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INZERCIA

V sobotu 14. septembra sa na 

železničnej stanici uskutočnilo 

podujatie TM 49 – 19 pri príle-

žitosti 70 rokov od ukončenia 

výstavby Trate mládeže. 

Aj preto Mesto Banská Štiavnica, ako 

„Mesto kultúry 2019“, ponúklo retro-

spektívu histórie tejto jedinečnej pa-

miatky, a  to formou podujatia ur-

čeného nielen pamätníkom, ale aj 

celým rodinám. Počas celého dňa bol 

pre návštevníkov pripravený bohatý 

kulúrny program. Na privítanie vy-

stúpila dychová hudba Sitňanka. Mo-

derátor Ondrej Michna si zaspomínal 

na budovanie Trate mládeže s aktív-

nymi účastníkmi výstavby Trate mlá-

deže manželmi Štepánekovcami za 

doprovodu mužského speváckeho 

zboru, spevokolu Štiavničan a so spo-

mienkami na svojho otca - fotografa 

Sergeja Protopopova si zaspomínal 

jeho syn Vladimír. Primátorka náš-

ho mesta Mgr. Nadežda Babiaková sa 

prihovorila prítomným, jej prejav je 

na str. 3. Účastníci podujatia sa mohli 

tešiť na vystúpenie legendárnej Lúč-

nice, ktorá vznikla práve pri výstavbe 

Trate mládeže. Stala sa šíriteľom slo-

venskej kultúry po celom svete a je-

dinečným zachovávateľom ľudových 

tradícií. 

v miestnej časti Banskej 

Štiavnice Štefultov 

a Sitnianska a časť Dolnej ulice

Mesto Banská Štiavnica po ukonče-

ní verejného obstarávania na mo-

dernizáciu verejného osvetlenia 

v  miestnej časti Banskej Štiavni-

ce Štefultov a Sitnianska a časť Uli-

ce dolná dňa 04.09.2019 podpísa-

lo zmluvu s  dodávateľom O.S.V.O. 

comp, a.s., Prešov a v mesiaci októ-

ber 2019 prebehne realizácia mo-

dernizácie verejného osvetlenia. 

V  rámci tejto modernizácie bude 

v časti Štefultov a Sitnianska celko-

vo vymenených a doplnených 298 ks 

LED svietidiel a v časti Dolnej ulice 

bude vymenených 23 ks LED svieti-

diel. V súvislosti s rozbiehajúcimi sa 

prácami prosíme obyvateľov a náv-

števníkov týchto častí o pochopenie 

určitých, hlavne dopravných obme-

dzení súvisiacich s  výmenou a  do-

pĺňaním osvetľovacích telies na ve-

rejnom osvetlení. Sumu v  celkovej 

výške 171 473,89EUR potrebnú na 

modernizáciu verejného osvetlenia 

pokryje mesto komerčným úverom. 

MsÚ

70. výročie Trate mládeže 
(1949 – 2019)

Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Spevácky zbor Lúčnica  foto Peter Koleda
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Ad AsTrAAd AsTrA

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:

– 23.9. v  čase od 8:30 – 15:30 

na ul.: Drieňová, Kysihýbelská, 

Ovocná, Roľnícka.

– 25.9. v  čase od 7:30 – 17:30 

na ul.: Drieňová, Kysihýbelská, 

Ovocná, Roľnícka.

– 26.9. v čase od 8:30 – 15:30 na 

ul.: Drieňová, Kysihýbelská.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy SSD, a.s.

Pozvánka
Mesto Banská Štiavnica vás pozýva 

na vernisáž víťazných prác 25. roční-

ka medzinárodnej výtvarnej súťaže 

Svetové dedičstvo očami detí 2019, 

ktorá sa uskutoční dňa 25.9.2019 

o 11:00 hod. v Trámovej miestnosti 

Rubigallu. MsÚ

Oznam
Oznamujeme, že odznak mesta je 

opätovne dostupný a  v dostatoč-

nom počte.  IC BŠ
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DIÁR
z programu

primátorky

Uskutočnila sa gremiálna pora-

da zástupcov mestských spoloč-

ností a vedúcich oddelení MsÚ.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Uskutočnilo sa rokovanie k ces-

tovnému poriadku so zástupca-

mi Slovenskej autobusovej do-

pravy, a.s., Zvolen.

Účasť na stretnutí s obyvateľmi 

ulíc Ovocná a  Roľnícka k  úpra-

ve ciest.

17.9.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Uskutočnilo sa pracovné 

stretnutie k dopracovaniu štúdie 

úpravy verejného priestranstva 

„Pomníka padlých hrdinov“.

Účasť na slávnostnom otvorení 

akademického roka 2019/2020 

spojené s otvorením Konfuciov-

ho inštitútu na Univerzite Mate-

ja Bela v Banskej Bystrici.

Občiansky obrad – sobáš.

18.9.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Redakčná rada VIO TV.

Účasť na seminári k 40. výročiu 

vzniku CHKO Štiavnické vrchy.

Kontrola zabezpečenia staveb-

ných akcií realizovaných cez roz-

počet mesta a dotácie.

 Pracovné rokovanie k  príprave 

VZN o miestnych poplatkoch.

19.9.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Riešenie zabezpečenia prevádz-

ky parkoviska na Ulici dolná.

20.9.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

21.9.

Občianske obrady – sobáše

Viera Lauková

Salamandrové dni 2019 sú 

úspešne za nami vďaka 

všetkým tým, ktorí sa akým-

koľvek spôsobom podieľali na 

ich organizácii a bezproblé-

movom priebehu.

Dovoľte mi, aby som sa osobit-

ne poďakovala hlavnej organizá-

torke Salamandrového sprievodu 

Ing. Dalme Štepánekovej a  ďal-

ším, ktorí pomáhali pri organizo-

vaní Salamandrového sprievodu 

ako aj celému mnohočlennému or-

ganizačnému kolektívu, zamest-

nancom oddelenia kultúry, športu 

a  mediálnej komunikácie a  odde-

lenia regionálneho rozvoja a  me-

dzinárodných vzťahov ako aj  os-

tatným zamestnancom mestského 

úradu, Banskoštiavnicko-hodruš-

skému baníckemu spolku, Hlavné-

mu banskému úradu, Slovenské-

mu banskému múzeu, Združeniu 

baníckych spolkov a  cechov na 

Slovensku, Slovenskému banské-

mu archívu, Slovenskej banskej 

komore, zamestnancom Technic-

kých služieb, m. p., koordinátorom 

a aktivačným pracovníkom malých 

obecných služieb, ktorí sa postara-

li o  čistotu mesta, Mestskej polí-

cii a OO Policajného zboru Banská 

Štiavnica, ktorí sa postarali o bez-

pečnosť a poriadok v meste počas 

Salamandrových dní 2019. Moja 

veľká vďaka patrí aj všetkým ďal-

ším ľuďom, ktorí akýmkoľvek spô-

sobom prispeli k organizácii tých-

to mestských slávností. Zvlášť sa 

chcem poďakovať všetkým účin-

kujúcim v  Salamandrovom sprie-

vode – obyvateľom nášho mesta, 

ale aj okolitých obcí. Salamandrové 

dni 2019 by sa nemohli uskutoč-

niť bez podpory sponzorov, kto-

rým tiež ďakujem za to, že si ctia 

banícke tradície a  ich udržiavanie. 

No samozrejme ďakujem aj všet-

kým návštevníkom, ktorí počas 

podujatia zavítali do Banskej Štiav-

nice a  zúčastnili sa nielen ako di-

váci Banskoštiavnického Salaman-

dra, ale navštívili aj sprievodný 

program. Všetkým ešte raz čo naj-

srdečnejšie ďakujem.

Dovidenia na Salamandrových 

dňoch 2020!

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

Poďakovanie primátorky 
mesta za Salamandrové dni 2019

Poďakovanie
Vážená pani primátorka,

dovoľte mi, aby som Vám a organi-

začnému výboru, čo najsrdečnejšie 

poďakovala za prípravu a  organi-

zovanie Salamandrových dní. Toto 

nádherné podujatie plné bohaté-

ho programu a tradícii opäť ukáza-

lo, ako veľmi je potrebné pripomí-

nať si celosvetový unikát v podobe 

banskoštiavnických tradícií a odka-

zov, z ktorých je možné nepretrži-

te čerpať teraz aj v budúcnosti. Bolo 

pre nás cťou, že sme boli súčasťou 

týchto dní a  zvlášť salamandrové-

ho sprievodu, ktorý každoročne 

prináša skvelú atmosféru do mesta 

a obohacuje všetkých prítomných. 

Sľubujeme, že aj v budúcnosti bu-

deme hrdou pokračovateľkou sláv-

nej Baníckej akadémie. Už teraz sa 

tešíme na ďalšie stretnutie a podu-

jatie v Banskej Štiavnici a spoluprá-

cu s Vami. Zdar Boh!

Iveta Vasková, dekanka FA 

materiálov, metalurgie a recyk-

lácie TU v Košiciach

Pozývame vás do priestorov 

mestských kúpeľov – plavárne 

v Banskej Štiavnici, kde si 

môžete prísť zaplávať v 25m 

bazéne s maximálnou hĺbkou 

vody 4m. Okrem plávania 

v bazéne sa môžete zrelaxovať 

v priestoroch wellness centra – 

sauny (suchá, parná) s ochla-

dzovacím bazénom, vírivkou 

a odpočivárňou. 

Plaváreň vám okrem týchto slu-

žieb ponúka ďalšie možnosti relaxu 

a športového vyžitia ako sú aj pro-

fesionálne masérske služby s posil-

ňovňou. Novinkou v  priestoroch 

wellness centra – parnej sauny je 

nový interiér, čím sa zútulnilo pro-

stredie pre návštevníkov. Príď-

te a urobte niečo pre svoje zdravie 

a dostaňte sa do životnej formy! Pla-

váreň sa nachádza na Mládežníckej 

ul. v  Banskej Štiavnici a  je otvore-

ná UT: 11:00 – 20:30 hod., ST – PI: 

13:00 – 20:30 hod., SO – NE: 14:00 

– 20:30 hod. V pondelok je sanitár-

ny deň a  plaváreň je pre verejnosť 

zatvorená. K  dispozícii je aj mož-

nosť zakúpenia permanentných ka-

riet na 10 vstupov, príp. 20 vstupov 

na bazén aj do sauny. Vo vestibule 

plavárne nájdete aj dva automaty 

s nápojmi a občerstvením.

Bližšie informácie ohľadom cien 

a  služieb Vám veľmi ochotne po-

skytnú zamestnankyne pla-

várne osobne alebo na tel.č.: 

045/6912724. Tešíme sa na Vašu 

návštevu!

Michal Kríž

Plaváreň a jej služby

Noví prváci
v školskom roku 2019/2020

Deti patria k najohrozenejšej sku-

pine obyvateľstva našich miest 

a  obcí. Byť videný, znamená byť 

v bezpečí! Koho nie je vidieť a kto 

nie je videný, nachádza sa v ohroze-

ní zdravia a života. V súvislosti so 

začiatkom nového školského roka 

2019/2020 oddelenie komuniká-

cie a prevencie Prezídia Policajného 

zboru v spolupráci s odborom do-

pravnej polície Prezídia Policajného 

zboru a  Okresným riaditeľstvom 

Policajného zboru v Žiari nad Hro-

nom zabezpečilo distribúciu refl ex-

ných viest pre prvákov základných 

škôl okresných miest Žiar nad Hro-

nom, Banská Štiavnica, Žarnovi-

ca a  okolitých obcí miest tak, aby 

v  prvý školský deň už mal každý 

prváčik vo svojej triede pripravenú 

refl exnú vestičku a zvýšil tak svoju 

bezpečnosť v cestnej premávke. Ve-

ríme, že prispejeme k bezpečnosti 

našich najmenších.

OR PZ v ZH 

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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Na pódiu vystúpil spe-

vácky zbor pod vedením zbormaj-

sterky Eleny Matušovej a  neskôr 

sa v  Amfi teátri predstavila aj ta-

nečná a hudobná zložka tohoto sú-

boru. Pre deti boli pripravené diva-

delné predstavenia, tvorivé dielne 

na tému vlaky a vystúpil detský fol-

klórny súbor Zornička zo Zvolena. 

Poobede sa uviedla kniha mladého 

profesionálneho fotografa Jakuba 

Janča, ktorý umeleckou formou za-

chytil dnešný stav Trate mládeže, 

bez príkras, ale aj s úctou k tomu-

to zaujímavému architektonické-

mu a stavebnému dielu. Počas dňa 

si mohli všetci vyskúšať jazdu až na 

štyroch historických vlakoch na tra-

ti Banská Štiavnica – Hronská Dú-

brava a späť. Vo vestibule železnič-

nej stanice bola pripravená výstava 

zo železničných zápiskov a fotogra-

fi í z  dvoch období Trate mládeže 

Sergeja Protopopova a Jakuba Jan-

ča o  tom, aké bolo budovateľské 

nadšenie a  aká je situácia dnes -  

s otvoreným koncom. Zároveň boli 

premietané budovateľské spomien-

ky z archívov Slovenského fi lmové-

ho ústavu a Slovenského rozhlasu. 

A vo vlaku bola zase inštalovaná vý-

stava 70. roky Trate mládeže v ex-

ponátoch Železničného múzea 

a fotografi ách S. Protopopova. Náv-

števníci si mohli pozrieť aj interiér 

najnovšieho typu moderného vlaku 

súčasnosti. O dobrú náladu a občer-

stvenie bolo postarané počas celého 

dňa. Počasie vyšlo na jednotku a je 

len dobre, že na tieto udalosti spred 

70. rokov nezabúdame…

Michal Kríž

NOVINKY

�1.str.

Dnes sme sa tu stretli, aby 

sme si pripomenuli 70. výročie 

vlakovej dopravy na trati 

Hronská Dúbrava Banská 

Štiavnica, nazývanej tiež Trať 

mládeže.

Týmto názvom bola pomenovaná 

pred 70. rokmi dostavba železnice 

vedúcej z Hronskej Dúbravy do Ban-

skej Štiavnice. Pôvodná trať postave-

ná na dopravu rudy nevyhovovala 

na prepravu osôb, a tak sa už začiat-

kom 40-tych rokov (v r. 1943) vede-

nie štátu rozhodlo vybudovať nové 

spojenie. Predpokladané dokončenie 

stavebných prác na koniec roka 1946 

prerušili SNP a vojnové udalosti.

V  povojnovom období napredova-

li stavebné práce len veľmi pomaly, 

a tak v r. 1947 navrhol Ústredný Sväz 

slovenskej mládeže, že trať pomôže 

dostavať. 5. apríla 1948 začali inten-

zívne práce, pričom stavby sa zúčast-

nilo neuveriteľných 47 162 mladých 

ľudí. Väčšina pochádzala z  vtedaj-

šieho Československa, no našli sa aj 

takí, ktorí prišli z Albánska, Alžírska, 

Anglicka, Bulharska, Francúzska, In-

die, Maďarska, Nórska, Poľska, Ra-

kúska, či Ukrajiny. Najdôležitejším 

a  najzaujímavejším faktom ale zo-

stáva, že každý jeden z  nich praco-

val zadarmo. Mládež mala vybudo-

vať 20 km železničnej trate, viac ako 

kilometer dlhý tunel, dva mosty, tri 

viadukty, železničné stanice v Kozel-

níku, Banskej Belej a v Banskej Štiav-

nici a  zastávku v  Banskom Studen-

ci v  neprípustnom horskom teréne 

a  veľmi nepriaznivom počasí, ktoré 

ich takmer denne sprevádzalo. Naj-

ťažšou stavbou bol most cez rieku 

Hron, dlhý 1,6 km. Trať mládeže vy-

tvorila obrovskú komunitu, z ktorej 

vzišlo heslo „My staviame trať, trať sta-

via nás!“ Mládeži sa postavením Trate 

mládeže podaril výkon, ktorý čo do 

významu a rozsahu nemá v minulos-

ti ani v prítomnosti obdoby. Brigád-

nikov pri práci viedol spoločný cieľ 

– vybudovanie trate. Kolektívny ži-

vot vyplnený prácou, športom, kul-

túrnou činnosťou, politickou výcho-

vou a romantika prostredia vytvorili 

dobrovoľnú disciplínu a morálku. To 

všetko bolo pohonnou hmotou, kto-

rá dodávala energiu nadšeniu mla-

dých chlapcov a  dievčat. Trať mlá-

deže sa naozaj podarilo otvoriť 30. 

októbra 1949. Tento megaprojekt 

napísal veľa životných príbehov, do-

konca pri spievaní ľudových piesní 

a tancovaní pri táboráku vznikla ini-

ciatíva založiť súbor Lúčnica, ktorý sa 

stal šíriteľom slovenskej kultúry nie-

len na Slovensku, ale aj po celom sve-

te a  je jedinečným zachovávateľom 

ľudových tradícií. Nechýbajú tu ani 

dnes jeho pokračovatelia.

Postavenie Trate mládeže malo pre 

Banskú Štiavnicu a okolie veľký vý-

znam, lebo spojilo Banskú Štiavni-

cu so Slovenskom. Vytvorili sa pred-

poklady pre ďalší rozvoj štiavnických 

podnikov, banského, textilného, 

drevárskeho a tabakového priemys-

lu. Otvorili sa brány cestovnému ru-

chu pre poznávanie prírodných krás 

Štiavnického pohoria, ale tiež ume-

lecko-historických pamiatok Ban-

skej Štiavnice a okolia.

Mesto muselo viackrát bojovať za za-

chovanie tejto trate, ktorú využívajú 

obyvatelia a študenti, ale aj návštev-

níci Banskej Štiavnice zo Slovenska 

aj zahraničia.

V  súčasnej dobe zabezpečuje že-

lezničnú prepravu do Banskej Štiav-

nice Železničná spoločnosť Sloven-

sko (ZSSK). Jednokoľajová železnica 

dolinou potoka Jasenica ponúka prí-

jemnú jazdu čarokrásnym prírod-

ným prostredím i  poriadny nádych 

histórie.

Dnešné podujatie pri 70. výročí zalo-

ženia Trate mládeže je súčasťou pod-

ujatí v  rámci Mesta kultúry 2019. 

Nuž, zaspomínajme si spolu na 

vznik trate, na jej budovateľov. Na 

záver mi dovoľte, Vám všetkým za-

želať príjemné chvíle na tomto jedi-

nečnom podujatí.

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

70. výročie Trate mládeže 
(1949 – 2019)

Príhovor primátorky mesta 
k 70. výročiu Trate mládeže

Oznam
Výbor Miestnej organizácie SRZ 

v Banskej Štiavnici oznamuje svo-

jim členom, že dňa 21. septembra 

2019 o 8:00 hodine sa uskutoční 

v kine Akademik v Banskej Štiav-

nici Mimoriadna členská schôdza 

s nasledovným programom:

1. Otvorenie schôdze 

2. Voľba predsedníctva a  komisií 

(mandátová a návrhová, volebná) 

a overovateľov zápisnice 

3. Informácia o konaní Mimoriad-

neho Snemu SRZ

4. Správa mandátovej komisie 

o účasti na schôdzi

5. Voľba delegátov a  náhradníka 

na Mimoriadny Snem SRZ

6. Diskusia 

7. Uznesenia z členskej schôdze – 

schválenie

8. Záver – ukončenie schôdze

Ján Mravík, 

podpredseda MO SRZ

Zvoz 
nebezpečného odpadu z  do-

mácností

Technické služby, mestský podnik 

Banská Štiavnica, oznamujú ob-

čanom, že v mesiaci september sa 

bude realizovať zvoz nebezpečné-

ho odpadu z domácností. Zvoz sa 

uskutoční nasledovne:

Dňa 26.9.2019 sa uskutoční zvoz 

na vyzbieranie odpadu z časti Špi-

tálka (rodinné domy), ul. Drie-

ňová, Kysihýbelská, Okrajová, 

Ovocná, Poľovnícka a  Roľnícka, 

zo sídliska Drieňová, sídliska Juh 

(Križovatka), ul. Dolná, 1. mája, 

Okrúhla, L. Novomestského.

Medzi nebezpečný odpad z  do-

mácnosti patria odpady toxické 

pre človeka a aj životné prostredie 

ako napr. staré farby, riedidlá, ba-

térie a aj prenosné batérie, rôzne 

chemikálie používané v  domác-

nosti, žiarivky, chladničky, mi-

nerálne oleje. Farby, chemikálie, 

oleje a iné tekuté a sypké odpady 

musia byť zabezpečené voči vy-

liatiu, či vysypaniu pri manipulá-

cii, ideálne v  pôvodných obaloch 

a označené, aby bolo zrejmé o aký 

druh odpadu ide. Prosíme obča-

nov, aby si spomínaný odpad vy-

ložili v uvedený deň zvozu ráno do 

7.00 hod.

V  prípade nepriaznivého počasia 

budeme informovať o náhradnom 

termíne zvozu.

Peter Heiler

riaditeľ podniku

Trať mládeže (1949 - 2019)  foto Peter Koleda
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Poslanci Národnej rady SR 

schválili v decembri 2018 

obedy zadarmo pre deti 

a žiakov v dvoch fázach.

V  prvej fáze – od januára 2019 pre 

najstaršie deti v materských školách 

– predškolákov, a v druhej fáze – od 

septembra 2019 pre žiakov základ-

ných škôl.

Hore uvedené opatrenie predstavu-

je dotáciu zo strany štátu v  podobe 

sumy 1,20 € na jedno dieťa a žiaka na 

jeden obed, nazvanú „obedy zadarmo“.

Táto suma však zďaleka nepostačuje 

na vykrytie nákladov spojených s ná-

kupom potravín a samotnou prípra-

vou a  výdajom jedla. Mnohí rodičia 

sú zaskočení, že po medializovaných 

informáciách o  obedoch zadarmo, 

sa začiatkom nového školského roka 

stretli s realitou v podobe povinnos-

ti doplácania za stravovanie svojich 

detí. Ako je to teda v skutočnosti so 

stravovaním zdarma?

Štátna dotácia na obedy – 1,20 € 

predstavuje sumu len na samotné 

jedlo – teda na nákup surovín, ale nie 

sú v nej zahrnuté ďalšie náklady na 

prípravu a výdaj stravy, teda na pla-

ty zamestnancov školských jedální, 

energie (elektrina, plyn), voda a ďal-

šie investície do kapacít a  nových 

technológií školských jedální, ale aj 

zákonom stanovenú a  spoplatnenú 

likvidáciu kuchynského odpadu, kto-

ré spolu predstavujú nemalé fi nanč-

né náklady – tzv. režijné náklady na 

stravovanie, na ktorých sa čiastočne 

musí podieľať aj rodič dieťaťa a žiaka, 

ako stravníka v materskej a základnej 

škole.. Podľa školského zákona pod-

mienky platby a výšku príspevku na 

režijné náklady rodičov určuje zriaďo-

vateľ školskej jedálne a to všeobecne 

záväzným nariadením.

Mesto Banská Štiavnica prijalo uzne-

sením mestského zastupiteľstva zo 

dňa 26.júna 2019 všeobecne záväz-

né nariadenie č.2/2019, ktoré určuje 

výšku, ktorou prispieva rodič na čias-

točnú úhradu nákladov v  školských 

jedálňach nasledovne:

Materská škola

Úhrada rodiča za deň (režijné ná-

klady + doplatok na nákup potra-

vín):  0,54 €

Odôvodnenie:

Náklady na nákup potravín podľa ve-

kovej kategórie stravníkov v 3.fi nanč-

nom pásme určenom ministerstvom 

školstva predstavujú: 1,54 € (0,38 de-

siata + 0,90 obed + 0,26 olovrant)

Dotácia štátu na obed: 1,20 €

Príspevok rodiča na režijné náklady 

na 1 obed: 0,20 €

Doplatok rodiča na nákup potravín: 

0,34 €

Základná škola – stravníci 6 – 11 

rokov

Úhrada rodiča za deň (režijné ná-

klady + doplatok na nákup potra-

vín):  0,21 €

Odôvodnenie:

Náklady na nákup potravín podľa 

vekovej kategórie stravníkov v 3. fi -

nančnom pásme určenom minister-

stvom školstva predstavujú: 1,21 €

Dotácia štátu na obed: 1,20 €

Príspevok rodiča na režijné náklady 

na 1 obed: 0,20 €

Úhrada rodiča za obed (režijné ná-

klady + doplatok na nákup potravín): 

0,21 €

Základná škola – stravníci 11 – 15 

rokov

Úhrada rodiča za deň (režijné ná-

klady + doplatok na nákup potra-

vín): 0,30 €

Odôvodnenie:

Náklady na nákup potravín podľa 

vekovej kategórie stravníkov v 3. fi -

nančnom pásme určenom minister-

stvom školstva predstavujú: 1,30 €

Dotácia štátu na obed: 1,20 €

Príspevok rodiča na režijné náklady 

na 1 obed: 0,20 €

Úhrada rodiča za obed (režijné ná-

klady + doplatok na nákup potravín): 

0,30 €

Po prvotných skúsenostiach sa uka-

zuje, že zvýšený počet stravníkov po 

zavedení obedov „zadarmo“ odčerpá-

va nemalé fi nančné prostriedky z roz-

počtu samospráv – miest a  obcí na 

Slovensku. Tieto musia investovať do 

rozšírenia kapacít jedální, nákupu no-

vých spotrebičov, materiálno-tech-

nického dovybavenia kuchýň a  pod. 

Mesto Banská Štiavnica, ako zriaďo-

vateľ školských jedální pri svojich MŠ 

a  ZŠ v  posledných rokoch systema-

ticky investuje fi nančné prostriedky 

do ich rekonštrukcií a modernizácie, 

pričom za posledné roky suma prein-

vestovaných fi nančných prostried-

kov len do vybavenia školských je-

dální predstavovala viac, ako 20 000 

€ (vzduchotechnika, konvektomaty 

a  iné elektrospotrebiče). Celosloven-

ským problémom je taktiež nedosta-

tok vyučených kuchárov, keď o túto 

profesiu z dôvodu nízkeho fi nančné-

ho ohodnotenia nie je veľký záujem. 

Školy síce spolupracujú s úradom prá-

ce v rámci Národného projektu Pra-

cuj v školskej jedálni – ten je však za-

meraný len na vytvorenie pracovných 

pozícií pomocnej sily v kuchyni a aj to 

len na obmedzenú dobu.

Rodičom v  tejto súvislosti vyplýva-

jú povinnosti odhlasovania detí zo 

stravy v zmysle prijatého VZN (napr. 

v prípade choroby dieťaťa, resp. iné-

ho dôvodu jeho neprítomnosti na vy-

učovaní).

Vo všeobecnosti môžeme skonštato-

vať, že Mesto Banská Štiavnica, ako 

zriaďovateľ školských jedální pri zá-

kladných a  materských školách, má 

vytvorené dobré podmienky – kapa-

citné aj materiálovo-technické na po-

skytovanie obedov pre všetkých svo-

jich stravníkov a  to aj vďaka tomu, 

že samospráva sa na zvládnutie tej-

to situácie pripravila s  dostatočným 

časovým predstihom, ale aj vďaka 

všetkým našim riaditeľom škôl, za-

mestnancom školských jedální, ale 

predovšetkým vedúcim školského 

stravovania.

Viera Ebert, Denisa Kubiňáková, 

MsÚ

Obedy zadarmo?

INZERCIA

1. Dojič a  ošetrovateľ hovädzie-

ho dobytka – B. Belá, Agro Belá, 

s.r.o., B. Belá 191, p. Halajová, tel.: 

0903706063, fax: 0456933295, 

e-mail: o.halajova@centrum.sk, za 

hod. od 3€, SO, VPM 1, aspoň 3 

mesiace prax, nástup ihneď

2. Elektrikár/Finančný mana-

žér – iTechMont, s.r.o., Pletiar-

ska 1616/12, B. Štiavnica, p. Ma-

runiak, tel.: 0911973200, e-mail: 

maruniak.jan.ml@gmail.com /p. Mlyná-

riková – tel.: 0903496401, e-mail: 

mlynarikova.livia@gmail.com, za 

mesiac od 600€/za hod. od 4,80€, 

ÚSO/VO, VPM 2+1, nástup ihneď

3. Klientský poradca – Nová Baňa, 

B. Štiavnica, Kooperativa poisťov-

ňa, a.s., Vienna Insurance Group, 

Robotnícka 3, B. Štiavnica, p. Or-

ságová, tel.: 0918410204, e-mail: 

orsagovam@koop.sk, za mesiac od 

624€, ÚSO, VPM 2, aspoň rok pra-

xe, nástup ihneď

4. Obsluha motorového vozíka, 

RD Sitno Prenčov, a.s., Prenčov 

260, p. Macko, tel.: 0910978885, 

za hod. od 3,59€, NSO, VPM 1, ná-

stup ihneď

5. Obsluha pracovných stro-

jov, Slovenský vodohospodár-

sky podnik, š.p., Radničné nám. 

8, B. Štiavnica, p. Kiss, e-ma-

il: daniel.kiss@svp.sk, za hod. od 

5,40€, VŠ 1.a 2.st., aspoň rok pra-

xe, VPM 4, nástup ihneď

6. Opatrovateľ v  zariadení pre 

staršie osoby a osoby so zdravot-

ným postihnutím, JA Home life, 

n.o., Pletiarska 1614/10, B. Štiav-

nica, p. Tereň – tel.: 0902903290, 

za mesiac od 680€, ÚSV, aspoň 6 

mesiacov praxe, VPM 8, nástup ih-

neď

Spracovala na základe podkladov 

ÚPSVaR BŠ:

Ingrid Kosmeľová

ponuka 
práce

Oprava
V  predchádzajúcom čísle ŠN sme 

nesprávne uviedli v článku: „Nový 

riaditeľ archívu“, že novým vedú-

cim Slovenského banského archí-

vu v  Banskej Štiavnici, Radničné 

nám. 16 sa stal od 1.9.2019 Mgr. 

Peter Konečný, PhD., a  vedúcou 

Štátneho archívu Banská Bystrica, 

pracoviska Archívu Banská Štiav-

nica, Križovatka 4, je Mgr. Janka 

Schillerová aj naďalej. Za nepresné 

informácie sa ospravedlňujeme. 

red.
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kam v BŠ 
a okolí ?

V sobotu 14.9. sme si pripo-

menuli blížiace sa 70. výročie 

ukončenia Trate mládeže. 

Program na železničnej stanici bol na-

ozaj bohatý. Viacero historických vla-

kov, ktoré v minulosti pre – mávali na 

trati, výstava fotografi í Sergeja Proto-

popova a Jakuba Janča v staničnej bu-

dove, kvalitne zastrešené a ozvučené 

pódium, kultúrny program a  pek-

ný program pre deti, občerstvenie, to 

všetko prispelo k dobre vydarenej ak-

cii. Celú akciu dobre moderoval Rasťo 

Marko. V programe vystúpili so svoj-

imi zážitkami z TM manželia Štepá-

nekovci, v  dvoch vstupoch vystúpil 

spevácky zbor Lúčnice. Ich profesio-

nálny štvorhlasný spev všetkých zau-

jal. Predstavená kniha Jakuba Janča 

„Údolie radosti“ priniesla nový pohľad 

na súčasnú TM. Milý detský folklór-

ny súbor Zornička oživil celé predsta-

venie svojou nespútanou hravosťou 

a  spevom. Aj premietané fi lmy Slo-

venského fi lmového ústavu dotvorili 

obraz výročia TM.

Je na škodu veci, že ako obvykle, tam 

bolo prítomných zase viac cudzích 

ako Štiavničanov, ktorých sa Trať 

mládeže bezprostredne dotýka.

Považujem za potrebné ešte doplniť 

môj príhovor o osude zhabaných fi l-

mov a  fotografi í môjho otca Serge-

ja Protopopova z  TM príslušníkmi 

ŠtB v roku 1950, pretože sa o to za-

ujímali ľudia. V  minulosti som za-

čal pátrať po týchto historických fo-

tografi ckých hodnotách. Malá časť 

bola pridelená do Slovenského ban-

ského múzea. Napísal som 3 žiados-

ti na Ministerstvo vnútra a konečne 

som dostal odpoveď, že ďalšia časť 

negatívov sa nachádza v  Stredoslo-

venskom múzeu v Banskej Bystrici, 

ktoré som potom osobne navštívil. 

Získal som kópie vybraných negatí-

vov, ktoré som použil aj v mojej kniž-

nej monografi i „Sergej Protopopov: 

Život a dielo“. Väčšia časť otcových ne-

gatívov z Trate mládeže je zrejme ne-

návratne stratená, rovnako ako jeho 

16mm fi lm z TM.

Každá doba má svoje veľké činy. Ta-

kým činom bola aj povojnová stav-

ba mládeže – Trať mládeže v rokoch 

1948 – 1949. Pôvodné projekty pred-

pokladali výstavbu trate v  zložitom 

a komplikovanom teréne za 8 – 9 ro-

kov, ale mladí ľudia to dokázali za ne-

uveriteľných 18 mesiacov. Pracova-

li tam aj dievčatá. Jedna dievčina sa 

nachádza na viacerých fotografi ách: 

pri práci s fúrikom, ale aj pri nástu-

pe s  lopatou a  pod. Ktovie, možno 

to bola v  tej dobe nejaká „brigádnic-

ká celebrita“? Vďaka nadšeniu, tvrdej 

práci a veľkej usilovnosti, brigádnici 

dokázali vytvoriť nevšedné dielo, pri-

čom mechanizáciou na výstavbe tra-

te boli lopaty, čakany, fúriky a mozoľ-

naté ruky mladých brigádnikov. Títo 

mladí ľudia, ktorí boli vlastne amaté-

ri, dokázali zadarmo pracovať profe-

sionálne a s profesionálnym výsled-

kom. V dnešnej dobe niektorí dobre 

platení profesionáli pracujú žiaľ, dosť 

amatérsky.

Nech bola TM postavená v  akom-

koľvek spoločenskom zriadení, vždy 

bude a  zostane živým pamätníkom 

a vzorom nevšedného a neopakova-

teľného nadšenia, tvrdej práce a veľ-

kej usilovnosti vtedajšej mladej gene-

rácie, ktorej patrí úcta a obdiv.

Možno časom trochu zarástli a zabu-

rinili sa staré koľaje, novodobí van-

dali poškodili staničné budovy, ale 

možno v dnešnej dobe čosi zarástlo 

a zaburinilo sa aj v nás. Je smutné, že 

v 21. storočí musí Trať mládeže bojo-

vať o svoje prežitie.

Vlado Protopopov

K výročiu Trate mládeže

OOCR Región Štiavnica 

spoločne s ostatnými 

oblastnými organizáciami 

cestovného ruchu nášho kraja 

organizuje pri príležitosti 

World cleanup day (21.9.2019) 

Jesennú gruntovačku 

v Banskobystrickom kraji.

Cieľom tohto podujatia, do ktorého sa 

zapája 157 krajín, je upratať a vyčistiť 

od odpadkov celý svet. My v OOCR 

sa pripájame k  tejto výzve. Uprato-

vať sa bude okolie Nového zámku, 

trasa náučného chodníka Glanzen-

berg a  cesta k  tajchu na Klinger po 

letnej turistickej sezóne. Stretávame 

sa na viacerých lokalitách zhodne – 

v  piatok 20.9.2019 o  9tej hodine. 

So žiakmi a  pedagógmi ZŠ Bakomi 

sa stretávame pri Novom zámku, kde 

nás príde podporiť aj Erik Forgáč s OZ 

Up-down syndrom spolu s  rodičmi 

a deťmi so zdravotným znevýhodne-

ním. So žiakmi a  pedagógmi Gym-

názia Andreja Kmeťa sa schádzame 

pod Piargskou bránou a s účastníkmi 

z Katolíckej spojenej školy sv. Františ-

ka Assiského pred SPŠ S. Mikovíniho. 

Do podujatia sa snažíme zapojiť prio-

ritne deti a mládež, aby sa naučili, že 

odpadky patria do koša a nie do lesa. 

Ak máte chuť pripojiť sa, viete kde sa 

stretávame. Do tohto krásneho pro-

jektu sa môžete zapojiť všetci či už or-

ganizovane, alebo individuálne napr. 

uprataním okolia vášho domu, uli-

ce, sídliska a pod. Urobíte dobrý sku-

tok pre náš spoločný domov – plané-

tu Zem.

Silvia Benková,

Región Banská Štiavnica

Krajská jesenná gruntovačka 2019

20.9. Koncert: Zuzana Mikulco-

vá, Art Cafe, Akademická 327/2, B. 

Štiavnica, 21:00.

Koncert: Nu Sound of Visegrad, 

Putovná koncertná séria prichádza 

do Banskej Štiavnice, Kultúrne cen-

trum, Kammerhofska 1, B. Štiavni-

ca, 20:30.

Jesenná gruntovačka v kraji Za ho-

rami, za dolami, Nový zámok, No-

vozámocká 22, 969 01 B. Štiavni-

ca, 9:00.

21.9. Jesenná univerzita architek-

túry 2019. Otvorenie výstavy štu-

dentských prác – Banská Štiavnica 

gotická, Radničné nám. 2., B. Štiav-

nica, 17:00.

Divadlo Kontra: „Fly Me to the 

Moon“, Festival Štiavnické konštelá-

cie, Centrum voľného času, L. Svo-

bodu 1542/40, B. Štiavnica, 17:00.

Banskoštiavnický charitatívny trail 

maratón. Štart a  registrácia aj na 

mieste. Námestie sv. Trojice, B. 

Štiavnica, 9:00.

Koncert: Ethno Jazz Project, Art 

Cafe Banská Štiavnica, Akademická 

327/2, 20:00.

21. – 22.9. Kosmopol – divadelný 

projekt inšpirovaný formou imerz-

ného divadla. KC Eleuzína, Horná 

ružová 1, Banská Štiavnica, 18:00.

25.9. Vernisáž výstavy Svetové de-

dičstvo očami detí 2019, Rubigall, 

Námestie sv. Trojice 3, B. Štiavni-

ca, 11:00.

Geobádateľňa pre všetkých. Berg-

gericht – Mineralogická expozícia, 

B. Štiavnica, 13:00.

 Región Banská Štiavnica

Informačné 
centrum

Banská Štiavnica. 

Otváracie hodiny: každý deň

september: 9:00 hod. - 17.00 hod.

Nám. sv. Trojice č.6

969 01 Banská Štiavnica

e-mail: ic@banskastiavnica.sk

tel.: +421 45 694 96 53

MsÚ

myšlienka
dňa

„Dva najdôležitejšie dni vo vašom ži-

vote sú, deň keď ste sa narodili a deň 

kedy prídete nato prečo.“

Mark Twain
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Súčasťou Salamandrových 

dní 2019 bol aj otvárací 

ceremoniál Dní európskeho 

kultúrneho dedičstva 2019 

a podujatia s ním spojené.

Slávnostné otvorenie sa uskutočni-

lo vo štvrtok 5.9.2019 o 16:00 hod. 

v Kostole sv. Kataríny. Témou toh-

toročných DEKD je „Umenie a záži-

tok“ a  preto sa organizátori zame-

rali na zážitok 18. stor. v  Banskej 

Štiavnici ako nosnú tému otvára-

cieho ceremoniálu, ktorá sa niesla 

v troch rovinách: 1. výtvarné ume-

nie a osobnosť (portrét Bartolome-

ja Ludwiga Edler von Hechengarte-

na, podkomorského grófa, jednej 

z  najvýznamnejších osobností 18. 

stor. v našom meste), 2. hudba (die-

la skladateľov 18. stor. – Mozart, 

Handel, Haydn, Bach) v podaní Eu-

gena Procháca so sprievodom, Sta-

nislava Bartka so sprievodom a Hu-

dobnej a umeleckej akadémie Jána 

Albrechta v  Banskej Štiavnici a  3. 

obrad facigerov – nosičov fakieľ 

pri miestnom baníckom zvyku pri 

osvetľovaní liturgických obradov. 

V priestoroch kostola zazneli v rám-

ci programu aj príhovory primá-

torky mesta Nadeždy Babiakovej, 

generálneho riaditeľa Sekcie kul-

túrneho dedičstva MK SR Radosla-

va Ragača a Pavla Gregora, dekana 

Fakulty architektúry STU Bratisla-

va. Hodinový program bol estetic-

kým zážitkom lahodiacim všetkým 

zmyslom. Účastníci podujatia sa 

na záver presunuli na Námestie sv. 

Trojice, odkiaľ boli vypustené baló-

ny s logom DEKD. Na Starom zám-

ku sa o 12:00 hod. uskutočnilo sláv-

nostné odovzdávanie ocenení revue 

Pamiatky a múzeá. Významné oce-

nenia si odniesli zaujímavé a inšpi-

ratívne projekty v  oblasti ochrany 

pamiatkového a  zbierkového fon-

du na Slovensku. V  tento deň sa 

zároveň uskutočnila beseda v  Ga-

lérii Jozefa Kollára s  prof. Ľudoví-

tom Petránskym o diele maliara Jo-

zefa Kollára, ktorého 120. výročie 

narodenia si tento rok pripomína-

me. Besedu viedla historička ume-

nia Mária Čelková. Dni európske-

ho kultúrneho dedičstva pokračujú 

do konca septembra a v rámci nich 

bude možné nazrieť do priestorov, 

do ktorých sa bežne nedá dostať: 

20. 9. 2019 do „starej nemocnice“

a  27.9.2019 do radnice – kaplnky 

sv. Anny. Viac informácií k návšte-

vám pamiatok získate v  informač-

nom centre.

Podujatie fi nančne podporilo Mi-

nisterstvo kultúry SR.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa ako-

ukoľvek formou podieľali na orga-

nizácii uvedených podujatí, najmä 

Slovenskému banskému múzeu, 

Rímskokatolíckemu farskému úra-

du v Banskej Štiavnici, Márii Čelko-

vej, Petrovi Danášovi, prof. Ľudoví-

tovi Petránskemu a ďalším.

Henrieta Godová

Otvárací ceremoniál 
Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2019

ku Dňom európskeho kultúr-

neho dedičstva 2019 

„Vzácni hostia, moji milí Štiavničania!

Popri tom, že Banská Štiavnica je od 

decembra 1993 zapísaná na Zozname 

svetového dedičstva UNESCO tak, ako 

Rím, Vatikán, Jeruzalem, a ďalšie sve-

toznáme mestá, je od roku 2017 aj Eu-

rópskym mestom reformácie. K  tomu 

všetkému sa Banská Štiavnica stala 

ako prvé mesto na Slovensku v  tom-

to roku Mestom kultúry 2019. Je pre 

mňa veľkou cťou, že môžem zdôraz-

niť, že žiadne mesto na Slovensku sa 

zatiaľ nemôže pochváliť všetkými tý-

mito troma mimoriadne významný-

mi atribútmi, či už z medzinárodného, 

alebo celoslovenského hľadiska. Naše 

mesto, kultúrne dedičstvo a  kultúra 

vôbec sú odjakživa v nerozlučnej sym-

bióze. Tento rok však Banská Štiavni-

ca, tak, ako nikdy doteraz žije kultúrou 

a navyše širokospektrálneho charakte-

ru takmer každodenne. Je to z toho dô-

vodu, že do nášho Mesta kultúry 2019 

je zapojených a ešte do konca roka bude 

zapojených množstvo štiavnických, slo-

venských, ako aj zahraničných tvorcov, 

protagonistov kultúry a umelcov z rôz-

nych krajín Európy i sveta. Do ukonče-

nia tohto roka sú ešte takmer štyri me-

siace, ale zodpovedne môžem povedať, 

že od začiatku tohto roka nebolo a ani 

do konca roka už nebude významnej-

šieho podujatia nášho Mesta kultúry 

2019, ako je toto naše dnešné poduja-

tie „Dni európskeho kultúrneho dedič-

stva 2019“, ktorého slávnostného otvo-

renia sme všetci účastní v tejto chvíli.

Dovoľte mi, aby som Vás všetkých 

v  tomto prenádhernom neskorogotic-

kom Božom chráme privítala a popria-

la plnohodnotný zážitok v mene všet-

kých organizátorov tohto podujatia 

ktorými sú: Ministerstvo kultúry Slo-

venskej republiky, Slovenské národné 

múzeum, Pamiatkový úrad Slovenskej 

republiky, Revue Pamiatky a  múzeá, 

ICOMOS Slovensko, Združenie histo-

rických miest a obcí SR a Mesto Ban-

ská Štiavnica.

Témou tohoročných Dní európskeho 

kultúrneho dedičstva 2019 je „Ume-

nie a  zážitok“. Ak niekde na Sloven-

sku je opodstatnené usporiadať toto 

podujatie, tak je to nepochybne prá-

ve naše mesto. Európske kultúrne de-

dičstvo, umenie, ako aj zážitok sú tu 

už veľa stáročí v nerozlučnej symbióze. 

Kultúrne dedičstvo nášho mesta je nie-

len európske, ale v mnohých prípadoch 

aj svetové, pretože jeho tvorcovia v mi-

nulých stáročiach neboli len Štiavniča-

nia, ale pochádzali z  mnohých krajín 

Európy, ba i  sveta. Takže nielen kvôli 

mimoriadnej hodnote tohto dedičstva, 

ale kvôli týmto svetoznámym tvorcom 

je prinajmenšom európske. Je viac ako 

zmysluplné, že hlavnou témou tohto 

podujatia je „Umenie a zážitok“. Aj tu 

chcem rada zdôrazniť, že všetko mimo-

riadne vzácne umenie stelesnené v na-

šom kultúrnom dedičstve to vždy po-

skytovalo, neustále poskytuje a  určite 

bude aj natrvalo poskytovať ten naj-

hlbší a  najplnohodnotnejší zážitok aj 

v budúcnosti.

Takže najvrelejšia vďaka patrí všetkým 

organizátorom tohto podujatia, ale aj 

všetkým jeho aktérom, pretože som 

presvedčená, že toto podujatie sa natr-

valo zafi xuje nielen v povedomí mojich 

milých spoluobčanov z  Banskej Štiav-

nice, ale aj mimo nej. V  rámci nášho 

dnešného podujatia máme už za sebou 

odovzdávanie výročných cien časopisu 

Pamiatky a  múzeá za rok 2018, kto-

ré sa uskutočnilo v  starobylých a  uni-

kátnych priestoroch Starého zámku. 

Dovoľte mi, aby som všetkým ocene-

ným čo najúprimnejšie zablahoželala. 

Okrem toho sa už doteraz uskutočni-

la aj beseda s prof. Ľudovítom Petrán-

skym DrSc. v  Galérii Jozefa Kollára 

o živote a diele akademického maliara, 

národného umelca Jozefa Kollára, kto-

rý sa narodil pred 120 rokmi 8.3.1899 

a  ktorý takmer celé svoje monumen-

tálne dielo venoval Banskej Štiavni-

ci, svojmu rodisku, kde žil a tvoril celý 

svoj život. Ako ste už zistili, resp. ešte 

zistíte, toto naše ofi ciálne slávnost-

né otvorenie Dní európskeho kultúr-

neho dedičstva 2019 bude v  znamení 

18. storočia a to z dôvodu, že toto sto-

ročie bolo naozajstným „zlatým vekom“ 

Banskej Štiavnice. V tomto období bola 

Banská Štiavnica najvýznamnejším 

banským mestom nielen v Európe, ale 

aj vo svete a to nielen z dôvodu, že sa 

tu ťažilo nielen nesmierne veľa striebra 

a zlata, ale že tu bola v tomto období aj 

najvyspelejšia banská veda, technika 

a školstvo na svete, o čom máme množ-

stvo dodnes zachovaných kultúrno-his-

torických pamiatok, muzeálnych pred-

metov a archívnych dokumentov.

Chcem ešte z tohto miesta avizovať, že 

naše Dni Európskeho kultúrneho dedič-

stva 2019 budú pokračovať postupným 

sprístupňovaním verejnosti vzácnych 

kultúrno-historických objektov: 20.9. 

niekdajšej nemocnice na ulici A. Pécha, 

kde 18.9.1764 začal prednášať sve-

toznámy vedec Mikuláš Jozef Jacqu-

in, na Baníckej akadémii, prvej vysokej 

školy technického charakteru na svete 

a 27.9. na Radnici nášho mesta.

Vzácni naši hostia, milí moji Štiav-

ničania. Nakoniec si čo najúprimnej-

šie prajem, aby Dni Európskeho kul-

túrneho dedičstva 2019, ako aj všetky 

podujatia, ktoré sa už v Banskej Štiav-

nici uskutočnili, alebo ešte uskutoč-

nia v  tomto roku, výrazne prispeli 

k  ešte väčšiemu pocitu hrdosti a  úcty 

k nášmu, po dlhé stáročia svetoznáme-

mu mestu, ku jedinečnej histórii, kul-

túrno-historickému dedičstvu ako aj 

tradíciám, ktoré chvála Bohu, nielenže 

prežívajú dodnes, ale sa aj neustále roz-

víjajú. Súčasne si dovoľujem požiadať 

všetkých kompetentných, aby nielen 

v tomto roku, ale aj v rokoch budúcich 

naďalej vytrvali v  zachovávaní, revi-

talizácii a zviditeľňovaní kultúrno-his-

torického dedičstva, ako aj udržovaní 

našich svetoznámych kultúrno-histo-

rických tradícií.

Verte mi, že nielen naša generácia, ale 

aj budúce generácie na to určite neza-

budnú.“

Zdar Boh!

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

Prejav primátorky mesta 
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oznamy, 
spomienky

Oznam
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v  Banskej Štiavnici oznamu-

je svojim členom, že úradné hodi-

ny v  kancelárii sú v  nasledovných 

termínoch: pondelok, utorok: 

7.30 – 14.00 hod., streda: 7.30 hod. 

– 14.30 hod. Info o akciách môžete 

získať na tel. č.: 045/692 08 75 po-

čas úradných hod. 

Výbor ZO SZTP 

Banská Štiavnica

Nález
Prosím poctivého nálezcu dioptric-

kých okuliarov v  púzdre s  bordo-

vým rámom, ktoré som stratila po-

čas Salamandrových dní na Nám. 

sv. Trojice, aby ich odovzdal do KC 

na Kammerhofskej 1 a nechal v re-

dakcii ŠN, príp. ma kontaktoval na 

tel.č. 0915 278 403. Ďakujem veľ-

mi pekne!

Anna Melicherčíková

INZERCIA

Emília Popracová rod. 

Gajdošová, prvá plavčíčka 

z Klingera v Banskej Štiavnici.

(*24.12.1920 Banská Štiavnica 

– + 17.9.1994 v Banská 

Štiavnica).

II. sv. vojna nebola milosrdná ani 

k  areálu prírodného kúpaliska na 

Klingeri. Všetky tunajšie stavby, 

okrem betónového múrika boli 

z  dreva, ktorý bol veľmi krehký 

a  zraniteľný materiál. Bazény plá-

vajúce na vode, zábradlia, schody, 

drevené kabínky na prezliekanie 

i miestnosť plavčíka boli spustoše-

né. S  opravou zničených objektov 

sa začalo už v r. 1947, ale práce veľ-

mi nenapredovali. K  zmene došlo 

až po zriadení Verejnoprospešného 

kombinátu mesta Banská Štiavnica. 

Sídlo kombinátu bolo v  Linpache-

rovskom dome, neskôr Malá samo-

obsluha a  vedúca bola pani Irenka 

Báliková.

Prvým riaditeľom tohto podniku 

bol p. Ján Poprac, (*1.5.1915 – + 

22.12.1967), ktorému bola obno-

va Klingera blízka už aj preto, že 

vo funkcii plavčíka, prvou ženou 

v histórii Klingera sa mala stať jeho 

manželka Emília Popracová, rod. 

Gajdošová. (Dcéra Jozefa Gajdoša, 

(*10.5.1887 – +3.1.1967) hostin-

ského a murárskeho majstra, ktorý 

bol staviteľom Katolíckeho spolku, 

Hotela Grand a  kostolíka na Jer-

gištôlni, ktorý sa začal stavať v roku 

1947 a  takisto bol mecenášom pri 

opravách na kalvárii). Preto na 

Klinger prednostne prideľoval sto-

lárov i tesárov a už r. 1949 bol tajch 

v  prevádzke. Ako spomína ich syn 

Vladimír Poprac, jeho mama túto 

svoju funkciu brala vážne a  veľmi 

svedomite. S mamou i sestrou Joj-

kou sme na Klingeri aj spávali u rod. 

Vilmonovcov v domčeku nad Klin-

gerom a mamka Milka v miestnos-

ti plavčíka. Každodennou povin-

nosťou Vlada a Jojky bolo, že večer 

obišli okolo tajchu a vyzbierali všet-

ky papieriky a iné odpadky, ktoré tu 

po sebe nechali návštevníci. „Tajch 

musí byť čistý ako Kristovo ľavé oko“, 

tak vravel môj otec a čo povedal on 

to bol u nás zákon, spomína Vlado 

Poprac.

Plavčíčka Emília Popracová sa stara-

la nielen o poriadok a čistotu na taj-

chu, ale požičiavala aj člnky a mala 

na starosti aj občerstvenie pre náv-

števníkov. Ponuka bufetu, ak sa to 

dá bufetom nazvať, bola na tie časy 

síce skromná, ale vždy tam bolo čosi 

na zahryznutie a zapitie. Najviac sa 

míňali párky s rožkami a horčicou. 

Keď pochybeli rožky alebo chlieb, 

tak ma rodičia poslali s hartižákom 

na chrbte po ne do mesta k Fedor-

čukovi či Dajčovi. Dodnes si pamä-

tám na otcov rozkaz: „Utekaj a hneď 

sa vráť, jedna noha tam a  druhá tu.“ 

Pivo z  vyhnianskeho pivovaru vo-

zili v  drevených sudoch a  skladali 

ich na ceste neďaleko prustu. Aby 

sme na karičke ich nemuseli vo-

ziť okolo celého tajchu otec rozho-

dol, že to budú prevážať plavci na 

pramici rovno cez tajch. Jeden 50 l 

sud sa im zgúľal do tajchu. Po roku 

prišli na tréning potápači zo Zvole-

na a apa im bou poveadau: „Ak si sud 

vytiahnete, tak si ho aj vypijete“. Sta-

lo sa a pili všetci čo boli na Klingeri.

Otec Janko vycestoval do Prahy, 

tam nakúpil rôzne rakétle, doma 

potom naši plavci rakétle prirobi-

li na člnky, večer sa poobliekali za 

vodníkov a skoro do rána prebieha-

la na tajchu Benátska noc. Pre nás, 

deti, priniesli tie roky, keď mama 

Milka bola plavčíčkou na Klingeri 

veľa pekných zážitkov. Mňa osob-

ne naučila plávať tak, že mala kože-

ný opasok s otvorom pre 2 metrový 

drúčik a na konci lana bol pripev-

nený opasok s „hozuntróglami“. Keď 

mamka trochu povolila, aj som si 

chlipol vodičky. Takto so si dovolil 

pospomínať na mamku Emíliu Po-

pracovú, ktorá v utorok 17.9. pred 

25 rokmi nás navždy opustila.

Syn Vlado Poprac

Žila medzi nami...

Emília, Jojka, Vlado a Ján Popracovci (r.1947) foto Archív Autora

Pozvánka 
na akciu Základnej organizácie SZZ 

– pobočka Banská Štiavnica – Šteful-

tov . Prednáška o reze, štepení a oč-

kovaní ovocných stromov Zúčast-

není prednášatelia: p. Mojžiš Bohuš 

a  iní Miesto stretnutia: Štefultov, 

dom Zahradkárov Termín stretnu-

tia: Nedeľa 23.10.2019 16,00 hod. 

Kontakt: 0903 705 598

Výbor ZO SZZ – pobočka Ban-

ská Štiavnica – Štefultov

Oznam
Oznamujeme obyvateľom a  náv-

števníkom mesta, že z dôvodu ko-

nania športového podujatia, bude 

na Nám. sv. Trojice obmedzená do-

prava v dňoch 20.9.2019 od 19:00 

hod. do 21.9.2019 do 18:00 hod. 

Ďakujeme za pochopenie.

MsÚ

„Od fašistickej totality cez ľudovú de-

mokraciu a socialistickú totalitu do-

stali sme sa k demokracii. Škoda, že 

nie aj k ľudovej.“

Ján Petrík

čriepok
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Tradične, a predsa trochu 

netradične, sme 29. ročník 

Celoslovenských poľovníckych 

slávnosti Dní svätého Huberta 

slávili 7. septembra v areáli 

Slovenského národného 

múzea – Múzeum Betliar. 

Múzeum vo Svätom Antone patri-

lo medzi hlavných organizátorov. 

Spoločne so Slovenskou poľovníc-

kou komorou a Slovenským poľov-

níckym zväzom, SNM – Múzeum 

Betliar, Obvodnou poľovníckou ko-

morou Rožňava a SPZ RgO Gemer 

Rožňava – Revúca sme oslávili pat-

róna poľovníctva Sv. Huberta. Sláv-

nosti boli usporiadané pod záštitou 

Ministerstva pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR a Ministerstva 

kultúry SR.

Poľovnícke slávnosti boli 

zahájené mnohopočetným 

slávnostným sprievodom 

s uloveným jeleňom a obet-

nými darmi lesa, vôd a poľa, 

ktorý tak symbolizoval jed-

notu poľovníkov a  týmto 

pozval účastníkov k  Sväto-

hubertovskej omši. Omšu 

celebroval biskupský vikár 

Gabriel Rákai a  spolu – ce-

lebroval dôstojný pán Pe-

ter Krajč. Omša bola sprevá-

dzaná Chrámovým zborom 

Barbory Šaling Legényová 

z obce Svätý Anton, na klaví-

ri doprevádzal Štefan Legé-

ny a spievala Barbora Šaling 

Legényová, ktorá ako tradič-

ne začala svätú omšu nád-

hernou skladbou „Pieseň sv. 

Huberta“, ktorej autorom je 

Ing. Marián Číž. Nádhernú 

atmosféru omše, ktorej sa zúčastni-

lo niekoľko stoviek poľovníkov a ve-

riacich, dokresľovala prírodná sce-

néria parku v okolí kaštieľa.

29. ročník Dní sv. Huberta ofi ci-

álne otvorili ministerka pôdohos-

podárstva a  rozvoja vidieka SR 

Ing. Gabriela Matečná, prezident 

Slovenskej poľovníckej komory 

Ing. Tiborom Lebocký, PhD. a riadi-

teľka Slovenského národného mú-

zea – Múzeum Betliar Mgr. Timea 

Máteová.

Príhovory sa niesli v duchu zacho-

vania kultúry, tradícií či historic-

kých hodnôt. S  dôrazom na tieto 

myšlienky nasledovali ocenenia za-

slúžilých pracovníkov MPRV SR, 

ktorým boli odovzdané rezortné 

vyznamenania. Následne si prevza-

lo na základe rozhodnutia rady SPZ 

Medaile sv. Huberta 43 osobnos-

tí slovenského poľovníctva a  jed-

no poľovnícke združenie. Bolo pre 

nás príjemným potešením, že me-

dzi ocenenými sme mali veľa pria-

teľov a  podporovateľov aj nášho 

Múzea vo Svätom Antone ako napr. 

dobrí ľudia Palko Šuty, Marian On-

drejčák a Vladimír Stračina. Z rúk 

pani ministerky G. Matečnej a pre-

zidenta SPK T. Lebockého prevza-

li pri príležitosti 50. výročia zalo-

ženia Slovenského poľovníckeho 

zväzu Pamätnú medailu za Mú-

zeum vo Svätom Antone Ing. Šte-

fan Engel, PhD. a Mgr. art. Otokar 

Klein, primátor mesta Nové Zámky 

a  operný spevák, ktorý naspieval 

hymnu slovenskej poľovníckej ko-

mory, ktorú skomponovali V. Ku-

bička a F. Jäger.

Múzeum vo Svätom Antone aj na-

ďalej organizovalo tradičné súťaže 

ako Hod fl inty do žita, súťaž o naj-

krajší šperk, súťaž o najkrajší klo-

búk, najkrajší nôž, Naj brada či Po-

ľovníctvo vo fotografi i. Nechýbala 

ani Majstrovstvá Slovenska vo vá-

bení jeleňov, kde Majstrom Sloven-

ska sa stal Jaroslav Mlynárik.

Novinkou podujatia bolo vyhodno-

tenie ankety Poľovník roka, ďalej 

Majstrovstvá Slovenska vo varení 

gulášu. Prvým Majstrom Sloven-

ska vo varení gulášu sa stalo PZ Bu-

kovec Lipovník a vyhralo tak aj nad 

družstvom PZ Líška zo Senohradu. 

Práve tomuto PZ Líška zo Seno-

hradu a Jankovi Slukovi patrí naše 

poďakovanie, že do Betliara pri-

niesli duchovné posolstvo v podo-

be obetného daru uloveného jeleňa 

lesného, nádherného desatoráka.

Medzi zaujímavé atrakcie v  parku 

patrili ukážky slovenských národ-

ných plemien, o  ktoré bol mimo-

riadny záujem, a taktiež špeciálna 

výstava Klubu alpských jazvečíko-

vitých duričov, špeciálna výstava 

slovenských hrubosrstých stava-

čov, špeciálna výstava slovenských 

kopovov, špeciálna výstava slo-

venských čuvačov, klubová výsta-

va tatranských duričov alebo pro-

pagačný stánok nášho národného 

plemena, ktorý reprezentoval Klub 

československých vlčiakov. Nechý-

bali atrakcie pre deti, ale aj 

dospelých, ako napr. lesná 

pedagogika.

Najlepšie výsledky posled-

nej poľovníckej sezóny boli 

prezentované v  rotunde, 

kde si návštevníci mohli po-

zrieť jedného z  najväčších 

srncov uloveného v  roku 

2019 v  okrese Šaľa z  PZ 

Drop Neded s bodovou hod-

notou 177,33 - uloveným 

Júliusom Kováčom. Poľanu 

reprezentoval najsilnejší je-

leň z  roku 2018 s bodovou 

hodnotou 233,62 bodov, 

VLM prezentovali unikát-

nu trofej jeleňa z  PR Javo-

rie, ktorej bodová hodno-

ta dosiahla 234,24 bodov 

CIC. Návštevníci okrem naj-

silnejšieho mufl óna sezó-

ny 2018 pochádzajúceho 

z  Petrovca s  bodovou hod-

notou 235,20 CIC, ktorého lovcom 

bol Tibor Soós ml., si mohli pozrieť 

aj špeciálnu výstavu historických 

trofejí kamzíka z  archívu kaštieľa 

v Betliari.

Záverom si Múzeum vo Svätom An-

tone dovoľuje vysloviť poďakova-

nie všetkým hlavným organizáto-

rom ako aj spoluorganizátorom, že 

29. ročník v Betliari bol pokračova-

ním úspešných ročníkov organizo-

vaných práve vo Svätom Antone, 

a  tak prispel k  udržaniu poľovníc-

kych tradícii osláv patróna poľov-

níkov sv. Huberta s odkazom: „Zver 

nielen loviť, ale v  prvom rade chrániť 

a pochopiť jej význam v prírode!“

Štefan Engel, 

Múzeum vo Svätom Antone

Celoslovenské poľovnícke slávnosti
Dní Svätého Huberta

Literárne 
okienko
19.9. si pripomíname 95. nar. 

spisovateľa a kartografa Ladisla-

va Ťažkého.

Pochádzal z  Čierneho Baloga, pra-

coval ako lesný robotník. Po vojne 

začínal fejtónmi a poviedkami v ča-

sopisoch, ale najznámejšie sú jeho 

poviedky: Amenmária, Samí dob-

rí vojaci, Evanjelium čatára Matú-

ša, Kŕdeľ divých Adamov, Pocho-

val som ho nahého. Mnohé udalosti 

v týchto dielach sú autobiografi cké 

a  zachytávajú slovenských vojakov 

v  II. sv. vojne. Ide o  konfl ikt me-

dzi povinnosťou bojovať a  túžba-

mi mladých ľudí. Rýchlo dospieva-

jú a ocitnú sa v mašinérii príkazov, 

zákazov a  rozhodnutí na vojne. L. 

Ťažký vo svojich dielach často pou-

žíva nepravidelné zápisky z denní-

ka. Rovnako zaujímavé sú osudy po-

stáv v SNP a v zajateckých táboroch. 

Taktiež poukázal na osudy rodín 

v čase vojny, na Č. Balogu a  iných 

častiach Slovenska.

Významné dielo, v  ktorom opisuje 

združstevňovanie slovenskej dediny 

autor opísal v románe: „Pivnica plná 

vlkov“. Iné diela L. Ťažkého vznikli 

po r. 1989, a z nich je najvýznamnej-

ší poviedkový súbor – „Smrť obchá-

dza štadióny“.

Aj keď je už školský rok v plnom prú-

de, od mojej maturity v máji ubeh-

ne 5 rokov, chcel by som sa touto 

cestou poďakovať mojej triednej p. 

prof. Mgr. T. Nyékiovej a  všetkým 

vyučujúcim, ktorí ma počas štúdia 

na SPŠ S. Mikovíniho učili, pomáha-

li mi, boli a sú oporou aj dnes. Nikdy 

na Vás nezabudnem. Veľké poďako-

vanie patrí mojej p. prof., vyučujú-

cej Slovenského jazyka a  literatúry 

– PhDr. D. Bartošovej, za trpezlivosť 

a veľkú snahu naučiť ma na hod. SJL 

toľko, že dodnes je slovenčina mo-

jím obľúbeným predmetom. Verím, 

že raz budem aj ja učiteľom tohto 

predmetu. Patrí Vám veľké a úprim-

né ďakujem! Všetkým prajem pevné 

zdravie, silné nervy, mnoho úspe-

chov a veľa šikovných a vzdelaných 

študentov našej „Alma Mater“. Krás-

ny a úspešný škol. r. 2019/20.

Vážení učitelia, milí študenti a Štiav-

ničania! Dovoľte mi pripomenúť 

vám tento významný deň, z oblasti 

lit. Prajem Vám krásny september, 

učiteľom veľa šikovných študentov 

a študentom mnoho šťastia a úspe-

chov v škol. r. 2019/20. Zdroj: F. Go-

lian (pozn.)

Filip Golian
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Aktuálne fi lmy v kine Akademik

Piatok 20.9. o 20:00 hod.Piatok 20.9. o 20:00 hod.
Nech je sveTloNech je sveTlo

/za účasti tvorcov//za účasti tvorcov/
Dráma, 93 min., MP:15, vstupné: 5€Dráma, 93 min., MP:15, vstupné: 5€
Milan (40) má tri deti a aby zabezpe-Milan (40) má tri deti a aby zabezpe-
čil svoju rodinu, chodí pracovať do Ne-čil svoju rodinu, chodí pracovať do Ne-
mecka. Počas návštevy doma cez Via-mecka. Počas návštevy doma cez Via-
noce zistí, že jeho najstarší syn Adam noce zistí, že jeho najstarší syn Adam 
je členom polovojenskej mládežníckej je členom polovojenskej mládežníckej 
skupiny. Spolu s manželkou Zuzkou skupiny. Spolu s manželkou Zuzkou 
pri tom začnú zisťovať skutočnú prav-pri tom začnú zisťovať skutočnú prav-
du o  svojom synovi, o  svojej rodine, du o  svojom synovi, o  svojej rodine, 
o sebe samých a aj o spoločenstve oko-o sebe samých a aj o spoločenstve oko-
lo seba.lo seba.

Sobota 21.9. o 18:30 hod.
Štvrtok 26.9. o 18:30 hod.
Ad AsTrA

Triler, sci – fi , 124 min., MP:12, 
vstupné: 5€. Brad Pitt putuje na von-
kajší okraj slnečnej sústavy, aby zasta-
vil hrozbu pre život na Zemi. Objavuje 
tam tajomstvá, ktoré spochybňujú po-
vahu ľudskej existencie a naše miesto 
vo vesmíre. 22.storočie. Umelá inte-
ligencia je integrovaná do všetkých 

priemyselných odvetví, Mesiac a Mars priemyselných odvetví, Mesiac a Mars 
sú kolonizované, ľuďmi osídlené sateli-sú kolonizované, ľuďmi osídlené sateli-
ty obiehajú okolo Neptúnu, najvzdia-ty obiehajú okolo Neptúnu, najvzdia-
lenejšej planéty slnečnej sústavy. Na lenejšej planéty slnečnej sústavy. Na 
Zemi sa stavia nová babylónska veža. Zemi sa stavia nová babylónska veža. 
Je to anténa, ktorej koniec dosahuje Je to anténa, ktorej koniec dosahuje 
až do vesmírneho priestoru a ktorá má až do vesmírneho priestoru a ktorá má 
slúžiť k  vyhľadávaniu inteligentného slúžiť k  vyhľadávaniu inteligentného 
mimozemského života.mimozemského života.

Nedeľa 22.9. o 16:00 hod.Nedeľa 22.9. o 16:00 hod.
ANgrY Birds ANgrY Birds 

vo fi lMe 2vo fi lMe 2

Rodinný, animovaný, komédia, 95 Rodinný, animovaný, komédia, 95 
min., MP, vstupné: 5€. Okrem vtáčie-min., MP, vstupné: 5€. Okrem vtáčie-
ho Píplandu a sveta ich úhlavných ne-ho Píplandu a sveta ich úhlavných ne-
priateľov Krochkáčov existuje aj zá-priateľov Krochkáčov existuje aj zá-
hadný tretí ostrov, ktorého obyvatelia hadný tretí ostrov, ktorého obyvatelia 
predstavujú pre všetkých novú hroz-predstavujú pre všetkých novú hroz-
bu. Ak sa chcú ochrániť, musia sa od-bu. Ak sa chcú ochrániť, musia sa od-
vekí súperi spojiť a spolupracovať. vekí súperi spojiť a spolupracovať. 

Nedeľa 22.9. o 18:30 hod.Nedeľa 22.9. o 18:30 hod.
RAMbo: PosledNÁ krvRAMbo: PosledNÁ krv

Triler, akcia, 100 min., MP:15, vstup-Triler, akcia, 100 min., MP:15, vstup-
né: 5€. John Rambo sa konečne vrátil né: 5€. John Rambo sa konečne vrátil 

domov. Usadil sa na ranči v Arizone domov. Usadil sa na ranči v Arizone 
a démonov zo svojej zabijackej minu-a démonov zo svojej zabijackej minu-
losti sa snaží vyhnať pokojným živo-losti sa snaží vyhnať pokojným živo-
tom kovboja v americkom zapadákove. tom kovboja v americkom zapadákove. 
Nájde si aj niekoľko ľudí, ktorých má Nájde si aj niekoľko ľudí, ktorých má 
rád a na ktorých mu záleží. Má šan-rád a na ktorých mu záleží. Má šan-
cu dosiahnuť vnútorný pokoj. A práve cu dosiahnuť vnútorný pokoj. A práve 
obyčajný pocit, že má konečne pre čo obyčajný pocit, že má konečne pre čo 
žiť, ho neľútostne vráti tam, odkiaľ sa žiť, ho neľútostne vráti tam, odkiaľ sa 
snaží utiecť. Do sveta zabíjania. Dcéra snaží utiecť. Do sveta zabíjania. Dcéra 
jeho dávneho priateľa totiž nedbá na jeho dávneho priateľa totiž nedbá na 
výstrahy a vydá sa za hranice do Me-výstrahy a vydá sa za hranice do Me-
xika, kde ju unesie miestna mafi a. xika, kde ju unesie miestna mafi a. 

Utorok 24.9. o 18:30 hod.Utorok 24.9. o 18:30 hod.
Búrlivé výšiNYBúrlivé výšiNY

Dráma, 125 min., MP:12, vstupné: Dráma, 125 min., MP:12, vstupné: 
5€. Ďalšia adaptácia slávneho rovno-5€. Ďalšia adaptácia slávneho rovno-
menného románu Emily Brontëovej, menného románu Emily Brontëovej, 
ktorú tentokrát nakrútila progresív-ktorú tentokrát nakrútila progresív-
na fi lmárka – jedna z najvýraznejších na fi lmárka – jedna z najvýraznejších 
britských režisérok súčasnosti – An-britských režisérok súčasnosti – An-
drea Arnold  (Fish Tank, Red Woad, drea Arnold  (Fish Tank, Red Woad, 
Wasp, American Honey). Búrlivé vý-Wasp, American Honey). Búrlivé vý-
šiny mali premiéru v súťaži na festiva-šiny mali premiéru v súťaži na festiva-
le v Benátkach 2011.. le v Benátkach 2011.. 
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Bližšie info: odd. kultúry, športu Bližšie info: odd. kultúry, športu a MK, tel.č.: 045/ 694 9651, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk a MK, tel.č.: 045/ 694 9651, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk 
www.kino.banskastiavnica.sk, FB: Banská Štiavnica-kino Akademikwww.kino.banskastiavnica.sk, FB: Banská Štiavnica-kino Akademik

K R Í Ž O V K A

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzumáciu 

v  hodnote 10eur v  pizzerii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica si výherca môže 

vyzdvihnúť v  redakcii ŠN. Správne 

znenie krížovky z  č.31/2019: „Kaž-

dý človek, s ktorým sa v živote stretnem 

ma v niečom predstihuje, tak sa od neho 

učím.“ Výhercom sa stáva Eva Sá-

melová, Banská Štiavnica. Srdeč-

ne blahoželáme! Tento týždeň hráte 

o  poukážku na konzumáciu v  hod-

note 10eur v  pizzerii, reštaurácii 

Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, Ban-

ská Štiavnica. Vašou úlohou je správ-

ne vylúštiť krížovku a zaslať ju spolu 

s kupónom do redakcie ŠN v termíne 

do 30.09.2019.

V tajničke sa ukrýva výrok Jana We-

richa:

A., Strážne zviera, časť lode, dobrý 

názor na módu, Priemyselný podnik 

Ostrava,

B., 3. časť tajničky, Ovocie-zelenina,

C., Pokrývka hlavy, dal na nohy, býva-

lá Materská škola,

D., Čínske meno, kryhy, slov. folklór-

ny súbor, daj za peniaze,

E., Ludo naopak, 2999 v Ríme, pra-

coval pluhom, cudzie žen. meno, 

síra,

F., Vojenský útvar, výtvor klonova-

nia, časť svalstva, svatko,

G., Ozn. áut Španielska a  Luxem-

burska, dravý vták, dopravný pro-

striedok, český spevák so skr. mena 

na začiatku,

H., Kopal odzadu, nedostatok jedla, 

zakalený,

I., Dvojka, jód, Dara naopak, potre-

ba na písanie, rival,

J., Vajíčko lek., smrť, druh nealko 

nápoja, dezinfekčný prostriedok,

K., 2. časť tajničky, Koniec tajnič-

ky.

1., Práceneschopnosť, 1. časť taj-

ničky, prístav,

2., Samohlásky v slove vedeli, zn. zub-

nej pasty, druh žiletiek,

3., Pobal exp., otvorené angl., kyslík,

4., Plurál, spoluhlásky v slove prel, ľu-

dové oblečenie, Slov. republika,

5., Obojživelníky, obojživelník, otáz-

ka na spôsob,

6., Ruská republika, natieraj smolou, 

slov. rieka,

7., Výchovná akcia, patriaci Ole, mi-

nulý rok,

8., Kniha na fotografi e, potreba na 

výr. piva, sociálna komisia,

9., Vnúčik, dotieravý hmyz, popod,

10., Hlávková zelenina, primitívna 

zbraň, otázka na čas,

11., Teraz, pracoval pluhom, ročné 

obdobie, častica,

12., Šedivel, výplň okien, existuješ,

13., Zárodok života, oslovenie Evy 

v ČR, eman, Slov. akadémia vied,

14., Dal do ruky, patriace Arnovi,

15., 4. časť tajničky, kocúr po rusky.

Pomôcky: Kot, Open, až, slad, 

Hron, El

Pozn. aut.: Interpunkčné znamien-

ka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová
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Kupón č. 33
Krížovka
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Mestská 
knižnica
v priestoroch Rubigallu

Otváracie hodiny:

Po, Ut, St, Pi: 8:00 – 17:00

Štvrtok: 13:00 – 17:00

Kontakt: 045/694 96 58

Obedňajšia prestávka: 

11:30 – 12:00

email: kniznica@banskastiavnica.sk

MsK

Úspešný 1.ročník Štefultov-

ských fajermanských halušiek

Dobrovoľný hasičský zbor Štefultov 

v spolupráci s Mestom Banská Štiav-

nica zorganizovali pre širokú verej-

nosť už 2. ročník súťaže vo varení ha-

lušiek – Štefultovskye fajermanskye 

haluške 2019. Vydarená akcia sa ko-

nala v  sobotu 14.9.2019 v  priesto-

roch novo zrekonštruovanej hasič-

skej zbrojnice na Štefultove. Sedem 

3-členných družstiev pripravilo pre 

viac ako 400 návštevníkov rôzno-

rodé haluškové kulinárske zážitky. 

Okrem tradičných bryndzových, ka-

pustových a  tvarohových halušiek 

mohli ľudia vyskúšať aj veľmi netra-

dičné tekvicové halušky s opečenými 

tekvicovými hoblinkami, plesnivým 

syrom, smotanou a kôprom z dielne 

troch mladých mužov v podaní Ada-

ma Balážfyho, Samuela a  Dominika 

Mihalčíkovcov. Zvolili si nielen zaují-

mavé ingrediencie, ale si zvolili aj kre-

atívny názov svojho súťažného tímu 

– Štefultovskje slanje ku pivu. Tvori-

vosti v názvoch tímov sa pridŕžali aj 

ostatné družstvá. Prišiel medzi nás 

Horn-team, Zelené varešky, Tatran-

skye ovce, Štefultovská trojka, Sliacky 

s.r.o. Firmu Rotobalance zastupova-

lo družstvo s rovnomenným názvom. 

Uvedený súťažný tím získal aj Cenu za 

originalitu, za sladké halušky s orech-

mi a čerešňami. Cenu Štefultova ude-

ľovali všetci návštevníci podujatia 

a  tí rozhodli, že halušky s  kapustou 

a  jahňacím mäskom v  podaní druž-

stva Štefultovská trojka chutili naj-

viac. Odborná päťčlenná nezávislá po-

rota udelila najviac bodov družstvu 

Horn-team v zložení kuchárov Daniel 

Kindernay, Matúš Malatinec a  Ma-

túš Chovanec, ktorí sa umiestnili na 

1. mieste. Druhým najlepším tímom, 

s rozdielom len jedného bodu, sa stala 

Štefultovská trojka v zložení Jarmila 

Potančoková, Maroš Potančok a Peter 

Sásik. Tatranskye ovce tvorené Silviou 

Bačíkovou, Richardom Hrušovským 

a  Tomášom Šímom  za výborné ha-

lušky získali 3. miesto. Prvé tri miesta 

boli ocenené okrem iného aj krásny-

mi drevenými vyrezávanými črpákmi. 

Všetci účastníci získali za svoju snahu, 

odhodlanie a  radosť z  varenia rôzne 

vecné ceny.

Keďže minulý rok mala ochutnáv-

ka halušiek veľký úspech, ale bolo 

ich žalostne málo, tak v tomto roku 

sa organizátori rozhodli, že súťažné 

tímy budú variť halušky z minimálne 

4 kg zemiakov. A tak tímy pripravili 

dostatok halušiek, aby ľudia na  ak-

cii mohli vychutnávať, porovnávať, 

hodnotiť a neodchádzali z podujatia 

s  prázdnym žalúdkom. Naše DHZ 

podporilo rôznorodosť chutí aj ponu-

kou chutných langošov v podaní Jan-

ky Tokárovej a Helenky Jarábekovej. 

Janko Turcer pripravil výborné gri-

lované klobásky a  jaterničky, mladé 

členky DHZ s nadšením varili nesú-

ťažne halušky s  bryndzou a  slanin-

kou.

V  rámci podujatia sme nasýtili nie-

len telo, ale aj dušu. Pri slávnost-

nom otvorení sme si vypočuli pies-

ne v  podaní baníckeho spevokolu 

Štiavničan. Nezabudnuteľné zážitky 

sprostredkovali sokoliari sv. Bavona 

pri ZŠ Maximiliána Hella v Štiavnic-

kých Baniach, ktoré predviedli svoje 

sokoliarske umenie s viacerými vták-

mi. Nezabudli sme aj na deti, pre kto-

ré boli pripravené skákacie hrady, 

ktoré nám zapožičala Janka a  Mi-

khail Tynkovanovci. Súťaže v jedení 

metrovej a polmetrovej syrovej nite 

sa zúčastnili nielen deti, ale aj dospe-

lí. Ukážky v plieskaní bičom boli za-

ujímavým okorenením celého podu-

jatia. Hudobnú folklórnu produkciu 

na heligónkach nám zabezpečil Pe-

ter Sliacky z Vyhní a domáci umelci 

Andrej Hudec so  Slavomírom Palo-

vičom. Akciu sme ukončili tanečnou 

zábavou pri hudbe, ktorá trvala až do 

polnoci a o dobrú náladu sa postaral 

DJ Jozef Švelan.

Štefultovskye fajermanskye haluške 

fi nančne podporili Banskobystric-

ký samosprávny kraj, Woodhouse, 

s.r.o., Banská Belá, Stanislav Buzal-

ka, COOP Jednota Žarnovica. Vec-

né ceny a materiálnu pomoc nám po-

skytli Mesto Banská Štiavnica, Hotel 

Termál Vyhne, Tesco Banská Štiav-

nica, Combin, s.r.o., Banská Štiavni-

ca, Pivovar Steiger Vyhne, Dušan Be-

ránek, Juraj Bačík, Vladimír Jarábek 

st., Helena Horváthová, Radoslav 

Debnár, Jozef Švelan. Zároveň by 

som sa chcela veľmi poďakovať všet-

kým členom združenia DHZ, ktorí 

mali chuť a ochotu venovať svoj čas, 

energiu potrebnú pri organizovaní 

tohto podujatia.

Janetta Hudecová, za organizač-

ný tím DHZ Štefultov

Štefultov ožil haluškami

Súťažiaci vo varení halušiek  foto Archív DHZ Štefultov

Posledný pretek sezóny 

v triatlone sa uskutočnil 14.9. 

na Starej Myjave. 

Pretek ozdobil olympionik R. 

Varga, ktorý bojuje o účasť na OH 

v Tokiu 2020. Na štart sa šprint 

triatlonu sa postavilo 160 prete-

károv a pretekárok. Plávanie v 18 

st. vode, kopcovitú cyklistiku aj 

beh najlepšie zvládol podľa oča-

kávania R. Varga, pred M. Ver-

bovským a  O. Kubom v  hlavnej 

kategórii. V kategórii 35 – 39 r. sa 

po vyrovnanom výkone umiest-

nil na 2. mieste T. Nemčok z  BŠ 

a Rado Nemčok v kat. 40 – 44 r. 

obsadil 4. miesto. Medzi žena-

mi zvíťazila Z. Michaličková. Je 

to ďalšie medailové umiestnenie 

z MSR pre náš klub. Triatlonovú 

sezónu pre rok 2019 tak máme 

úspešne za sebou. 

KMT BŠ

2. a 4. miesto z MSR v triatlone

Pozvánka
Obec Svätý Anton a  Občianske 

združenie „Odkaz Coburgovcov His-

tória v  službách budúcnosti“ srdeč-

ne pozývajú všetkých dobrých ľudí 

– čitateľov Štiavnických novín na 

kultúrno-spoločenské podujatie 

„Čo dokážu naši pod Sitnom“, ktoré 

sa uskutoční 21. septembra 2019 

/v  sobotu/ o  16.00 hod. v  kultúr-

nom dome vo Svätom Antone.

Predstavená bude história, súčas-

nosť, významné osobnosti a šikov-

nosť obyvateľov Svätého Antona, 

účinkovať budú dobrí ľudia zo Svä-

tého Antona a hostia: folklórne sú-

bory Badančanka, Prenčovan, Sit-

ňan a Milan Skokan zo Sebechlieb. 

Podujatie sa usktooční vďaka fi -

nančnej podpore Nadácie SPP a Eu-

stream. Ďalej podujatie podpori-

li Combin Banská Štiavnica, s.r.o., 

Hotel Topky, Ranč Nádej a Ivan Pod-

manický zo Svätého Antona. Za or-

ganizátorov sa na Vás všetkých teší

Marian Číž

Biela pastelka
v roku 2019 v našom meste

Vážení a milí spoluobčania,

dňa 20.9.2019 bude v  našom 

meste prebiehať celoslovenská 

zbierka Biela pastelka na pomoc 

nevidiacich a  slabozrakých obča-

nov. Chcem Vás touto cestou po-

prosiť o  zakúpenie bielej pastel-

ky, čím prispejete pre nevidiacich 

a  slabozrakých občanov na ich 

liečbu a  zakúpenie kompenzač-

ných prostriedkov.

Po meste budú chodiť študenti 

našich škôl a budú ponúkať bielu 

pastelku. Každým príspevkom po-

môžete zrakovo postihnutým ob-

čanom.

Už teraz Vám ďakujem za každý 

Vás príspevok.

Helena Šušková

predsedníčka ZO č.61 v BŠ
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U 11 FK Sitno Banská Štiavnica

Hneď v prvom zápase novej sezó-

ny sme cestovali k  nováčikovi sú-

ťaže do Kremnice, ktorý sa do sú-

ťaže prihlásil len tento rok. Skoro 

polovica mužstva nových hráčov 

vo vlastných radoch a zápas u no-

váčika.

Začiatok zápasu sme začali s  na-

šimi staršími a  skúsenejšími hráč-

mi a  tomu zodpovedal aj priebeh. 

Hneď od úvodu sme sa začali presa-

dzovať herne, ale aj strelecky. Hrá-

me zatiaľ bez originál brankára, čo 

sa neukázala ako nevýhoda, skôr 

si chalani mohli vyskúšať brankár-

sku zodpovednosť ale aj rozohráv-

ku odzadu. V druhom polčase nás 

potrápili menšie zranenia a tak ešte 

viac priestoru dostali naši novici. 

Zápas ukázal, že ešte je pred nami 

kopec roboty, ale aj to, že v chala-

noch je potenciál a treba len pocti-

vo trénovať. V prvom súťažnom zá-

pase sa strelecky blysol Paťo Zajac. 

A to hneď hetrikom.

ŠKF Kremnica – FK Sitno Banská 

Štiavnica  5:12 (1:7)

Góly: Zorvan – 5x, Buzalka – 3x, 

Zajac – 3x, Baniar

Pavel Hanzlík

Začala sezóna 2019/20 futbalistov

31.8.2019

Náš klub PKBS sa tak ako každý 

rok, aj tento, zúčastnil pretekov 

v  Štúrove s  medzinárodnou účas-

ťou. Štartovalo 51 klubov a to nie-

len zo Slovenska, ale aj Českej re-

publiky, Maďarska a  Rumunska. 

Naši plavci si vyplávali 9 osobných 

rekordov. Najúspešnejším plavcom 

z nášho klubu je Čamaj Ján r. 2010, 

ktorý zo svojich štyroch štartov vy-

ťažil štyri prvé miesta.

Muži:

Beňo Jakub, r.2010: 50m vs – 

8. 42.22, 50m z – 7. 50.10, 50m p – 

6. 54.20, 50m m – 4. 46.02,

Borguľa Martin, r.2006: 100m vs – 

11. 1:09.24, 100m z – 13. 1:27.18, 

100m p – 4. 1:25.60, 100m m – 

12. 1:25.79,

Labuda Jerguš, r.2008: 100m vs – 

23. 1:34.74, 100m z – 17. 1:46.57, 

100m p – 16. 1:54.06, 100m m – 

19. 2:07.06,

Labuda Juraj, r.2011: 50m vs – 

11. 53.66, 50m z – 7. 59.63, 50m 

p – 7. 59.18, 50m m – 4. 1:04.45,

Maruniak Patrik, r.2006:100m – 

6. 1:07.49, 100m z  – 9. 1:21.67, 

100m p – 2. 1:2.05, 100m m – 

11. 1:23.70,

Ruckschloss Tomáš, r.2012: 50m 

vs – 12. 53.93, 50m z – 15. 1:07.84, 

50m p – 9. 1:01.70, 50m m – 

7. 1:07.34,

Sikula Tomáš, r.2011: 50m vs – 

10. 52.33, 50m z  – 16. 1:07.99, 

50m p – 8. 1:00.00, 50m m – 

5. 1:05.25,

Trenčan Sebastián, r. 2011: 50m z – 

14. 1:06.69, 50m p – 13. 1:04.94, 

50m m – 8. 1:14.04,

Čamaj Ján, r.2010: 50m vs – 

1. 35.29, 50m z – 1. 42.65, 50m p – 

1. 49.58, 50m m – 1. 43.70,

Čamaj Ján, r.1978:100m vs – 

7. 1:03.22, 100m z  – 6. 1:13.85, 

100m p – 4. 1:25.94,

Ženy:

Chladná Stacy, r.2007: 100m vs – 

25. 1:23.32, 100m z – 20. 1:30.26, 

100m p – 13. 1:37.43, 100m m – 

20. 1:38.74,

Hornická Alica, r.2004: 100m vs – 

28. 1:16.77, 100m z – 24. 1:28.26, 

100m p – 25. 1:42.05, 100m m – 

21. 1:32.51,

Kernáčová Hana, r.2010: 50m vs – 

9. 45.06, 50m z – 11. 57.95, 50m p 

– 9. 57.87, 50m m – 10. 58.00,

Machariková Žofi a, r.2009: 50m vs 

– 16. 39.66, 50m z – 11. 45.10, 50m 

p – 15. 50.61, 50m m – 16. 48.36,

Ruckschlossová Sára, r.2010: 50m 

vs – 6. 42.80, 50m z – 5. 50.64, 50m 

p – 7. 56.48, 50m m – 4. 46.61.

Legenda: vs – voľný spôsob, m – 

motýľ, z – znak, p – prsia.

PKBS

Štúrovské stovky

Klub plavcov z PK BS  foto Archív PKBS

Nástup mužstiev pred začiatkom zápasu  foto Archív autora

Futbal
Muži:

TJ ŠK Sokol Jakub – FK Sitno Ban-

ská Štiavnica 6:4 (5:1)

Zostava: Kališek, Vician, Gallo, Tur-

kota, Javorský (Šima), Ondrík, San-

toris, Hudák D., Chmelina, Kmi-

niak, Michálek (Hudák M.)

Góly: Hudák D. 35 ,́ 74 ,́ Kminiak 

50 ,́ Chmelina 59´

Po nevyužitých šanciach v  úvode 

hry sme inkasovali protiútoky a ná-

sledne 4 krátko za sebou idúce góly. 

Snaha v  druhom polčase o  zvráte-

nie výsledku bola nedostačujúca na-

priek streleným 3 gólom.

Dorast:

FK Jesenské – FK Sitno Banská 

Štiavnica 1:3

Góly: Hrabko, Totkovič, Červenák

Kvalitné stretnutie

IV. liga dorast, dohrávka 2. kola

B. Štiavnica – Žarnovica 2:0 (2:0)

Góly: 16 ,́ Javorský, 35  ́Valovič

Zostava: Kružlic, Neubauer, Gal-

lo (K), Binder, Vanko, Jurica, Valo-

vič (89  ́Totkovič), Hrabko, Javorský 

(56  ́ Vician), Lupták, (52  ́ Kališek 

R.), Červenák

Mužstvá predviedli veľmi dobrú hru 

počas celého stretnutia, čím potvrdi-

li postavenie v tabuľke. Už v 16  ́po 

peknej kombinačnej akcii sme išli do 

vedenia. V 35  ́prišla nevídaná stre-

la Valoviča z  25m, ktorá vymietla 

pavučinu z pravého vinkla bezmoc-

ného gólmana. Aj 2. polčas priniesol 

futbal, na ktorý sa dalo pozerať, no 

už bez gólového vyjadrenia. Aj pro-

ti kvalitnému súperovi potvrdili naši 

chlapci svoje herné prednosti a za-

slúžene získali 3 body.

U15 – starší žiaci:

MFK Revúca – FK Sitno Banská 

Štiavnica 4:1

U13 – mladší žiaci:

MFK Revúca – FK Sitno Banská 

Štiavnica 7:0

U11:

TJ PS Hliník nad Hronom – FK Sit-

no Banská Štiavnica 3:11

U09:

FK Pohronie – FK Sitno Banská 

Štiavnica 0:0

II. liga SŽ, dohrávka 2. kola

B. Štiavnica – Krupina 1:7 (0:3)

Gól: Vandák

II. liga M, dohrávka 2. kola

B. Štiavnica – Krupina 4:2 (1:2)

Góly: Kočtúch 3x, Hrubčo

Kam na futbal?

V. liga, 8. kolo 21.9. o 15:00 B. Štiav-

nica – Selce

Tabuľky: https://ssfz.futbalnet.

sk/#menu/open/sutaze/

Miro Hudák, Ivan Beňo
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 Kúpim 1-izbový byt, príp. garáž 

v BŠ, tel.č.: 0940 950 198

 Predám záhradku s  chatkou, zn. 

Štefultov, tel.č.: 0902 552 009

Dám do prenájmu 1-izbový zaria-

dený byt a  hľadám spolubývajúce-

ho do 2-izbového bytu blízko centra 

mesta, kontakt: 0948 197 050

 Prenajmem manzardku s  ÚK 

a WC, tel.č.: 0915 169 422

Tesárske, stolárske práce, krovy, al-

tánky, podbitie striech, vikierov, dre-

vené obklady, tel.č.: 0902 147 715

 Staviam kamenné múry, podesty, 

klenby, piliere a  iné…, múry z  DT 

tvárnic, www.kamennemury.sk, 

tel.č.: 0902 147 715

Kosenie záhrad a pozemkov, opiľo-

vanie a  spilovanie stromov, výmena 

a oprava žľabov, tel.č.: 0940 870 762

Výkup parožia, tel.č. 0904 834 937

Kameňolom Šobov, Banská Štiavni-

ca ponúka na predaj triedenú zeminu, 

stavebný, dekoratívny kameň a dunaj-

ský štrk. Kontakt: 0910 410 410

 Predám nový elektrický skúter 

– trojkolku pre seniorov, pôvod-

ná cena 1830eur, teraz za 1500eur, 

tel.č.: 0907 418 800

Hľadám ženu na pravidelné upra-

tovanie rodinného domu (2x5 hod. 

týždenne). Tel. č.: 0905 334 231

reality

inzercia

služby

práca

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

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

0948 460 7000948 460 700
Pracovná doba:Pracovná doba:

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

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BS

Raňajky Raňajky 
Obedy Obedy 
VečereVečere

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

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

"Pre pocit pohody""Pre pocit pohody"

Ponuka služieb (záhrada)Ponuka služieb (záhrada)

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

vyžínanie pozemkov vyžínanie pozemkov 
odvoz záhradného odpadu odvoz záhradného odpadu 

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

Kontakt: 0903 746 356Kontakt: 0903 746 356

Reštaurácia AmálkaReštaurácia Amálka
Akademická 9, B. ŠtiavnicaAkademická 9, B. Štiavnica
Vám ponúka Vám ponúka od 13.9. - 30.9.od 13.9. - 30.9.

akciu na rozvoz pizze:akciu na rozvoz pizze:
jedna za 4,-EUR,jedna za 4,-EUR,

druhá len za 1,-EURO!druhá len za 1,-EURO!
Kontakt: 045/5324788Kontakt: 045/5324788


