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INZERCIA

Za pekného slnečného počasia 

dňa 28. augusta 2020 o 13:00 

hod. pri pomníku SNP pod 

Starým zámkom zaznela 

hymna Slovenskej republiky. 

Po nej pani Katka Kissová pred-

niesla báseň. Moderátor podujatia 

Ing. Jaroslav Dudík privítal prítom-

ných a  hostí podujatia. Nasledova-

lo položenie kytíc a vencov k pomní-

ku SNP. Za mesto Banská Štiavnica: 

Mgr. Nadežda Babiaková, primá-

torka mesta, Ing. Marián Zimmer-

mann, zástupca primátorky, Ing. Iva-

na Ondrejmišková, prednostka MsÚ 

a Robert Hajšel, poslanec EP.

Primátorka mesta 

Mgr. Nadežda Babiaková 

zvolala na 26. 8. 2020 

rokovanie MsZ.

MsZ schválilo:

- Program rokovania zasadnutia 

MsZ v Banskej Štiavnici s dátumom 

26. august 2020 s  vypustením bo-

dov:

Návrh Dodatku č. 5 k  VZN mesta 

Banská Štiavnica č. 5/2011 o podni-

kateľskej činnosti, Zámer na priamy 

prenájom pozemku C KN 4970/2 

ponukovým konaním

- Návrhovú komisiu v  zložení: 

Mgr. Peter Ernek, predseda komi-

sie, Ing. Marian Zimmermann, člen, 

Ing. Matej Michalský, člen

- Plnenie rozpočtu mesta Banská 

Štiavnica za I. polrok 2020

- Rozpočtové opatrenia v zmysle zá-

kona č. 583/2004 Z. z. o  rozpočto-

vých pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zá-

konov v znení neskorších predpisov

- Uzatvorenie zmluvy o úvere s Pri-

ma bankou Slovensko, a. s., vo výške 

550 000€ na fi nancovanie investič-

nej akcie – Rekonštrukcia a moder-

nizácia atletického štadióna v  Ban-

skej Štiavnici

- spolufi nancovanie vybudovania at-

letického štadióna prostredníctvom 

úveru vo výške minimálne 40% 

z  celkových nákladov na realizáciu 

projektu

MsZ berie na vedomie:

- kontrolu plnenia uznesení zo za-

sadnutia MsZ v  Banskej Štiavnici, 

konaného dňa 24. 6. 2020 a 31. 7. 

2020.

Oslavy 76. výročia 
Slovenského národného povstania

Z mestského zastupiteľstva

Účastníci spomienkových osláv  foto Mgr. Ján Petrík �3.str.

�3.str.

Oznam
Upozorňujeme našich prispieva-

teľov, že príjem príspevkov a  in-

zercie do najbližšieho čísla ŠN je 

v pondelok do 14:00 hod. Ďaku-

jeme za porozumenie! 

red.

Utorok 8.9. o 18:30 hod.

Salto je kráľ
Dokumentárny, Slovensko, 120 min., 

MP:12, vstupné: 5€.

Výmenník
do 15. septembra 2020

ZATVORENÝ

Platidlo 
Štiavnická Poltura

V  Banskej Štiavnici vzniklo nové 

alternatívne platidlo Štiavnic-

ká Poltura. Odkazuje na banícku 

menu zo 17. storočia. Štiavnickí 

baníci dostávali výplatu v  podo-

be Štiavnických Poltur, za ktoré 

si mohli kúpiť tovar alebo služby 

vo vybraných obchodoch. Projekt 

obnovuje túto starú alternatív-

nu menu a ponúka návštevníkom 

mesta možnosť spoznať jej príbeh 

a históriu. Tak ako tomu bolo pred 

vyše 300 rokmi, tak aj dnes je mož-

né Štiavnickou polturou zaplatiť 

vo vybraných podnikoch v Banskej 

Štiavnici. Súčasné poltury sú raze-

né kremnickou mincovňou, tak 

ako aj pôvodné z roku 1695.

Zdroj, foto:

www.stiavnickapoltura.sk

MsÚ
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DIÁR
z programu

primátorky

31. 8.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Zasadnutie prípravného výboru 

Salamandrových dní 2020.

2. 9.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné stretnutie k  príprave 

materiálu k  rekonštrukcii pla-

várne.

3. 9.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie ZMO Žiar-

sky región k Integrovanej územ-

nej stratégii pre programové ob-

dobie 2021 – 2027 a kreovanie 

koordinačnej rady

Občiansky obrad – sobáš.

4. 9.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Stretnutie k  projektu „Rekon-

štrukcia ulice Pod Kalváriou.“

Občiansky obrad – sobáš.

5. 9.

Občianske obrady – sobáše.

Viera Lauková

Plánovaná 
deratizácia 
verejných priestranstiev

Mesto Banská Štiavnica v  zmysle 

zákona č. 355/2007 Z. z. o ochra-

ne, podpore a  rozvoji verejného 

zdravia v znení neskorších predpi-

sov zabezpečí v  jesennom období 

deratizáciu priestranstiev na úze-

mí mesta Banská Štiavnica. Dera-

tizáciu priestranstiev a  nehnuteľ-

ností vo vlastníctve mesta Banská 

Štiavnica bude zabezpečovať fi rma 

Gelos, s. r. o., so sídlom Petra Jilem-

nického 723/2, 969 01 Banská 

Štiavnica, IČO: 51 728 389. O bliž-

šom termíne Vás budeme vopred 

informovať. Upozorňujeme majite-

ľov domácich a spoločenských zvie-

rat, aby v čase vykonávania derati-

zácie zvýšili kontrolu ich pohybu na 

verejných priestranstvách a zabrá-

nili tým kontaktu zvierat s návna-

dami. Zároveň vyzývame všetkých 

správcov bytov, poľnohospodár-

ske podniky, prevádzky podnika-

nia a  organizácie, ktoré spravujú 

objekty na území mesta Banská 

Štiavnica, ako aj vlastníkov byto-

vých domov a objektov, užívateľov 

nehnuteľností a  pozemkov, aby si 

splnili povinnosť v zmysle §51 ods. 

1 písm. a) a §52 ods. 1 písm. k) zá-

kona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia 

a  zabezpečili vykonanie regulácie 

živočíšnych škodcov deratizáciou 

svojich objektov, ich okolia a prípo-

jok kanalizácie pred objektmi.

MsÚ

Veľké 
ďakujem
patrí Mgr. Naďke Babiakovej, 

Ing. Marianovi Zimmermannovi, 

Ing. Hlinkovi, JUDr. Volfovi a  p. 

Beňovi. Začo? Bývame na Križo-

vatka 15 a  vlani nám zatepľova-

li bytovku, ale mnohí ľudia chodi-

li svoju potrebu vykonávať buď za 

novinový stánok alebo pod stro-

my a naša zlatá mládež sem chodi-

la s fľaškami a hurhaj tu bol prvo-

triedny, takže často sme volali aj 

mestskú políciu. A tak padlo roz-

hodnutie – oplotiť! Dúfam, že toto 

rozhodnutie bolo správne, a  pre-

to za všetkých obyvateľov bytov-

ky Križovatka 15, všetkým týmto 

menovaným osobám patrí veľké 

Ďakujem!

Eva U.

k vykladaniu vriec s odpadom 

na Trotuári a v centre mesta

Zmesový komunálny odpad z bytov 

na Trotuári a v centre mesta – ul. A. 

Kmeťa, Kammerhofská, Nám. sv. 

Trojice, Radničné nám., sa vyváža 

iba raz za 2 týždne, v nepárne pon-

delky, preto žiadame obyvateľov 

týchto bytov, aby vykladali od-

pad iba v týchto termínoch.

Odpad, ktorý sa tu pravidelne zbe-

rá každý pondelok a piatok od pod-

nikateľských subjektov a prevádzok 

v  centre mesta, musí byť uložený 

iba v  označených plastových vre-

ciach, pokiaľ podnikateľský subjekt 

nemá zbernú nádobu.

Označené plastové vrecia na ko-

munálny odpad si podnikatelia mu-

sia zakúpiť v  Klientskom centre, 

Nám. sv. Trojice 3, Banská Štiavni-

ca.

Odpad od podnikateľov, ktorý ne-

bude v označených vreciach, nebu-

de odobratý a bude riešený s pomo-

cou mestskej polície ako nezákonne 

uložený odpad.

Miloš Veverka, 

Technické služby, m. p., BS

Usmernenie 

V sobotu 5. 9., 12. 9., 19. 9., 20. 

9., 27. 9. (okrem sviatkov) sú otvo-

rené v B. Štiavnici tieto lekárne: Le-

káreň Helios, Dolná 3, 8:00 – 12.00 

hod., 045/6922322.

Pohotovostné lekárenské služby sú 

vykonávané striedavo v týždenných 

intervaloch v lekárňach v B. Štiavni-

ci podľa rozpisu nasledovne:

Nedeľa a  sviatok 7.30 – 10.30 

hod.

Rozpis služieb: september 2020

2. – 4. 9., Po – Pi, 36. týždeň:

Lekáreň Dr. Max, Bratská 17, BŠ, 

7:00 – 15:30,

5. 9, So, Lekáreň Helios, Dolná 3, 

BŠ, 045/6922322, 8:00 – 12:00,

6. 9., Ne, Lekáreň Dr. Max, Bratská 

17, BŠ, 7:30 – 10:30,

7. – 11. 9., Po – Pi, 37. týždeň:

Lekáreň Helios, Dolná 3, BŠ, 7:30 – 

17:00,

12. 9., So, Lekáreň Helios, Dolná 3, 

045/6922322, 8:00 – 12:00,

13. 9., Ne, Lekáreň Helios, Dolná 3, 

BŠ, 7:30 – 10:30,

14. – 18. 9. Po – Pi, 38. týždeň:

14. 9., Po, Lekáreň Mima, Energeti-

kov 1, BŠ, 7:30 – 16:00,

15. 9., Ut, Lekáreň Mima, Energeti-

kov 1, BŠ, 7:30 – 10:30,

16. – 18. 9., St – Pi, Lekáreň Mima, 

Energetikov 1, BŠ, 7:30 – 16:00,

19. 9., So, Lekáreň Helios, Dolná 3, 

BŠ, 045/6922322, 8:00 – 12:00,

20. 9., Ne, Lekáreň Mima, Energeti-

kov 1, BŠ, 7:30 – 10:30,

21. – 25. 9., Po – Pi, 39. týždeň:

Lekáreň Ametyst, Križovatka 3, BŠ, 

8:00 – 16:00,

26. 9., So, Lekáreň Helios, Dolná 3, 

BŠ, 045/6922322, 8:00 – 12:00,

27. 9., Ne, Lekáreň Ametyst, Križo-

vatka 3, BŠ, 7:30 – 10:30,

28. 9. – 30. 9., Po – Pi, 40. týždeň:

Lekáreň Dr. Max, L. Svobodu 42, 

BŠ, BŠ, 7:30 – 16:00.

Zdroj: https://www.e-vuc.sk/

bbsk/zdravotnictvo/

Pohotovostné lekárenské 
služby v okrese Banská Štiavnica

Označené plastové vrecia s odpadom foto Archív TS, m.p.

Leto na 
amfi teátri
Banská Štiavnica, Novozámocká 

20/A. Program:

4. - 6. 9. Festival animovaných fi l-

mov

11. 9. Salamandrové dni 2020

26. 9. Festival Amplión – Nový ka-

baret & pouličné umenie

26. 9. Koncert kapely Desmod 

o 18:00

Tanečná škola Ady Kogovsek

Info: 0905 455 911

Vstupenky: 

objednavky@ticketportal.sk

Zmena programu vyhradená!
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Za SZPB Vladimír Po-

prac, predseda, RNDr. Pavel Ba-

čík, podpredseda SZPB a  Ing. Ja-

roslav Dudík, tajomník SZPB, za 

ObV SZPB Jaroslav Jančo, za SNS 

Ing. Jozef Karabelly, za vojen-

ských veteránov Juraj Macek, za 

občanov obce Banský Studenec 

Pavol Santoris, starosta obce, za 

spolok žien Živena: Gréta Mária 

Pecníková, Lýdia Schneiderová 

a Matilda Rezníčková. Nasledoval 

prejav Mgr. Nadeždy Babiakovej, 

primátorky mesta, po ňom prího-

vor europoslanca Roberta Hajšela 

a báseň predniesla Júlia Popraco-

vá. Nasledovalo odovzdanie člen-

ského preukazu SZPB pani Milo-

slave Necpálovej, hymnická pieseň 

a spoločné fotenie. Účastníci osláv 

sa odobrali do Klubu seniorov na 

Nám. sv. Trojice, kde bolo spolo-

čenské posedenie s občerstvením. 

Tu nasledoval príhovor Roberta 

Hajšela, europoslanca, odovzda-

nie dekrétov Zaslúžilý funkcionár 

SZPB: Ing. Jaroslavovi Dudíko-

vi a  RNDr. Pavlovi Bačíkovi. Po-

zdravný list k  výročiu narodenín 

bol odovzdaný pani Ružene Mel-

cerovej, pokladníčke SZPB. Vladi-

mír Poprac, Ing. Vladimír Kotilla, 

Matilda Rezníčková a Ing. Jaroslav 

Dudík boli položiť veniec vďaky 

v  cintoríne Lazaret k  pamätníku 

22 občanom zabitých na Teplom 

potoku. Poďakovanie patrí baní-

kom za stafáž pri pomníku SNP 

ako aj pracovníkom mestskej kul-

túry a  inšpektorom MsPo. Za ZO 

SZPB Banská Štiavnica

Vladimír Poprac

NOVINKY

�1.str.

- Stanovisko hlavného 

kontrolóra k úveru

- Správu o stave mesta Banská Štiav-

nica a  činnosti samosprávy za rok 

2019

- Správu o kontrolnej činnosti hlav-

ného kontrolóra mesta Banská 

Štiavnica za 1. polrok 2020

- Informatívnu správu zhodnotenie 

odpadového hospodárstva Banskej 

Štiavnice za rok 2019. Návrh opat-

rení na zlepšenie bude prerokovaný 

na najbližšom MsZ.

- Udelenie Ceny primátora mesta 

podľa VZN mesta Banská Štiavnica 

č. 2/2009 – Štatútu mesta Banská 

Štiavnica v zmysle §17:

- Miestnemu odboru Živena, spolok 

slovenských žien Banská Štiavnica,

- Bc. Radoslavovi Nemčokovi,

- MUDr. Dane Kindernayovej,

- Mgr. Gabriele Kovárovej,

- Miroslavovi Kyjovskému,

- MUDr. Eve Luptákovej,

- Mgr. Tiborovi Szendreiovi

- Informatívnu správu o príprave Sa-

lamandrových dní 2020

- Informatívnu správu o konaní Val-

ného zhromaždenia spoločnosti 

Mestské lesy Banská Štiavnica, s. r. 

o., konaného dňa 29. 6. 2020 v sídle 

spoločnosti

MsZ sa uznieslo na:

- Dodatku č. 2 k  VZN mesta Ban-

ská Štiavnica číslo 1/2012, ktorým 

sa vydáva prevádzkový poriadok 

pohrebísk v meste Banská Štiavnica 

bez pripomienok

- VZN mesta Banská Štiavnica č. 

2/2020 o  zavedení komplementár-

nej (doplnkovej) meny v obehu spo-

ločne s národnou menou na území 

mesta Banská Štiavnica

MsZ poverilo:

- vykonaním obradu uzavretia man-

želstva a  použitím štátneho zna-

ku pri obrade uzavretia manželstva 

na deň 5. 9. 2020 poslanca MsZ 

Ing. Mateja Michalského

MsZ zrušilo:

- Uznesenie MsZ v Banskej Štiavnici 

č. 43/2020 zo dňa 29. 4. 2020 v ce-

lom rozsahu

- Uznesenie č. 79/2020, ktorým 

bol schválený zámer na prevod čas-

ti pozemku parc. č. E KN 1469/2, 

1470/13 v  k. ú. Banská Štiavni-

ca (kupujúci Aleksandr Kuranov 

s manželkou Iren Kuranovou)

MsZ žiadalo:

- primátorku mesta Banská Štiavni-

ca v  súvislosti s  realizáciou projek-

tu „Rekonštrukcia a  modernizácia at-

letického štadióna v Banskej Štiavnici“ 

o predloženie Zmluvy o dielo na jej 

schválenie MsZ

- MsÚ prepracovať materiál vo väz-

be na predžalobnú výzvu a predložiť 

ho na najbližšie zasadnutie MsZ

MsZ neschválilo:

b) Zámenu pozemku časť parc. č. E 

KN 6869/9 v k. ú. Banská Štiavnica 

ako prípad hodný osobitného zrete-

ľa (Pavol Ferko s manželkou)

f) Námietku voči stanovenej cene 

dohodou (kupujúci Vl. Halaj)

g) Odvolanie voči stanovenej cene 

dohodou (kupujúci M. Bosáková)

h) Odvolanie voči stanovenej cene 

dohodou (kupujúca V. Šteff eková)

i) Žiadosť o zníženie ceny za odpre-

daj pozemku (kupujúci Ing. P. Čider)

j) Výhrady ku stanovenej kúpnej 

cene a návrh ceny dohodou (kupujú-

ci JUDr. M. Truban)

o) Vyhodnotenie výsledkov ponu-

kového konania na priamy prená-

jom pozemkov pre poľnohospodár-

ske účely (Gashpar, s. r. o.)

Majetkové veci mesta

a) Zámer na prevod časti pozemku 

v  k. ú. Banská Štiavnica, (kupujúci 

Roman Maruniak s manž. Zuzanou 

Maruniakovou)

c) Zámer na prevod pozemku parc. 

č. C KN 1407/2 ako prípad hodný 

osobitného zreteľa (kupujúci B. H. 

Possega s manž.)

d) Zámer na prevod pozemku parc. 

č. C KN 7051/1 ako prípad hod-

ný osobitného zreteľa (kupujúci R. 

Tóth)

e) Prenájom časti pozemku parc. 

č. C KN 3649/7 (OZ – Nová šachta 

Banská Štiavnica)

k) Usporiadanie vlastníctva majet-

ku ako prípad hodný osobitného 

zreteľa (Ján Krátky)

l) Prenájom časti pozemku parc. č. C 

KN 5528/10 (Ján Pinter)

m) Vyhodnotenie výsledkov 2. opa-

kovaného ponukového konania na 

priamy prenájom pozemkov v loka-

lite Pálkovský majer

n) Vyhodnotenie výsledkov opa-

kovaného ponukového konania na 

priamy prenájom pozemkov v loka-

lite záhradky Vajanského ulica

p) Zmena uznesenia č. 43/2020 zo 

dňa 29. 4. 2020 (kupujúca Mgr. R. 

Hudáková s manž.)

q) Zámer na prenájom časti pozem-

ku parc. č. C KN 4690/3, 4691/2 

v k. ú. Banská Štiavnica, Aleksandr 

Kuranov s manž. Iren Kuranovou)

Po interpeláciách a dopytoch primá-

torka mesta rokovanie MsZ ukonči-

la.

Kompletné uznesenia 

z  MsZ sú zverejnené aj na 

www.banskastiavnica.sk.

Spracoval: Michal Kríž

�1.str.

citát

„Láska je najsilnejšia energia vo 

vesmíre..

www.pozitivnemysliet.sk
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Partizánska 
jeseň
V tú jeseň rušnú krvavú

hrnul sa národ húfne

pod svoju zástavu.

Volali rodné hory

po nociach

signalizačné vatry klásť.

Do boja vyzývala vlasť.

Šli muži, ženy s dlaňou v dlani,

šli chlapci gvermi ovešaní.

A mnohí, Bože, takí mladí!

Nemali ani osemnásť.

A život mali strašne radi.

Tak veľmi chcelo sa im žiť

a odchádzali odhodlaní

aj so smrťou sa priateliť.

Tá vtedy žatvu mala, kosila.

Veď boli v bojoch neskúsení.

Zbraní dosť nebolo, málo najmä diel,

akoby Nemcov zastaviť chceli

len živou hradbou vlastných tiel.

Na miestach smrti

kopila jeseň smutné pamätníky,

surové kríže, mohylky skál,

aby aj potom, keď pohnijú pníky

a keď sa stratia stopy v lístí,

keď zlyhá zradne aj pamäť,

ktokoľvek so spomienkou v srdci

vždy hroby svojich blízkych

si mohol vyhľadať.

Časom nad náhrobkami skál

z úrodnej lesnej hliny

vyrástli, a každú jeseň,

keď nad padlými

dažďom rozplačú sa nebesá,

farbou krvi vyfarbujú sa

trúchliace stromy jarabiny.

Za tie roky

čas všetko pozastieral.

Zarástli dávno partizánske chod-

níčky

i smutné lesné mohyly.

Podzemné partizánske bunkre,

porúcané,

poplesnené drevené trámy pohnili.

V zákutí chrámovo lesných tíšin

nečujne ďalej klokotá

záhadné mystérium klokotá.

A ticho šumí hôrna clivota.

V priestore bojov od hrebeňa nadol

vyrástol nový mohutný les.

Že by tu ktosi kedysi

bol v boji padol?

Kto sa to spýta už dnes?

Prednesená báseň Júliou Popra-

covou, kultúrnou ref. ZO SZPB po 

prejave Mgr. N. Babiakovej

Z mestského zastupiteľstva
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(9. – 12. 9. 2020)

9. 9. 2020 (streda), 14.00 hod., 

Klub Rubigall, Nám. sv. Trojice 3

Salamander a  baníctvo očami 

detí

Výstava Pohronského osvetového 

centra približujúca detské výtvar-

né pohľady na Salamandrový sprie-

vod.

9. 9. – 12. 9. 2020, (streda – so-

bota), Berggericht – Mineralogic-

ká expozícia – výstavné priestory, 

Nám. sv. Trojice 6

Výstava: Ecce Terra

Pripomenutie si 120 rokov múzej-

níctva v Banskej Štiavnici.

9. 9. – 10. 9. 2020 (streda – štvr-

tok), Starý zámok, Starozámoc-

ká 11

Argenti fondina

Konferencia. Hlavná téma: Histó-

ria baníctva a metalurgie v európ-

skom priestore

10. 9. 2020 (štvrtok), 15.00 

hod., Kammerhof – Kaplnka sv. Ig-

náca,

Kammerhofská 2

Kvety baní – minerály stredoslo-

venskej banskej oblasti

Slávnostné uvedenie novej knihy. 

Publikácia prináša fotografi e mine-

rálov stredoslovenskej banskej ob-

lasti, t. j. siedmych stredosloven-

ských banských miest.

11. 9. 2020 (piatok), 9.00 – 17.00 

hod., Slovenský banský archív, 

Radničné námestie 16

250. výročie vymenovania CH. 

T. Deliusa za prvého profesora 

na katedre baníctva v  Banskej 

Štiavnici

Výstava zameraná na významné 

výročie v histórii mesta.

11. 9. 2020 (piatok), 12.30 hod., 

Kostol sv. Kataríny, Radničné ná-

mestie 17

Slávnostné zasadnutie mestské-

ho zastupiteľstva

Slávnostné podujatie spojené 

s udeľovaním výročných cien mes-

ta a pripomenutím si Dňa baníkov, 

hutníkov, geológov a  naftárov. Po 

slávnostnom zasadnutí mestské-

ho zastupiteľstva bude nasledo-

vať vztýčenie zástavy Organizácie 

miest svetového dedičstva.

11. 9. – 12. 9. 2020 (piatok 14.00 

– 19.00, sobota 9.00 – 16.00), SPŠ 

S. Mikovíniho, Akademická 13

Burza minerálov

Tradičná burza minerálov.

11. 9. 2020 (piatok), 17.00 – 

18.00 hod., 20.00 – 23.30 hod., 

Amfi teáter pod Novým zámkom, 

Novozámocká 20

Salamandrové pódium

Vystúpenie hudobných kapiel. 

Lomnické Čháve, Rusin Čendeš Or-

chestra, Modus Memory, Helenine 

oči. Vstupné 5€ / osoba nad 15 ro-

kov.

11. 9. 2020 (piatok), 18.00 – 

20.00 hod., Amfi teáter pod No-

vým zámkom, Novozámocká 20

Od pastiera po anču

Tematický banícky program. Ob-

razy Salamandrového sprievodu, 

banícky šachtág a  vystúpenie spe-

vokolu Štiavničan. Spoznajte Sala-

mandrový sprievod inak ako dote-

raz! 

12. 9. 2020 (sobota), 9.00 – 

18.00 hod., Starý zámok, Starozá-

mocká 11

Salamandrové dni v zámku

Program pre deti a  jarmok tra-

dičných remesiel v  areáli Staré-

ho zámku. Zábava a  spoznávanie 

baníckych tradícií a  histórie mes-

ta s obľúbeným Forgim, divadelné 

predstavenia a pekné veci pre kaž-

dého!

Zmena programu vyhradená!

Viac na www.banskastiavnica.sk

OKŠaMK

Program Salamandrových dní 2020

Vážení občania,

už 76 rokov uplynulo od čias, keď 

na Slovensku vypukol ozbrojený 

odpor proti fašistickej porobe, pro-

ti neslobode, proti vojnovému ni-

čeniu materiálnych hodnôt a  ľud-

ských životov. Naplnil sa už život 

dvoch až troch generácií a napriek 

tomu nezabúdame na  hrdinstvá 

našich otcov a  starých otcov, kto-

rí po rokoch útrap zatúžili po slo-

bode práve tak, ako po nej túžime 

my, každý národ, každá ľudská ko-

munita.

Slovenské národné povstanie je 

spojovacím článkom našej národ-

nej histórie od prvopočiatkov našej 

štátnosti v období Veľkomoravskej 

ríše až po súčasnú štátnosť. Tento 

veľký historický oblúk je vyplne-

ný ustavičným zápasom Slovákov 

o  svoju národnú, kultúrnu a  štát-

nu svojbytnosť. Slovenské národné 

povstanie nebolo iba naším národ-

ným prejavom odporu proti fašiz-

mu. Malo charakter nadnárodný. 

Dosvedčuje to aj  účasť zahranič-

ných antifašistov zapojených do 

nášho odboja, príslušníkov 32 ná-

rodov a národností Európy, Ameri-

ky a Austrálie.

Vážení občania, pamäť každého 

z nás, ale najmä tá národná pamäť, 

je základnou podmienkou existen-

cie každého národa. My, Slováci, 

si nesmierne vážime a pripomína-

me všetko, čo nás posunulo dopre-

du, čo nás zušľachtilo a  posilnilo. 

Slovenské národné povstanie je ta-

kýmto medzníkom a som rada, že 

dodnes je našou živou pamäťou. 

V  spomienkach naň, v  hodnote-

ní jeho prínosov sa prelínajú úcta 

k  minulosti, ale aj zodpovednosť 

za budúcnosť. Ak by to tak nebolo, 

akékoľvek oslavy výročia najväčšie-

ho národného protifašistického po-

vstania na európskom kontinen-

te by boli zbytočné. Premenili by 

sa na formálne, či dokonca már-

ne. A to predsa nechceme. Naopak 

– želáme si, aby sme my a generá-

cie po nás citlivo vnímali, o čo v Po-

vstaní išlo a čo pre nás znamenalo. 

Musíme si uvedomovať, že dnešná 

sloboda a  demokracia stála mno-

hé ľudské životy, rodinné tragédie, 

102 slovenských vypálených obcí, 

mnohé ďalšie straty, s  ktorými sa 

bolo ťažké zmieriť. Úcta k dejinám 

je holdom tým, ktorí našu národnú 

minulosť tvorili a budovali.

Protifašistickým odbojom vyjadril 

náš ľud pred 76 rokmi svoj odpor, 

protest proti násiliu, vojnovému 

ničeniu, proti ľudskému utrpeniu, 

ktoré prináša každý vojnový kon-

fl ikt, každý totalitne či autoritatív-

ne usporiadaný štátny systém.

Slovenské národné povstanie patrí 

nám všetkým, bez ohľadu na po-

litickú či národnú a  národnost-

nú príslušnosť. Tak ho treba vní-

mať a poučiť sa z neho. Povstanie 

je medzník, keď Slovensko posu-

nulo ťažisko svojich novodobých 

dejín bližšie k  hodnotám slobody, 

demokracie, tolerancie a  mierovej 

kooperácie európskych štátov. Ako 

dôležitý demokratický odkaz Po-

vstania treba vnímať skutočnosť, 

že jeho základnou ideou bol širo-

ký konsenzus rôznych politických 

prúdov slovenskej spoločnosti. 

Bolo národným záujmom potlačiť 

stranícke a iné parciálne odlišnosti 

v  záujme celonárodného a  medzi-

národného vzopätia sa proti spo-

ločnému nepriateľovi – fašizmu.

V mene všetkých obyvateľov Ban-

skej Štiavnice sa s  úctou skláňam 

pred obeťami tých, ktorí za svoj do-

mov, i  za náš spoločný domov, za 

našu slobodu, obetovali to najcen-

nejšie – svoje zdravie a životy.

My, občania Banskej Štiavnice, si 

na večnú pamäť zachováme vďa-

ku a úctu voči padlým i žijúcim hr-

dinom Slovenského národného po-

vstania.

Česť ich pamiatke!

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

Príhovor primátorky mesta k 76. výročiu SNP

Položenie kytíc k Pamätníku SNP  foto Mgr. Ján Petrík
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kam v BŠ 
a okolí ?

Už po piatykrát v Štiavnici 

OZ Vlnoplocha (organizátor 

predstavenia Kosmopol) 

organizuje divadelný festival. 

V  nedivadelných priestoroch sa 

predstaví výber českých a  sloven-

ských divadiel s autorskou tvorbou. 

Tohtoročná Vlnoplocha sa ponesie 

v  duchu sci-fi , s  bohatým progra-

mom pre dospelých aj pre deti.

Už tradične sa divadlá predstavia 

v inšpiratívnych, pre divadlo nety-

pických priestoroch: v  Archanjelo-

vi, Ruin bare, Gavalierovi, v atelié-

ri na Mládežníckej 12, v Spojárovi 

a v kultúrnom centre. Program s té-

mou sci – fi  je zameraný na vy-

zdvihnutie ľudských túžob spo-

jených s  dobývaním priestoru, 

vývojom nových technológii a uto-

pickými víziami.

Zvláštnosťou festivalu je stretnu-

tie milovníkov divadla, hercov, au-

torov a  divadelných odborníkov 

z Českej republiky a Slovenska za-

sadené do netradičných priesto-

rov, čím vyzdvihuje site specifi c 

Banskej Štiavnice. Tohtoročné te-

matické predstavenie sa bude tý-

kať štiavnického fenoménu matiek 

a  babičiek zamestnaných v  Ple-

te v rokoch 1949 – 2006. Predsta-

ví ho divadlo Yashila v  spolupráci 

so štrikérkami Stitches Bitches prí-

behom o  stratenej kontinuite  sú-

časnej generácie tridsiatničiek/kov 

a o hľadaní vzorov v živote i plete-

ní. Diváci sa naň môžu tešiť hneď 

dvakrát, a  to v  piatok a  v  nedeľu 

podvečer v  ateliéri na Mládežníc-

kej 12. Iným netradičným predsta-

vením bude 15 minútové divadlo 

pre 1 diváka v predstavení Sputnik, 

ktoré strhne divákov priamo z uli-

ce do Ruin baru. Bláznivý príbeh 

mimozemšťana, ktorý sa túži stať 

pozemšťanom nám rozpovie Pa-

vol Šeriš v  réžii Hany Mikolášovej 

a za supervízie Bolka Polívku. Či sa 

mimozemšťanovi podarí pochopiť 

naše správanie a zapadnúť do spo-

ločnosti sa dozviete v  sobotu ve-

čer v kultúrnom centre. Adaptáciu 

knihy Smútok v srdci, falafel v plac-

ke uvidíte v sobotu podvečer v za-

ujímavom stretnutí tretieho druhu 

plnom úvah o živote, láske a nábo-

ženstve s  hudobným doprovodom 

a v podaní divadla Prvý plán. Fes-

tival vyvrcholí nedeľným progra-

mom českého divadla Feste. S  au-

torskou hrou Jiřího Honzírka na 

motivy R.U.R. od Karla Čapka s ná-

zvom Display od the Shame si divá-

ci posvietia na to, ako bude vyzerať 

budúce spolužitie robotov a ľudí. Či 

dokáže umelá inteligencia nahra-

diť človeka a ako bude vyzerať den-

ný program, pokiaľ naše povolania 

bude realizovať umelá inteligencia, 

rozlúštite už túto nedeľu v  Spojá-

rovi.

Festival myslí aj na deti, ktoré sa 

môžu tešiť v sobotu na cestu oko-

lo sveta s Dúhovým autobusom di-

vadla Agapé v podaní Martina Žáka 

a priniesť si svoje želania pre Zlatú 

rybku a  jej príbeh divadla Zkufra-

von v nedeľu ráno do Gavaliera.

Festival organizuje občianske zdru-

ženie Vlnoplocha s  partnermi Re-

gión Banská Štiavnica, OZ Filmod-

rom a ďalšími.

Festival z verejných zdrojov podpo-

ril Fond na podporu umenia.

Viac info na

http://www.vlnoplocha.sk/

Igor Kuhn, výkonný riaditeľ 

Región Štiavnica

Divadelná Vlnoplocha 4. 9. – 6. 9. 2020

INZERCIA

4. 9. Diskusia Trojica: Andrzej Ja-

godziński a Tomáš Forró. Eleuzí-

na, Horná ružová 1, BŠ, 18:30.

4. 9. Histofoto: Štiavnické mest-

ské opevnenie, projekcia historic-

kých fotografi i. Piargska brána, 

19:00.

4. – 5. 9. Haraburdy alebo bazár 

(ne)potrebných vecí. Dielnička 

v Kammerhofe, Kammerhofská 2, 

BŠ, 10:00 – 16:00.

4. – 6. 9. Slovo alebo hudba 3, fes-

tival o  slobodnom umení v  čase 

normalizácie, vstupenky online. 

Art Cafe, BŠ o 18:00.

4. – 6. 9. Divadelný festival Vl-

noplocha s témou sci-fi , rôzne lo-

kality v  rámci BŠ s  programom 

pre deti aj dospelých, viac info: 

www.vlnoplocha.sk, 18:00.

5. 9. Nočný výstup na Sitno (zo 4. 

na 5. 9 – z piatka na sobotu), Počú-

vadlianske jazero, BŠ, 1:00.

5. – 6. 9. Bylinkový kurz Imu-

nita a  pankreas, slezina, žalú-

dok. Vstupenky online, info na 

www.naslnecnejstrani.sk, Vyhne, 

9:00.

5. 9. Hviezdny futbalový turnaj 

v  Salamandre. Salamandra Re-

sort, Hodruša – Hámre, 10:00.

5. 9. Autorské čítanie: Ziemowit 

Szczerek – Sivý dym. Eleuzína, 

Horná ružová 1, BŠ, 16:30.

5. 9. Nočné sprevádzanie – Piar-

gska vodohospodárska sústava. 

Tajch Veľká Vindšachta, Štiav-

nické Bane, nahlasovanie online, 

18:30.

5. 9. Beseda: Fenomén Stredná 

Európa. Eleuzína, Horná ružová 

1, BŠ, 18:30.

5. 9. Koncert skupiny Pacipaci-

fi k. Terasa u Blaškov, jazero Počú-

vadlo, 18:00.

6. 9. Malý farmársky a  remesel-

ný trh, Starý Hostinec Sv. Anton, 

11:00.

6. 9. Výlet pre singles. Zraz pod 

Kalváriou („na Hájiku“), 14:00.

10. 9. Potešenie z  tekvice a  jabl-

ka. Terasa u Blaškov, jazero Počú-

vadlo, 18:00.

9. – 12. 9. Salamandrové dni, 

upravená verzia s  obmedzením 

počtu účastníkov a programu, rôz-

ne miesta v Banskej Štiavnici.

Región Banská Štiavnica
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V sobotu 15. 8. 2020 bolo 

slávnostne otvorené vonkajšie 

zábavno-dopravné ihrisko 

Hoplandie. 

Z  tohto dôvodu sme sa opýtali 

PaedDr. Anežky Slančíkovej, riadi-

teľky Materskej školy Guliver v za-

stúpení riaditeľky spoločnosti Tidly 

Group, s. r. o., Ing. Janky Tynkovan 

a požiadali ju o rozhovor:

1. Prečo ste sa rozhodli vybudo-

vať dopravné ihrisko pri zábav-

nom centre Hoplandie?

Cítili sme potrebu efektívne využiť 

areál, ktorý nám vznikol po vybu-

dovaní detského centra Hoplandia. 

Naše rozhodnutie nebolo prvoplá-

nové, ale dôsledne a  systematicky 

premyslené, aby víziou zapadalo 

do celkovej koncepcie všetkých za-

riadení, ktoré sme doteraz vytvo-

rili. Z nášho pohľadu bolo vhodné 

doplniť interiérové hracie konzoly 

o  vonkajší park pre deti s  obrov-

ským pieskoviskom, prekážkovou 

dráhou, trampolínami, oddycho-

vou zónou, detskými hojdačka-

mi v príjemnom a bezpečnom pro-

stredí plnom zelene. Každá herná 

zostava obsahuje mäkké dopado-

vé plochy zo syntetického materi-

álu, takže vždy myslíme aj na bez-

pečnosť. Nájdete tam herný park so 

sieťou uličiek s dopravnými značka-

mi a semaformi pre malých priaz-

nivcov skejtbordov, korčúľ, kolobe-

žiek, bicyklov, odrážadiel, motoriek 

a  všetkých možných dopravných 

prostriedkov pre deti. Na jar chce-

me tento areál doplniť a zatraktív-

niť o „domčeky“ kde budú sídliť všet-

ky záchranné zložky, aby sa deti 

nielen hrali, ale aby sme na nich 

aj výchovne a  edukačne pôsobili. 

Myslím, že sa nám to podarilo vy-

tvoriť.

2. Ako samotné otvorenie ihris-

ka prebiehalo, kto ho otvoril?

Vonkajšie ihrisko Hoplandia sme 

otvorili v  sobotu 15.8.2020, pre-

strihnutím stuhy investormi Jan-

kou a  Michalom Tynkovan spolu 

so svojími deťmi Filipkom a  Nin-

kou. Pripravili sme počas celého 

popoludnia program pre deti v po-

dobe vystúpenia Šaša Jaša s  kúz-

lami, cukrovou vatou a zmrzlinou, 

riadením dopravy „naozajstným po-

licajtom“, vystúpením Adama Ďuri-

cu a možnosťou zahrať sa na všet-

kých hracích zostavách bezplatne. 

Verím, že aj napriek jednej búrke 

sme strávili pekné popoludnie, kto-

ré prilákalo viac než 300 návštevní-

kov.

3. Pre koho je ihrisko určené?

Ihrisko je určené pre všetky deti 

chtivé pohybu, hry a zábavy. Na jar 

v  areáli pribudne moderná učeb-

ňa dopravnej výchovy, ktorú budú 

môcť využívať materské a základné 

školy na výuku a upevňovanie pra-

vidiel cestnej premávky. Pre škol-

ské zariadenia, ktoré budú využívať 

učebňu a dopravné ihrisko v rámci 

výuky, budú zapožičané dopravné 

prostriedky a  edukačné pomôcky. 

Tí, ktorí chcú využívať ihrisko po-

čas svojho voľného času, si musia 

priniesť svoje vlastné bicykle, odrá-

žadlá, kolobežky a iné.

4. Aký je harmonogram otvára-

cích hodín?

Harmonogram otváracích hodín 

je rovnaký ako prevádzková doba 

detského centra Hoplandia. Viac 

informácií o  dianí a  plánovaných 

akciách získate prostredníctvom 

sociálnych sietí a  webovej stránky 

www.hoplandia.sk

5. Koľko stojí vstupné?

V rámci základného vstupného do 

detského centra je využitie vnútor-

ných aj vonkajších priestorov.

6. Čo musia návštevníci ihriska 

dodržiavať pri vstupe na ihris-

ko?

Za bezpečnosť detí sú zodpovedné 

ich sprevádzajúce osoby. Pri vstu-

pe ich náš milý a ochotný personál 

oboznámi s bezpečnostnými a pre-

vádzkovými pravidlami a  opatre-

niami podľa aktuálnych nariadení 

týkajúcich sa ochorenia COVID-19.

7. Aké sú ďalšie plány zo „štvor-

lístka“ projektov?

Súkromná materská škola Guliver 

a detské jasle začínajú siedmy rok 

svojej aktívnej činnosti. V  októbri 

detské centrum Hoplandia oslávi 

svoje 1. narodeniny. V  septembri 

2021 otvorí svoje brány Súkromná 

základná škola Guliver a  posledný 

zo „štvorlístka“ bude dopĺňať detský 

camp, kde chceme realizovať ško-

ly v prírode, letné tábory a mnohé 

ďalšie aktivity.

Za rozhovor poďakoval a  poprial 

veľa spokojných návštevníkov

Michal Kríž

Dopravné ihrisko na Povrazníku 
otvorené

Otvorenie vonkajšieho ihriska  foto Lukáš Rohárik

Zábavno-dopravné ihrisko Hoplandia  foto Lukáš Rohárik

Záhradkárske 
okienko
Rodivé drevo ovocných drevín 

(OD).

=krátky rodivý výhonok – je to vý-

honok s dĺžkou menej ako 150mm 

s  vrcholovým kvetným púčikom 

(spravidla bočný výhonok)

=dlhý rodivý výhonok – výhonok 

s dĺžkou viac ako 150mm s vrcholo-

vým zmiešaným kvetným púčikom 

(môže ísť o  predlžujúci alebo boč-

ný výhonok). Niektoré odrody jab-

loní a  bežne hrušky tvoria kvetné 

púčiky nielen vo vrcholovej pozícii, 

ale i v bočných pozíciách na tomto 

type výhonku. =rodivý hrot (spur) 

– skrátený výhonok bočnej pozície 

na dvojročnom dreve s vrcholovým 

kvetným púčikom

=prstencový konárik – krátky neroz-

konárený konárik v bočnej pozícii na 

staršom dreve alebo v rámci rozko-

náreného rodivého dreva s vrcholo-

vým kvetným púčikom s jazvičkami 

po opade listov

=rodivá zhrubnina – krátky koná-

rik v rámci rozkonáreného rodivého 

dreva, ktorý vznikol po opade neo-

plodnených kvetov, prípadne plodov 

(na jeho vrchole je pozorovateľná 

jazvička), v  dôsledku nahromade-

nia asimilátov zhrubol a na bočnej 

pozícii môže mať kvetný púčik. Ide 

o útvar typický pre hrušky. Pokračo-

vanie v ďalšom čísle.

Michaela Mojžišová

Pozvánka
Ardenza – Tanečná škola Mgr. Mi-

roslavy Ondrejkovej pozýva na zápis 

na školský rok 2020/21 na tanečné 

krúžky pre deti, kurzy pre dospelé 

páry a kurz latino lady, (50% zľava 

pre každé dievča na školský polrok, 

ktoré dovedie nového chlapca, ktorý 

zaplatí školský polrok), info: 

miroslava.ondrejkova@gmail.com, 

Fb: Ardenza – Tanečná škola 

Miroslavy Ondrejkovej

Minca
Platidlo – mincu Štiavnická Poltura 

v  hodnote 10EUR si môžete za-

kúpiť v  Informačnom centre mes-

ta Banská Štiavnica na Námestí sv. 

Trojice. Bližšie info: 045/6949653, 

všetky ďalšie informácie, ako aj 

zoznam akceptačných podni-

kov nájdete na webovej stránke: 

www.stiavnickapoltura.sk           IC BS
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oznamy, 
spomienky

Oznam
Slovenský Červený kríž v  Ban-

skej Štiavnici pripravuje otvorenie 

opatrovateľského kurzu. Bližšie 

informácie a  termíny upresníme. 

Záujemcovia, hláste sa, prosím, 

na tel: čísle: +421 903 558 945 ale-

bo +421  45 692 15 40.

Oznam
SZTP v  Banskej Štiavnici ozna-

muje svojim členom, že organizu-

je rekondičný pobyt v Hokovciach 

v  termíne 19. 9. - 25. 9. 2020. 

Bližšie informácie na tel. čísle: 

045/692 08 75 alebo v kancelárii 

zväzu počas úradných hodín (pon-

delok, utorok, streda) od 7:30 do 

14:00 hod. V mesiacoch júl a au-

gust na tel. č.: 0904 335 202.

Výbor SZTP

Športové ZK :

Atletika – 1. – 9. roč. ZŠ

Futbal / FK Sitno / od 5 rokov – 

predprípravka, prípravka, ml. žiaci, 

starší žiaci, zápis na štadióne TJ Sit-

no 9.9.2020 /streda/ od 15,00 hod. 

do 17.00 hod.

Florbalové ZK – I. a II. st. ZŠ

Gymnastika – začiatočníci+ pokro-

čilí, zápis 11.9.2020 /piatok/ od 

14,30 do 17.00 hod. v CVČ

Turistické ZK – I. a II. st. ZŠ

Strelecký ZK – od 10 rokov, zápis 

11.9.2020 /piatok/ od 14,30 do 

17.00 hod. v CVČ

Šach – I. a II. st. ZŠ + študenti SŠ, 

zápis 8.9.2020 /utorok/ od 15.00 

– 17.00 hod. Kultúrne centrum, 

Kammerhofská 1, B.Štiavnica

Plávanie /Plavecký klub/ – I. 

a  II. st. ZŠ + študenti SŠ – zápis 

8.9.2020 /utorok/ na plavárni od 

15,00 – 16,30 hod. a  11.9.2020 /

piatok/ od 14,30 do 17.00 hod. 

v CVČ

Posilňovňa klub – od 1.10.2020 

každú stredu, pre deti a rodičov od 

17.00 – 19.30 hod. v CVČ

Volejbal – ZŠ J. Horáka – dievča-

tá 9. roč. ZŠ J. Kollára 7. – 9. roč. 

chlapci+dievčatá

Prírodovedné ZK :

Krúžok šikovných labiek – chceš 

vedieť o svojom psíkovi viac ? Chceš 

sa naučiť s ním pracovať a byť ne-

rozlučná dvojka? Príď medzi nás. 

Nemáš vlastného psíka? Nevadí, 

požičiame ti. Zápis 11.9.2020 /pia-

tok/ o 15,00 – 17,00 hod. v CVČ

Matematické ZK – II. st. ZŠ

Jazykovedné, spoločenské 

a umelecké ZK:

Anglický jazyk – MŠ

Angličtina nás spája – 7. – 8. roč. 

ZŠ

Let´s talk – rozprávajme sa – 6. roč. 

ZŠ

Slovenčina hrou – 5. roč. ZŠ

Aplaus –tance – moderné, mexické, 

ľudové, country tance – prípravka + 

tanečný súbor – zápis 11.9.2020 /

piatok/ o 15,00 – 17,00 hod. v CVČ

Hudobno-pohybový – MŠ

Tanečná škola Ardenza – spolo-

čenské tance – zápis 2.9. a 7.9.2020 

o 18.00 hod. v CVČ

Zatancuj si so mnou – moder-

ný tanečný štýl s  prvkami klasi-

ky a  spoločenských tancov – zápis 

11.9.2020 / piatok/ o 15,00 – 17,00 

hod. v CVČ

Permoník – Hudobno-dramatický 

ZK pre MŠ

Regionálny ZK – 5. roč ZŠ

Výtvarné ZK + Výtvarný ZK – ši-

jeme a tvoríme – MŠ, I. a II. st. ZŠ

Veselé varenie – 5. – 9. roč. ZŠ

Technické ZK:

Lego – I. st. ZŠ

Na uvedené ZK sa môžete prihlásiť 

v CVČ do 14.9.2020 na ul. L. Svo-

bodu 40, B. Štiavnica + na ZŠ, č. t. 

0907598567, 0456911626, e-ma-

il: cvcbanskastiavnica@centrum.sk, 

žiadosť o  prijatie nájdete na web 

stránke: www.cvcbanskastiavnica.

edupage.org

Záujmová krúžková činnosť začína 

k 1.10.2020.

Janka Machilová, CVČ

Záujmová krúžková činnosť 
Centra voľného času v šk. r. 2020/2021

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

nica, prevádzka Mestské kúpele – pla-

váreň, oznamuje návštevníkom well-

ness zariadenia, že od 1.9.2020 je 

potrebné vstup do zariadenia vopred 

objednať a  čas objednávky dodržať, 

nakoľko je z dôvodu opatrení Úradu 

verejného zdravotníctva SR potreb-

né dodržiavať predpísané hygienické 

opatrenia. Objednať sa môžete na te-

lefónnom čísle: 045/691 2724.

Bytová správa, s. r. o., BŠ

Wellness objednávky

Termíny:

Utorok – piatok:

13:00 – 14:15

14:30 – 15:45

16:00 – 17:15

17:30 – 18:45

19:00 – 20:15

Sobota – Nedeľa:

14:00 – 15:15

15:30 – 16:45

17:00 – 18:15

18:30 – 19:45

Objednať sa môžete na telefónnom 

čísle: 045/691 2724.

Vírivá vaňa je dočasne mimo pre-

vádzky. Predpokladaný termín 

spustenia vírivej vane je 18. 9. 

2020.

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Slezáková Denisa,

vedúca prevádzky

Oznam

Hľadá si 
domov…
Občianske združenie Murko, 

Kakalík a Miška je združenie, kto-

rého snahou je zvyšovanie pove-

domia o ochrane a právach zvierat.

Naším hlavným zámerom je však 

záchrana voľne sa pohybujúcich 

zvierat, hlavne mačiek. Cieľom je 

zabezpečiť domov pre opustené 

a  týrané zvieratá a  zabezpečenie 

veterinárnej starostlivosti.

Kto by chcel mať doma zvieracie-

ho miláčika, nech neváha a  kon-

taktuje naše občianske združenie.

Kocúrik Belko hľadá domov, je oč-

kovaný, kastrovaný a odčervený.

Bližšie info k adopcii na:

www.ozmurko.sk, na Fb stránke: 

Občianske združenie Murko, Kaka-

lík a Miška, kontakt: 0910 903 947.

OZ Murko
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Je nepopierateľné, že tohto-

ročná letná sezóna v našom 

meste je veľmi silná a názory 

na zvýšený turizmus sa rôznia. 

Hlavným dôvodom je určite dô-

sledok koronakrízy a  s  tým spoje-

ný záujem o domáce dovolenky. B. 

Štiavnica je už aj bez toho veľmi vy-

hľadávanou destináciou a  v  tomto 

roku zvlášť. Oslovila som preto do-

mácich aj turistov, čo na to oni?

Turisti:

Marcela, Bratislava

Štiavnica je pre mňa úchvatné 

mesto. Starobylé a  krásne. Veľmi 

ma oslovila Banka lásky. Trochu mi 

tu chýbajú taxíky pre väčší počet 

osôb, ktoré by mohli prepraviť ľudí 

aj bicykle. 

Elena, Nitra

Som tu po dlhšom čase a  nejako 

nevnímam až taký nápor v B. Štiav-

nici. Nedostatkom je určite počet 

parkovacích miest, ale verím, že to 

sa časom porieši. Inak je v  meste 

veľmi dobrá atmosféra. Aj dobré za-

riadenia, už aj špecifi cky zamerané. 

Rudo, Bratislava

Ja tento zvýšený turizmus tohto 

mesta vnímam veľmi pozitívne. Ko-

nečne sa tu niečo deje. Ide aj biznis, 

ponuka gastrozariadení sa pod-

ľa mňa dosť zlepšila. Ešte by bolo 

vhodné, aby ich zamestnanci, hlav-

ne čašníci ovládali aspoň jeden cu-

dzí jazyk na dobrej úrovni. Celkom 

zaujímavé sú aj vláčiky, ale zas dva 

je asi veľa, spomaľuje to dopravu.

Erika, Trenčín

Štiavnicu celkom dobre poznám, 

pretože moji rodičia pochádzajú 

z  obce Beluj. Vnímam toto mesto, 

ako sa veľmi zmenilo k  lepšiemu. 

Teraz je síce dosť preplnené a  prí-

de mi to až skomercionalizované, 

aj ceny sú podľa mňa o dosť vyššie. 

Mesto je inak krásne. 

Palo, Slovenský Grob

Už sme tu druhýkrát, veľmi sa nám 

tu páči, preto sa sem vraciame. Je 

tu síce veľa turistov, ale ja mám rád 

miesta, kde to žije. Celá Štiavnica 

má svoje veľké čaro. Určite každý 

poukazuje na nedostatočné parko-

vanie, ale treba si uvedomiť, že toto 

mesto je predovšetkým historické 

a  človek tu nemôže očakávať pod-

zemné garáže. Možno by bolo rieše-

ním veľké záchytné parkovisko ešte 

pred vstupom do mesta a od neho 

nejaká kyvadlová doprava bližšie 

k  centru. Nie je však riešením ob-

viňovať z toho predstaviteľov mes-

ta, ktorí to určite v čo najlepšej sna-

he riešia a do budúcnosti, verím, že 

aj zrealizujú. Každý si skrátka musí 

uvedomiť, do akej lokality vchádza 

a brať ju momentálne takú, aká je. 

Tak aj my, turisti, musíme byť zho-

vievaví k tejto situácii a správať sa 

kultúrne hlavne k obyvateľom mes-

ta, ktorí to určite túto sezónu ne-

majú s „nami ľahké“.

Obyvatelia:

Jano, B. Štiavnica

Mesto je dosť preplnené. Po Troji-

ci sa, bohužiaľ, takmer nedá prejsť. 

Verím, že reštauráciám a  krčmič-

kám to vyhovuje, ale my sa už cíti-

me preľudnení. 

Maja, B. Štiavnica

My, Štiavničania, sme síce hrdí na 

to, že o  našom meste sa stále ho-

vorí a takmer každý deň o ňom po-

čúvame a čítame, ale má to „háčik“. 

Turizmus v  ňom už prekračuje tú 

správnu mieru a často sa cítime my 

domáci ako „na vedľajšej koľaji“. Náv-

števníci sa síce nazývajú turistami, 

no od skutočnej turistiky majú ďa-

leko. Najradšej by sa vyviezli autami 

až na samotný vrchol Kalvárie.

Turistov je všade hrozne veľa 

a  mám aj také skúsenosti, že keď 

sa chodia stravovať, tak niektorí sú 

veľmi arogantní, keď nie sú hneď 

obslúžení. Ale všade treba čakať, 

aj my domáci to musíme tolerovať. 

A keďže je problém s parkovaním, 

bolo by vhodné pouvažovať, či by 

aspoň v rámci Trojice nemohol byť 

povolený vstup autom pre zamest-

nancov jednotlivých gastrozariade-

ní, ktorí musia dochádzať zo vzdia-

lených parkovísk.

Helena, B. Štiavnica

Určite by som zaviedla mýto pre 

mesto, aby aj to malo z turizmu ne-

jaký úžitok, nielen samé starosti 

s náporom turistov. Táto sezóna je 

kritická, ale veci sa nedajú vyriešiť 

naraz, treba na to čas a postupnosť.

Peter, B. Štiavnica

Zvýšený záujem je odzrkadlením 

dovolenkovania „doma“ tento rok. 

Myslím, že o rok to už nebude také 

dramatické. Osobne ma neláka tla-

čiť sa v zástupoch ľudí po Trotuári 

alebo na hrádzach tajchov. Nával 

turistov v špičke sezóny trochu kazí 

atmosféru centra mesta, radšej vy-

hľadávam menej exponované mies-

ta. Na druhej strane chápem, že je 

to práve turistický ruch, ktorý naše 

mesto zviditeľňuje (pozitívne aj ne-

gatívne) a  prináša prácu mnohým 

obyvateľom. Aspoň si môžeme po-

vedať, že sa u nás stále niečo deje, 

čo by za to niekedy dali obyvatelia 

mnohých, aj väčších miest.

Daniela Sokolovičová

Turizmus v Banskej Štiavnici 
– rôzne uhly pohľadu (1. časť)

INZERCIA

Súťaž ŠN

Milí čitatelia!

Opäť sme pre Vás pripravili zau-

jímavú súťaž o knihy V. Bártu a V. 

Bartu „Banská Štiavnica. Tajchy pa-

noramatické“. Vašou úlohou bude 

správne odpovedať na súťažné 

otázky v 3 súťažných kolách a bu-

dete zaradení do zlosovania.

Súťažná otázka č. 2:

Ku ktorej bani privádzali vodu 

z tajchu Ottergrund?

Vaše správne odpovede spolu 

s kupónom čakáme v termíne do 

21. 9. Šťastných výhercov uverej-

níme 24. 9. v  ŠN č. 34. Prajeme 

Vám veľa šťastia!

Red.

Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Kontakt:

Kupón č.31/2020

Haraburdy
alebo bazár (ne)potrebných 

vecí 2020

Je Vám ľúto vyhodiť vaše harabur-

dy z padláša? Doneste ich k nám!

Chcete kúpiť staré, ale dobré sú-

čiastky, riad, porcelán, nábytok, 

sklo, obrusy, kroje a všeličo iné ...?

Tak Vás pozývame na tradičné 

podujatie Slovenského banského 

múzea Haraburdy alebo bazár (ne)

potrebných vecí, ktoré sa uskutoč-

ní v  4  termínoch v  priestoroch 

Dielničky v Kammerhofe.

Kde: Slovenské banské múzeum, 

Dielnička, Kammerhofská 2, Ban-

ská Štiavnica

Termíny: 4. – 5. september, 11. 

– 12.september 2020

Kedy: 10:00 – 16:00

Kontakt: Mgr. Anna Ďuricová, 

045/694 94 51, 694 94 36, 

enviro@muzeumbs.sk

Info: www.muzeumbs.sk

Petra Páchniková

SBM
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Aktuálne v kine Akademik
Piatok 4.9. o 18:30 hod.

Tenet
Akčný, dráma, sci-fi , 150 min., 
MP:12, vstupné: 5€. Akčný veľ-
kofi lm, v ktorom hlavnú úlohu 
hrá medzinárodná špionáž, ces-
tovanie v čase a evolúcia. Pod-
ľa všetkého o mužovi, ktorý sa 
snaží zabrániť tretej svetovej 
vojne prostredníctvom cestova-
nia v čase a znovuzrodenia.

Sobota 5.9. o 18:30 hod.

After: Sľub
Romantický, 110 min., MP:15, 
vstupné: 5€. Tessa (Josephine 
Langford) vie, že by na Hardi-
na po tom všetkom mala zabudnúť, 
ale niečo ju k nemu stále ťahá. 
Hardin (Hero Fiennes Tiffi n) nie 
je zvyknutý sa niekomu prispôso-
bovať, ale kvôli Tesse sa chce 
zmeniť. Dokáže sa ale zmeniť na-
toľko, aby mu Tessa dala ešte 
šancu?

Nedeľa 6.9. o 16:00 hod.

Scoob!
Rodinný, animovaný, mysteriózny, 
90 min., MP, vstupné: 5€. Film 
ukáže, ako sa nerozluční pria-
telia – pes Scooby-Doo a „jeho 
človek“ Shaggy prvýkrát stretli, 
ale aj ako sa pridali ku skupi-
ne mladých detektívov, aby utvo-
rili zoskupenie známe ako Záhady 
s.r.o. (Mystery Inc.) Teraz však 
budú musieť čeliť najväčšej zá-
hade, s akou sa stretli.

Nedeľa 6.9. o 18:30 hod.

Tenet
Akčný, dráma, sci-fi , 150 min., 
MP:12, vstupné: 5€. Akčný veľ-
kofi lm, v ktorom hlavnú úlohu 
hrá medzinárodná špionáž, ces-
tovanie v čase a evolúcia. Pod-
ľa všetkého o mužovi, ktorý sa 
snaží zabrániť tretej svetovej 
vojne prostredníctvom cestova-
nia v čase a znovuzrodenia.

Utorok 8.9. o 18:30 hod.

Salto je kráľ
Dokumentárny, Slovensko, 120 
min., MP:12, vstupné: 5€. Zla-
ňovanie najvyšších vodopádov na 
našej planéte je výzvou pre sku-
pinku kamarátov. Motivuje ich 
možnosť splynúť s týmto vodným 
živlom. Ich cesty sú často pio-
nierskymi výpravami do nezná-
ma, kde jedinou istotou je sila 
priateľstva. Podarí sa im zlaniť 
aj najvyšší vodopád sveta? Ré-
žia: Pavol Barabáš

Štvrtok 10.9. o 18:30 hod.

After: Sľub
Romantický, 110 min., MP:15, 
vstupné: 5€. Tessa vie, že by 
na Hardina po tom všetkom mala 
zabudnúť, ale niečo ju k nemu 
stále ťahá. Hardin (Hero Fien-
nes Tiffi n) nie je zvyknutý sa 
niekomu prispôsobovať, ale kvôli 
Tesse sa chce zmeniť. Dokáže sa 
ale zmeniť natoľko, aby mu Tessa 
dala ešte šancu?

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

K R Í Ž O V K A

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10eur v pizzerii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica si výherca môže 

vyzdvihnúť v redakcii ŠN. Správne 

znenie krížovky z č. 29/2020: „Ne-

obzerajte sa smutne za minulosťou, už 

sa nevráti. Radšej múdro využite prí-

tomnosť, to je správna cesta.“ Výher-

com sa stáva Miroslava Soldáno-

vá, BŠ. Srdečne blahoželáme! Tento 

týždeň hráte o  poukážku na kon-

zumáciu v  hodnote 10eur v  pizze-

rii, reštaurácii Black M, Nám. sv. 

Trojice 6/2, Banská Štiavnica. Va-

šou úlohou je správne vylúštiť krí-

žovku a  zaslať ju spolu s  kupó-

nom do redakcie ŠN v  termíne do 

14.09.2020.

V  tajničke sa ukrýva výrok Dr. 

Rieuxa: „Porážka… (dokončenie 

v tajničke).

A., Túz, spojka, čarodejnícka prak-

tika, veľké zviera podobné krave,

B., 2. časť tajničky,

C., Tento, nemecká zn. auta, dreve-

ný kus, spáchaj únos,

D., Nech česky, 8, vykonávaš hru, 

tmavé oblaky,

E., Cudzie žen. meno, oslove-

nie kráľa, obchod česky, melie sa 

v ňom, ruská rieka,

F., Kôlňa, dravý vták, smútok, 

zvyšok po ohni,

G., Čaj, kyslá pochutina, oblek, 

vlastný,

H., Meno Romančíka, šokovanie, 

politická strana v SR, ťažký kov,

I., Polotuhá hmota, biblická po-

stava, súbor, hudobná výchova,

J., Viac, ostrov v Malých Sundách, 

časť nervovej sústavy, osobné zá-

meno,

K., 3. časť tajničky, obetovaná 

vec.

1., Sicílska sopka, 1. časť tajničky, 

domáce zviera,

2., Sieťka, cudzie muž. meno, české 

mesto, meter,

3., Zn. oerstedu, liek od bolesti, 

pichliače,

4., Tiež, patriaca ose, kopija,

5., Nečisti praním, otec, orol po ne-

mecky,

6., Kráčam, časť chôdze, odporova-

cia spojka,

7., Ťažké zviera, špic, iniciálky Cha-

lupku, oska,

8., Ústredný výbor, panovník, druh 

Fatimy, tona,

9., Zlám, rína, predložka,

10., Oznámiš úradom, pokoj, zele-

nina skr.,

11., Závodná opravovňa techniky 

skr., muž, rozprávkové bytosti,

12., Rozum, poumýval, časť vety,

13., Južné ovocie, osoba, Odbor 

bezpečnosti,

14., Pooberaj, stred slova kolova, 

pohne,

15., Naše pohorie, koniec tajničky.

Pomôcky: EN, Noel, Aar, sir, Opel, 

klát, vúdu.

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 15

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kupón č. 31
Krížovka
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Legendy českého kabaretu, 

Jiří Suchý a Jitka Molavcová, 

po prvýkrát v Banskej 

Štiavnici

V pôvodnom termíne, posledný sep-

tembrový víkend, sa uskutoční ju-

bilejný 5. ročník medzinárodného 

Festivalu Amplión – Nový kabaret 

& pouličné umenie®. V  spolupráci 

s mestom a ďalšími partnermi ho or-

ganizuje Ansámbel nepravidelného 

divadla, n. o.

Leitmotívom tohtoročného festiva-

lu je skúmanie fyzickej a  mentálnej 

interakcie medzi ľuďmi v pandemic-

kej dobe, v  duchu témy blízkosť vs. 

vzdialenosť. „Slogan vyjadruje zmysel, 

pre ktorý festival celý rok tvoríme: Ume-

nie šíri porozUmenie,“ hovorí Ján Fakla, 

jeden z dvojice dramaturgov festivalu. 

Pozvané umelecké produkcie sa opäť 

odohrajú v  3 dramaturgických líni-

ách. „Kabarety budú tohto roku v tradič-

ných i moderných formátoch. Sme veľmi 

radi, že piate narodeniny Ampliónu poctí 

svojím hosťovaním slávne české Divadlo 

Semafor s  Jiřím Suchým,  Jitkou Molav-

covou a programom ich legendárnych son-

gov Kto jinému jámu kopá, toho píseň spí-

vej,“ avizoval headlinera festivalu Ján 

Fakla. „Podarilo sa získať najväčšie osob-

nosti českého kabaretu, medzi ktoré patrí 

aj odborník a interpret kabaretných piesní 

Přemysl Rut. Spolu s Markétou Potužáko-

vou uvedú jeden zo svojich literárnych ka-

baretov Okolo 100lala, alebo Ohlas písní 

francouzských. Nové formy kabaretu budú 

prezentovať mladí slovenskí umelci: drži-

teľ ceny Oskára Čepana 2019 Erik Sikora 

ako Džumelec vo svojom performatívnom 

programe Vysvetľovateľ a  Divadelný sú-

bor Lano ZUŠ J. Kresánka s premiérou au-

torského kabaretu na motívy knihy Aglaje 

Veteranyi Prečo sa dieťa varí v kaši. Usku-

toční už druhý ročník česko-slovenskej sú-

ťaže kabaretných výstupov v  rôznych 

žánroch Sketch Up. Program moderujú 

zdravotní klauni P. Mihaľák a R. Večerek, 

bonbónikom bude klaunská kapela z OZ 

Červený nos Clowndoctors.“

Top programom pouličného ume-

nia bude taliansko-francúzska sku-

pina vzdušných akrobatov Mattato-

io Sospeso s  vertikálnym „love story“

tancom Out! na pavlači Starého zám-

ku. Rovnako zábavná pre dospelých 

i  deti bude aj komediálna pouličná 

improvizácia Argentínčana El Gomu 

z  Nemecka Th e atari show, plná fi l-

mových a vizuálnych trikov. V uliciach 

mesta určite upúta dynamická po-

hybová show s prvkami pantomímy, 

breakdance a cirkusu o porozumení, 

Bitter-Sweet, francúzsko-španielskej 

dvojice Umami Dancetheatre. O  vy-

stúpenie zo svojej bubliny sa môže po-

kúsiť každý, kto sa svojím potleskom 

aktívne zapojí do online videomapin-

govej PC hry Incall slovenskej animá-

torskej skupiny Nightcall. O  povest-

né nespútané koncerty sa tento rok 

postarajú skvelé české kapely Cirkus 

problem z  Česko Slovensko má ta-

lent a Ty Syčáci so svojím originálnym 

štýlom. Príjemnú atmosféru, nielen 

na Trotuári, vytvoria vybraní buske-

ri: neobyčajný gitarista Mariusz Goli 

z  Poľska, kvarteto balkánskej hudby 

Ponorka z Prahy a mladý talentovaný 

muzikant David Bílek.

„Hoci sú pouličné produkcie vhodné pre 

celé rodiny, na festival sme pozvali aj špe-

ciálne programy pre deti: Ústav úžasu, 

resp. uznávaný divadelný komik Jakub 

Folvarčný z Prahy uvedie šarmantnú show 

pre smelé deti a hanblivých rodičov Cirkus 

Prdítko. A Erik Sikora z Košíc ako Džume-

lec deťom zaspieva svoje originálne pes-

ničky vo veselom programe Koncert proti 

dospelosti,“ uviedla režisérka festivalu 

Jana Mikitková.

„Pridanou hodnotou každého ročníka je 

spoločensko-vzdelávacia a angažovaná lí-

nia, ktorá bude t. r. veľmi silná a atraktív-

na,“ zdôraznil Ján Fakla. „Vážne a dôle-

žité témy najlepšie ľudia prijmú cez humor 

a satiru. Takým sú aj predstavenia sláv-

neho brnianskeho Divadla Husa na pro-

vázku, ktoré uvedie nevídaný príbeh o sile 

detských snov v inscenácii Oskar a růžová 

paní a tiež ochotníckeho Divadla Comme-

dia z Popradu, ktoré zahrá skvelú tragiko-

médiu o tom, čo urobí s hlúpym človekom 

moc – Zápisky dôstojníka červenej armá-

dy.“ Majstrovskú prednášku o  kritic-

kom myslení ako životnom štýle s in-

teraktívnym kvízom pod názvom Sila 

rozumu v bláznivej dobe prednesie ša-

chový veľmajster Ján Markoš. „Zážit-

kom budú aj autentické umelecké predne-

sy 5 mladých osobností z celého Slovenska, 

ktorí ako umelecká skupina D´dištanc 

dženerejšn spolu s českou kapelou Ponor-

ka v  programe No touch, no fun púta-

vo uvedú texty svetovej i slovenskej prózy 

a poézie na tému blízkosť vs. vzdialenosť,“

vyzdvihla režisérka festivalu Jana 

Mikitková. 

Festival Amplión sa uskutoční 

v dňoch 25. – 27. septembra 2020 na 

12 scénach a pódiách v centre Banskej 

Štiavnice. Za tri dni privíta 85 umel-

cov zo 7 krajín Európy, ktorí predve-

dú 25 programov, z toho 4 slovenské 

premiéry zahraničných umelcov. Tri-

krát zažiaria 2 výnimoční headlineri, 

energické kapely a 3 buskeri vytvoria 

atmosféru v uliciach. Až 5 laureátov si 

odnesie cenu Amplion Argentum. No-

vinkou bude aj špeciálny celofestivalo-

vý happening Klaunskej zdravotnej 

jednotky OZ Červený nos Clowndoc-

tors, ktorá bude zábavnou formou do-

hliadať na zdravie a bezpečnosť umel-

cov aj divákov. Vyvrcholením festivalu 

bude 2. ročník Sketch Upu, česko-slo-

venskej súťaže na podporu vzniku no-

vého kabaretu.

Zľavnené vstupenky sa dajú zís-

kať v  online predpredaji na 

www.tootoot.sk. Na mieste sa budú 

predávať v  bočnom vchode KC 

(z  Akademickej ulice) už od štvrtku 

24.9.2020 od 15:00 hod.

Všetky informácie nájdete na stránke 

festivalu www.amplion.eu.

Festival Amplión – najlepší začiatok 

babieho leta pre všetkých Štiavniča-

nov.

Festival z verejných zdrojov podporil 

Fond na podporu umenia, ktorý je sú-

časne hlavným partnerom podujatia. 

Hlavnými mediálnymi partnermi sú 

Denník N a Radio Expres.

Viac informácií:

Jana Mikitková, datelinova@gmail.

com, 0908 801 137

Ján Fakla, amplion@mail.telekom.

sk, 0905 258 284

www.amplion.eu, https://www.

facebook.com/festivalamplion/

AND, n. o.

Banská Štiavnica bude na začiatku 
babieho leta mestom kabaretu a zážitkového pouličného umenia

Kabaret J. Suchého a J. Molavcovej  foto Archív Dušan Dostál

Súťaž 
o vstupenky
s Ampliónom

Milí čitatelia!

Opäť sme pre Vás pripravili zaují-

mavú súťaž o vstupenky na „Festi-

val Amplión – Nový kabaret & pou-

ličné umenie“. Vašou úlohou bude 

správne odpovedať na súťažnú 

otázku a budete zaradení zo zloso-

vania.

Súťažná otázka:

Ako sa volá legendárne pražské di-

vadlo, v ktorom pôsobí legendárna 

kabaretná dvojica Jiří Suchý a Jit-

ka Molavcová?

a/ ABC

b/ Semafor

c/ Ypsilon

Vaše správne odpovede spo-

lu s  kupónom čakáme v  termíne 

do 15. 9. Šťastných výhercov uve-

rejníme 17. 9. v ŠN č.33. Prajeme 

Vám veľa šťastia!

Red.

Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Kontakt:

Kupón č.31/2020

Výmenník
Environmentálna aktivita Vý-

menník, ktorú sme spusti-

li začiatkom roka 2020 v kultúr-

nom centre, zaznamenala veľký 

úspech. Štiavničania veci prináša-

li aj odnášali. Vďaka veľkému zá-

ujmu sa nám priestor vyprázdnil 

natoľko, že sme sa rozhodli zrevi-

dovať stav zásob a otvoriť ho po 

15. 9. 2020.

V  prípade, že máte záujem veci 

/čisté, vypraté, resp. drobnú tech-

niku, knižky, hračky, topánky, 

atď./ doniesť, ozvite sa na tel č.: 

045/9649651, alebo mail: 

kultura@banskastiavnica.sk.

Zuzka Patkošová

Infocentrum 
mesta
Banská Štiavnica

Otvorené denne:

Po-Ne: 9:00 – 17:00

IC BŠ
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 Výkup parožia, tel.č.: 0904 834 937

  Kúpime ľudové kroje, kontakt: 

0902 708 047

inzercia
  Spoločnosť Mestské lesy 

Banská Štiavnica
ponúka na predaj drevo vhodné 

na palivové účely

v 4m dĺžkach – ihličnatá vláknina 22€/m3

listnatá vláknina 50€/m3

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

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

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

INZERCIA

INZERCIA

FK Ladomerská Vieska – FK 

Sitno Banská Štiavnica 1:2 (1:1)

Goly: 37. min. Budinský, 86. min. 

Vician

Zostava: Kališek, Barák, Necpal, 

Galo, Kováč, Chmelina, Prokaj, Te-

sák, Budinský, Blaho M.(60. Ma-

rek), Valovič (78. Vician)

Úvod zápasu sa hral medzi 16-

kami. Do prvej gólovej šance v zá-

pase sa dostalo naše mužstvo, keď 

po Tesákovom vysunutí Valovič 

krížnou strelou z pravej strany tes-

ne minul bránu domácich. Zdĺhavé 

rozohrávanie v  našej obrane a  na-

sledujúca strata lopty, bolo dosť čas-

tým javom v zápase. Z toho prame-

nila i šanca domácich v 16. min., len 

obetavosť Prokaja zabránila ohro-

zeniu našej brány. Rýchly Chmelina 

na pravej strane zálohy robil problé-

my domácej obrane. V 18. min. po 

jeho úniku a jeho centri, ktorý na-

šiel na päťke samého Blahu, ktorý 

však trestuhodne gól nedal. Chme-

lina v 22. min. znovu dokázal svo-

ju rýchlosť a dravosť a svoj únik po 

pravej strane ukončil strelou, ktorú 

domáci brankár zneškodnil. Peknú 

akciu vymysleli v 33. min. i domáci, 

ktorú zakončil krížnou strelou do-

máci útočník, lopta našu bránu však 

minula. Gólová akcia prišla v  37. 

minúte, keď Tesák vysunul Budin-

ského, ten sa predral obranou do-

mácich a strelil náš vedúci gól. V 40. 

min. sa prezentoval peknou stre-

lou spoza veľkého štvorca Barák, 

brankár loptu vytlačil na brvno, bol 

z toho iba roh. Keď sa už zdalo, že 

do kabín pôjdeme s  jednogólovým 

vedením, prišla nepozornosť v na-

šej obrane. Domáci útočník na hra-

nici ofsajdu prebral loptu, šiel sám 

na našu bránu, no jeho strelu Kali-

šek vyrazil. Akcia však pokračovala 

a  domácim sa strelou zvnútra po-

kutového územia podarilo vyrovnať 

gólom do šatne.

Už úvod druhého polčasu naznačil, 

že gól v závere polčasu našim muž-

stvom neotriasol. V 46. min. potia-

hol loptu po ľavej strane Budinský, 

prihral Valovičovi, jeho peknú stre-

lu domáci brankár vyrazil na roh. 

Pekná dlhá prihrávka Prokaja v 51. 

min. našla Budinského, ktorý sa 

predral z  ľavej strany až na hrani-

cu 16-ky, jeho krížna strela však mi-

nula domácu bránu. Prokaj sa pre-

zentoval dobrou prihrávkou i v 56. 

min. Blahovi, ktorý znovu v dobrej 

šanci zaváhal. Hneď sa mohlo po-

tvrdiť staré známe nedáš, dostaneš, 

lebo domáci sa z protiútoku dosta-

li do dobrej šance, ktorú zneškodnil 

Kališek. V dobrej príležitosti sa oci-

tol v 65. min. striedajúci Marek, ale 

jeho strelu vytiahol brankár na brv-

no. Pred domácim pokutovým úze-

mím bol v 67. min. faulovaný Pro-

kaj, loptu si postavil Tesák, jeho 

strela tesne minula ľavú žrď domá-

cej brány. Aj Kováčova strela z 20 m 

v 69. min. tesne minula tú istú žrď. 

Pekné vysunutie lopty Budinského 

na Tesáka a jeho center znamenalo 

tiež nebezpečie, lebo brankár loptu 

chytil pred úplne voľným Prokajom. 

Keď sa už zdalo, že mužstvá si po-

delia body, zahrávalo naše mužstvo 

rohový kop, ktorý kopal Tesák. Lop-

ta z jeho nohy našla hlavu Necpala, 

ktorý ju poslal na druhú stranu brá-

ny, kde nabehol striedajúci Vician 

a rozhodol o zisku troch bodov. Do 

konca zápasu zaujali ešte dobré prí-

ležitosti Budinského, ktorý domácu 

bránu prestrelil a Prokaja, ktorého 

peknú strelu domáci brankár chy-

til. Záverečný hvizd znamenal, že 

i z druhého zápasu na ihrisku súpe-

ra si vezieme tri body, aj keď sú ťaž-

ko vybojované...

Program doma (sobota):

FK Sitno : OŠK Lieskovec

5.9.2020 – o 15:30

Tabuľky: https://ssfz.futbalnet.

sk/#menu/open/sutaze/

Ivan Javorský

O zisku troch bodov sme rozhodli 
gólom v závere zápasu...

Atlétom BS 
opäť prvenstvo

Marián Zimmerman zvíťazil 

v  Nightrun 2020 v  Liptovskom 

Mikuláši. V skvelej atmosfére ve-

černého behu v konkurencii stov-

ky bežcov potvrdil výbornú formu 

člen ŠK Atléti BS svojou dominan-

ciou a  zodpovedne sa pripravuje 

na Košický maratón.

Pretekov sme sa zúčastnili za fi -

nančnej podpory z rozpočtu mes-

ta Banská Štiavnica.

R. Petro

  Kúpim starý dom aj v zlom sta-

ve v  BS a  blízkom okolí, platba 

v hotovosti, tel. č.: 0903 506 693

  Ponúkame do prenájmu kance-

láriu v centre mesta, 32,5m2 vrá-

tane parkovacieho miesta, 300€/

mesiac (vrátane energií). Bližšie 

info na tel.č.: 0902 101 765

reality

 Hľadáme čašníčku do Reštaurá-

cie Pod Kalváriou na víkendy, po-

núkaná mzda 3,50 – 4€/hod. v čis-

tom v závislosti od praxe. Bližšie 

info na tel.č.: 0905 360 307

práca
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najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BS

Spoločnosť Mestské lesy 
Banská Štiavnica

ponúka na predaj časť lovu 
poľovnej zveri v poľovnom revíri Banky.

Podmienky predaja a spôsob 
predkladania ponúk je zverejnený na

www.mlbs.sk

Tel. 045- 692 11 27
e-mail: mestskelesybs@stonline.sk

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

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

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

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

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

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

chrbát 9,80 10,50 6,50
Divina:

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

Ponúkam 
stavebné rezivo, hranoly, 

dosky, fošne, strešné laty, 

porez guľatiny. 

Možnosť dovozu 

a impregnácie. 

Cena dohodou. 

Kontakt: 

0915 472 667

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


