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INZERCIA

Aj tohtoročné Salamandrové 

dni sa budú konať v dôsledku 

pandémie COVID 19 v inom ako 

bežnom režime. 

O  ich podobe sme sa porozprávali 

s vedúcim oddelenia kultúry, športu 

a mediálnej komunikácie mestského 

úradu, Rastislavom Markom (RM).

ŠN: Aký program nás čaká a aké zme-

ny môžu návštevníci očakávať v toh-

toročnom programe Salamandro-

vých dní oproti minulosti?

RM: „Tohtoročný program je rozložený 

do dvoch dní, a to piatku 10.9. a soboty 

11.9. 2021. Je to o deň menej ako zvy-

čajne, napriek tomu sa návštevníci majú 

na čo tešiť. Z  piatkových ofi ciálnych 

po dujatí by som vyzdvihol slávnost-

né rokovanie mestského zastupiteľstva 

a  Oslavy dňa baníkov, hutníkov, geo-

lógov a  naftárov, ktoré sa uskutočnia 

v Kostole sv. Kataríny. Na prvom pod-

ujatí sa bude zároveň konať milá uda-

losť – uvedenie do života novej známky 

s motívom Kalvárie. 

V septembri 2020 bola pri 

kontrole kanalizácie na 

sídlisku Drieňová zistená 

nefunkčnosť lapača tukov pri 

miestnej základnej škole. 

Dochádzalo k  zanášaniu kanali-

zácie tukmi, nakoľko lapač tukov 

pri škole bol nefunkčný. Násled-

ne bola škole doručená výzva od 

Stredoslovenskej vodárenskej 

spoločnosti, a. s., na odstráne-

nie daného stavu v  termíne do 

31.8.2021. Nakoľko škole hrozi-

lo okrem sankcií aj uzatvorenie 

školskej jedálne, začali sme v spo-

lupráci so zriaďovateľom školy, 

teda s  Mestom Banská Štiavni-

ca pracovať na krokoch k výmene 

lapača. Kompletnú výmenu lapa-

ča tukov v cene 16 575,59€ s DPH 

realizovala fi rma Combin, s. r. o., 

v mesiaci august tohto roku. Vý-

mena bola fi nancovaná z  rezer-

vy mesta na správu a  prevádzku 

školských budov. Touto cestou 

chceme poďakovať zriaďovate-

ľovi, osobitne primátorke mesta 

Mgr. Nadežde Babiakovej a fi rme 

Combin, s. r. o., za bezproblémo-

vý priebeh realizácie tejto staveb-

nej akcie.

ZŠ J. Kollára

Tradícia pokračuje, 
Salamandrové dni budú!

Výmena lapača tukov pri ZŠ Jozefa Kollára

Obraz zo Salamandrového sprievodu  foto Marian Garai

�3.str.

Utorok 14.9. o 18:30 hod.

Láska pod kapotou
Dokumentárny, 95 min., MP:12, vstupné: 5€.

Výmenník
Vstup pondelok- streda- piatok

10:00- 11:00 a 15:00- 16:00 hod.
Objednávky na: vymennik.reservio.com 

Miesto: Kultúrne centrum, Kammerhofská č. 1, Banská Štiavnica
Kontakt: 045/6949651

Očkovanie
Z  dôvodu veľkého záujmu pri-

pravujeme ďalší termín očko-

vania – 22. 9. 2021.

Počas troch dní očkovania bolo za-

očkovaných 315 našich občanov.

Keďže záujem o  očkovanie proti 

COVID 19 jednodávkovou vakcí-

nou je veľký, Mesto Banská Štiav-

nica sa rozhodlo opätovne zabez-

pečiť pre občanov okresu Banská 

Štiavnica očkovanie v  spolupráci 

s VN Žiar nad Hronom, Svet zdra-

via, a.s., jednodávkovou vakcínou 

proti ochoreniu COVID-19 očko-

vacou látkou Janssen od spoloč-

nosti Johnson & Johnson.

Očkovanie sa uskutoční vo Všeobec-

nej nemocnici v  Banskej Štiavnici, 

Svet zdravia, a.s., na treťom poscho-

dí dňa 22. 9. 2021 v čase od 08:00 

hod. do 11:00 hod.

V  prípade záujmu o  očkova-

nie je potrebné kontaktovať 

Mestský úrad Banská Štiavni-

ca na t. č.: 045/694 96 42 ale-

bo mailom na adrese: viera.

muchova@banskastiavnica.sk, prí-

padne osobne- odd. právne a sprá-

vy majetku, kontaktná osoba: 

PhDr. Muchová Viera.

MsÚ

myšlienka
dňa

„Trpezlivosť je cnosť, ktorá unesie 

veľké bremeno“.

Ľubomír Počai
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Nový chodník zo zámockej dlažby k MŠ foto archív MsÚ

DIÁR
z programu

primátorky

30. 8. bolo viackrát v Rádiu Regina, 

že v tento deň začína 15. ročník Les-

níckych dní v  Lesníckom arboréte 

Kysihýbel. 30. 8. vo viacerých médi-

ách bola spomienka na to, že v tento 

deň začal vysielať Slobodný Sloven-

ský vysielač. Jeho prvým hlásateľom 

bol hrdina SNP, stredoškolský profe-

sor Ladislav Sára, ktorý študoval na 

Učiteľskom ústave v Banskej Štiavnici 

v r. 1928-1932. 31. 8. v Rádiu Regina 

bola viac razy informácia o aktuálnych 

podujatiach Slovenského banského 

múzea. 31. 8. ako aj v ďalších dňoch 

vo viacerých médiách odznelo, že 

niekdajší majiteľ fi nančnej skupiny 

Penta bol zbavený obžaloby. Bol ab-

solventom banskoštiavnického gym-

názia pre prípravu študentov na štú-

dium v zahraničí. 1. 9. ako aj v ďalších 

dňoch bola informácia vo viacerých 

médiách, že okres Banská Štiavnica 

bude od pondelku 6. 9. v zelenej, teda 

v optimálnej farbe, čo sa týka pandé-

mie. 2. 9. vo viacerých médiách bola 

informácia, že v tento deň bolo výbe-

rové konanie na generálneho riadite-

ľa Slovenského vodohospodárskeho 

podniku, š. p., v Banskej Štiavnici, z 5 

uchádzačov neuspel nikto. V tejto sú-

vislosti dôrazne upozorňujem všet-

kých kompetentných v našom meste– 

a nie je ich málo, aby spravili všetko 

pre to, aby v ďalšom kole výberové-

ho konania bol nielen taký kandidát 

na generálneho riaditeľa, ktorý nielen 

bude chcieť, aby podnik ostal naďalej 

v Banskej Štiavnici, ale aby tento kan-

didát sa aj stal generálnym riaditeľom. 

Vo výberovom konaní na generálneho 

riaditeľa v r. 2020 výrazne rezonovala 

totiž myšlienka odsťahovania podni-

ku do Banskej Bystrice. V tomto roku 

to už bola Bratislava. 4. 9. vo viace-

rých médiách bola nielen informácia, 

ale aj ukážka zoskoku Felixa Baum-

gartnera padákom z helikoptéry ako 

najväčšia atrakcia v  rámci Medziná-

rodných leteckých dní v Kuchyni. Je 

to jediný človek na svete, ktorý úspeš-

ne zoskočil padákom zo stratosféry. 

Keďže určite naši čitatelia nevedia, že 

mal svojich dávnych predkov v Ban-

skej Štiavnici, dávam to do ich pozor-

nosti. Dodnes pre jeden zo vzácnych 

domov na konci Námestia sv. Trojice 

datovaný nad portálom rokom 1556 

má ešte stále zaužívaný názov „Baum-

gartnerovský dom“, a  to nielen v Ban-

skej Štiavnici, ale aj v umelecko-histo-

rickej literatúre Slovenska. 

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

Zmena 
v organizácii vlakovej dopravy

V dňoch 6. 9. 2021 od 7:00 hod. ne-

pretržite do 14. 9. 2021 do 19:00 

hod. vykonáva Železničná spoloč-

nosť Slovensko, a. s., (ZSSK) výlu-

ku trate v úseku Hronská Dúbrava 

– Banská Štiavnica. Všetky osobné 

vlaky vrátane zavedených sezón-

nych vlakov na trati Banská Štiavni-

ca – Hronská Dúbrava sú nahradené 

náhradnou autobusovou dopravou 

(NAD). Vlaky Os 5752 a Os 5753 sú 

nahradené v úseku Banská Štiavnica 

– Zvolen osobná stanica. NAD zača-

la dňa 6. septembra 2021 vlakmi Os 

5751 /pravidelný príchod do žel sta-

nice Banská Štiavnica o 07:14 hod. 

/a Os 5752/ pravidelný odchod zo 

žel. stanice Banská Štiavnica o 12:04 

hod. /nahradené náhradnou auto-

busovou dopravou. NAD skončí dňa 

14. septembra 2021 vlakmi Os 5755 

/pravidelný príchod do žel. stanice 

Banská Štiavnica o 15:52 hod. /a Os 

5756/ pravidelný odchod zo žel. sta-

nice Banská Štiavnica o 15:55 hod. 

/nahradené náhradnou autobuso-

vou dopravou. NAD bude zastavo-

vať pred budovou železničnej stani-

ce Banská Štiavnica.

ZSSK, a. s.

Obchodné 
verejné súťaže
Mesto Banská Štiavnica Vyhlasuje

obchodné verejné súťaže v zmys-

le §281 a  nasl. Obchodného zá-

konníka na podávanie najvhod-

nejšieho návrhu na uzatvorenie 

nájomnej zmluvy na prenájom 

poľnohospodárskych pozemkov 

na poľnohospodárske účely v k. ú. 

Banská Štiavnica a k. ú. Banky, ve-

dených v KN v prospech vlastníka 

Mesto Banská Štiavnica, v súlade 

so Zákonom NR SR č. 504/2003 

Z. z. o nájme poľnohospodárskych 

pozemkov, poľnohospodárske-

ho podniku a  lesných pozemkov 

a  o  zmene niektorých zákonov, 

v platnom znení, samostatne pre 

jednotlivé lokality takto: 1. lo-

kalita: „H – Banky“, 12,7839ha 

s  minimálnym ročným nájom-

ným 30€/ha, 2. lokalita: „D – Šo-

bov, Studený Vrch, Červená Studňa, 

Paradajs“, 36,3698ha s  minimál-

nym ročným nájomným 30€/ha 

na dobu určitú v trvaní 5 rokov od 

1. 1. 2022 do 31. 12. 2026. Časo-

vý plán a podmienky súťaží sú zve-

rejnené na www.banskastiavnica.sk.

MsÚ

6.  9.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Redakčná rada ŠN.

7. 9.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Uskutočnila sa pracovná pora-

da s vedúcimi oddelení MsÚ.

8. 9.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

 Uskutočnilo sa pracovné ro-

kovanie k  riešeniu projektov 

v oblasti životného prostredia.

 Posledná rozlúčka s  občanom 

nášho mesta p. Vladimírom 

Trubanom.

9. 9.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

 Účasť na pietnej spomienke 

Dni obetí holokaustu a rasové-

ho násilia– Nezabudnutí suse-

dia. 

10. 9.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Účasť na zasadnutí Slovenskej 

banskej komory.

 Posledná rozlúčka s občiankou 

nášho mesta p. Janou Lováso-

vou.

 Účasť na slávnostnom zasad-

nutí mestského zastupiteľstva.

 Účasť na oslavách Dňa baníkov, 

hutníkov, geológov a naftárov.

 Účasť na slávnostnom vztyčo-

vaní vlajky Organizácie miest 

svetového dedičstva.

11. 9.

Občianske obrady – sobáše.

Viera Lauková

k Materskej škole na ulici 

Bratská je dokončený. 

Mesto Banská Štiavnica dokončilo 

dláždenie chodníka k  MŠ na Brat-

skej ulici. Ďalšia investícia mesta, 

tak ako sme už písali v predchádza-

júcich vydaniach ŠN po vybudo-

vaní prepojovacieho schodiska, 

chodníka a vjazdu na ulicu Fándly-

ho a  chodníka na ulici L. Svobo-

du v  Banskej Štiavnici. Vybudova-

ním nových komunikačných trás sa 

skvalitnil prechod týmito územiami 

mnohým obyvateľom nášho mesta.

MsÚ

Nový chodník 
zo zámkovej dlažby 
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Aj keď obe tieto podujatia 

sú určené pozvaným hosťom, je dôležité, 

že sa konajú, keďže zachovávajú tradíciu 

nášho mesta ako centra významného 

baníckeho sviatku a  zároveň umožňu-

jú oceniť ľudí, ktorí prispievajú k rozvo-

ju mesta.“

ŠN: Spomenuli ste, že uvedený 

program je pre pozvaných hostí. Čo 

ale môže navštíviť verejnosť?

RM: „Hneď po skončení podujatia v kos-

tole sa bude konať na Radničnom ná-

mestí program, pripomínajúci návštevu 

Františka Lotrinského v  Banskej Štiav-

nici. Viac o  ňom sa mohli čitatelia do-

čítať v  minulom čísle Štiavnických no-

vín. Okrem toho pripravili zaujímavý 

program Slovenský banský archív a Slo-

venské banské múzeum. Chýbať nebude 

ani burza minerálov v priestoroch SPŠ S. 

Mikovíniho. 

Náš program sa bude konať v  Amfi te-

átri pod Novým zámkom so začiatkom 

o 17.00 hod. Keďže v tomto roku vystú-

pili v  Banskej Štiavnici mnohé známe 

skupiny, rozhodli sme sa zvoliť scenár, 

v ktorom nášmu programu bude domino-

vať folklór. Najprv vystúpi ľudová hudba 

Muzička, po nej víťaz súťaže Zem spieva, 

folklórny súbor Urpín. Ich viac ako hodi-

nový program bude určite potešením pre 

každého fanúšika slovenských ľudových 

tradícií. Po tomto vystúpení bude nasle-

dovať krátky akt prezentácie novej knihy 

o maliarovi a učiteľovi na Lesníckej škole 

Jozefovi Lackovičovi. Potom príde na rad 

hlavný bod programu – scénické pásmo 

Od pastiera po Anču, ktoré sa stretlo vla-

ni s pozitívnym ohlasom. Ešte pred ním, 

o cca. 18.00 vyrazí krátky improvizovaný 

Salamandrový sprievod z  Námestia sv. 

Trojice k amfi teátru. V spomenutom pás-

me sa diváci dozvedia viac o jeho podstate 

a význame a veríme, že sa tak „pripravia“ 

na ďalšie ročníky, v ktorých, ako veríme, 

už budeme môcť prezentovať sprievod 

v jeho tradičnej podobe. Následne vystúpi 

miestny folklórny súbor Sitňan s krátkou, 

približne 20 minútovou ukážkou baníc-

keho šachtágu. Záverečným programom 

prvého dňa bude vystúpenie folklórneho 

súboru Krtíšan s predstavením (na)Zdar 

Boh!, ktorý originálnym spôsobom pre-

pája prvky ľudovej kultúry, hudby a tan-

ca s baníckou tematikou. Toto predstave-

nie v nočnej atmosfére určite odporúčame 

vidieť a veríme, že bude veľkým zážitkom 

pre každého.“

ŠN: Program pokračuje aj v sobotu. 

Aký bude?

RM: „Ako už tradične, budeme sa sústre-

diť na deti. V priestoroch Starého zámku 

sme pre ne prichystali program, v ktorom 

vystúpia Kyselí Krastafci, Féder Teater, 

detský folklórny súbor Matičiarik. Chý-

bať nebudú tvorivé dielne aj pre dospelých, 

moderátor Forgi a aj menší jarmok, ktorý 

k Salamandrovým dňom patrí. Veríme, že 

na svoje si prídu celé rodiny a strávia tak 

spolu príjemný sobotný deň.“

ŠN: Aké obmedzenia čakajú na 

účastníkov podujatí? A aké je vstup-

né na podujatia?

RM: „Vzhľadom na to, že Banská Štiav-

nica sa nachádza v  pásme monitoring 

COVID automatu, môžeme podujatia 

v  amfi teátri a  v  Starom zámku konať 

v  režime Základ. To znamená, že na-

šou povinnosťou je zabezpečiť, aby nebo-

la prekročená kapacita daná automatom 

a mať prehľad o počte návštevníkov v are-

áli. Povinnosťou návštevníkov je mať po-

čas celého podujatia rúška, dezinfi kovať 

si pri vstupe ruky, dodržiavať vzdialenos-

ti a iné opatrenia, ktoré sú už všeobecne 

známe. Na podujatí neodporúčame účasť 

osobám, ktoré mali v týždni konania aké-

koľvek príznaky respiračnej choroby, na-

chladnutia či chrípky. Doklady o očkova-

ní alebo testovaní sa nebudú vyžadovať. 

Vstupné na podujatia v  amfi teátri 

a v  Starom zámku je zdarma. Radi by 

sme v tomto pre kultúru ťažkom roku po-

tešili a odmenili Štiavničanov aj touto for-

mou. Môžeme to urobiť aj preto, že naše 

podujatie fi nančne z  verejných zdrojov 

podporil Fond na podporu umenia, Ban-

skobystrický samosprávny kraj a  okrem 

nich aj spoločnosť US Steel Košice.“

ŠN

NOVINKY

1.str.

Tradícia pokračuje, Salamandrové dni budú!

10. 9.– 11. 9. 2021

10. 9. (piatok), 9.00

Gymnázium A. Kmeťa, Kolpašská 9

Valné zhromaždenie SBK

Zasadnutie členov Slovenskej 

banskej komory.

10. 9. (piatok), 9.00 – 16.00

Slovenský banský archív, Radničné 

nám. 16

450. výročie prijatia Maximiliá-

novho banského poriadku

Výstava historických artefaktov 

a písomností v priestoroch SBA.

10. 9. (piatok), 9.00 – 12.00

Kammerhof, Kammerhofská 2

(expozícia Baníctvo na Slovensku)

Príbeh striebornej licencie

Interaktívna poznávacia hra pre 

školákov na motívy pravidiel Ma-

ximiliánovho banského poriad-

ku. Pripravila Mgr. Anna Ďuricová 

a Mgr. Emília Švecová.

10. 9. (piatok), 13.00

Kammerhof, Kammerhofská 2

(expozícia Baníctvo na Slovensku)

Baníctvo na Slovensku

Komentovaná prehliadka novej, 

inovovanej expozície SBM.

10. 9. (piatok), 13.00 

Kostol sv. Kataríny

Slávnostné zasadnutie mestské-

ho zastupiteľstva

Slávnostné zasadnutie banskoštiav-

nickej samosprávy spojené s  odo-

vzdávaním ocenení pre osobnos-

ti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta. 

Zasadnutie bude spojené s  odo-

vzdaním kópie historických insígnií 

a  pripomenutím významnej dejin-

nej udalosti, návštevy Františka Šte-

fana Lotrinského v Banskej Štiavni-

ci (1751). Súčasťou zasadnutia bude 

aj uvedenie do života novej známky 

s motívom miestnej Kalvárie (270. 

výročie posviacky areálu). Podujatie 

sa koná v režime OTP.

10. 9. (piatok), 15.00 

Kostol sv. Kataríny

Oslavy Dňa baníkov, hutníkov, 

geológov a naftárov

Slávnostné udeľovanie ocenení 

a  stretnutie stavovských osobnos-

tí. Odovzdávanie rezortných vyzna-

menaní zástupcami Ministerstva ži-

votného prostredia a  Ministerstva 

hospodárstva SR. Podujatie sa koná 

v režime OTP.

10. 9. (piatok), 17.00 

Radničné námestie

Replika slávobrány z roku 1751

Možnosť prejsť presnou replikou 

slávobrány, ktorou bol v meste roku 

1751 privítaný rakúsky cisár Fran-

tišek Štefan Lotrinský. Divadelné 

predstavenie Cesta históriou hrané 

priamo v bráne, koncert fanfaristov 

a bubenícka show.

10. 9. (piatok), 18.00

(Mini) Salamandrový sprievod

Krátka ukážka zmenšeného Sala-

mandrového sprievodu prejde od 

Námestia sv. Trojice po amfi teáter.

10. 9. (piatok), 14.00

Kammerhof, Kammerhofská 2

(expozícia Baníctvo na Slovensku)

Maximiliánov banský poriadok

Virtuálna výstava k príležitosti 450. 

výročia uvedenia poriadku. Prezen-

tuje Mgr. Peter Konečný, PhD.

10. 9. (piatok), 15.00

Kammerhof, Kammerhofská 2

(expozícia Baníctvo na Slovensku)

Prezentácia nových publikácií

Prezentácia najnovších publiká-

cií, ktoré vznikli za účasti SBM. 

Argenti Fodina, Banícke betlehe-

my, Banícke uniformy. Prezen-

tujú Mgr. Zuzana Denková PhD., 

PhDr. Daniel Harvan.

10. 9. – 11. 9.

(piatok 14.00 – 19.00, sobota 9.00 

– 16.00), Spojár Café & Club, Kam-

merhofská 6

Burza minerálov

Tradičná burza minerálov konajúca 

sa v historických priestoroch bývalej 

Baníckej a lesníckej akadémie.

10. 9. (piatok), 17.00 – 22.30

Amfi teáter, Novozámocká 20

Salamandrové pódium

Bohatý program v štýle slovenských 

tradícií. Vystúpia ľudová hudba Mu-

zička, FS Urpín (víťaz súťaže Zem 

spieva), FS Krtíšan (program (na)

Zdar Boh!). Súčasťou programu 

bude aj krátka ukážka baníckeho 

šachtágu a prezentácia novej knihy 

Jozefa Lackoviča. Vstup zdarma až 

do naplnenia kapacity.

10. 9. (piatok), 19.30

Amfi teáter, Novozámocká 20

Od pastiera po Anču

Scénická prezentácia sprievodu Od 

pastiera po Anču. Spoznajte význam 

jednotlivých výjavov najslávnejšej 

štiavnickej akademickej tradície, za-

písanej v Reprezentatívnom zozna-

me nehmotného kultúrneho dedič-

stva Slovenska.

11. 9. (sobota), 10.00 – 18.00

Starý zámok, Starozámocká 11

Salamandrové dni v zámku

Program pre deti a  jarmok reme-

siel v  historickom prostredí jednej 

zo  štiavnických dominánt. Vystú-

pia Kyselí Krastafci, Forgi, Féder Te-

áter a Funny Fellows. Chýbať nebu-

dú ani tvorivé dielne. Upozornenie: 

po dujatie sa bude konať v  režime 

OTP (pri vstupe je potrebné preu-

kázať sa potvrdením o  očkovaní, 

testom alebo potvrdením o  preko-

naní COVID-19).

Zmena programu vyhradená!

OKŠaMK

Salamandrové dni 2021
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Blíži sa čas vegetačného 

pokoja drevín, kedy je možné 

vykonávať ich výrub, preto si 

opäť priblížime práva a povin-

nosti pri ochrane drevín.

Vo vegetačnom období je možné 

dreviny len opilovať a aj to len ma-

ximálne o  1/3. Vlastník, správca 

alebo nájomca pozemku, na ktorom 

sa drevina nachádza je povinný sa 

o  ňu starať, ošetrovať a  udržiavať. 

To znamená, že je povinný drevi-

nu udržiavať tak, aby nezasaho-

vala svojimi konármi do sused-

ných pozemkov, nad chodníky 

a  prístupové komunikácie resp. 

do elektrických vedení, verejné-

ho osvetlenia a pod.

Preto upozorňujeme všetkých oby-

vateľov, aby ešte využili čas, skontro-

lovali a ošetrili svoje dreviny tak, aby 

spĺňali vyššie uvedené podmienky. 

V prípade, že bude nutné drevinu od-

strániť/vyrúbať je potrebné požiadať 

o  vydanie súhlasu na výrub drevín 

v  intraviláne Mesto Banská Štiavni-

ca, v extraviláne Okresný úrad Ban-

ská Štiavnica.

Výruby drevín je možné vykonávať 

len v  čase vegetačného pokoja a  to 

v termíne od 1. októbra do 28. febru-

ára iný termín výrubu je možný len 

vo výnimočných a  opodstatnených 

prípadoch. (zasahovanie konárov do 

telesa MK respektíve do sietí VO.)

Vzhľadom k tomu, že sa nachádza-

me nielen na území CHKO, kde platí 

druhý stupeň ochrany, ale aj Pamiat-

kovej rezervácii vzniká tak povin-

nosť požiadať príslušný pamiatkový 

úrad o vydanie stanoviska k vydaniu 

súhlasu na výrub drevín.

Tlačivo/ žiadosť na vyda-

nie súhlasu na výrub dre-

vín nájdete na stránke mesta 

http://www.banskastiavnica.sk

/obcan/dokumenty/tlaciva.html

Podľa zákona č. 543/2002 Z.z. 

o ochrane prírody a krajiny v zne-

ní neskorších predpisov a podľa 

§47 sa

(1) Na výrub dreviny sa vyžaduje 

súhlas orgánu ochrany prírody, 

ak tento zákon neustanovuje inak. 

Súhlas na výrub dreviny sa môže 

v  odôvodnených prípadoch vydať 

len po posúdení ekologických a es-

tetických funkcií dreviny a vplyvov 

na zdravie človeka a  so súhlasom 

vlastníka alebo správcu, prípadne 

nájomcu, ak mu takéto oprávnenie 

vyplýva z nájomnej zmluvy, pozem-

ku, na ktorom drevina rastie, ak žia-

dateľom nie je jeho vlastník, správ-

ca alebo nájomca a  po vyznačení 

výrubu dreviny.

(2) Súhlas na výrub dreviny sa 

nevyžaduje

na stromy s  obvodom kmeňa do 

40cm, meraným vo výške 130cm 

nad zemou, a  súvislé krovité po-

rasty v  zastavanom území obce 

s výmerou do 10m2 a za hranicami 

zastavaného územia obce s  výme-

rou do 20m2, (Ustanovenie odseku 

4 písm. a) sa nepoužije v prípade, ak 

drevina rastie na území s druhým 

alebo tretím stupňom ochrany, 

na cintorínoch alebo ako súčasť 

verejnej zelene).

(3) Výrub dreviny podľa §47 odse-

ku 3 citovaného zákona možno vy-

konať len po vyznačení výrubu dre-

viny a  po právoplatnosti súhlasu 

orgánu ochrany prírody, ktorým je 

vykonávateľ výrubu povinný sa na 

požiadanie preukázať.

Upozorňujem občanov, majiteľov 

pozemkov mesta Banská Štiavnica, 

že vypilovanie drevín, ktoré si vy-

žaduje výnimočné opodstatnenie 

t. j. zasahovanie konárov do telesa 

miestnej komunikácie alebo vrasta-

jú do sietí a lámp verejného osvetle-

nia bude pod prísnym dohľadom aj 

Mestskej polície v prípade, že si ma-

jiteľ pozemkov z  ktorých vyrasta-

jú dreviny zasahujúce do MK a VO 

nesplní povinnosť podľa citované-

ho zákona sa dopúšťa priestupku 

na úseku ochrany prírody za čo mu 

môže byť uložená bloková pokuta 

až do výšky 300€.

Každý občan môže o odvoz haluzín 

požiadať Technické služby, mestský 

podnik Banská Štiavnica, ktoré mu 

vypílené dreviny odvezú na jeho ná-

klady.

Gejza Volf, 

zástupca riaditeľa TS, m. p., BŠ

Vypilovanie drevín majiteľmi pozemkov
podľa zákona č. 543 /2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Slovenský banský archív, 

Slovenské banské múzeum 

Banská Štiavnica a Berg 

Schola, n.o., pozývajú na 

uvedenie virtuálnej výstavy 

Maximiliánov banský 

poriadok.

Banská Štiavnica, Kammerhof, 

Kammerhofská 2, expozícia „Baníc-

tvo na Slovensku“

10. september 2021, 14.00 hod.

Autor projektu: Mgr. Peter Koneč-

ný, PhD., vedúci Slovenského ban-

ského archívu

Virtuálnou výstavou s názvom „Ma-

ximiliánov banský poriadok“ si pripo-

míname 450. výročie jeho prijatia. 

Predstavoval hlavný právny predpis, 

ktorý prostredníctvom 46 článkov 

reguloval banské podnikanie, ale i ži-

vot baníkov a hutníkov počas obdo-

bia takmer 300 rokov. Obmedzil do-

vtedajšie privilégiá a práva banských 

miest a zároveň priniesol účinnejšiu 

kontrolu a reguláciu banskej činnos-

ti. Vytvoril tak podmienky pre roz-

voj štátneho podnikania v baníctve, 

a jeho presadenie je možné spájať aj 

s konjunktúrou nášho baníctva v 18. 

storočí.

Virtuálny výstavný projekt prostred-

níctvom 15 kapitol komplexne pred-

stavuje nielen samotný „Maximiliá-

nov banský poriadok“, ktorý bol prijatý 

v roku 1571, chronológiu vývoja ban-

ského práva, ale aj širšie spoločenské 

kontexty, v ktorých sa banské právo 

formovalo. 

Virtuálna výstava bude uvedená 

a sprístupnená v stálej expozícii Slo-

venského banského múzea v  Kam-

merhofe „Baníctvo na Slovensku“. Pro-

jekt svojou informačnou hodnotou 

prehĺbi expozičnú časť, ktorá verej-

nosti prezentuje organizačné pravidlá 

banskej činnosti. 

Uvedenie výstavy bude súčasťou 

programu, ktorý pripravilo Slovenské 

banské múzeum v  rámci tradičných 

Salamandrových dní 2021. Výsta-

vu uvedie autor Mgr. Peter Koneč-

ný, PhD.

Výstavu pripravil Slovenský banský 

archív v  spolupráci so Slovenským 

banským múzeom a Berg Schola, n. o.

Kontakt: enviro@muzeumbs.sk, 

peter.konecny2@minv.sk, chovanova.

iveta@muzeumbs.sk, 0907 076 645, 

www.muzeumbs.sk

Iveta Chovanová, vedúca Centra 

marketingu, komunikácie a zele-

ných inovácií SBM

Maximiliánov banský poriadok

Záhradkárske 
okienko
Pestovanie rakytníka je nenáročné. 

Rakytník patrí medzi najzdravšie 

ovocné druhy, jeho nutričná hod-

nota je skutočne kúzelná. Rakyt-

ník je nenáročný ker dorastajúci do 

niekoľkých metrov. V záhradách sa 

pestuje do výšky 2-2,5 metra. Tak 

si uľahčíme ošetrovanie krov a zbe-

ru plodov. Je cudzoopelivá, na do-

siahnutie úrody preto treba vysadiť 

minimálne dve rastliny. Potenciál 

samčej rastliny je však oveľa vyšší, 

jedna samčia rastlina dokáže opeliť 

šesť až osem samičích rastlín. Vďa-

ka nutrofi lným baktériám na kore-

ňoch ho netreba hnojiť dusíkom, 

ostatné živiny aplikujeme opatrne 

podľa potreby. Dôraz treba klásť na 

plytkú pravidelnú okopávku. Ra-

kytníky zvyknú odnožovať z  ko-

reňov, tieto výmladky pravidel-

ne odstraňujeme. Úrody plodov sú 

pravidelné a vysoké. Plody sú oran-

žové alebo i  červené, v  prípadoch 

niektorých odrôd dokonca oran-

žovo červené či červenej farby. Vy-

užíva sa v  množstve obľúbených 

výrobkov. Známy je napríklad ra-

kytníkový olej, mušt, marmelády 

a džemy. Plody sú vynikajúce nalo-

žené v mede, dajú sa sušiť i mraziť. 

Je vynikajúci na čaj, sirupy.

Ananásová = veľmi úrodná odroda 

s exotickou chuťou plodov. Kry do-

rastajú do výšky 2,5m, sú málo tŕ-

nité. Plody dozrievajú v skorom ter-

míne, už v druhej polovici júla. Sú 

veľké, intenzívnej oranžovej far-

by, s  rumencom na okrajoch plo-

dov. Šupka je jemná, napriek tomu 

je zber jednoduchý a plody pri zbe-

re nepraskajú. Plody sú šťavnaté, 

v chuti cítiť ananásovú arómu. Od-

roda je veľmi úrodná.

(pokračovanie nabudúce)

Michaela Mojžišová

Výpožičný 
režim
v mestskej knižnici:

Nám.sv.Trojice 3

Po, Ut, St, Pi: 8.00-11.30 

12.00-17.00

Št: nestránkový deň

pobočka sídl. Drieňová:

Po a St: 8:00 – 12:00

Kontakt: 045/3214461

Bližšie info sa dozviete na web 

stránke mesta Banská Štiavnica, 

príp. na tel. č.: 045/6949658.

MsK
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kam v BŠ 
a okolí ?

Už 15. ročník tradičného 

podujatia sa uskutočnil pod 

záštitou a za osobnej účasti 

ministra pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR Samuela 

Vlčana a ďalších hostí vrátane 

širokej lesníckej verejnosti.

Najväčšia slávnosť lesníkov na Sloven-

sku sa zo zvolenského námestia pre-

sunula do okolia Banskej Štiavnice. 

Malo to niekoľko dôvodov. Kráľovské 

banské mesto bolo v minulosti späté 

s baníctvom, ktoré malo veľké prepo-

jenie na lesníctvo. V roku 1871 bol vy-

daný dekrét uhorského ministerstva 

fi nancií, ktorým sa na základe panov-

níkovho súhlasu oddelila správa lesov 

od správy baní. Lesníctvo sa vydalo na 

cestu samostatného hospodárskeho 

vývoja nezávislého na baníctve a prie-

mysle. V roku 2021 sa tak upriamuje 

pozornosť na 150 rokov samostatné-

ho lesníctva. Táto téma sa preniesla 

aj do Lesníckych dní a  je jej venova-

ná i výstava s názvom S dubovou ra-

tolesťou na golieri, ktorá je verejnos-

ti sprístupnená od 20. augusta 2021 

do konca roka v Lesníckom a drevár-

skom múzeu vo Zvolene. Do histo-

rického kontextu zapadá aj jedinečný 

prírodný objekt v správe Národného 

lesníckeho centra, v ktorom sa spája 

lesníctvo s vedou i kultúrou. Ide o Les-

nícke arborétum Kysihýbel pri Ban-

skej Štiavnici, ktoré v roku 1900 za-

ložil profesor botaniky János Tuzson. 

V Lesníckom arboréte Kysihýbel pre-

behla v  rámci medzinárodného pro-

jektu TreeJoy (program Interreg, 

SKHU/1601/1.1/217) v rokoch 2018 

– 2021 rekonštrukcia a  revitalizácia 

celého areálu. Bolo postavené nové 

návštevnícke centrum, obnovený ná-

učný chodník okolo Kysihýbla a vyda-

ných niekoľko odborných publikácií. 

V arboréte sa v rámci projektu usku-

točnili i modelové vzdelávacie progra-

my lesnej pedagogiky pre žiakov 

a študentov škôl. Samotná lesná pe-

dagogika oslavuje v roku 2021 už 20 

rokov svojej existencie na Slovensku.

 V deň otvorenia Lesníckych dní bolo 

Lesnícke arborétum Kysihýbel vyhlá-

sené za  významné lesnícke miesto. 

Toto označenie udeľujú Lesy Sloven-

skej republiky, š. p., Banská Bystri-

ca od roku 2007 a doteraz ním bolo 

označených 54 lokalít po celom Slo-

vensku. Za budovaním siete význam-

ných lesníckych miest stojí myšlien-

ka upriamiť pozornosť verejnosti na 

miesta prírodného alebo kultúrneho 

charakteru s osobitným lesníckym vý-

znamom, ktoré dokumentujú histó-

riu lesa, lesného hospodárstva a práce 

lesníkov na území Slovenska.

Ako vo svojom  príhovore  zdôraz-

nil Samuel Vlčan, Lesnícke dni sú osla-

vou umu a zručnosti ľudí, ktorí sa sta-

rajú o les. Táto téma je v dnešnej dobe 

čoraz viac diskutovaná a  z  pohľadu 

ministra Vlčana je potrebné s vyššou 

intenzitou a na odbornej báze verej-

nosti vysvetľovať dôležitosť lesníctva 

vrátane zdôrazňovania toho, že práve 

lesníci sú tí, ktorí sa o naše lesy stara-

jú. Ďalšie podujatia pod hlavičkou Les-

níckych dní budú pokračovať v priebe-

hu septembra a októbra zážitkovými 

sprevádzaniami s aktivitami lesnej pe-

dagogiky vo vybraných regiónoch Slo-

venska pre nahlásené skupiny.

Veronika Jaloviarová, Odbor 

environmentálneho vzdelávania 

a lesnej pedagogiky, Národné 

lesnícke centrum, ZV

INZERCIA

Otvorenia Lesníckeho arboréta 
Kysihýbel– Lesnícke dni 2021

Slávnostné otvorenie arboréta v Kysihýbli  foto archív NLC ZV

9. 9.– 23. 9. Antidepresárium– vi-

zuálno-performatívny happening, 

Starý zámok, BŠ, 18:00.

9. a 16. 9. Čchi kung s Martinom, 

Bufetík tri stromy, 18:00.

10. 9. Príbeh Striebornej licencie, 

Kammerhof- Baníctvo na Sloven-

sku, Kammerhofská 2, BŠ, 9:00 – 

12:00.

Baníctvo na Slovensku, Kammer-

hof, Kammerhofská 2, BŠ, 13:00.

Maximiliánov banský poriadok, 

Kammerhof, Kammerhofská 2, 

BŠ, 14:00.

10. a 11. 9. Haraburdy alebo bazár 

(ne)potrebných vecí, Slovenské 

banské múzeum, Dielnička, Kam-

merhofská 2, BŠ, 10:00 – 16:00.

10. 9. Prezentácia nových publiká-

cií, Baníctvo na Slovensku, Kam-

merhofská 2, BŠ, 15:00.

10. – 11. 9. Salamandrové dni, 

rôzne lokality– BŠ, 9:00.

10. 9. Slivkobranie v  cukrárni 

Cukrkandel Patisserie, Nám. sv. 

Trojice– vedľa Galérie J. Bindera, 

BŠ, 10:00.

11. 9. Podhorský kotlík– súťaž so 

sprievodným programom, obec 

Podhorie– amfi teáter, 10:00.

Podsitnianske dni hojnosti – Tra-

dičná veselica s  bohatým progra-

mom, obec Baďan, 12:00

Koncert skupiny Kováčovci, Tera-

sa u Blaškov, Počúvadlianske jaze-

ro, BŠ, 19:00.

Koncert J. Filová a  Human Hills, 

Lemberg bistro, 18:00.

16. 9. 13. medzinárodné interpre-

tačné dni klasickej gitarovej hry – 

workshopy a prednášky, Hudobná 

a  umelecká akadémia J. Albrech-

ta BŠ, Botanická 354/2, BŠ, 13:00.

16. – 18. 9. Schemnitiensis, Rytier-

ska sála, Starý zámok, BŠ, 18:00.

18. 9. Tanečno-pohybová tera-

pia na tému „Uvoľnenie a plynutie“, 

Kammerhofská 1 alebo online 

(podľa opatrení), BŠ, 18:00.

Koncert skupiny Silné V3, Terasa 

u  Blaškov, Počúvadlianske jazero, 

BŠ, 19:00.

O Gadže Bašaven v Art Cafe, Aka-

demická 2, BŠ, 19:00.

Zmena programu vyhradená!

OOCR Región Štiavnica

„Láskavosť je rečou, ktorú môžu po-

čuť hluchí a vidieť slepí“.

Ľubomír Počai

myšlienka
dňa
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Poďme sa aj v lete spolu niečo 

naučiť!

Letná škola v Základnej škole Joze-

fa Horáka prebiehala v  troch cyk-

loch: od 9. 8. do 13. 8. sa naspäť do 

lavíc vrátilo až 34 žiakov z I. stupňa 

a od 16. 8. do 27. 8. si zopakovali 

časť z učiva i žiaci II. stupňa.

Bohatý program, ktorý hravou 

formou upevňoval nadobudnu-

té vedomosti z  predchádzajúcich 

ročníkov, ponúkal svojim účast-

níkom pobyty v  letných dielnič-

kách (Kammerhof) či Zemi baní-

kov (Terra Permonia), návštevy 

múzeí (bádateľňa Mineralogické-

ho múzea a  jej letný program pre 

deti) aj galérií (Banka lásky) a rov-

nako tak i výlety po okolí Banskej 

Štiavnice za účelom lepšieho spo-

znávania lokálnych pamiatok ale-

bo významných osobností náš-

ho mesta. Účastníci Letnej školy 

si nielen niečo vyrobili, čosi spo-

znali, dačo prebádali, ale predo-

všetkým si prakticky osvojili nové 

zručnosti a  kompetencie, nadvia-

zali ďalšie priateľstvá, ktoré určite 

pretrvajú viac ako jednu životnú 

dekádu, a spoznali školskú teóriu 

z  opačnej strany – vyskúšali si ju 

priamo v  praxi cez konkrétne za-

dania, nad ktorými museli poriad-

ne popremýšľať.

Aktivity, ktoré boli pre žiakov pri-

pravené, vzájomne prepájali zák-

ladné školské predmety s cudzími 

jazykmi, rozvíjali u detí (a, dokon-

ca, aj u  pedagógov) ich kreatív-

nu stránku, spontánne obohaco-

vali slovnú zásobu o nové výrazy, 

slovné zvraty aj takmer zabudnu-

té nárečové slová, neobchádzali 

ani fyzikálne javy, ktoré sú súčas-

ťou nášho každodenného života a, 

čo je najdôležitejšie, učili vzájom-

nej nezištnej pomoci.

Cieľom Letnej školy MŠVVaŠ SR 

bola vzájomná socializácia a  stie-

ranie rozdielov medzi žiakmi 

v  osvojenom učive počas dištanč-

nej formy vzdelávania. Základná 

škola Jozefa Horáka zorganizova-

la Letnú školu podľa jednotlivých 

odporúčaní a  predpripravených 

metodík, pričom hlavný dôraz 

kládla na základné princípy etickej 

výchovy, nakoľko je v  súčasnos-

ti potrebné medzi žiakmi nanovo 

vybudovať vzájomné porozume-

nie, rešpekt, aktivizovať ich em-

patiu aj kritické myslenie. Úspech 

Letnej školy bol odmenený nadše-

ním a spokojnosťou zo strany žia-

kov, aj ich chuťou opätovne sa do 

Letnej školy zapojiť i  v  budúcom 

školskom roku. Všetky spoloč-

né zážitky, úsmevné videá, kon-

krétne letné (vzdelávacie) aktivity 

s  popismi i  nádherné fotogalérie 

môžete nájsť priamo na stránke 

našej školy (www.zsjhbs.sk), ako aj 

na FB účte Základná škola Jozefa 

Horáka Banská Štiavnica.

V  mene všetkých učiteľov, ktorí 

pripravovali Letnú školu, ďakuje-

me žiakom za účasť, rodičom za tr-

pezlivosť, lektorom v múzeách, ga-

lériách i tvorivých dielňach za ich 

ľudský hrejivý prístup a  vedúcej 

školskej jedálne, pani Kyjovskej, 

za úžasne chutné ovocné desiate 

a piatkové palacinkové raňajky.

Už teraz sa veľmi tešíme na leto 

2022!

Veronika Inglotová, 

ZŠ J. Horáka BŠ

INZERCIA

Letná škola v Základnej škole Jozefa Horáka

Žiaci Letnej školy  foto archív autora

Oznam
Oznamujeme občanom, že zber 

komunálneho odpadu malým ku-

kavozom, ktorý vychádza vo svia-

tok 15. 9. 2021, sa uskutoční 

v utorok 14. 9.2021:

Zvoz č.14– ulice: Bočná, Dolná 

a Horná Resla, Dolná a Horná ru-

žová, Družicová, P. Kyrmezera, A. 

G. Göllnerovej, J. Hollého, J. Au-

gustu, Kamenná, Klinger, M. Ku-

kučína, Malá okružná, Staronová, 

Strieborná, Záhradná, A. Kme-

ťa č. 8

Prosíme o vyloženie nádob, poprí-

pade vriec, pred bránu na prístu-

povú cestu najneskôr v deň vývo-

zu do 6:30 hod.

Technické služby, m. p., 

Banská Štiavnica

Infocentrum 
mesta
Banská Štiavnica. Otvorené:

Po-Ne: 9:00 – 18:00

Kontakt: 045/6949653, 

ic@banskastiavnica.sk

IC BŠ
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Oznam
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v Banskej Štiavnici oznamuje 

svojim členom zmenu termínu: 

Rekondičnoliečebný pobyt v  Ho-

kovciach sa uskutoční od 16.9. do 

23.9. Cena je 205 €. Prosíme na-

hlásiť záujem o  dopravu autobu-

som na čísle 045/ 692 08 75 alebo 

na čísle 0904 335 202. Kancelária 

je otvorená od pondelka 6. 9.

Výbor ZO SZTP 

Banská Štiavnica

Centra voľného času 

v šk. r. 2021/2022.

Športové ZK:

Atletika– I. stupeň ZŠ

Florbalové ZK– I. stupeň ZŠ

Gymnastika– začiatočníci, zápis 

13. 9. 2021 /pondelok/ a 14. 9. 2021 

/utorok/ od 14.00 do 17.00 hod. 

v CVČ

Gymnastika– pokročilí, zápis 13. 9. 

2021 /pondelok/ a 14. 9. 2021 /uto-

rok/ od 14.00 do 17.00 hod. v CVČ

Strelecký ZK– od 10 rokov, zápis 13. 

9. 2021 /pondelok/ a  14. 9. 2021 /

utorok/ od 14.00 do 17.00 hod. v CVČ

Turistický ZK– I. a II. stupeň ZŠ

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

zápis 14. 9. 2021 /utorok/ od 15.00 – 

17.00 hod., Kultúrne centrum, Kam-

merhofská 1, B. Štiavnica

Plávanie /Plavecký klub/ Registro-

vaní plavci + začiatočníci /obmedze-

ný počet/ zápis 13. 9. 2021 /ponde-

lok/ a 14. 9. 2021 /utorok/ od 14.00 

do 17.00 hod. v CVČ

Posilňovňa klub– od 1. 10. 2020 kaž-

dú stredu, pre deti a rodičov od 17.00 

– 19.30 hod. v CVČ

Volejbal– ZŠ J. Horáka – dievčatá 8.– 

9. roč. ZŠ J. Kollára, 7. – 9. roč. chlap-

ci + dievčatá

Basketbal– 7. – 9. roč. chlapci + diev-

čatá- Novinka

Tabata– deti, študenti, dospelí, zápis 

13. 9. 2021 /pondelok/ a 14. 9. 2021 /

utorok/ od 14.00 do 17.00 hod. v CVČ

Prírodovedné ZK:

Krúžok šikovných labiek– chceš ve-

dieť o svojom psíkovi viac? Chceš sa 

naučiť s ním pracovať a byť nerozluč-

ná dvojka? Je super, keď máš vlastné-

ho psíka, s ktorým budeš medzi nás 

chodiť a zároveň ho socializovať, stre-

távať sa budeme cez víkendy. Zápis 

13. 9. 2021 /pondelok/ a 14. 9. 2021 /

utorok/ od 14.00 do 17.00 hod. v CVČ

Včelársky krúžok– svet včiel je fas-

cinujúci, spoznávajme ho spolu- No-

vinka

Matematické ZK– II. stupeň ZŠ

Jazykovedné, spoločenské a ume-

lecké ZK:

Anglický jazyk– MŠ, I. stupeň ZŠ

Let´s talk – rozprávajme sa – 7. roč. ZŠ

Aplaus– tance– moderné, mexické, 

ľudové, country tance– prípravka + ta-

nečný súbor – Zápis 13. 9. 2021 /pon-

delok/ a 14. 9. 2021 /utorok/ od 14.00 

do 17.00 hod. v CVČ

Hudobno-pohybový – MŠ

Tanečná škola Ardenza– spoločenské 

tance– zápis 6. 9. a 13. 9. 2021 o 18.00 

hod. v CVČ

Element tanca– moderný tanečný 

štýl s  prvkami klasiky– Zápis 13. 9. 

2021 /pondelok/ a 14. 9. 2021 /uto-

rok/ od 14.00 do 17.00 hod. v CVČ- 

-Novinka

Permoník– Hudobno-dramatický ZK 

pre MŠ

Malý Permoník pokračuje– zvy-

ky, tradície banskoštiavnického re-

giónu v  slove, hudbe a  tanci. Zápis 

13. 9. 2021 /pondelok/ a 14. 9. 2021 

/utorok/ od 14.00 do 17.00 hod. 

v CVČ- Novinka

Výtvarné ZK– pre MŠ

Šijeme a šiplíme s textilom– II. stu-

peň ZŠ- Novinka

Veselé varenie– 5. – 9. roč. ZŠ

Redakčný ZK– II. stupeň ZŠ- Novinka

Folklórny súbor– Ruža– Poď, po-

daj mi ruku, budeme tancovať, len sa 

nechaj viesť, uvidíš tú krásu, ktorá je 

v tebe – pre všetkých, ktorí milujú fol-

klór – deti, mládež. Zápis 13. 9. 2021 

/pondelok/ a 14. 9. 2021 /utorok/ od 

14.00 do 17.00 hod. v CVČ - Novinka

Paličkovaná čipka– deti, mládež, do-

spelí. Naučíme sa základnú techniku 

a vyrobíme krásne originálne náram-

ky, záložky a mnoho iných zaujíma-

vých vecičiek. Tešíme sa. (Pomôc-

ky budú zabezpečené!) Zápis 13. 9. 

2021 /pondelok/ a 14. 9. 2021 /uto-

rok/ od 14.00 do 17.00 hod. v CVČ- 

Novinka

Technické ZK:

Lego– I. stupeň ZŠ

Na uvedené ZK sa môžete prihlásiť 

v CVČ do 14. 9. 2021 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 1.10.2021.

J. Machilová, CVČ

Záujmová krúžková činnosť

Druhý september je už 

tradične otvorením brány do 

nového školského roka. 

Všetci veríme, že bude určite lep-

ší ako ten minulý. Ten doznieval ne-

dávno, počas letných prázdnin, a to 

v podobe organizovania Letnej ško-

ly. Jednou zo skupín LŠ ZŠ J. Horáka 

boli aj Motýlikovia, dnes už siedma-

ci. Teoreticky aj prakticky si utvrdili 

nielen témy z učebníc, no spoznáva-

li a  objavovali aj históriu nášho ča-

rokrásneho mesta. Enormnou mie-

rou k tomu prispela aj jazda vláčikom 

Štiavnická Anča, vďaka ktorej sme 

mali všetky dominanty našej Štiav-

nice ako na dlani a  mnohé sa do-

zvedeli. Počas jazdy k nám vzhliada-

li usmievavé tváre malých či veľkých 

po chodníku idúcich turistov, kto-

rým sme opätovali úsmev a  pridali 

mávajúci pozdrav. Ich úsmev sa zväč-

šil a nás obohatil. Mnohí z nich určite 

túto jazdu využili, a úsmev s mávajú-

cim pozdravom odovzdali ďalším. Je 

neuveriteľné, koľko krásy toto mesto 

a jeho okolie ponúka. Chcem v mene 

všetkých detí Letnej školy Motýlikov, 

tretiakov a  štvrtákov, veľmi pekne 

poďakovať pánu Milanovi Kabinovi, 

ktorý nám sponzorsky umožnil túto 

krásu zažiť veľmi atraktívnym spôso-

bom. Ďakujeme!

ZŠ J. Horáka /p. uč. Kružlicová, 

p. uč. Budinská/

Vďaka zato, čo tu máme!

Žiaci ZŠ J.Horáka pred vláčikom  foto archív ZŠ JH

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z dô-

vodu odstraňovania porúch na 

zariadeniach distribučnej sústavy 

prevádzkovateľa distribučnej sú-

stavy spoločnosti Stredosloven-

ská distribučná, a. s. Bez el. ener-

gie budú v B. Štiavnici:

– 9. 9. v čase od 7:00 – 18:00 na 

ul.: A. T. Sytnianskeho, Drevená, 

E. M. Šoltésovej, L. Novomeské-

ho, Okrúhla.

– 13., 16. 9. v čase od 7:00 – 18:30 

na ul.: 8. mája, A. T. Sytnianskeho, 

Drevená, E. M. Šoltésovej, J. Fán-

dlyho, Kolpašská, L. Novomeské-

ho, Ľ. Štúra, L. Svobodu, Okrúhla, 

Sitnianska, SNP, Športová, Trate 

mládeže.

– 14. 9. v čase od 7:00 – 18:00 na 

ul.: A. T. Sytnianskeho, Drevená, 

E. M. Šoltésovej, L. Novomeské-

ho, Okrúhla, Sitnianska, Trate 

mládeže.

– 21. 9. v čase od 8:00 – 16:00 na 

ul.: B. S. Timravy, J. Jesenského, J. 

G. Tajovského, J. Škultétyho, Po-

žiarnická, Školská, Š. Krčméryho, 

Š. Moyzesa.

– 22. 9. v čase od 8:30 – 13:30 na 

ul.: Kysihýbelská.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy SSD, a.s.

Oznam
Upozorňujeme našich prispieva-

teľov, že príjem príspevkov a  in-

zercie do najbližšieho čísla ŠN je 

v pondelok do 14:00 hod. Ďaku-

jeme za porozumenie! 

red.
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INZERCIA

Slovenské banské múzeum 

Banská Štiavnica a o.z. 

KUL–TUR Zvolen pozývajú na 

uvedenie a prezentáciu publi-

kácie Betlehemy z Banskej 

Štiavnice a okolia.

Banská Štiavnica, Kammerhof, 

Kammerhofská 2, expozícia Baníc-

tvo na Slovensku

10. september 2021, 

15.00 hod.

Slovenské banské mú-

zeum v  spolupráci 

s  o.z. KUL–TUR po-

zývajú na uvedenie 

a  autorskú prezen-

táciu novej publiká-

cie Zuzany Denkovej 

„Betlehemy z  Banskej 

Štiavnice a okolia“.

Podujatie je súčasťou 

programu osláv tradičných Salaman-

drových dní 2021.

Obrazová publikácia približuje ľudo-

vé betlehemárstvo v  Banskej Štiav-

nici a v okolitých baníckych obciach. 

Čitateľom predstavuje unikátnu ko-

lekciu baníckych betlehemov ucho-

vávaných v zbierke Slovenského ban-

ského múzea v Banskej Štiavnici.

Publikácia „Betlehemy z Banskej Štiav-

nice a okolia“ vznikla v autorskej kon-

cepcii Zuzany Denkovej. V  jednotli-

vých kapitolách približuje začiatky 

betlehemárskej tradície v  lokalite. 

V knihe možno objaviť ilustrácie dre-

vených, papierových i textilných bet-

lehemov a to od najstarších fi gúrok 

vyrobených z  dosiek– po novodobé 

betlehemy z druhej polovice 20. sto-

ročia. Zahrnuté sú i základné infor-

mácie o  výrobcoch betlehemov, na-

príklad o rezbárovi Jánovi Šulcovi zo 

Štefultova, absolventovi rezbárskej 

dielne v Štiavnických Baniach.

Publikácia približuje i  betlehemy, 

v  ktorých sú originálne vkompono-

vané banícke výtvarné motívy vsa-

dené do biblického príbehu naro-

denia Ježiša. Objaviť tak môžeme 

adorujúcich členov baníckych brat-

stiev, tzv. aušusníkov, banícke pra-

covné nástroje i charakteristické prv-

ky montánnej krajiny.

Súčasťou knihy sú i betlehemské pro-

spekty (tzv.  maľované salaše), kto-

ré maľovali baníci a používali ich ako 

popredia rozložených betlehemov. 

Salaše patria medzi ľudové výtvarné 

špecifi kum severozápadného Hontu. 

Vďaka zberateľskej aktivite Františ-

ka Fialu (riaditeľa Štátneho banské-

ho múzea D. Štúra, ktoré bolo zalo-

žené v roku 1927) múzeum opatruje 

takmer 150 kusovú kolekciu pro-

spektov.

Vydanie publikácie „Betlehemy z Ban-

skej Štiavnice a okolia“ inicioval Jozef 

Poliak v decembri 2018, keď hľadal 

informácie o  betlehemárskej tradí-

cii na Slovensku a zistil, že obrazová 

publikácia o  betlehemoch neexistu-

je. Začal preto hľadať partnerov, kto-

rí by podporili vydanie takejto knižky 

a rozhodol sa prvú publikáciu veno-

vať lokalite, v ktorej sa uvedená tra-

dícia rozvinula najviac. Knižku v ná-

klade 1000 kusov vydalo v  auguste 

2021 občianske združenie KUL-TUR 

zo Zvolena v  spolupráci so Sloven-

ským banským múzeom v  Banskej 

Štiavnici.

O autorke:

Zuzana Denková, Mgr., PhD.

Etnologička, vo svojej výskumnej 

práci sa ťažiskovo zaoberá každoden-

ným životom baníkov v  období so-

cializmu. Okrem štúdií, 

článkov a  výstav pri-

bližujúcich materiálnu 

kultúru baníkov (naprí-

klad tradíciu aušusní-

kov, banícky odev, do-

plnkové zamestnania 

baníkov, banícke sym-

boly) je spoluautorkou 

publikácie /Ne/zabud-

nutí aušusníci (2013) 

a  autorkou publiká-

cie Banícke uniformy (2020). Pracu-

je v  Slovenskom banskom múzeu 

v Banskej Štiavnici, v  súčasnosti na 

pozícii riaditeľky.

Autorka: Zuzana Denková

Fotografi e: archív Slovenského ban-

ského múzea v B. Štiavnici, Lubomír 

Lužina, Beata Babiaková, ml. a Kata-

rína Patschová

Námet a spolupráca: Jozef Poliak

Grafi ka: DALI-BB, s. r. o., Banská 

Bystrica

Tlač: NIKARA, Krupina

Náklad: 1000 kusov

Vydanie knihy podporilo: Slovenské 

banské múzeum

Kontakt: enviro@muzeumbs.sk, 

chovanova.iveta@muzeumbs.sk, 

0907 076 645, www.muzeumbs.sk

Iveta Chovanová,

vedúca Centra marketingu, 

komunikácie a zelených inovácií 

SBM

Prezentácia novej publikácieLiečba api 
terapiou
Členovia Denného centra, ale aj 

členovia Únie nevidiacich a  sla-

bozrakých absolvovali v  mesia-

ci júl a  august 2021 liečbu api 

terapiou v  Kozelníku u  majite-

ľa včelieho domčeka pána Jozefa 

Zor vana. Je to špecifi cká liečba 

na posilnenie celkovej imuni-

ty a horných dýchacích ciest. Vo 

včelom domčeku sú umiestne-

né včelie úle a  prístroje na dý-

chanie. Do domčeka sa zmestí 

za prístroje 6 osôb a ďalší sedia 

na stoličke alebo ležia na poste-

li. Prvýkrát nás bolo len 9 účast-

níkov, ale druhýkrát už 16 osôb. 

Tu nás už čakala manželka cho-

vateľa včiel pani Katka, ktorá pre 

nás pripravila chutný medový zá-

kusok a minerálnu vodu.

Po ukončení terapie sme si mohli 

zakúpiť výrobky zo včelieho 

vosku – sviečky, anjeliky a rôzne 

iné výrobky, ako aj med. Potom 

sme boli pani Katkou preprave-

ní na ranč, kde sme si dali obed 

a  popoludňajším autobusom 

sme sa vrátili do Banskej Štiavni-

ce. Dúfam, že na jar, hneď ako to 

bude možné, budeme túto tera-

piu absolvovať viackrát. Ešte raz 

veľké poďakovanie manželom 

Katke a Jozefovi Zorvanovcom.

Helena Šušková,

vedúca DK a predsedníčka 

ÚNSS

Oznam
Otestovať sa môžete na mobil-

nej odberovej jednotke – stan 

SČK v  meste Banská Štiavni-

ca, pri mestskom úrade v utorok 

a piatok od 9:00 – 12:00. V dňoch 

9. a  10. 9. (štvrtok, piatok) 

sú rozšírené ordinačné hodi-

ny MOM- 9. 9.: 15:00 – 17:30, 

10. 9.: 9:00 – 17:30.

- antigénový test – 10,00€

- vyšetrenie protilátok na COVID 

19 z krvi – 20,00€

- PCR test z nosohltanu – 60,00€

- PCR test zo slín – 65,00€

Bližšie info: https://redcross.

sk/banska.../mobilne-odberove

-miesto/, tel.č.: 045/692 15 40, 

0917 637 063.

SČK BŠ
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Aktuálne v kine Akademik
Sobota 11.9. o 18:30 hod.

Shang–Chi legenda 
o desiatich prstoch
Akcia, fantasy, dobrodružný, 133 
min., MP:12, vstupné: 5€. Shang–
Chi a legenda o desiatich prste-
ňoch od Marvel Studios v hlavnej 
úlohe s Simu Liu ako Shang Chi, 
ktorý musí čeliť svojej minu-
losti, keď je vtiahnutý do víru 
udalostí, ktoré roztočí tajomná 
organizácia Desať prsteňov.

Nedeľa 12.9. o 16:00 hod.

Baby šéf: 
Rodinný podnik
Rodinný, animovaný, 107 min., 
MP, vstupné: 5€. Baby šéf Ted 
a jeho brat Tim sú už dospelí 
a ich cesty sa rozišli, avšak 
spoločný nepriateľ ich vracia 
späť do kín. Musia totiž znovu 
spojiť svoje sily v boji proti 
ďalšiemu zloduchovi. Tým je Dr. 
Erwin Armstrong, ktorý má špe-
ciálnu školu, kde učí a vychová-
va z detí tie najneposlušnejšie 
malé stvorenia. 

Nedeľa 12.9. o 18:30 hod.

After: Tajomstvo
Dráma, 98 min., MP:15, vstup-
né: 5€. Tessa práve urobila naj-
dôležitejšie rozhodnutie svoj-
ho života, no vzápätí sa všetko 
mení. Nečakané odhalenia o ro-
dinách Tessy i Hardina naznaču-
jú, že skutočnosť je iná, než si 
obaja mysleli. Čo bude s ich bu-
dúcnosťou, o ktorú doposiaľ tak 
tvrdo bojovali? Tessin život sa 
rozpadáva. Nič nie je také ako 
si myslela. Ani priatelia, ani 
rodina. Hardin– jediný človek, 
ktorý by mal za každých okol-
ností byť jej spoľahlivou opo-
rou– zúri, keď zistí, čo dôleži-
té pred ním zatajovala. Namiesto 
toho, aby ju v jej plánoch pod-
poril, rozhodne sa jej ich pre-
kaziť. Tessa vie, že Hardin ju 
miluje a urobí všetko, aby ju 
chránil, avšak niekoho ľúbiť 
a dokázať s ním žiť nie je to 
isté. 

Utorok 14.9. o 18:30 hod.

Láska pod kapotou
Dokumentárny, 95 min., MP:12, 
vstupné: 5€. Rýchle autá a škol-

ská láska Jitka, ktorá mu po 
spackanom manželstve vrátila 
nádej a chuť ísť ďalej. Jitka, 
služobne najstaršia autokroso-
vá vodička v Čechách, by sotva 
našla lepšieho mechanika a kou-
ča, než je Jaroslav. Ten pre ňu 
znova a znova stavia z ojazde-
ných vozidiel pretekárske autá 
a spoločne dúfajú vo víťazstvo. 
Športové zápolenie je len kuli-
sou pre skutočný „závod života“, 
v ktorom pár zatiaľ nepatril me-
dzi favoritov. Frustrácia a de-
zilúzie minulosti tak môžu na-
brať prekvapivý smer. Režisér 
Miro Remo prichádza s príbehom 
z moravsko-slovenského pohrani-
čia, ktorému nechýba dráma ani 
humor.

Štvrtok 16.9. o 18:30 hod.

Jedine Tereza
Romantický, komédia, 102 min., 
MP:12, vstupné: 5€. Príbeh lás-
ky, ktorá sa ocitla v najkritic-
kejšom bode. Čo urobí zamilovaný 
človek, aby ju zachránil? Úpl-
ne všetko. Napriek tomu, že ho 
čakajú početné nástrahy, omyly 
a fatálne nedorozumenia. Láska 
skrátka bolí.

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

K R Í Ž O V K A

Vážení lúštitelia!

Výherné poukážky na konzumáciu 

v hodnote 10eur v pizzerii, reštau-

rácii Sv. Barborka, A. Kmeťa 2, Ban-

ská Štiavnica si výherca môže vy-

zdvihnúť v  redakcii ŠN. Správne 

znenie krížovky z  č. 29/2021: „Ži-

jem v  tej samote, ktorá je v  mladosti 

bolestivá, ale v rokoch zrelosti chutná.“

Výhercom sa stáva Carmen Ha-

talová, BŠ. Srdečne blahoželáme! 

Tento týždeň hráte o poukážku na 

konzumáciu v  hodnote 10,-€ (2 x 

5,-€) v pizzerii, reštaurácii Sv. Bar-

borka, A. Kmeťa 2, Banská Štiavni-

ca. Vašou úlohou je správne vylúštiť 

krížovku a  zaslať ju spolu s  kupó-

nom do redakcie ŠN v  termíne do 

20. 09. 2021.

V  tajničke sa ukrýva výrok Sokra-

tesa:

A., Mostík, hlas sliepky, odtisol,

B., Začiatok tajničky,

C., Polomer, dravý vták, lesné zvie-

ra, závodná stráž, osobné zámeno,

D., Číslo, tikotal, zn. motorky, ko-

láčik,

E., Určený čas plurál, 45 v Ríme, 

oska, spojka,

F., Ťažké kovy, 4. časť tajničky, 

Dena naopak,

G., 6 v  Ríme, farba, samec líšky, 

telesná schránka,

H., Ekologický prostriedok, to-

pili sa česky, šetri si, spoluhlásky 

v slove Bask,

I., Polynézsky nápoj, stred slova 

mokraď, jedno z  mien Edisona, 

nejaká,

J., Mužské meno, sladidlo, lido,

K., 3. časť tajničky, oceán.

1., Stena, 2. časť tajničky, v po-

riadku,

2., Kyslá pochutina, stred slova 

pelikán, starší,

3., Nákres modelu, olovnica,

4., Tuto, okul, orol po nemecky,

5., Kus, láta s prehodeným prízvu-

kom, opytovacie zámeno,

6., Nástroj na kydanie hnoja, do-

pravný prostriedok, severovýchod,

7., Naozaj, pridal pri šití do látky, 

slov. básnik,

8., Stoka, stred slova pešiak, iniciál-

ky spisovateľa Raisa,

9., Obilie na siatie, slov. rieka, lebo,

10., Dioptria, žen. meno, zahyň 

exp., stred slova kliny,

11., Prípravok proti škodcom, ved-

ro pri studni, táto,

12., Slov. rieka, francúzsky spisova-

teľ, hlas trúbky, iniciálky herca Mi-

kulíka,

13., Časť Prahy, neexistovalo,

14., Strýko, brat Kaina, kniha na 

vykladanie snov,

15., Iba, Koniec tajničky.

Pomôcky: Nusle, RK, Oskar, Lea, 

Tisa, Uh, Zola.

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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Postarala sa o to štvorica 

protagonistov v rámci 

projektu Legendy Open Air 

Tour 2021– Beáta Dubasová, 

Janko Lehotský, Pavol Hammel 

a Vašo Patejdl.

Práve Vašo otvoril celé podujatie mi-

lým slovom a  ešte milšou piesňou– 

Kamarátka Nádej. Potom sa už spe-

váci striedali so svojimi najväčšími 

hitmi, ako Dievča z  reklamy, Cirkus 

Leto, Veľký sen mora a mnoho, mno-

ho ďalších, tých najlepších výberoviek 

z ich repertoárov. Je potom úplne jas-

né, že pri posledných tituloch ich divá-

ci nechceli pustiť z pódia a opakova-

ným potleskom privolali na prídavok. 

Aj napriek chladnejšiemu počasiu, 

ktoré sa v Štiavnici na amfi teátri pod 

Novým Zámkom usídlilo v ten večer, 

nezabránilo to účastníkom zatanco-

vať si a vychutnávať krásnu scenériu 

tohto podujatia. Veď, ako mi poveda-

la Soňa z B. Štiavnice, Edo z Levíc či 

Katka zo Žiaru nad Hronom– ani je-

den neľutuje, že prišli. Bolo vynikajú-

co. Super, že si zaspomínali na svoje 

mladé časy a opäť sa našli v známych 

piesňach.

Po ukončení podujatia som sa na doj-

my a pocity spýtala aj samotných pro-

tagonistov.

Beáta Dubasová. Aj napriek tomu, ako 

mi prezradila, že v posledných dňoch 

bola dosť prechladnutá, zaspievala 

úžasne a  podporovala publikom od 

samého začiatku k tancu, čo sa jej aj 

podarilo. „Do Štiavnice som sa veľmi te-

šila, toto mesto je nádherné. V budúcnos-

ti určite zvažujem prísť sem relaxovať. Ľu-

dia boli úžasní a amfiteáter veľmi pekný“.

Pavol Hammel. „Banská Štiavnica je 

špecifické mesto, aj odozva na koncert bola 

špecifická, teda výborná. Trochu nás za-

skočil chlad, ale koncert sa musí odohrať za 

každých okolností. Preto sme radi, že aj di-

váci boli v takom hojnom počte“.

Vašo Patejdl. „Krásne mesto, úžasní ľu-

dia, ktorí vydržali a vytvorili krásnu atmo-

sféru. Vyžarovali také teplo, ktoré bolo cítiť 

aj na pódiu smerom k spevákom. Koncer-

tujeme už od 4. 7. 2021 a až teraz som si 

konečne mohol dať sako, lebo tu bolo o nie-

čo chladnejšie a myslím, že spevák by sa 

mal trochu na pódiu odlišovať od diváka:). 

Pre tento typ podujatia som si aj ja vyberal 

určitý typ piesní, ktoré sa sem najlepšie ho-

dili. Bola to vlastne výberovka našich naj-

lepších hitov“.

Janko Lehotský. Ušiel mi… Lepšie po-

vedané, dlho sa venoval ešte po kon-

certe divákom pri fotení a podpisoch, 

ako aj ostatní. Ale napriek tomu, 

s jeho povestným humorom mi ozná-

mil: „Však ostatní to už povedali za mňa“.

Mne neostáva konštatovať nič iné, 

len, že je to tak a  mal pravdu. Sme 

všetci veľmi radi, že sa projekt toh-

to typu ocitol aj v našom meste. Ur-

čite tak ako aj v ďalších mestách, kde 

šnúra bola a  bude pokračovať. Veď 

čo je krajšie ako vracať sa do spomie-

nok našej mladosti a trochu pookriať 

úprimným slovom a  piesňou našich 

speváckych legiend.

Daniela Sokolovičová 

Skvelí interpreti, chladné počasie, 
ale v B. Štiavnici to vrelo!

INZERCIA

Umelci v banskoštiavnickom amfi teátri  foto Štefan Hegeduš

Do múzea
počas Salamandrových osláv

Program:

- 9.00 – 12.00 / Príbeh Striebornej 

licencie– interaktívna hra pre ško-

lákov, rodiny s  deťmi alebo aj ve-

rejnosť na motívy pravidiel Maxi-

miliánovho banského poriadku. Po 

splnení úloh komorský gróf účast-

níkom hry udelí právo ťažby– sym-

bolický dekrét „Striebornú licenciu“. 

(Kammerhof, expozícia Baníctvo 

na Slovensku)

- 13.00 / Baníctvo na slovensku– 

komentovaná prehliadka stálej ex-

pozície v  Kammerhofe po II. eta-

pe inovácie. Výstava prierezovo 

a  celistvo prezentuje rozmanitosť 

a  výnimočnosť kultúrneho dedič-

stva baníkov. Výstava v  tematic-

kých blokoch prezentuje exkluzív-

ne zbierkové predmety a  kolekcie 

múzea, ich kontexty a súvislosti.

- 14.00 / Maximiliánov banský po-

riadok– sprístupnenie virtuálneho 

výstavného projektu pri príležitos-

ti 450. výročia jeho prijatia. Projekt 

uvedie autor Mgr. Peter Konečný, 

PhD. (Výstavný projekt realizoval 

Slovenský banský archív v  spolu-

práci so SBM a s Berg Schola, n.o.)

- 15.00 / Prezentácia nových pub-

likácií– autorské uvedenie nových 

publikácií Argenti fodina, Betlehe-

my z Banskej Štiavnice a okolia, Ba-

nícke uniformy, na ktorých SBM 

spolupracovalo. Prezentácia za prí-

tomnosti autorov, zostavovateľov 

publikácií (Kammerhof, Sieň ko-

morských grófov).

Séria podujatí SBM je súčasťou ofi -

ciálnych osláv Salamandrových dní 

2021 v Banskej Štiavnici.

V  Kammerhofe– Dielničke bude 

počas dňa sprístupnený bazár (ne)

potrebných vecí Haraburdy (10.00 

– 16.00).

Iveta Chovanová, vedúca Cen-

tra marketingu, komunikácie 

a zelených inovácií SBM
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Ďalšia skvelá správa pre klub 

FK Sitno Banská Štiavnica. 

Do našej futbalovej rodiny prichá-

dza obrovská osobnosť, bývalý re-

prezentant Československa Milan 

Nemec. V našom klube bude pôso-

biť ako mládežnícky tréner, s prepo-

jením na A-mužstvo.

„Je nám obrovskou cťou privítať me-

dzi nami skvelého človeka, pána tréne-

ra Nemca. Jeho skúsenosti a odbornosť 

budú veľkým prínosom a  napredova-

ním hlavne v rozvoji mládeže a v koneč-

nom dôsledku aj celého klubu a regiónu. 

Vitajte, pán tréner,“ uviedol športový 

riaditeľ Lukáš Pellegrini.

Vysoká výhra našej U11 19:2

V  stredu 1. septembra odohra-

la prvý zápas novej sezóny aj naša 

U11, keď sme privítali súpera z No-

vej Bane a chlapci sa zabavili a za-

hrali si do sýtosti. A my sa, samo-

zrejme, tešíme spoločne s  nimi! 

Vyrastá nám veľmi zaujímavá gene-

rácia pod vedením trénera Hanzlí-

ka. Chalani, gratulujeme!

Výsledky:

IV. liga JUH, 6. kolo

FK Sitno BŠ – FK Slovenské Ďarmo-

ty 1:0, góly: Samuel Prokaj

Kam na futbal?

V piatok nábor na našom štadióne.

Chcete sa stať súčasťou našej fut-

balovej rodiny? Trénovať s  pro-

fesionálmi a  stať sa dobrým fut-

balistom? Príďte na náš štadión 

už tento piatok o  16:00. Prijíma-

me ročníky 2007 – 2016. Kontakt: 

0915 788 643. Tešíme sa na vás!

FK Sitno Banská Štiavnica

Novým trénerom v FK Sitno 
Milan Nemec

Predposledná augustová 

sobota dala bodku za posled-

nými pretekmi série Behaj 

lesmi na Slovensku.

Historicky prvé preteky Behaj lesmi 

sa odohrávali na troch krásnych slo-

venských miestach - na Devíne, vo 

Veľkej Fatre a  čerešničkou na záver 

boli Štiavnické vrchy. Ozvena z  lesa 

sa šírila rýchlo a na posledných pre-

tekoch série bolo najviac lesných bež-

cov, až 930 nadšených pretekárov.

Ako prvé štartovali detičky na Det-

ských pretekoch Dr.Max. Štiav-

nické vrchy privítali až 134 nadše-

ných lesných mláďat, ktoré si užili 

pravú pretekársku atmosféru a do-

mov si okrem zážitkov na celý ži-

vot odniesli aj pretekárske tričko 

a  plné vrecko cien od Dr.Max. Vy-

hlásiť a predať ceny detičkám prišla 

úspešná biatlonistka Paulína Fialko-

vá, ktorá prišla podporiť športové-

ho ducha.

Vrcholom programu, na pravé po-

ludnie, boli charitatívne preteky 

VoltaRun, ktoré si zabehlo až 145 

nadšených bežcov. Finančný výťa-

žok zo štartovného na pretekoch 

VoltaRun, aj za každý ubehnutý ki-

lometer celkovo, pomôže hendike-

povanému Martinkovi na vozíčku, 

ale s neskutočným elánom do živo-

ta. Martinko si s podporou ocka za-

behol Detské preteky Dr.Max.

Zapojenie Nadácie Markíza, ktorá 

príbeh spoločne so Slovenským pa-

raolympijským zväzom vybrala, je 

ďalším dôvodom, prečo sa k prete-

kom a  ich charitatívnej myšlienke 

pridať. Pre každý z  troch pretekov 

tohtoročnej série Behaj lesmi je vy-

braná jedna rodina, ktorá sa v rámci 

pretekov bude podporovať. Tá Mar-

tinkova dostala po pretekoch šek 

VoltaRUN vo výške 1 758eur. Táto 

suma však ešte nie je fi nálna, prida-

jú sa k nej ďalšie možnosti prispie-

vania nad rámec registrácie.

Pretekať sa začalo v poobedňajších 

hodinách. Najskôr na trasu vybehli 

bežci na 22 kilometrov, ktorým 

v  ruke nechýbal špeciálny pohárik 

Speedcup, ktorý aj vďaka zapojeniu 

hlavného partnera spoločnosti Dr.

Max eliminuje v zázemí plasty.

Na dlhšej, 22 kilometrovej trase 

dobehol ako prvý Štefan Štefan so 

skvelým časom 01:16:38 a za ženy 

zvíťazila a  dobehla ako prvá Soňa 

Struhárová s časom 01:53:57. Krat-

šiu vzdialenosť, ktorá účastníkov 

tiež zaviedla krásnymi Štiavnickými 

vrchmi okolo štiavnických tajchov 

dobehol ako prvý Radovan Tomeček 

s časom 00:42:45 minúty a za ženy 

to zvládla ako prvá Zuzana Micha-

ličková v čase 00:49:49 minúty.

Premiéra obľúbenej prírodnej sé-

rie Behaj lesmi má tak za sebou po 

Českej republike úspešnú bežeckú 

premiéru na troch nádherných slo-

venských miestach. Organizátori 

pripravujú na ďalšiu sezónu prekva-

penie v podobe možného rozšírenia 

lokalít série Behaj lesmi. Čo nás čaká 

v ďalšej sezóne sa dozvieme v najbliž-

ších mesiacoch, tak určite sledujte so-

ciálne siete @behajlesmi a  webovú 

stránku www.behajlesmi.sk

Martina Mackovjaková, 

PR Specialist, Behaj lesmi

Nádherné štiavnické tajchy, 
výhľady na Kalváriu a vyše 900 bežcov ukončili skvelú sezónu Behaj lesmi 
v Štiavnických vrchoch

Účastníci bežeckých pretekov foto archív autora

Tajchová 
Osmička 2021
Dňa 4. 9. 2021 sa konal už 9. roč. 

bežeckých pretekov „Novobanská 

Osmička“. Spomedzi 96 pretekárov 

dosiahol Mgr. Ján Teren v behu na 

8 km vo svojej kategórii A2– Muži 

nad 40 rokov (nar. 1981-1972) 

5. miesto časom 0:38:50,86.

11. 7. sa konal 43. ročník Malého 

štrbského maratónu, kde J. Teren 

v kategórii M40 – Muži 40-49. r. 

v behu na 10 km obsadil 5. miesto 

časom 0:46:11,57. Srdečne blaho-

želáme!

ŠN

Pivarč v TOP 5
Ján Pivarč z  ŠK Atléti BS skon-

čil na pretekoch MTB Zelená sto-

pa SNP v  Selciach na skvelom 

4. mieste. Gratulujeme!

R. Petro
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 Výkup parožia, tel. č. 

0904 834 937

Tu môže byť 
práve váš 

inzerát

inzercia

Maliarske práce
sadrokartón, obklady, 

dlažby, lešenie

0907 343 045

0905 156 307
www.a3d-drexler.sk

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


