mikuláša Pála, žia-

kov ZŠ Jozefa Horáka s  riaditeľom 

Mgr. Jánom Maruniakom, Ing. Petra 

Zorvana PhD., riaditeľa úradu PSVR, 

Ing. Lukáša Lala, vedúceho odboru 

ŽP OÚ, Ing. Jozefa Karabellyho, MO 

SNS, Pavla Santorisa, starostu obce 

Banský Studenec. Moderátor vyzval 

Mgr. Nadeždu Babiakovú a Vladimí-

ra Popraca, predsedu ZO SZPB, na 

odhalenie nového pamätníka SNP, 

sošky od Vojtecha Remeňa, sloven-

ského akad. sochára. Bronzovú kó-

piu sochy s názvom „Ruže k výročiu“ 

zhotovil Mgr. art. Martin Pala.

Hymnou Slovenskej republiky boli 

otvorené oslavy SNP. Nasledovala bá-

seň, ktorú predniesla Katarína Kisso-

vá. Nasledovalo slávnostné položenie 

kytíc ku pamätníku SNP. V  ďalšom 

bode programu nasledovali prího-

vory. Pani primátorka Mgr. Nadež-

da Babiaková predniesla príhovor 

o  priebehu bojov v  SNP (v  plnom 

znení na str. 6), nasledoval prího-

vor Vladimíra Popraca, predsedu ZO 

SZPB, RNDr. Pavel Bačík, podpredse-

da ZO SZPB informoval o celkovom 

priebehu opravy Pomníka SNP a na 

záver zaznela hymnická pieseň „Kto 

za pravdu horí.“

Hostia a členovia ZO SZPB sa po sláv-

nostnom akte spoločne odfotili a po-

tom sa presunuli do klubu dôchodcov 

na Trojičné nám. č.7, kde sa konalo 

krátke zasadnutie a prijali sme 6 no-

vých členov SZPB. Boli odovzdané 

Pozdravné listy k narodeninovým vý-

ročiam od ObV SZPB Žiar nad Hro-

nom MUDr. Viliamovi Višňovskému 

a Júlii Popracovej.

Po krátkej schôdzi nasledovalo druž-

né posedenie a občerstvenie s guláši-

kom. Kyticu vďaky sme boli zaniesť 

k pomníku SNP na Počúvadlianskom 

jazere, Ladislavovi Exnárovi, hrdinovi 

SNP na Sitne. V cintoríne pod Novým 

zámkom hrdinke SNP Vierke Václave-

kovej a jej bratom partizánom Anto-

novi a Karolovi Václavekovcom.

Za účasť na oslavách patrí naše po-

ďakovanie všetkým zúčastneným 

a sponzorom podujatia: Mestu Ban-

ská Štiavnica, Ing. J. Dudíkovi, riadi-

teľovi ml, Ľ. Barákovi s kolektívom, 

RNDr. P. Bačíkovi a V. Popracovi. Ďa-

kujeme za pomoc pri obsluhe pp. M. 

Rezničkovej, H. Šuškovej a J. Popra-

covej.

Vladimír Poprac

Oslava 75. výročia 
Slovenského národného povstania v Banskej Štiavnici

Odhalenie nového pamätníka SNP  foto Archív autora 

V nedeľu 11. augusta bola 

v Kostolíku sv. Juraja 

slávnostná svätá omša pri 

27. výročí jeho posvätenia. 

Po nej banskobeliansky pán fa-

rár Mgr. Tomáš Štefi na požehnal 

a  uviedol do používania nový di-

gitálny organ Viscount Cantorum 

Duo. Je to dvojmanuálový nástroj, 

s 10 registrami v I. manuáli, 22 re-

gistrami v II. a 5 pedálovými regis-

trami. Vďaka štedrosti veriacich 

z fi liálky sa na kúpu organu vyzbie-

ralo 2000€, sumou 355€ prispe-

la farnosť Banská Belá a z rozpočtu 

Mesta Banská Štiavnica sme získa-

li dotáciu 250€. Špičková digitálna 

technológia výrobcu a  „primeraná“ 

cena umožnili aj do malého priesto-

ru chóru kostola umiestniť nástroj 

s dokonalou simuláciou zvuku kla-

sického píšťalového organu.

Slávnosť výročia posvätenia kostola 

a požehnania nového organu ozdo-

bil koncert sakrálnej hudby. Zorga-

nizoval ho miestny rodák, operný 

spevák a  pedagóg Mgr. Art. Sta-

nislav Bartko. Na novom organe 

ho doprevádzala a pridala aj sólové 

skladby pre organ Mgr. Irena Cho-

vanová, riaditeľka ZUŠ v  Banskej 

Štiavnici. Odzneli skladby Händla, 

Bononciniho, Martiniho, J. S. Ba-

cha, W. A. Mozarta. Na záver kon-

certu zaspieval náš hosť v „spoluprá-

ci“ s  poslucháčmi Pieseň o  rodnej 

zemi od G. Dusíka.

Po svätej omši a  koncerte sme na 

parkovisku pri kostole zotrvali pri 

družnej debate a  pripravenom ob-

čerstvení. Sviatočné nedeľné dopo-

ludnie ozdobilo aj príjemné počasie. 

Ďakujem všetkým, ktorí sa akým-

koľvek spôsobom pričinili o dôstoj-

ný a úspešný priebeh celej slávnosti.

Foto: Ing. Silvia Knížková

Juraj Varínsky

V Kostole sv. Juraja na Jergištôlni 
požehnali nový organ

6.9. Deň otvorených dverí: Ar-

chív – stopa banskej minulosti – 

Na výstave okrem zaujímavých 

historických banských a  povr-

chových máp budú zverejnené 

plány sídla archívu od 18. stor., 

fotografi e z  rekonštrukcie ob-

jektu v  r.2017/2018. Radničné 

nám. 16, B. Štiavnica, 9:00.

Salamandrový jarmok – Trhy na 

Nám. sv. Trojice. Tradičné reme-

selné výrobky. Nám. sv. Trojice, 

10:00.

Banskoštiavnický Salamander 

– Tradičný vrchol programu. 

Výnimočný a  jedinečný sprie-

vod, ktorý zabáva celé generá-

cie Štiavničanov i  hostí mesta. 

19:00.

6. – 7.9. Haraburdy: bazár (ne)

potrebných vecí. Dielničky, 

Kammerhofská 2, B. Štiavnica, 

10:00.

Salamandrové dni – Mestské 

slávnosti, oslavy baníkov, geo-

lógov, hutníkov a naftárov, osla-

va bohatej štiavnickej histórie 

a tradícií.

Dni európskeho kultúrneho de-

dičstva – podujatie, ktoré vznik-

lo v r.1985, je spoluorganizova-

né Európskou úniou. Koná sa 

v 50 štátoch Európy, ktoré pod-

písali Európsky kultúrny doho-

vor.

7.9. Koncert: Turíce s  Bachom 

– Projekt súboru II Cuore Ba-

rocco (Barokové srdce): Turíce 

s  Bachom. Kostol sv. Kataríny, 

19:00.

Koncert: Pančuchy Eleny Hrí-

bovej, Art Cafe, Akademická 

327/2, B. Štiavnica, 20:00.

Podsitnianske dni hojnosti 

2019 – Témou tohto ročníka je 

drevo – drevo v  rôznych podo-

bách. Obec Baďan, 11:00.

8.9. Vystúpenie folkovo – blue-

sovej skupiny Šumichrast, Ča-

jovňa Klopačka, A. Sládkoviča 7, 

B. Štiavnica 17:00.

8.9. Zborový deň – Slávnostné 

služby Božie, prednáška, boha-

tý hudobno zábavný program. 

B. Belá, 10:30.

9.9. Koncert: Pacipacifi k na Te-

rase u Blaškov. Počúvadl.jazero, 

18:00.

9.9. Ženy ženám – Ako byť že-

nou v  súčasnej rýchlej dobe, 

Hotel Kerling, Dolná 12/A, B. 

Štiavnica, 16:00.

Región Banská Štiavnica
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Vážení občania, vážení 

členovia SZPB, vážení 

a ctení hostia!

Jedným z  najušľachtilejších ľud-

ských snažení je úsilie o  spravod-

livosť. Jedným z  najzákladnejších 

práv človeka je právo byť slobod-

ným. Jednou z najtragickejších sú-

častí histórie ľudstva sú udalosti, 

kedy človek musí brániť slobodu 

a spravodlivosť so zbraňou v ruke. 

Ale zároveň, odhodlanie jednotliv-

cov a národov položiť za tieto ide-

ály to najcennejšie, postaviť sa zlu 

a nespravodlivosti je tým najlepším 

dôkazom, odkazom, ale tiež záväz-

kom. Dnes si pripomíname 75. vý-

ročie Slovenského národného po-

vstania – takýto odkaz a  takýto 

záväzok v  našich národných deji-

nách. Slovensko začína novú etapu 

svojej histórie. A práve o to viac je 

potrebné vážiť si históriu doteraj-

šiu. Pripomínať si to, čo nás for-

movalo, čo utváralo našu podsta-

tu a čo nás doviedlo medzi vyspelé 

štáty civilizovaného sveta. Sme sú-

časťou európskeho celku, ktorý po-

stavil svoje základy na hodnotách 

slobody, demokracie a  spravodli-

vosti, pretože sloboda, demokracia 

a spravodlivosť sú aj našimi hodno-

tami. A  boli hodnotami mnohých 

statočných ľudí, ktorí pre slobodu, 

demokraciu a  spravodlivosť žili aj 

umierali pred nami a ktorým vďačí-

me za to, že písali naše dejiny sta-

točne a  so vztýčenou hlavou. Slo-

venské národné 

povstanie dokáza-

lo zmobilizovať de-

saťtisíce ľudí. Títo 

ľudia presvedčení 

o  správnosti svoj-

ho konania a vede-

ní túžbou po slobo-

de a spravodlivosti 

čelili nielen počet-

nejšej, ale aj skú-

senejšej nemeckej 

armáde. Sloven-

ské národné po-

vstanie je v  slo-

venskej histórii 

výnimočným po-

činom. Nemusíme 

zveličovať ani spo-

chybňovať jeho vo-

jenský a  politický 

význam. Sloven-

ským národným povstaním sme 

sa prihlásili k protihitlerovskej ko-

alícii, k tým myšlienkam, pre ktoré 

je obrana slobody a  spravodlivosti 

tým najvyšším cieľom. Slovenským 

národným povstaním sme sa jed-

noznačne vyjadrili, na ktorej stra-

ne stojíme. Nezostali sme sa nečin-

ne prizerať, ale zmobilizovali svoje 

sily a  bojovali. Slovenským národ-

ným povstaním sa nám do veľkej 

miery podarilo zbaviť ťarchy, kto-

rú predstavovala kolaborácia vy-

sokých politických predstaviteľov 

Slovenského štátu s  nacistickým 

Nemeckom. Preto je pre nás, obča-

nov Slovenskej republiky, dnes po-

vinnosťou a  cťou pripomenúť si 

pamiatku tých, ktorí sa i  napriek 

nepriaznivým podmienkam doká-

zali vzoprieť zlu, totalite, bojovať za 

svoje ideály, podstúpiť utrpenie aj 

zomierať. 

Vážení spoluobčania, vzácni hostia, 

Slovenské národné povstanie nám 

dnes pripomína množstvo pamät-

níkov a  hrobov v  našich mestách, 

obciach a horách. Často sú na nich 

vyryté mená tých, ktorí zahynu-

li. Každé z  nich symbolizuje, že 

Povstanie to nie je len historická 

udalosť, ale aj množstvo ľudských 

osudov a  hrdinstiev. Práve týmto 

ľuďom sme zaviazaní nespreneve-

riť sa hodnotám, za ktoré zomreli, 

a ja verím, že tento odkaz budeme 

mať vždy na pamäti a že ho naplní-

me svojím každodenným životom 

v  prospech našej krásnej vlasti – 

Slovenskej republiky. 

Vážení spoluobčania, ctení hos-

tia, dnešné oslavy 75. výročia 

SNP sa konajú tu, na tomto ob-

vyklom mieste, na tomto pietnom 

priestore, ktoré však predsa je čím-

si nové. Nové je úpravou pamätní-

ka SNP, ktorý bol rekonštruova-

ný s  inštaláciou reprodukcie sochy 

„Ruže k  výročiu“ od akad. sochára 

Vojtecha Remeňa. Bronzovú kó-

piu tohto umeleckého diela zhoto-

vil Mgr. art. Martin Pala. Zároveň 

bola aj upravená pamätná tabuľa 

na podstavci pamätníka. Celková 

rekonštrukcia pamätníka, vrátane 

vyhotovenia sochy bola realizova-

ná v  sume 13. tis. eur, kde Minis-

terstvo obrany SR prispelo na túto 

rekonštrukciu sumou 5 tis. eur. Aj 

z tohto miesta by som sa chcela po-

ďakovať nielen zhotoviteľovi toh-

to umeleckého diela Mgr. art. Ma-

tinovi Palovi, ale aj Ministerstvu 

obrany SR za fi nančnú pomoc, Ini-

ciatíve za živé mesto Banská Štiav-

nica, členom ZO SZPB, osobitne 

RNDr. Pavlovi Bačíkovi, ako aj všet-

kým tým, ktorí akýmkoľvek spôso-

bom prispeli k tomu, že dnes môže-

me odhaliť pamätník SNP v novom 

šate so sochou „Ruže k výročiu“.

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

Príhovor primátorky mesta, 
ktorý predniesla 28. augusta pri príležitosti 75. výročia SNP

Posledný prázdninový 

víkend sa po uliciach Banskej 

Štiavnice rozozvučal a rozohral 

4. ročník medzinárodného 

festivalu nových foriem kaba-

retného divadla a pouličného 

umenia – Amplión. 

Ponúkol priehrštie prvotriednej zá-

bavy v podobe divadla, hudby, tan-

ca, výtvarného umenia i literatúry. 

Festival otvorili na Námestí sv. Tro-

jice organizátori Ján Fakla, Jana 

Mikitková a  Dušan Krnáč spolu 

s primátorkou mesta Nadeždou Ba-

biakovou a  predsedom BBSK Já-

nom Lunterom, ktorí vyzdvihli 

profesionalitu a narastajúcu popu-

laritu tohto mladého podujatia. 90 

umelcov z  8 krajín sveta sa na 10 

scénach po celom meste predstavi-

lo v  27 programoch, dramaturgic-

ky zameraných na otvorenosť ľudí 

k súčasnému umeniu a k tolerant-

nej spoločnosti. S podporou Mesta 

kultúry 2019 sa tak napríklad pred-

viedol dynamický a zábavný baskic-

ký kabaret o sile, priateľstve a lás-

ke baníkov – Carbon Club v podaní 

zoskupenia Markeliñe. Spevokol 

Štiavničan zároveň priblížil život 

baníkov svojimi piesňami a členov 

zoskupenia symbolicky uviedol do 

stavu baníckeho. Inventúra revo-

lúcie vo výkladoch obchodov ako 

happening umelcov refl ektovala 30 

rokov od tej Zamatovej a diskusné 

fórum: Revolúcia 1989 — Víťaz-

stvo či prehra 2019 konfrontova-

lo jej aktérov so súčasnými mladý-

mi ľuďmi. Inventúrou revolúcie sa 

niesol aj pilotný ročník česko-slo-

venskej kabaretnej súťaže Sketch 

up jednotlivcov a  umeleckých zo-

skupení. Šiesti súťažiaci sa predsta-

vili s úsmevnými i tragikomickými 

vystúpeniami, v  ktorých sa odrá-

žal súčasný stav spoločnosti. Herci 

a tanečníci zoskupenia BodyVoice-

Band z Prahy v tanečnom revue-ka-

barete Muzikál třetího věku s  Bi-

zzare Bandom a  pesničkami Jana 

Buriana ukázali, že staroby sa ne-

treba báť. A  Divadlo Jána Palári-

ka dokonca dokázalo odohrať všet-

kých 39 Shakespearových hier za 

120 minút. Amplión spoznal víťa-

zov ceny Amplion argentum – v ka-

tegórii Nový kabaret: Bratislav-

ské bábkové divadlo: Neviditeľní, 

v  kategórii pouličné umenie: Pere 

Hosta (ES): Open door, v kategórii 

angažovaná tvorba: Prešovské ná-

rodné divadlo: Moral insanity. Špe-

ciálnu cenu si odniesli víťazi súťa-

že Sketch up, mladí divadelníci zo 

súboru Lano z  Bratislavy. Festi-

val Amplión aj tento rok predstavil 

mnoho ďalších účinkujúcich v pes-

trej multižánrovej skladbe nových 

foriem umenia. Snáď sa jeho slogan 

aspoň sčasti podarilo naplniť, ume-

ním pootvoriť hlavy a srdcia k  to-

lerantnej spoločnosti a  zbúrať pár 

múrov medzi ľuďmi.

Peter Koleda

Amplión otváral hlavy a srdcia umením
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N e z a b u d l i 

sme…

18. augus-

ta t. r. uply-

nulo 30. rokov 

od tragickej 

nehody, pri ktorej zahy-

nul Ing. arch. Jozef Vicel, 

riaditeľ odboru pamiatok 

a  ochrany prírody Minister-

stva kultúry SSR a splnomoc-

nenec Vlády SSR pre Mestské 

pamiatkové rezervácie Ban-

ská Štiavnica, Levoča, Bar-

dejov a  Kremnica. Mal ne-

malú zásluhu na úspešnom 

plnení uznesenia vlády SSR 

č. 58/1978 a  ďalších, plne-

ním ktorých sa v  meste do-

siahlo nemalých úspechov 

v  budovaní technickej a  so-

ciálnej infraštruktúry a  ob-

novy pamiatok. Mal vrúcny 

vzťah k Štiavnickým vrchom. 

Vy, ktorí ste ho poznali, ve-

nujte mu chvíľku tichej spo-

mienky. 

Ján Petrík

oznamy, 
spomienky

Zájazd
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v Banskej Štiavnici oznamu-

je svojim členom, že organizuje 

zájazd do Kováčovej vo štvrtok 

12. septembra 2019. Odchod 

autobusu je o 11:00 z BŠ Križo-

vatka. Poplatok je 10€ za vstu-

penku a cestovné. V prípade zá-

ujmu je potrebné prihlásiť sa 

v  kancelárii SZTP na tel. čísle: 

045/ 692 08 75. 

Výbor SZTP

Centra voľného času v šk. r. 

2019/2020

Centrum voľného času v  šk. r. 

2019/2020 otvára nasledovné ZK:

Športové ZK:

Aerobik – I. a II. st. + študenti SŠ, zá-

pis 5.9. a 13.9.2019 od 15.00 – 17.00 

hod. v CVČ

Atletika – I. a II. st. ZŠ

Bedmintonové ZK – I. a II. st. ZŠ + 

študenti SŠ

Cyklistický – I. a II. st. ZŠ

Gymnastika – začiatočníci, zápis 

5.9. a  13.9.2019 od 15.00 – 17.00 

hod. v CVČ

Gymnastika – pokročilí, zápis 5.9. 

a  13.9.2019 od 15.00 – 17.00 hod. 

v CVČ

Futbal /FK Sitno/ od 5 rokov – pred-

prípravka, prípravka, ml. žiaci, starší 

žiaci, zápis na štadióne TJ Sitno 3.9. 

a 10.9.2019 od 15.00 hod. do 17.00 

hod.

Florbalové ZK – I. a II. st. ZŠ + študen-

ti SŠ

Posilňovňa klub – od 12 rokov, štu-

denti SŠ, dosp., zápis 5.9. a 13.9. 2019 

od 15.00 – 17.00 hod. v CVČ

Plávanie /Plavecký klub/ – I. a II. st. ZŠ 

+ študenti SŠ – zápis 5.9.2019 v CVČ 

od 15,30 – 16,30 hod. a 11.9.2019 na 

plavárni od 15,00 – 16,30 hod.

Tabata – kondičné cvičenie – II. st., 

študenti SŠ, zápis 5.9 a  13.9.2019 

od 15.00 – 17.00 hod. v CVČ

Turistické ZK – I. a II. st. ZŠ

Turisticko-dejepisný ZK – II. st. ZŠ

Strelecký ZK – od 10 rokov, zápis 10.9. 

2019 od 15.00 – 16.00 hod. na strelni-

ci pod plavárňou 

Šach – I. a  II. stupeň ZŠ + študenti 

SŠ, zápis 10.9.2019 od 15.00 – 17.00 

hod. Kultúrne centrum, Kammerhof-

ská 1, B. Štiavnica

Volejbal – dievčatá 8. roč. ZŠ

Prírodovedné ZK:

Matematické ZK – II. st. ZŠ

Šikovní štvrtáci – I. st. ZŠ – 4. roč.

Jazykovedné, spoločenské a ume-

lecké ZK:

Ako nakresliť komix – II. st. ZŠ

Anglický jazyk – MŠ

Angličtina nás spája – II. st. ZŠ

Let´s talk – rozprávajme sa – Anglic-

ký jazyk – 5. roč. ZŠ

Brušné tance – ZŠ, SŠ – zápis 5.9. 

a 13.9. 2019 od 15.00 – 17.00 hod. 

v CVČ

Detský tanečný súbor Applause 

– tance – moderné, mexické, Rock 

and roll, ľudové, country tance – prí-

pravka + tanečný súbor – zápis 5.9. 

a 13.9. 2019 od 15.00 – 17.00 hod. 

v CVČ

Ľudové tance a folklórny krúžok – 

I. a II. st. ZŠ zápis 5.9. a 13.9. 2019 od 

15.00 – 17.00 hod. v CVČ

Hudobné všeličo – 3. – 9. roč. ZŠ

Klub mladých čitateľov – II. st. ZŠ

Paličkovaná čipka – II. st. ZŠ

Permoník – Hudobno-dramatický 

ZK pre MŠ

Pohybovo-tanečný – deti MŠ

Slovenčina na slovíčko – 9. roč. ZŠ

Slovenčina hrou – 8. roč. ZŠ

Šéfkuchár bez čapice – ZK moder-

ného varenia – II. stupeň ZŠ

Tanečná škola Ardenza – spolo-

čenské tance, zápis 2.9. a  9.9.2019 

o 17.00 hod. v CVČ

Veselé maľovanie – I. st. ZŠ

Výtvarné ZK – MŠ, I. a II. st. ZŠ

Technické ZK:

Lego – 5. – 9. roč. ZŠ

Lego programovanie – I. a  II. stu-

peň ZŠ

Na uvedené ZK sa môžete prihlásiť 

v CVČ do 13.9.2019 na ul. L. Svo-

bodu 40, B. Štiavnica + na ZŠ, č. t. 

0907598567, 0456911626, e-ma-

il: cvcbanskastiavnica@centrum.sk, 

žiadosť o  prijatie do ZK na web 

stránke: www.cvcbanskastiavnica.

edupage.org

J. Machilová

Záujmová krúžková činnosť

Tento rok akcia na Dúbravách 

opäť nesklamala. 

Deti z materskej školy spoločne s ro-

dičmi začali prázdniny tým najlep-

ším spôsobom a to vynikajúcim gu-

lášom a skvelým programom. Kto si 

chcel odmenu zaslúžiť, musel si ju 

súťažením vybojovať. Rodičia aj deti 

súťažili a s loptou sa rýchlo naháňa-

li, triafali na živý terč vodnými de-

lami, nosili vodu na lyžičke, zahrali 

sa poduškový tanec aj budzogáňom 

do diaľky hádzali. Nesmela chýbať 

balónová vojna a preteky so živým 

fúrikom. Samozrejme sme tradič-

ne hľadali stratený poklad. Nebo-

lo to jednoduché keďže heslo sme 

postupne získavali plnením zau-

jímavých úloh. Chlapci dievčatám 

copy robili a  dievčatá lietadlá skla-

dali. Hádali sme hádanky o zvierat-

kách a smiešne básne sme vymýšľali 

a rôzne zaujímavé veci ochutnávali. 

Heslo sme získali a truhlicu s pokla-

dom tak odomkli. Program bol pes-

trý a  tento rok doplnený vystúpe-

ním colníkov, čo bol naozaj zážitok 

pre všetkých. Po výbornom guláši 

a oddychu v chate nás čakali koníky 

a všetci odvážni sa na nich povozili. 

Maľovanie na tvár bola zábava nie-

len pre deti, vyskúšali si to aj rodi-

čia. Nálada bola skvelá a počasie per-

fektné. Ďakujem rodičom, ktorí sa 

postarali o to, aby nám bolo skvelo 

a ani domov sa nám odísť nechcelo.

Ďakujem všetkým zúčastneným ro-

dičom za pomoc pri organizácii a na-

šim sponzorom.

Sponzori: Mesto Banská Štiavni-

ca, Martin Szegéň, Finančná správa 

BB, Jana Tynkovan, Combin, s.r.o., 

Mikuláš Pál, Michal Ďurica, Marián 

Adamský st., Marián Adamský ml., 

Lucia Smažáková, Denisa Kováč, 

Magdaléna Váleková (Haloreality), 

Tatiana Ameršteinová, Pivovar Erb.

Šavoltová Petronela

Štefultovské tekvičky na chate Dúbravy

Škôlkari pred chatou  foto Archív autora

Poďakovanie
V  zmysle VZN Mesta Banská 

Štiavnica č. 2/2018 predložila far-

nosť Banská Belá projekt „Digi-

tálny organ pre Kostol sv. Juraja na 

Jergyštôlni“. Chceme poďakovať 

poslancom MsZ, členom Komisie 

cestovného ruchu a  kultúry a  p. 

primátorke Mgr. Nadežde Babia-

kovej za priaznivé posúdenie pro-

jektu a príspevok 250€ z rozpočtu 

mesta na kúpu organu. Za farní-

kov z fi liálky Jergyštôlňa

Juraj Varínsky
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Dňa 21.8.2019 sa v priestoroch 

Berggerichtu Slovenského 

banského múzea uskutočnila 

vernisáž výstavy fotografi í 

a minerálov „Paralely Banskej 

Štiavnice a Lavrionu“. 

Vernisáž otvoril a moderoval Mgr. Pe-

ter Danáš. Po baníckej hymne „Baníc-

ky stav“ v  podaní spevokolu Štiav-

ničan nasledoval uvítací príhovor 

PhDr. Jozef Labudu, CSc., riaditeľa 

múzea, po ňom vystúpila s pozdrav-

ným príhovorom Mgr. Henrieta Go-

dová, zastupujúca Mesto Banská 

Štiavnica. Potom dostali slovo gréc-

ki hostia, ako prvý vystúpil Nikola-

os Fouyas, konzul gréckeho veľvy-

slanectva na Slovensku a  po ňom 

nasledovala zdravica Dimitriosa Lou-

kasa, primátora Laurionu. Po piesni 

„Štiavnica je pekné mesto“ nasledoval 

príhovor Ing. Richarda Kaňu, iniciá-

tora výstavy a jej hlavného organizá-

tora, ktorý obsahoval aj nasledovné 

údaje: „Písal sa rok 1988, keď sme v ob-

dobí socializmu absolvovali našu jedinú 

rodinnú letnú dovolenku mimo socialis-

tických krajín. Našim cieľom bolo Grécko 

so svojimi morskými plážami, antickými 

pamiatkami a prekrásnymi horami. Ako 

vtedy už vášnivý zberateľ minerálov, som 

do programu dovolenky vtesnal aj návšte-

vu celosvetovo významnej lokality ťažby 

drahých a farebných kovov, tiež rovnako 

významnej mineralogickej lokality La-

vrion, nachádzajúcej sa asi 40 km JV od 

Atén na brehu Egejského mora. V  roku 

2018, za výdatnej pomoci môjho dlho-

ročného priateľa Dimitrisa Constantini-

desa, som Lavrion, spolu s  manželkou, 

opäť navštívil. Geologické a mimoriadne 

zaujímavé montánno-historické pomery 

lokality nám fundovane predstavili páni 

Dimitris Bitzios a Hercules Katsaros. Mi-

moriadne intenzívna ťažba a spracovanie 

rúd striebra a olova na vysokej technickej 

úrovni sa tu počas dlhých stáročí vykoná-

vala v staroveku, najmä počas existencie 

antického Grécka, v šiestom a piatom sto-

ročí pred Kristom. Práve počas tejto náv-

števy som si uvedomil viaceré geologické, 

montánne aj historické podobnosti rud-

ného rajónu Lavrion a  nášho Bansko-

štiavnicko-hodrušského rudného rajónu 

a napadla mi myšlienka ich zdokumen-

tovania do formy výstavy fotografi í a mi-

neralogických vzoriek, predstavujúcej ich 

vzájomné podobnosti...“. Po príhovore 

Ing. Kaňu, nasledovala pieseň „Baní-

kova vlasť“, po nej už nasledovalo pre-

strihnutie zeleno-čiernej pásky pri-

mátorom Laurionu a Mgr. Godovou 

a Ing. Kaňa pozval účastníkov verni-

sáže na vlastnú prehliadku výstavy, 

ktorej realizátormi sú Banskoštiav-

nicko-hodrušský banícky spolok, 

Banská a  geologická expozícia na 

bani Starovšechsvätých Slovenskej 

banskej, spol. s r. o., Hodruša-Hámre 

a  Slovenské banské múzeum. Spo-

luorganizátormi sú Mesto Banská 

Štiavnica, Mesto Lavrion (Grécko), 

Národné technické múzeum Praha, 

Katedra geografi e a  geológie FPV 

UMB v Banskej Bystrici. Výstavu fi -

nančne podporili: Mesto Banská 

Štiavnica, Slovenská banská, spol. 

s  r. o., Hodruša-Hámre, Slovenské 

banské múzeum, Banskoštiavnic-

ko-hodrušský banícky spolok Ban-

ská Štiavnica, FPV UMB v  Banskej 

Bystrici. Autormi fotografi í sú: Lu-

bomír Lužina, Martin Přibil (Česká 

republika), Babis Kosmidis (Grécko), 

Albert Russ, Karsten Ivan a Richard 

Kaňa st.. Komentovaná prehliad-

ka výstavy sa uskutoční 5.9.2019 

o 17,00 hod.

Milan Durbák

Výstava 
„Paralely Banskej Štiavnice a Lavrionu“

Otvorenie výstavy v Berggerichte  foto Lubo Lužina

Tento rok sa konal siedmy 

ročník obľúbeného kulinár-

skeho podujatia na brehu 

Počúvadlianskeho jazera, 

ktoré spoluorganizoval Región 

Banská Štiavnica a Sitnianski 

rytieri. 

Na Terase u  Blaškov sa doobeda 

stretlo osem tímov, ktoré varili svo-

je vytipované recepty nad ohňom 

v  kotlíkoch. Voňalo to tu famóz-

ne a okoštovať sa dala slovenská aj 

medzinárodná kuchyňa: kapustni-

ca, jelení guľáš, gazdovská polievka, 

fazuľovica, burritos, boršč, hriňov-

ský strapkáč či paprikáš s haluška-

mi. Porota vybrala víťazné druž-

stvo, ktorým sa stali Tri prasiatka 

so svojou výdatnou fazuľovicou. 

Deti sa nasmiali a  zabavili s  Eri-

kom Forgáčom, ktorý celým podu-

jatím aj sprevádzal. Sliačske mokvá-

ne zahrali a  zaspievali obľúbené 

české a slovenské pesničky, aby lep-

šie chutilo a dobre všetkým trávilo. 

Počasie bolo tiež nápomocné a pani 

Blaškovej ako aj iným organizáto-

rom a sponzorom patrí veľká vďa-

ka, ktorí svojou energiou, darmi 

a  voňavým pečeným prasiatkom 

podporili celé podujatie.

Silvia Benková,

Región Banská Štiavnica

Počúvadlianska Paškrta 
dopadla na jedničku

Súťažiaci vo varení kotlíkových špecialít  foto Lubo Lužina

Dni 
európskeho 
kultúrneho dedičstva DEKD 

2019

Umenie a zážitok

Dni európskeho kultúrneho de-

dičstva sú podujatím, ktoré vznik-

lo z  iniciatívy Rady Európy. Koná 

sa každoročne v  mesiaci septem-

ber. Tento rok sa v  50-tich kraji-

nách Európy ponesie v  téme Arts 

and Entertainment, ktorej sloven-

ská verzia je Umenie a zážitok.

V  dnešnej uponáhľanej dobe je 

možno práve september čas na to 

trochu spomaliť, zastaviť sa a  za-

myslieť. Aj tento rok sa môžeme 

tešiť na kopec zaujímavých akcií 

a podujatí.

Počas celého mesiaca je priprave-

ných vyše 300 rôznych akcií a po-

dujatí spätých s kultúrnym dedič-

stvom a kultúrnym dianím po ce-

lom Slovensku. V  Banskobystric-

kom kraji to je 61 zaujímavých 

podujatí a z toho 22 sa uskutoční 

v našom meste a okolí. Na návštev-

níkov čakajú rôzne výstavy, kultúr-

ne podujatia, vzdelávacie aktivity 

a semináre, turistika, súťaže a hry, 

a to pre všetky vekové kategórie.

Ja osobne sa veľmi teším na po-

dujatie Otvorenie novo zrekonštu-

ovaného domu Deža Hoff manna, 

IX. ročník Jesennej univerzity ar-

chitektúry, Divadelný projekt Kos-

mopol či Fotonávraty do minulosti 

Banskej Štiavnice, ale samotný vý-

ber ponechám samozrejme na Vás.

Do tohto ročníka bolo prihlásených 

viac ako 300 aktivít. Ich databáza je 

prístupná na stránke www.dekd.sk

Dana Kukurová, krajský koor-

dinátor, DEKD 2019 – BBSK
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Aktuálne fi lmy v kine Akademik

Sobota 7.9. o 18:30 hod.Sobota 7.9. o 18:30 hod.
VTedY VTedY 

v HollYwoodev HollYwoode

Akcia, komédia, 159min., MP:15, Akcia, komédia, 159min., MP:15, 
vstupné: 5€. V deviatom fi lme kulto-vstupné: 5€. V deviatom fi lme kulto-
vého režiséra Quentina Tarantina sa vého režiséra Quentina Tarantina sa 
televízny herec a jeho dlhoročný kas-televízny herec a jeho dlhoročný kas-
kadér rozhodnú presadiť pri fi lme na kadér rozhodnú presadiť pri fi lme na 
konci zlatej éry Hollywoodu v  roku konci zlatej éry Hollywoodu v  roku 
1969 v Los Angeles.1969 v Los Angeles.

Nedeľa 8.9. o 16:00 hod.Nedeľa 8.9. o 16:00 hod.
ToY STorY 4ToY STorY 4

Animovaný, rodinný, 100 min., MP, Animovaný, rodinný, 100 min., MP, 
vstupné: 5€. Hračkársky kovboj Wo-vstupné: 5€. Hračkársky kovboj Wo-
ody si bol vždy istý zmyslom svoj-ody si bol vždy istý zmyslom svoj-
ho života. Vedel, že na prvom mies-ho života. Vedel, že na prvom mies-
te je dávať pozor na dieťa, či už to bol te je dávať pozor na dieťa, či už to bol 

chlapček Andy alebo dievčatko Bon-chlapček Andy alebo dievčatko Bon-
nie. Problém však nastane, keď si nie. Problém však nastane, keď si 
Bonnie v  škôlke vlastnoručne vyrobí Bonnie v  škôlke vlastnoručne vyrobí 
Vidlíka – fi gúrku z plastovej vidličky. Vidlíka – fi gúrku z plastovej vidličky. 
Ostatné hračky ho doma radostne pri-Ostatné hračky ho doma radostne pri-
vítajú, Vidlík je však vydesený a tvr-vítajú, Vidlík je však vydesený a tvr-
došijne trvá na tom, že patrí medzi od-došijne trvá na tom, že patrí medzi od-
padky. Woodyho čaká neľahká úloha padky. Woodyho čaká neľahká úloha 
presvedčiť ho o opaku.presvedčiť ho o opaku.

Nedeľa 8.9. o 18:30 hod.Nedeľa 8.9. o 18:30 hod.
Štvrtok 12.9. o 18:30 hod.Štvrtok 12.9. o 18:30 hod.
TO: kApiTolA 2TO: kApiTolA 2

Horor, 165 min., MP:15, vstupné: 5€Horor, 165 min., MP:15, vstupné: 5€
V  pokračovaní najúspešnejšieho ho-V  pokračovaní najúspešnejšieho ho-
roru všetkých čias sa do mesta Derry roru všetkých čias sa do mesta Derry 
vracia zlo a  členovia Klubu núl budú vracia zlo a  členovia Klubu núl budú 
musieť opäť spojiť svoje sily na mies-musieť opäť spojiť svoje sily na mies-
te, kde to všetko začalo. Od hrôzo-te, kde to všetko začalo. Od hrôzo-
strašných udalostí ubehlo 27 rokov. strašných udalostí ubehlo 27 rokov. 
Členovia Klubu núl sa rozišli a žijú si Členovia Klubu núl sa rozišli a žijú si 
vlastné životy. Mike ako jediný ostal vlastné životy. Mike ako jediný ostal 
v rodnom meste a je nútený zvolať os-v rodnom meste a je nútený zvolať os-

tatných členov klubu späť do Derry, tatných členov klubu späť do Derry, 
kde budú spoločne opäť čeliť zlu. Všet-kde budú spoločne opäť čeliť zlu. Všet-
ci sú poznamenaní hrôzostrašnými zá-ci sú poznamenaní hrôzostrašnými zá-
žitkami z minulosti, každý z nich bude žitkami z minulosti, každý z nich bude 
musieť preto opäť prekonať svoj naj-musieť preto opäť prekonať svoj naj-
silnejší strach a  čeliť klaunovi, ktorý silnejší strach a  čeliť klaunovi, ktorý 
je teraz nebezpečnejší ako kedykoľvek je teraz nebezpečnejší ako kedykoľvek 
predtým.predtým.

Utorok 10.9. o 18:30 hod.Utorok 10.9. o 18:30 hod.
SveTozÁr STrAčiNASveTozÁr STrAčiNA

Dokument, 68 min., MP:12, vstupDokument, 68 min., MP:12, vstupné: né: 
5€. Výnimočný umelec, ktorý sa spo-5€. Výnimočný umelec, ktorý sa spo-
ľahlivo vymyká akémukoľvek „prie-ľahlivo vymyká akémukoľvek „prie-
činkovému“ zaradeniu. Bohém, ktorý činkovému“ zaradeniu. Bohém, ktorý 
bytostne vnímal a  rozvíjal autentic-bytostne vnímal a  rozvíjal autentic-
ký folklór. Skladateľ, ktorého hudob-ký folklór. Skladateľ, ktorého hudob-
né kompozície nadchýnajú aj tých, né kompozície nadchýnajú aj tých, 
ktorí sa folklóru vyhýbajú. Zanechal ktorí sa folklóru vyhýbajú. Zanechal 
po sebe ohromné dielo a nezameniteľ-po sebe ohromné dielo a nezameniteľ-
ný odkaz, ktorý nemá nasledovníkov. ný odkaz, ktorý nemá nasledovníkov. 
Stračina ostáva rébusom, ktorého hľa-Stračina ostáva rébusom, ktorého hľa-
danie tajničky pokračuje.danie tajničky pokračuje.

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

K R Í Ž O V K A

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10eur v pizzerii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica si výherca môže 

vyzdvihnúť v redakcii ŠN. Správne 

znenie krížovky z  č.29/2019: „Me-

rítkom veľkosti človeka nie je počet jeho 

skutkov, ale počet ľudí, ktorým slúži 

on.“ Výhercom sa stáva PhDr. Dana 

Bartošová, Banská Štiavnica. Sr-

dečne blahoželáme! Tento týždeň 

hráte o  poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10eur v pizzerii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica. Vašou úlohou je 

správne vylúštiť krížovku a  zaslať 

ju spolu s kupónom do redakcie ŠN 

v termíne do 16.09.2019.

V tajničke sa ukrýva výrok Emer-

sena: „Každý človek, s ktorým sa v ži-

vote stretnem… (dokončenie v  taj-

ničke).

A., Začiatok tajničky, ovocie,

B., Meno Mareša, patriaci Ote, lie-

čivá rastlina, telúr,

C., Pohrebná hostina, mesto v Tu-

recku, durová stupnica, rozprávko-

vý vták,

D., Cín, Indián, vlk po rusky, rím-

sky cisár,

E., Samohlásky v  slove Dano, le-

pidlo, rastlinné maslo, bytovka, ci-

toslovce bolesti,

F., Zn. zubnej pasty, fyzikálna veli-

čina V, citoslovce smiechu, vzdelá-

vaj,

G., Dvojka, číra tekutina, výr, pre-

býva česky,

H., Zvratné zámeno, dôveruje, pri-

dáva soľ, meno Chačaturjana,

I., 2. časť tajničky,

J., Bodák, číselná hra, rúca, predaj-

ňa drogérie.

1., Poľnohospodárska plodina, 3. 

časť tajničky, Slovenský plynáren-

ský podnik,

2., Meno Mikušeka, tekutina 

z bylín, aj,

3., Dôveruj, izbový kvet, počet ro-

kov človeka,

4., Nová škola skr., nemecké auto, 

vedecké poznatky,

5., Jedna v Ríme, Palo naopak, plť 

česky, ozn. áut Slovenska,

6., Mimozemšťan, telefónne číslo, 

vodievate,

7., Koho, mnoho, zn. logaritmu,

8., Osobné zámeno, Slávik ČR, časť 

Londýna,

9., Sapún, mestský vták,

10., Citoslovce bzučania, pochabí, 

áno česky,

11., Ampér, pracuj pluhom, konča-

tina, vzduch,

12., Národný podnik, nehovoria-

ci, drví,

13., Citoslovce pri pozeraní do 

hrdla, býk, Júlia zriedkavo, Anno 

Domini,

14., Koniec tajničky, kilometer.

Pomôcky: Soho, Aer, DM, Oltu, 

Aloa, Toro, Ula

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

Kupón č. 31
Krížovka
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Mestská 
knižnica
Pobočka Drieňová

Oddelenie pre deti a  mládež 

v priestoroch Základnej školy Jozefa 

Kollára na 1. posch. Otváracie hodi-

ny: Po: 8:00 – 12:00, St: 8:00 – 12:00

Kontakt: 045/321 44 61

Email: kniznica@banskastiavnica.sk

MsK

Benefi čnému koncertu pre 

osoby s mentálnym postih-

nutím pre Banskobystrický 

región a okolité ústavy 

pod krídlami Občianskeho 

združenia Milan Štefánik, 

prialo krásne počasie aj 

plejáda umelcov, ktorí sa ho 

zúčastnili. 

V  nedeľu 18. augusta 2019 o  14:30 

ho otvorila výborná zumbistka z Bra-

tislavy, Daniela Česneková. Už v úvo-

de sa decká naplno vybláznili. Mesto 

jej príde tiež veľmi nádherné. Teší ju 

najmä to, že zumbu, ktorú prezentu-

je po celom svete, a tak spája národy, 

na tomto mieste zas spája chorých so 

zdravými.

Po ukončení úvodnej časti prichá-

dza na scénu ofi ciálne otvoriť festi-

val pán Milan Štefánik za asistencie 

moderátorov Very Wisterovej a Pet-

ra Šarkana Nováka. Dvojica sa výbor-

ne dopĺňala a prečo prijali pozvanie? 

Šarkan: „Poznám Milana už dlho, páči 

sa mi ako robí tieto veci. Nikdy mu spo-

luprácu neodmietnem“. Vera: „Páči sa 

mi krásne prostredie. Je to klenot spojený 

s fantastickou hudbou“.

Pred 15 hodinou začal hlavný 

program. Otvorila ho veľmi dyna-

micky skupina IMT Smile svojimi 

tradičnými hitmi. Ale aj pieseň Poď 

so mnou, ktorú namiesto Kaliho od-

spieval gitarista skupiny Tomáš Slá-

vik, mala veľký úspech. Nehovoriac 

o  hite Niekto ako kráľ, či krásnych 

vsuvkách saxofonitu Mária „Gapu“ 

Garbera. Akcia sa im veľmi páčila, 

všetko dnes hralo do karát. Skupina 

Drowning Charon ponúkla naozaj 

veľmi zvláštny štýl hudby tzv. horor 

punk. V jej zmysle boli ladené tóny, 

oblečenie aj styling účinkujúcich. 

Speváčka Martina prezradila, že ná-

mety čerpajú hlavne z mytológie, čo 

už napovedá samotný názov skupi-

ny, v preklade Topiaci sa Cháron. Pre 

mňa bola prekvapením aj slovenská 

skupina O.B.D. Rege v ich podaní sa 

myslím, všetkým páčilo, ale inak to 

bola všehochuť rôznych štýlov. Spe-

vák Roman (vyštudovaný historik) 

vysoko ocenil aj samotné mesto, kto-

ré je podľa neho krásne a inšpiratív-

ne. Preto aj viacerí členovia skupiny 

si okrem toho, že prišli zahrať, uro-

bili výlet s rodinami a stihli sa pred 

koncertom vykúpať v  našich po-

vestných tajchoch. Krehká blondín-

ka Ema Drobná tiež predviedla nie-

ktoré svoje spevácke kúsky. Na záver 

dala chronicky známu pieseň Čereš-

ne. Byť na takejto akcii je pre ňu tá 

najsprávnejšia vec. Preto ďakuje za 

všetky dary od detí a praje im, aby aj 

naďalej boli také slniečka, ako dote-

raz. Záver patril legendárnej skupi-

ne Gladiator s piesňami Neviem, Ži-

vot, Medulienka, Keď sa láska podarí 

a  mnoho iných. Frontman skupiny, 

gitarista a  spevák Miko povedal, že 

na takýchto akciách už majú svojich 

kamarátov. Vždy sa preto tešia na ta-

kéto pozvanie, kde vládne familiárna 

nálada. Ešte viac o to, že naposledy 

kvôli dažďu nemohli odvystupovať 

a teraz im klaplo aj počasie.

O  všetky hladné bruchá sa okrem 

bežných stánkov staral náš kuchár 

Mário. Tentokrát v  štýle bravčový 

a jelení guláš. O duševný pokrm pre 

deti sa zas starali tradičné worksho-

py. O  tie, ako som zistila, bol ten-

to rok mimoriadny záujem a  lekto-

ri mali počas celého podujatia plné 

ruky práce. Strieľalo sa z kuše a luku, 

razili sa mince. Maľovalo sa na sadru 

a na tvár. Tým, že si sadrové odliat-

ky môžu detičky aj zobrať domov, 

o to viac si to cenia, povedala mamič-

ka Martina zo Štiavnice. Enkaustika 

(maľovanie horúcim voskom) malo 

dve lektorky. Novinkou boli enkaus-

tické perá, v ktorých je dopredu de-

fi novaný vzor obrázku. Rodičom po-

stihnutých detí sa tiež akcia rátala ako 

veľmi vydarená. Takto sa o nej vyjad-

ril pán Filip z B. Štiavnice, či pán La-

dislav z Lučenca. Monika z Nitry, ako 

náhodná diváčka, zas vysoko oceni-

la prepojenie zdravých divákov s po-

stihnutými. Celá akcia mala podľa nej 

vysokú úroveň a bola rada, že ju moh-

la svojím vstupným podporiť. Počas 

podujatia sa vyhodnocovali aj naj-

krajšie ručne vyrobené mávatká. Fir-

ma Spig zo Zvolena zas prezentova-

la svoju činnosť, ale hlavne pomáhala 

postihnutým svojím schodolezom, 

čím sa pre nich stala preprava omno-

ho jednoduchšia. Tak, ako povedala 

moderátorka Vera: „Tento festival v B. 

Štiavnici je stretnutím viacerých divov 

a určite je ich viac ako osem“. 

Daniela Sokolovičová

10. ročník festivalu Osmidiv
v B. Štiavnici sa vydaril na celej čiare

Skupina Gladiator na Osmidive 2019  foto Petra Sekáčová

Podsitnianske 
dni
hojnosti v Baďane

XIX. ročník folklórneho festivalu za-

meraného na návrt k ľudovým zvy-

kom a tradíciám. Témou tohto roč-

níka je drevo – drevo v  rôznych 

podobách. Našim cieľom je priblížiť 

návštevníkom rôzne podoby dreva, 

jeho využitie (stavebné – kresanie 

hrád, úžitkové – výroba sudov, lyžíc, 

misiek, hračiek, okrasné – šperky, 

svietniky, sochy a pod.), ale aj rôz-

ne techniky spracovania dreva od 

tradičného ručného opracovania až 

po moderné opracovanie pomocou 

motorových píl. Počas podujatia 

vystúpia folklórne súbory a spe-

vácke skupiny:

11.00 hod. FS Podhorčan z Podhoria

12.00 hod. Kmotry z Detvy

13.00 hod. FS Detvani

14.00 hod. FS Heľpan a  chlopi 

z Heľpy

15.00 hod. Detská tanečná show 

s maskotmi

16.30 hod. Slovenskí rebeli a muzi-

kál „Na rováš“

18.00 hod. FSk Baďančanka 

Sprievodné akcie:

• škola kresania trámov

• tradičné hlinené omietky – ukážky

• výroba sudov – ukážky

• predaj a  prezentácia diel tradič-

ných remeselníkov – predaj výrob-

kov regionálnej značky HONT

• občerstvenie

• tradičné jedlá

Záhrada hier nielen pre deti:

• maľovanie na tvár s  vizážistkou, 

tvorivé dielne pre deti

• drevený kolotoč

• dobové historické hry

Vstupné 1 €

Bohatý program, výborné jedlá, po-

hostinní ľudia, vôňa dreva, zvyky 

našich predkov, tradičné kroje... ne-

váhajte a príďte medzi nás! Zmena 

programu vyhradená!

Ľubica Kuková,

starostka obce Baďan
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Slovenský reprezentant Patrik 

Jány dosiahol na Svetovom 

pohári v streľbe z guľových 

a vzduchových zbraní v brazíl-

skom Riu de Janeiro svoj 

životný úspech. 

V  piatkových pretekoch (30.8.) vo 

vzduchovej puške mužov na 60 vý-

strelov obsadil 3. miesto a vybojo-

val pre SR už šiestu miestenku na 

olympijské hry v  japonskom To-

kiu 2020, po piatich brokárskych 

(E. Varga, Rehák Štefečeková po 2, 

D. Barteková) je to prvá puškárska. 

Slovensko tak bude mať v  puškár-

skych disciplínach zastúpenie po 

pauze v brazílskom Riu de Janeiro 

2016.

To, čo nevyšlo deň predtým pištolia-

rovi Jurajovi Tužinskému (miesten-

ka i postup do fi nále vo vzduchovke 

mu tesne ušli o jednu stredovú de-

siatku), sa podarilo Jánymu, ktorý 

viac ako solídnu formu predviedol 

vo štvrtok (18. miesto v ľubovoľ-

nej malokalibrovke 3×40, 1172 b.). 

Jány už v  kvalifi kácii druhým naj-

lepším výkonom 228,8 bodov na-

značil svoje možnosti a  prihlásil 

sa do boja o  jednu z  dvoch udeľo-

vaných olympijských miesteniek. 

Jeho šance zvyšoval aj fakt, že me-

dzi osmičkou fi nalistov boli spo-

lu s ním traja uchádzači. Podstatné 

bolo dostať za seba aspoň jedného 

z  dvoch konkurentov, čo sa hneď 

v úvode fi nále aj podarilo. Napokon 

to zverenec Petra Buberníka dotia-

hol pri svojej druhej fi nálovej účas-

ti na pretekoch SP premiérovo až 

na stupeň víťazov, obsadil 3. prieč-

ku so ziskom 228,8 bodu. Jeho do-

terajším maximom bola vlaňajšia 8. 

pozícia z rovnakej disciplíny v Mní-

chove.

“Lepšie to už nemohlo ani vyjsť. Išiel 

som si do Ria po miestenku, veľmi som 

po nej túžil a medaila k tomu je už len 

príjemný bonus. Vedel som, že na to 

mám, no paradoxne som pred Riom cítil 

formu skôr v ľubovoľnej malokalibrovke 

3×40 ako vo vzduchovke. Moje vystúpe-

nia v oboch môžem hodnotiť pozitívne. 

Aj v ĽM 3×40 to bolo taktiež moje naj-

lepšie umiestnenie. Výkon v  kvalifi ká-

cii vzduchovky bol veľmi dobrý, strieľal 

som vyrovnane od začiatku až do konca, 

bez nejakých väčších chýb, čo sa aj odra-

zilo na celkovom súčte. Tlak som cítil, no 

snažil som sa nepripúšťať si ho až tak. 

Musím však priznať, že keď vo fi nále 

vypadol Ind Deepak Kumar, tak som ve-

del, že mám istotu miestenky a potom 

sa mi strieľalo už oveľa ľahšie. 

Pre mňa je to ako splnený sen, 

že budem môcť štartovať na 

olympijských hrách. Tento rok 

som sa už veľakrát priblížil k vi-

dine miestenky a ani raz mi to 

nevyšlo. Chvíľami som ostával 

už aj trochu skeptický, ale napo-

kon sa to aj podarilo,” uviedol 

šťastný a spokojný P. Jány.

Víťazom súťaže vzduchov-

károv v  Riu sa stal mladý 

Číňan Jü chao-nan, ktorý 

utvoril fi nálovým výkonom 

252,8 bodu nový svetový se-

niorský i juniorský rekord.

Výsledky:

vzduchová puška 60

muži: 1. Jü chao-nan (Čína) 

252,8 b. – fi n. svet. rekord (v kvali-

fi kácii 628,6), 2. Peter Gorša (Chor.) 

249,9 (628,5), 3. Patrik Jány (SR) 

228,8 (629,7) Zdroj: www.dukla.sk 

(SITA)

Gratulujeme Patrikovi k historické-

mu úspechu a ďakujeme za vynika-

júcu reprezentáciu nášho mesta! 

red.

Patrik Jány na OH 2020

Sobotu 24.8.2019 usporiadali 

členovia ŠK Atléti BS a Obec 

Píla už 4.ročník bežeckých 

pretekov Memoriál Gavrila 

Gryzlova. 

V Obci Píla pri Žarnovici, kde je sta-

rosta Exštiavničan Eugen Čižmárik, 

sme si opäť behom pripomenuli pa-

miatku na človeka, ktorý bol prena-

sledovaný a perzekuovaný za svoje 

politické názory.88 pretekárov od 

dvoch do šesťdesiat sedem rokov si 

pomeralo sily v deviatich kategóri-

ách.

V  hlavnej kategórii zvíťazil Peter 

Ďurec /BB tréner/ pred Petrom Ur-

sínym /Atléti BS/ a Dušanom Kraj-

čovičom /Dukla B.Bystrica/, na 

štvrtom mieste bol Peter Kačáni 

a piaty Jozef Gibala, obaja Atléti BS. 

Podľa tejto konkurencie si dovolím 

tvrdiť, že preteky naberajú rozmer 

a charakter aj kvality, ale aj kvanti-

ty, čo nás veľmi teší. V mladších žia-

koch dobehol Jozef Procner /Atléti 

BS/ na peknom treťom mieste.

Preteky boli po vyhodnotení a roz-

daní bohatej tomboly zakončené 

sprievodným programom, ako pí-

lenie dreva bachračkou, pitie piva 

slamkou na čas, hod polenom...

Ďakujeme za príjemnú atmosféru 

a pretekárom za účasť!

Preteky sme absolvovali vďaka fi -

nančnej podpore z rozpočtu Mesta 

Banská Štiavnica.

R. Petro

Memoriál Gavrila Gryzlova

Strieborný P. Ursíny, P. Kačáni a J. Gibala (Atléti BS)  foto Archív autora

Futbal
Dorast

V  stredu 28.8. vonku v  Šalkovej 

(víťaz minuloročnej 4 ligy). Šalko-

vá – B. Štiavnica 1:2. Góly za BŠ: 

Alexander Hrabko 79’, Juraj Juri-

ca ml. 90’.

V sobotu 31.8. Dudince – B. Štiav-

nica 1:1. Gól za BŠ: Marek Gallo 

(33’ z pokutového kopu).

Muži, 31.8.

Ladomerská Vieska – B. Štiavnica 

3:2. Góly za BŠ: Necpal 23’, Hudák 

Daniel 39’.

Kam na futbal?

Program:

V. liga, 6. kolo, 7.9. o  15:30 B. 

Štiavnica – OŠK Lieskovec

IV. liga, dorast, 6. kolo, 8.9. o 10:00 

B. Štiavnica – MFK V. Krtíš

IV. liga, dorast, predohrávka 

2. kolo, 11.9. o 14:00 B. Štiavnica 

– MFK Žarnovica

II. liga, SŽ a  MŽ, predohrávka 

6. kolo, 7.9. o  10:00 a  12:00 B. 

Štiavnica – MŠK Tisovec

II. liga, SŽ a  MŽ, predohrávka 

2. kolo, 11.9. o  10:00 a  12:00 B. 

Štiavnica – Krupina

Tabuľky: https://ssfz.futbalnet.

sk/#menu/open/sutaze/

Miro Hudák

Ivan Beňo

Triatlon

1.ročník šprint triatlonu na tajchu 

pri Novej Bani sa vydaril. Miestny 

lyžiarsky klub spolu s ŠK Atóm Levi-

ce zorganizovali zaujímavý a nároč-

ný pretek. Pretekalo sa od detských 

kategórií rok nar. 2012 až po vete-

ránov. V  sobotu o  9.30 štartovali 

spolu ženy, juniorky, juniori, muži 

a  veteráni. Plávanie 750m ,cyklis-

tická trať mala až 400m prevýše-

nie na 20km a členitý beh dali kaž-

dému zabrať. Zvíťazili I. Kuriačková 

medzi ženami a M. Pavúk pred M. 

Verbovským medzi mužmi. Rado 

Nemčok z  KMT medzi veteránmi 

v kat. 40 – 49 r. obsadil 3. miesto. 

Posledný pretek tohtoročnej sezóny 

sa uskutoční na Myjave 14 – 15.9. 

KMT BŠ
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Tesárske, stolárske práce, krovy, al-

tánky, podbitie striech, vikierov, dre-

vené obklady, tel.č.: 0902 147 715

 Staviam kamenné múry, podesty, 

klenby, piliere a iné…, múry z DT 

tvárnic, www.kamennemury.sk, 

tel.č.: 0902 147 715

Výkup parožia, tel.č. 0904 834 937

Kameňolom Šobov, Banská Štiavni-

ca ponúka na predaj triedenú zeminu, 

stavebný, dekoratívny kameň a dunaj-

ský štrk. Kontakt: 0910 410 410

inzercia

služby

Sociálna – SeniorSociálna – Senior
prepravná služba Banská Štiavnicaprepravná služba Banská Štiavnica

Pre seniorov a návštevníkov Pre seniorov a návštevníkov 
nemocnice. Pre seniorov a ZŤP.nemocnice. Pre seniorov a ZŤP.
Pre ZŤP na invalidnom vozíkuPre ZŤP na invalidnom vozíku

0948 460 7000948 460 700
Pracovná doba:Pracovná doba:

Pondelok – Piatok 6:30 – 17:00Pondelok – Piatok 6:30 – 17:00

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BS

Raňajky Raňajky 
Obedy Obedy 
VečereVečere

U nás v reštaurácii na Trojičnom U nás v reštaurácii na Trojičnom 
námestí, alebo priamo k Vám domov. námestí, alebo priamo k Vám domov. 

Objednávky na: www.blackm.sk, Objednávky na: www.blackm.sk, 
045/6920202, 0904 180 588.045/6920202, 0904 180 588.

"Pre pocit pohody""Pre pocit pohody"

Ponuka služieb (záhrada)Ponuka služieb (záhrada)

strihanie živých plotov a kríkov strihanie živých plotov a kríkov 
kosenie trávnikov kosenie trávnikov 

vyžínanie pozemkov vyžínanie pozemkov 
odvoz záhradného odpadu odvoz záhradného odpadu 

pílenie a štiepanie palivového dreva pílenie a štiepanie palivového dreva 
čistenie pozemkovčistenie pozemkov

Kontakt: 0903 746 356Kontakt: 0903 746 356


