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INZERCIA

Salamandrové dni 2020 

(9 . – 12. 9.) sa niesli v duchu 

pretrvávajúcej pandémie 

koronavírusu a prísnych 

protiepidemiologických 

opatrení. Vzhľadom k týmto 

udalostiam bol aj program 

mestských slávností iný, na 

aký sme boli zvyknutí.

Hosťami Salamandrových dní 

2020 boli: poslanec NR SR Vladi-

mír Zajačik, štátny tajomník Mi-

nisterstva hospodárstva SR Ka-

rol Galek, dekan Fakulty BERG 

Michal Cehlár a  dekanka Fakulty 

materiálov, metalurgie a  recyklá-

cie TU Košice Iveta Vasková, prof. 

Vlastimil Vicen, 

Mestské oslavy Salamandrové 

dni 2020 boli iné, iné ako 

v predchádzajúcich rokoch. 

Celosvetová pandémia COVID 19 

a jej vývoj neumožnil ich konať v tra-

dičnom veľkolepom duchu, a  tak 

v záujme ochrany zdravia sa v rámci 

tohoročných Salamandrových dní ne-

uskutočnili Celoslovenské oslavy Dňa 

baníkov, hutníkov, geológov a naftá-

rov, neuskutočnilo sa slávnostné za-

sadnutie mestského zastupiteľstva 

v  Kostole sv. Kataríny, ani tradičný 

Salamandrový sprievod, jediný a jedi-

nečný na svete, a tak sme boli posta-

vení pred úlohu pripomenúť si iným 

spôsobom naše každoročné poduja-

tia. V piatok 11. 9. 2020 v popolud-

ňajších hodinách sa uskutočnilo sláv-

nostné podujatie vztýčenia vlajky 

OMSD /Organizácie miest svetové-

ho dedičstva/, ktorej členom je mesto 

Banská Štiavnica od 30. 6. 1995, na 

počesť solidarity miest na celom sve-

te, v ktorých sa svetové kultúrne a prí-

rodné dedičstvo nachádza a zároveň 

aj takto deklarovať spolupatričnosť 

a povinnosť starať sa o toto dedičstvo 

a zachovať ho pre budúce generácie.

Náhradným podujatím za tradičný 

Salamandrový sprievod bolo poduja-

tie pod názvom Od pastiera po Anču, 

ktoré sa konalo na Amfi teátri pod No-

vým zámkom. Tematický banícky 

program. 

Netradičné Salamandrové dni 2020

Poďakovanie primátorky mesta 
za Salamandrové dni 2020

Obraz Salamandrového sprievodu  foto Marian Garai �3.str.

�3.str.

Oznam
Upozorňujeme našich prispieva-

teľov, že príjem príspevkov a  in-

zercie do najbližšieho čísla ŠN je 

v pondelok do 14:00 hod. Ďaku-

jeme za porozumenie!  red.

Štvrtok 24.9.o 18:30 hod.

Bábovky
Romantická komédia, 97 min., MP:12, 

vstupné: 5€

Výmenník
do 15. septembra 2020

ZATVORENÝ

Požehnanie
baníkom a  hutníkom, ako aj 

účastníkom šachtágu 2020.

Dobrotivý Bože, zhromaždil si 

nás, aby sme zachovali zvyky pred-

kov a prežili tieto chvíle v slávnost-

nom spoločenstve. Ďakujeme ti za 

nespočetné dobrodenia a  nebes-

kú ochranu počas uplynulých dní, 

aj keď sme v  nich pociťovali našu 

ľudskú bezmocnosť, strach a  oba-

vy o budúcnosť. Odstráň z nášho ži-

vota každé zlo, ktoré sa k nám pla-

zivo vkráda, požehnaj svoje deti, aby 

sme v radosti mohli zveľaďovať die-

lo, na ktoré si nás povolal v baníc-

kom i hutníckom stave, vo využíva-

ní pozemského dobra, ktoré si nám 

dal spravovať na zemi, vo vzduchu 

i v podzemí. Sprevádzaj nás, aby sa 

nám, ktorí sme tu dnes prítomní 

a ktorých nosíme v našich srdciach 

a mysliach, nestratila nádej, zacho-

vala česť, spolupatričnosť, radosť zo 

života a úsmevy plné šťastia a dob-

roty. Zachovaj ľudskú rodinu vo 

svornosti, pokoji, harmónii, mieri 

a blahobyte. Daruj našim dňom svoj 

pokoj a požehnanie. Zdar Boh!

Ľ. Frindt, farár, farnosť BŠ
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DIÁR
z programu

primátorky

14. 9.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie k prebieha-

júcim stavebným akciám.

Redakčná rada Štiavnických no-

vín.

16. 9.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné stretnutie s primátor-

mi okresných miest Žiarskeho 

regiónu.

 Pracovné stretnutie primátorov 

a starostov miest a obcí Žiarsky 

región s BBSK vo veci IÚS.

Občiansky obrad – sobáš.

17. 9.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Účasť na Valnom zhromaždení 

akcionárov spoločnosti Joerge-

sov dom, a. s.

18. 9.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Občiansky obrad – sobáš.

19. 9.

Občianske obrady – sobáše.

Viera Lauková

7. 9. v Rádiu Slovensko o 5:32 a ešte 

aj o 6:05 bola informácia o tom, že 

v  B. Štiavnici na komunikácii na 

Križovatke bola záplava. Podľa mňa 

to bolo tým, že v noci bol veľký le-

jak. 8. 9. v  Rádiu Regina o  21:05 

v pravidelnej relácii bol v tomto mé-

diu vedúci Slovenského banského 

archívu v Banskej Štiavnici Mgr. Pe-

ter Konečný, PhD. Zasvätene hovo-

ril o  archíve, archívnych fondoch, 

ale aj svetoznámom dedičstve, kto-

ré prechovávame a  v  tomto archí-

ve sa nachádza. 11. 9. po 8:00 a po 

9:00 v Rádiu Devín odznelo, že Slo-

venské banské múzeum v B. Štiav-

nici dostalo 50 000eur na renováciu 

expozície histórie baníctva na Slo-

vensku v Kammerhofe. 13. 9. v Rá-

diu Devín od 12:00 bola vynikajú-

ca relácia o Sládkovičovi a Maríne. 

Len ma zarazilo, že prví piati res-

pondenti nevedeli, kto bola Marína 

Píschlová. V  tento deň v  RTVS na 

Jednotke v relácii „O 5 minút 12“ bol 

štiavnický rodák, europoslanec Ro-

bert Hajšel. V tento deň v Rádiu De-

vín o 15:00 boli 3 poviedky Exštiav-

ničana Karola Horáka.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

Rekonštrukcia I. etapy 

cestnej komunikácie a parko-

viska na ulici Mládežnícka 

zahŕňa rekonštrukciu 180 

m existujúcej komunikácie 

od napojenia z ulice Dolná 

a preriešenie existujúcich 

parkovacích plôch v priestore 

pred obchodnými prevádz-

kami (tzv.staré ihrisko) 

s vytvorením samostatného 

parkoviska s novými plochami 

a s usmerneným vjazdom 

a výjazdom v jednom mieste. 

Na miestnej komunikácii sa zároveň 

rozšíri existujúci chodník na nor-

movanú šírku v maximálnej možnej 

miere a prepojí sa s komunikačným 

systémom na parkovisku.

Súčasťou projektu je aj vytvorenie 

nového samostatného odvodnenia 

parkoviska s  prečistením odvádza-

ných vôd v  odlučovači ropných lá-

tok. Dorieši sa takisto odvedenie 

vôd zo striech objektov pri parkovis-

ku. Zlepšením smerových paramet-

rov komunikácie sa zlepší plynulosť 

a bezpečnosť dopravy na uvedenom 

úseku. Preusporiadaním existujú-

cich parkovacích plôch sa vytvorí 

prehľadné parkovanie, oddelené od 

súbežnej komunikácie. Jasným vy-

medzením jednotlivých plôch, dopl-

nením chodníkov a bezpečnostných 

prvkov sa výrazne zvýši bezpečnosť 

pohybu osôb.

Verejné osvetlenie bude pozostávať 

z  osvetlenia cestnej komunikácie, 

osvetlenia priechodu pre chodcov 

a osvetlenia samotného parkoviska. 

Svietidlá budú umiestnené na 6 m 

vysokých priechodových stožiaroch.

Pri modernizácii a  rozšírení parko-

viska na Mládežníckej ulici bude vy-

budovaný parkovací systém, obdoba 

systému ako je na ulici Dolná.

Dôjde k  úplnej uzávierke časti uli-

ce Mládežnícka z ulice Dolná v dĺž-

ke 180 m.

Dôjde k vylúčeniu možnosti parko-

vania na „starom ihrisku“.

Pre kupujúcich budú umožnené 

krátkodobé odstavenia motoro-

vých vozidiel za účelom nákupov 

v obchodných prevádzkach. Prejazd 

z ulice Lesnícka do ulice Mládežníc-

ka popri polícii bude zachovaný až 

po začiatok obchodných prevádzok 

na starom ihrisku. Prejazd do dvo-

ra bývalého OPP bude možný len 

pre dopravnú obsluhu, a to poza ob-

chodné prevádzky. S  rekonštrukč-

nými prácami sa začne po podpise 

zmluvy v predpokladanom termíne 

september 2020. O presných dátu-

moch Vás budeme ďalej informovať.

V  prípade akýchkoľvek bližších in-

formácií je potrebné sa obrátiť: 

dusan.vahlandt@banskastiavnica.sk, 

045/6949619, 0918/688 855.

Za trpezlivosť a porozumenie Vám 

ďakujeme!

MsÚ 

Začíname s úpravou 
verejných priestranstiev ulice Mládežnícka (staré ihrisko) I. etapa

Súťaž výtvarných prác, 

ktorú už od roku 1995 

organizuje mesto Banská 

Štiavnica, určená pre deti 

miest svetového dedičstva 

z celého sveta a zrodila sa pri 

príležitosti zápisu historického 

mesta Banská Štiavnica 

a technických pamiatok v jeho 

okolí do Zoznamu svetového 

dedičstva UNESCO (1993). 

Každoročne do súťaže dostávame 

v priemere 2 000 prác z celého sve-

ta, z ktorých porota vyberie tie naj-

lepšie v  troch kategóriách a  čest-

né uznania. Celú výstavu ako aj 

výsledky nájdete na:http://www.

sdod.banskastiavnica.sk/vystava.

php?year=2020#

Foto: 1. miesto, Monika Lazurová, 

Bardejov, kat.: 13 – 15 rokov

MsÚ

Svetové dedičstvo 
očami detí 2020
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prorektor Vysokej ško-

ly ekonómie a  manažmentu verej-

nej správy v Bratislave, početné za-

stúpenie U. S. Steel Košice na čele 

s  viceprezidentmi, predseda Ban-

skoštiavicko-hodrušského baníc-

keho spolku Richard Kaňa, p. farár 

Ľudovít Frindt a mnohí ďalší vzác-

ni hostia.

Salamandrové dni 2020 sa začali už 

od stredy 9. 9. sprievodnými podu-

jatiami: Otvorenie Medzinárodnej 

konferencie Argenti Fodina 2020 

v  Starom zámku, Slávnostné uve-

denie novej knihy „Kvety baní – mi-

nerály stredoslovenskej banskej oblasti“ 

v Kaplnke sv. Ignáca Kammerhofu, 

Výstava: 250. výročie vymenovania 

Ch. T. Deliusa za prvého profesora 

na katedre baníctva v Banskej Štiav-

nici v Slovenskom banskom archíve 

a  tradičná burza minerálov v  kul-

túrnom centre.

Pred budovou radnice sa v  piatok 

konal akt vztýčenia zástavy Orga-

nizácie miest svetového dedičstva, 

ktorej členom je aj naše svetozná-

me, starobylé, historické banské 

mesto Banská Štiavnica už 25 ro-

kov. Aktu sa zúčastnili primátorka 

mesta Nadežda Babiaková, vicepri-

mátor Marian Zimmermann, pred-

nostka MsÚ Ivana Ondrejmišková, 

poslanci MsZ, ako aj ďalší vzácni 

hostia a  návštevníci nášho mesta. 

Po slávnostnom nástupe, úvodnej 

piesni mužského speváckeho zbo-

ru Štiavničan a básni Márie Petro-

vej, slávnostný príhovor predniesla 

primátorka nášho mesta Nadežda 

Babiaková:

„Vážení poslanci mestského zastupiteľ-

stva, milí Štiavničania, ctení prítomní!

Tento rok si pripomíname 25. výro-

čie ofi ciálneho členstva nášho mesta 

v medzinárodnej organizácii OMSD. 

OMSD združuje 257 najvýznam-

nejších historických miest sveta z  90 

štátov. Naše mesto chartu tejto or-

ganizácie podpísalo na II. valnom zhro-

maždení v  nórskom Bergene dňa 

30. 6. 1995. Toto členstvo nás opráv-

ňuje vztýčiť vlajku OMSD ako symbol 

spolupatričnosti miest spravujúcich 

najvýznamnejšie kultúrne pamiatky 

planéty. Pred našou historickou radni-

cou slávnostne vztýčime vlajku symbo-

lizujúcu spoločný záujem svetovej civi-

lizácie ochraňovať jedinečné kultúrne 

hodnoty. 8. september je dňom ochra-

ny a  solidarity miest svetového dedič-

stva, keď vo všetkých krajinách, ktoré 

sú signatármi Dohovoru o ochrane sve-

tového kultúrneho a prírodného dedič-

stva si výraznejšie uvedomia potrebu 

chrániť historické sídla ako jedinečnú, 

nenahraditeľnú  súčasť vlastnej národ-

nej a ľudskej identity. Preto si musíme 

spoločne uvedomiť, že kultúrne bohat-

stvo v historických sídlach patrí k naj-

väčším pokladom aj v našej SR.

Aj takto deklarujeme svoj vzťah ku kul-

túrnemu odkazu mnohých generácií, 

ľudí žijúcich v najrôznejších kútoch na-

šej planéty. Všetky tieto kultúrne hod-

noty patria svetovej civilizácii a našou 

morálnou povinnosťou tak štátu, ako 

aj samosprávy je tieto hodnoty chrániť 

a uchovávať ďalším generáciám, a pre-

to všetky kroky nielen samosprávy, ale 

aj jednotlivých ministerstiev by mali 

naďalej smerovať k  posilneniu rastu 

a pozdvihnutiu Banskej Štiavnice, pre-

tože Banská Štiavnica je nielen sloven-

ská, je svetová.

Banská Štiavnica sa k  tejto povinnos-

ti hlási a túto povinnosť prevzala na 

seba.“

V Pivovare Erb sa uskutočnilo oce-

ňovanie zamestnancov U. S. Ste-

ll Košice pri príležitosti sviatku 

Dňa baníkov, geológov, hutníkov 

a  naftárov, ktoré odovzdal ocene-

ným štátny tajomník Ministerstva 

hospodárstva SR Karol Galek.

Program Salamandrových dní 2020 

pokračoval na Amfi teátri pod No-

vým zámkom, kde vystúpili a o zá-

bavu sa postarali živelná rómpopová 

kapela z  Veľkej Lomnice Lomnic-

ké Čháve a  legenda českosloven-

ského folku František Nedvěd. Po 

ich vystúpení nasledoval tematic-

ký banícky program s názvom „Od 

pastiera po Anču“, v ktorom sa na pó-

diu predstavili jednotlivé obrazy Sa-

lamandrového sprievodu, po ňom 

nasledoval banícky šachtág a vystú-

penie spevokolu Štiavničan. So sláv-

nostným príhovorom vystúpila pri-

mátorka nášho mesta (uvádzame 

ho na str. 4).

Zábavný program pokračoval až do 

neskorých nočných hodín vystúpe-

ním rusínskeho folklórneho súboru 

Čendeš, na roky mladosti si zaspo-

mínala kapela Modus Memory a zá-

ver patril hudobnej kapele Heľenine 

oči, ktorá roztancovala a  pobavi-

la všetkých prítomných. V  sobotu 

pokračoval program pre deti sala-

mandrovým jarmokom a salaman-

drovým detským pódiom v  areáli 

Starého zámku. O rok dovidenia na 

tradičných Salamandrových dňoch 

2021!

Foto: Marian Garai

Michal Kríž

NOVINKY

1.str.

Obrazy Salamandro-

vého sprievodu, ukážkový baníc-

ky šachtág a vystúpenie spevokolu 

Štiavničan. Spoznajte Salamandro-

vý sprievod inak, ako doteraz. A tak 

diváci v  obmedzenom počte, za 

prísnych hygienických opatre-

ní mali možnosť vidieť niektoré 

živé obrazy zo Salamandrového 

sprievodu, ako aj fi lmové ukážky 

z  tradičného sprievodu doplnené 

sprievodným slovom komentáto-

ra, tradície a  vznik Salamandrové-

ho sprievodu, čo predstavujú jed-

notlivé postavy, ich význam a pod. 

Diváci mohli vidieť aj ukážkový ba-

nícky šachtág na javisku amfi teátra, 

ktorý zorganizoval Banskoštiav-

nicko-hodrušský banícky spolok. 

Krásne počasie, príjemnú atmo-

sféru večera dopĺňali banícke pies-

ne spevokolu Štiavničan. Pripome-

núť si banícke tradície a  vyjadriť 

úctu mestu Banská Štiavnica, ko-

líske baníctva a  baníckej a  tech-

nickej vzdelanosti prišli aj akade-

mickí predstavitelia so študentami 

z  TU Košice, dekan Fakulty BERG 

Dr. h. c. prof. Ing. M. Cehlár, PhD. 

a  dekanka Fakulty materiálov, me-

talurgie a recyklácie doc. Ing. Iveta 

Vasková, PhD., ako aj početné zastú-

penie U. S. Steel Košice na čele s vi-

ceprezidentmi a  mnohí ďalší vzác-

ni hostia. Netradičné Salamandrové 

dni 2020 sú za nami a aj napriek ná-

ročným opatreniam sme si pripo-

menuli naše tradície, tie historické 

aj tie súčasné. Ich organizácia bola 

v súčasnej dobe náročná, ale myslím 

si, že ich atmosféru a  jedinečnosť 

sme aspoň v tejto skromnej podobe 

zachovali. A tak mi dovoľte, aby som 

sa poďakovala všetkým organizáto-

rom, ako aj všetkým, ktorí pomohli 

pri organizovaní jednotlivých podu-

jatí. Osobitne sa chcem poďakovať 

hlavnému organizátorovi poduja-

tia Od pastiera po Anču Mgr. Jáno-

vi Petríkovi a jeho šikovným a tvo-

rivým spolupracovníkom Ivetke 

Petrikovičovej a  Števkovi Lackovi, 

ale aj všetkým ďalším, ktorí pomá-

hali pri organizácii tohto poduja-

tia, ako aj aktérom tohto podujatia. 

Zvlášť chcem poďakovať všetkým 

účinkujúcim v  tomto podujatí – 

obyvateľom nášho mesta, okolitých 

obcí, študentom, deťom a maličkým 

permoníkom a  ich rodičom, že im 

vštepujú lásku a úctu k našim tradí-

ciám. Ďakujem aj celému mnohopo-

četnému organizačnému kolektívu, 

zamestnancom oddelenia kultúry, 

športu a MK na čele s Ing. R. Mar-

kom, ako aj ostatným zamestnan-

com mestského úradu, Banskoštiav-

nicko-hodrušskému baníckemu 

spolku, pánovi farárovi Ľ. Frindto-

vi, Slovenskému banskému múzeu, 

Slovenskému banskému archívu, 

Združeniu baníckych spolkov a  ce-

chov na Slovensku, zamestnancom 

Technických služieb, m. p., Banská 

Štiavnica, koordinátorom a  akti-

vačným pracovníkom malých obec-

ných služieb, mestskej polícii a OO 

Policajného zboru Banská Štiavni-

ca, ktorí sa postarali o  dodržanie 

opatrení, bezpečnosť a  poriadok 

v  meste. Moja vďaka patrí aj všet-

kým ďalším ľuďom, ktorí akýmkoľ-

vek spôsobom prispeli k organizácii 

jednotlivých podujatí. Ďakujem tiež 

za fi nančnú podporu Salamandro-

vých dní Fondu na podporu ume-

nia, BBSK a U. S. Steel Košice. Drahí 

spoluobčania, želám Vám všetkým 

hlavne veľa zdravia, aby sme všet-

ci spoločne prekonali tieto náročné 

časy a verím, že v roku 2021 bude 

naše mesto žiť tradičnými Salaman-

dovými dňami. Dovidenia na Sala-

mandrových dňoch 2021!

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

1.str.

Poďakovanie primátorky mesta 
za Salamandrové dni 2020

Netradičné Salamandrové dni 2020
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Zverejnenie 
zámeru 
nakladania s majetkom mesta

Mesto Banská Štiavnica v  zmys-

le príslušných ustanovení zákona 

SNR č. 138/1991 Zb., o  majetku 

obcí v  znení neskorších predpi-

sov zverejňuje: podľa §9a, ods. 9, 

písm. c) zákona SNR č. 138/1991 

Zb., o  majetku obcí v  znení ne-

skorších predpisov ako prípad 

hodný osobitného zreteľa

Zámer mesta Banská Štiavnica č. 

18/2020 na prenájom časti po-

zemkov v k. ú. Banská Štiavnica:

– parc. č. C KN 4690/3 o  celko-

vej výmere 112m2, zastavaná plo-

cha a nádvorie v E KN ako parc. č. 

1470/13, o výmere 621m2, záhra-

da a parc. č. E KN 1469/2, o výme-

re 723m2, ostatná plocha, – parc. 

č. C KN 4691/2 o celkovej výmere 

508m2, záhrada v E KN ako parc. č. 

1469/2 o celkovej výmere 723m2, 

ostatná plocha, z  ktorých sa pre-

najme plocha o výmere 123m2.

Úplné znenie zverejneného zá-

meru je zverejnené na úradnej ta-

buli a  internetovej stránke mesta 

www.banskastiavnica.sk. 

Bližšie informácie: Mestský úrad, 

oddelenie právne a  správy majet-

ku, tel.č.: 045/6949642.

Martina Oravcová,

odd. PaSM

„Ctení naši hostia, vážení 

poslanci MsZ, milí Štiavni-

čania, ctení prítomní!

Opäť prešiel rok od osláv Salamandro-

vých dní 2019 a  oproti predchádza-

júcim rokom sa stretávame na inom 

mieste ako zvyčajne, a to tu na bansko-

štiavnickom amfi teátri.

Je pre mňa nesmiernou cťou, že sa mô-

žem prihovoriť ku vám – ctení hostia, 

vážení prítomní a  moji milí štiavnickí 

spoluobčania v  rámci mestských osláv 

Salamandrových dní 2020, ktoré sú 

však iné ako v predchádzajúcich rokoch, 

konajú sa v čase celosvetovej pandémie 

v  inom, obmedzenom režime, za prís-

nych epidemiologických opatrení. Dnes 

nebudeme svedkom mnohých poduja-

tí, ktoré sa nemohli uskutočniť z dôvo-

du ochrany zdravia ľudí. Predsa však 

chceme byť verní tradíciám, tým histo-

rickým aj súčasným.

Mesto Banská Štiavnica, kolíska ba-

níctva a  vzdelanosti a  každoročné Sa-

lamandrové dni boli spojené aj s  Ce-

loslovenskými oslavami Dňa baníkov, 

geológov, hutníkov a  naftárov. V  Ban-

skej Štiavnici sa zišla celá táto hospo-

dársky a  spoločensky mimoriadne vý-

znamná pospolitosť, ktorá sa hrdo hlási 

k  niekdajším svetoznámym odkazom 

Banskej Štiavnice a  slávnej Baníckej 

akadémie. Žiaľ, celosvetová situácia sú-

visiaca s pandémiou a jej vývoj zmeni-

la túto tradíciu a neumožňuje realizovať 

celoslovenské oslavy, ako aj slávnostné 

zasadnutie MsZ v  Kostole sv. Katarí-

ny a vo večerných hodinách nevstúpi do 

ulíc nášho mesta ani jediné a jedinečné 

podujatie na svete Salamandrový sprie-

vod.

Aspoň takto si ich pripomeňme a zaže-

lajme spoločne pri príležitosti ich sviat-

ku všetkým slovenským baníkom, ge-

ológom, hutníkom, ako aj naftárom 

v  ďalšom období čo najviac úspechov. 

Dnes, pred konaním tohto podujatia 

sa uskutočnil slávnostný akt vztýčenia 

vlajky OMSD pred našou starobylou 

radnicou. Vlajka OMSD bude aj takto 

očividne pripomínať tisíckam okoloi-

dúcich zo SR i zo sveta, že naše drahé, 

vzácne, milované a  jedinečné historic-

ké mesto patrí do tej najvznešenejšej 

a  najvzácnejšej medzinárodnej pospo-

litosti. Pripomíname si spoločne zodpo-

vednosť, ktorú mesto na seba prevzalo 

– chrániť a  propagovať svetové dedič-

stvo. Naše mesto chartu tejto organizá-

cie podpísalo na II. valnom zhromažde-

ní v nórskom Bergene dňa 30. 6. 1995. 

Tento rok si pripomíname 25. výročie 

podpisu. Súčasťou protokolu je i vyhlá-

senie 8. septembra za deň ochrany a so-

lidarity miest svetového dedičstva, keď 

vo všetkých krajinách, ktoré sú signa-

tármi Dohovoru o  ochrane svetového 

kultúrneho a  prírodného dedičstva, si 

výraznejšie uvedomia potrebu chrániť 

historické sídla ako jedinečnú, nenahra-

diteľnú súčasť vlastnej národnej a ľud-

skej identity. Preto si musíme spoločne 

uvedomiť, že kultúrne bohatstvo v his-

torických sídlach patrí k najväčším pok-

ladom aj v našej SR.

Je to zodpovednosť, ale zároveň aj výsa-

da. A my Štiavničania sme hrdí na to, že 

časť tohto dedičstva sa nachádza v na-

šom meste.

Ctení hostia, moji milí banskoštiavnickí 

spoluobčania,

tak ako som v úvode povedala, tohoroč-

né Salamandrové dni mesta sú iné. Iné 

aj tým, že pandémia prerušila aj kaž-

doročnú tradíciu a  večer do ulíc nášho 

mesta nevstúpi tradičný Salamandro-

vý sprievod, jediné a  jedinečné podu-

jatie na svete, ktorý je zapísaný do Re-

prezentatívneho zoznamu nehmotného 

kultúrneho dedičstva Slovenska. A tak 

si ho aspoň symbolicky pripomenie-

me a  niektoré ukážky z  neho budeme 

môcť vidieť dnes tu, spoločne, na ban-

skoštiavnickom amfi teátri. My Štiav-

ničania sme hrdí na svoje mesto, sme 

hrdí na našu históriu, na naše tradície. 

Sme hrdí aj na to, že Banská Štiavnica 

má medzi mestami Slovenska historic-

ky prioritné postavenie, a preto aj v tej-

to zložitej dobe a v obmedzenom režime 

si ich pripomíname. Dnes je doba zlo-

žitejšia o to, že treba urobiť všetko nie-

len pre rozvoj mesta, ale aj pre ochra-

nu toho najcennejšieho, zdravia ľudí. 

A preto samospráva mesta oproti iným 

predchádzajúcim rokom musí zabezpe-

čovať nielen úlohy vyplývajúce zo sta-

rostlivosti o mesto a jeho rozvoj, ale aj 

túto zodpovednú úlohu. A  túto ťažkú 

úlohu môžeme zvládnuť len spolu. Na 

mnohé veci týkajúce sa rozvoja mesta 

potrebujeme peniaze, aby sme ich doká-

zali realizovať, ale sú veci, ktoré sa ne-

dajú kúpiť a to je ľudskosť a spolupatrič-

nosť, ktorá v tejto dobe je tak potrebná 

a verím a som presvedčená, že to je to, čo 

v dnešnom zložitom období nás spája.

Ďakujem Vám za to, že ste si prišli uctiť 

banskoštiavnické tradície, prajem Vám 

všetkým pevné zdravie a  rada by som 

s tou najväčšou istotou a presvedčením 

povedala: Dovidenia na tradičných Sa-

lamandrových dňoch 2021.“

Zdar Boh!

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

Príhovor primátorky mesta 
k Salamandrovým dňom 2020

Zverejnenie 
zámeru 
nakladania s majetkom mesta

Mesto Banská Štiavnica v  zmysle 

príslušných ustanovení zákona SNR 

č. 138/1991 Zb., o  majetku obcí 

v znení neskorších predpisov zverej-

ňuje: podľa §9a, ods. 8, písm. e) zá-

kona SNR č. 138/1991 Zb., o majet-

ku obcí v znení neskorších predpisov 

ako prípad hodný osobitného zrete-

ľa Zámer mesta Banská Štiavnica 

č. 17/2020 na prevod časti pozem-

ku v k. ú. Banská Štiavnica: – časť 

pozemku parc. č. C KN 1879 o cel-

kovej  výmere 4262m2, zastavaná 

plocha a nádvorie, z ktorej sa po za-

meraní geometrickým plánom od-

členení časť o výmere cca 59m2.

Úplné znenie zverejneného zá-

meru je zverejnené na úradnej ta-

buli a  internetovej stránke mesta 

www.banskastiavnica.sk. 

Bližšie informácie: Mestský úrad, 

oddelenie právne a správy majetku, 

tel. č.: 045/6949642.

Martina Oravcová,

odd. PaSM

Akt vztýčenia vlajky OMSD  foto Marian Garai

Otvorenie baníckeho šachtágu  foto Marian Garai
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kam v BŠ 
a okolí ?

Vo štvrtok 10. 9. 2020 

sa v Galérii Statua 

v Pálffyho paláci 

v Bratislave uskutoč-

nila vernisáž výstavy 

Vladimíra Oravca – Bdenie 

a snenie, venovaná 

fi gurálne koncipovanej 

keramickej tvorbe.

Asi každý z Banskej Štiavni-

ce, ale aj mnoho návštevní-

kov nášho mesta a veľa ďal-

ších ľudí pozná diela a prácu 

akad. soch. Vladimíra Orav-

ca. Tento výnimočný umelec 

a tvorivý človek sa výrazným 

spôsobom zaslúžil o  rozvoj 

mesta a  šírenie jeho dobré-

ho mena doma i  v  zahrani-

čí. Svojimi dielami prispieva 

k  zviditeľňovaniu Banskej 

Štiavnice. Je autorom sé-

rie plastík, vypovedajúcich 

o  dejinách Banskej Štiav-

nice, ako aj ďalších umeleckých 

diel, propagujúcich mesto Ban-

ská Štiavnica. V Banskej Štiavnici 

žije a tvorí od roku 1981. Vo svo-

jom ateliéri sa venu-

je úžitkovej keramike, 

sochárstvu, komornej, 

ale i  monumentálnej 

plastike z  keramické-

ho, resp. terakotového 

materiálu. Jeho diela 

pôsobia ako karikatú-

ry čudesných ľudských 

či zvieracích bytos-

tí – kreatúr, ktoré sú 

častokrát ezopovským 

zrkadlom našich hl-

boko ukrytých po-

vahových vlastností. 

Akad. soch. Vlado Ora-

vec sa zúčastňuje mno-

hých sympózií a  za 

svoju výrazne netra-

dičnú tvorbu je často 

odmeňovaný cenami. 

Ďakujeme za pozvanie 

a  prajeme veľa tvori-

vých síl do ďalšej prá-

ce.

Ing. Ivana Ondrejmišková, 

prednostka MsÚ

Vladimír Oravec – Bdenie a snenie

V piatok 25. septembra o 16.00 

sa v kultúrno-turistickom 

centre Hájovňa na Červenej 

Studni uskutoční „krst“ 

detskej knihy Psík Čoky 

a veľký závod, na ktorý Vás 

pozývajú jej autor Marián 

Moncman a výtvarník Ivan 

Slovenčák.

Marián Moncman, alebo tiež Maro 

Scho, sa venuje poviedkovej tvor-

be i tvorbe detskej literatúry. Pôso-

bil ako novinár a automobilový kas-

kadér v Číne, kde napísal, ilustroval 

a v roku 2008 vydal svoju prvotinu 

Všelijaké mená. Táto zbierka po-

viedok spolu s knihami 7 fl iaš a Po-

sadnutý je súčasťou trilógie Patria. 

V  Čechách mu vyšli detské knihy 

Husa Adélka a výlet do Prahy a Kr-

tek Vrtko a vrtuľník.

Na výslednej podobe knižky Psík 

Čoky a  veľký závod sa podieľala 

i ŠUP Banská Štiavnica – príbeh do-

pĺňajú ilustrácie, ktorých autormi 

sú študenti, minuloroční maturan-

ti odboru Grafi cký dizajn. Pri tvorbe 

ich viedol pedagóg a výtvarník Ivan 

Slovenčák. Kniha je vďaka nim pre-

viazaná s Banskou Štiavnicou a to je 

aj dôvod, prečo sa „krst“ koná prá-

ve tu.

Okrem prepracovaných ilustrácií deti 

poteší i  možnosť domaľovať si ich 

podľa vlastných predstáv a  vytvoriť 

si tak vlastnú, jedinečnú knižku. Do-

konca si môžu do knižky nalepiť svo-

ju fotografi u, čím sa stanú súčasťou 

príbehu. Kniha sa tak môže stať pek-

nou spomienkou na detstvo.

Uvedenie knihy bude oslavou najmä 

pre samotné deti. Čakajú na ne vše-

lijaké dobroty, hry a súťaž o knižku. 

Úryvky z nej im prečíta Ľudka Klim-

ková a  zábavu ochutenú slivkami 

spestrí i školská kapela.

Zuzana Paškayová

Uvedenie knihy Mariána Moncmana 
Psík Čoky a veľký závod

18. 9. Jesenná Gruntovačka 2020 

v regióne Banská Štiavnica so štu-

dentmi nahlásených stredných 

škôl, 9:00.

18. 9. Koncert: Contriology (CZ) – 

akordeón, cimbal a  spev, súčasná 

hudba často s  inšpiráciami jazzu, 

ľudovej hudby a  improvizácie. 

Eleu zína, Horná ružová 1, Banská 

Štiavnica, 20:00.

19. 9. Upracme Slovensko – Sveto-

vý čistiaci deň 2020, viac na uprac-

me.sk, 8:00.

19. 9. Koncert: HuMan Hills 

s  programom známych zahranič-

ných a slovenských hitov, vegánske 

a  vegetariánske bistro – Lemberg 

Bistro, Radničné námestie 10, Ban-

ská Štiavnica, 18:00.

19. 9. Koncert skupiny Silné V3, 

Terasa u Blaškov, Počúvadlo, 17:00.

19. 9. Westernové preteky, drezúr-

ne a rýchlostné disciplíny, Ranč Ná-

dej Svätý Anton, 8:00.

19. 9. 2nd Trail Marathon Banská 

Štiavnica, viac na: 

https://selmecmaraton.hu/hu/, 

9:00.

19. 9. Expedícia Nový Zéland: 

kakapo, kokako, kiwi a tí druhí, Art 

Cafe Banská Štiavnica, 19:00, vstup 

voľný.

24. 9. Bez opony: Milan Adamčiak, 

Schemnitz Gallery, Banská Štiavni-

ca, 17:00.

25. – 27. 9. Festival Amplión – 5. 

ročník, Nový kabaret & pouličné 

umenie, Banská Štiavnica – cen-

trum, 85 umelcov zo 7 krajín EÚ, 25 

programov, z toho 1/3 zadarmo, 12 

scén a pódií po celom svete, 5 lau-

reátov ceny Amplion Argentum, 4 

slovenské premiéry zahraničných 

programov, 3 vybraní pouliční bus-

keri, 2 výnimoční headlineri a  2. 

ročník súťaže Sketch up, 1 špeciál-

ny happening Klaunskej zdravotnej 

jednotky, viac na amplion.eu, 16:00.

Región Banská Štiavnica

Leto na 
amfi teátri

Banská Štiavnica, Novozámocká 

20/A. Program:

26. 9. Festival Amplión – Nový 

kabaret & pouličné umenie. 

Tanečná škola Ady Kogovsek. 

Info: 0905 455 911

Vstupenky: 

objednavky@ticketportal.sk

Zmena programu vyhradená!
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Viac ako 20 tisíc litrov 

vyzbieraného odpadu, takmer 

42 kilometrov vyčistených 

turistických chodníkov, 10 

turistických a rekreačných 

lokalít v celom Banskobys-

trickom kraji a 400 dobro-

voľníkov z radov základných 

alebo stredných škôl, rôznych 

združení alebo individuálnych 

dobrovoľníkov. 

Taká bola bilancia jesennej Grunto-

vačky v roku 2019. Čo sa nám spo-

ločne podarí o rok neskôr, počas je-

sennej Gruntovačky 2020?

Projekt krajskej Gruntovačky, kto-

rý vznikol na jeseň roku 2018, sto-

jí na viacerých nosných pilieroch. 

V  prvom rade sa organizácie ces-

tovného ruchu v  kraji rozhodli 

upratať vybrané turistické lokality 

po letnej sezóne. Druhou nosnou 

myšlienkou je, že udržateľný tu-

rizmus ide ruka v  ruke so zodpo-

vedným prístupom k  životnému 

prostrediu. Aj preto sa oblastné or-

ganizácie cestovného ruchu na úze-

mí Banskobystrického kraja, pod 

záštitou Rozvojovej agentúry Ban-

skobystrického samosprávneho 

kraja rozhodli založiť túto tradíciu, 

ktorá verejnosť oslovuje dvakrát 

do roka: na jar pri príležitosti Dňa 

Zeme (22. apríl) a na jeseň pri prí-

ležitosti Svetového čistiaceho dňa, 

ktorý sa koná vždy v  septembri 

(World Cleanup Day, 19. septem-

ber 2020). Tento rok sa Gruntovač-

ka v Banskobystrickom kraji usku-

toční v dňoch 18. a 19. septembra. 

Zapojiť sa môže každý, stačí si vy-

brať región, mesto alebo miesto.

Gruntovačka v  Banskobystrickom 

kraji sa uskutoční už piatykrát. Na 

každej z  nich, okrem tohtoročnej 

jarnej, rástol počet zapojených ško-

lákov, čo organizátori hodnotia veľ-

mi pozitívne. „Cieľom Gruntovačky 

je okrem upratania pred letnou sezó-

nou alebo po letnej turistickej sezóne 

aj osveta v  radoch mládeže. Osveta 

o  tom, že životné prostredie je téma, 

ktorou sa v dnešnej dobe už musí za-

oberať každý zodpovedný človek. Mys-

líme si, že žiaci a študenti sú tá cieľo-

vá skupina, s ktorou je možné pracovať 

a  vštepiť jej návyky, ktoré prispejú 

k ochrane životného prostredia, efek-

tívnemu odpadovému hospodáreniu 

a  celkovo k  uvedomeniu si, že príro-

du potrebujeme k  životu, ale ona po-

trebuje naše zodpovedné správanie,“

uviedol Ján Lunter, predseda Ban-

skobystrického samosprávneho 

kraja, ktorý cez Rozvojovú agentú-

ru BBSK toto podujatie podporuje.

V  poradí štvrtú Gruntovačku na 

jar 2020 ovplyvnila pandémia. 

Gruntovačka sa však konala už 

v  čase, kedy bolo možné ísť indi-

viduálne aspoň do prírody. Danie-

la Chrančoková z Rozvojovej agen-

túry BBSK uviedla: „V  apríli tohto 

roku sme spustili „individuálnu grun-

tovačku“. Vyzývali sme ľudí, aby išli 

do prírody, načerpali D vitamín, kto-

rý posilňuje imunitu, zobrali rukavi-

ce a odniesli z vychádzkových a turis-

tických miest odpadky… a podelili sa 

s  fotkami na sociálnych sieťach našej 

a našich partnerských organizácií ces-

tovného ruchu.“

Piata krajská Gruntovačka sa 

uskutoční tak ako bol tento pro-

jekt od začiatku nastavený: ľudia 

sa stretnú, strávia spolu príjemné 

chvíle a upracú vybrané lokality po 

turistickej sezóne.

V  rámci regiónu Stredné Sloven-

sko sa bude gruntovať v meste Ban-

ská Bystrica v  Lesoparku Lasko-

mer a v Španej Doline si účastníci 

posvietia na Banský náučný chod-

ník. Pre veľký záujem škôl pri-

budla ešte ďalšia lokalita na upra-

vovanie, Sásovská dolina. Región 

Horehronie sa rozhodol pratať lo-

kality v meste Brezno a v obci Te-

lgárt, kde sa zamerajú na prameň 

Hrona. V Banskej Štiavnici sa bude 

čistiť náučný chodník Glanzen-

berg a pôjde o spojenú akciu škôl 

aj dobrovoľníkov z  radov širokej 

verejnosti. Región Novohrad si vy-

bral do Gruntovačky mesto Veľký 

Krtíš so sídliskom Viničky a čistiť 

budú študenti zo SOŠ Veľký Krtíš. 

Sklené Teplice z  regiónu Gron sa 

zapoja vďaka Základnej škole, kde 

sa zúčastnia nielen všetci žiaci, ale 

účasť prisľúbili aj niektorí rodičia. 

Obec Rudno nad Hronom poňa-

lo Gruntovačku v  duchu spájania 

komunity a  pripraví pre účastní-

kov guláš. V regióne Gemer budú 

podporené v gruntovaní obce Rá-

koš a mesto Tornaľa, kde bola vy-

braná lokalita prírodného vodné-

ho žriedla Gemerky.

Zuzana Jóbová,

marketingový manažér

KO CR BB kraj, Turizmus

Gruntovačka v Banskobystrickom kraji 
už po piatykrát

Hľadajú si 
domov…
Občianske združenie Murko, 

Kakalík a Miška je združenie, kto-

rého snahou je zvyšovanie pove-

domia o ochrane a právach zvierat.

Naším hlavným zámerom je však 

záchrana voľne sa pohybujúcich 

zvierat, hlavne mačiek. Cieľom je 

zabezpečiť domov pre opustené 

a  týrané zvieratá a  zabezpečenie 

veterinárnej starostlivosti.

Kto by chcel mať doma zvieracie-

ho miláčika, nech neváha a  kon-

taktuje naše občianske združenie.

Mačičky a kocúrikovia hľadajú do-

mov, sú očkovaní a odčervení.

Bližšie info k  adopcii na: 

www.ozmurko.sk, na Fb strán-

ke: Občianske združenie Mur-

ko, Kakalík a  Miška, kontakt: 

0910 903 947.

OZ Murko

Minca
Platidlo – mincu Štiavnická Poltura 

v hodnote 10EUR si môžete zakú-

piť v  Informačnom centre mesta 

Banská Štiavnica na Námestí sv. 

Trojice. Bližšie info: 045/6949653, 

všetky ďalšie informácie, ako aj 

zoznam akceptačných podni-

kov nájdete na webovej stránke: 

www.stiavnickapoltura.sk

IC BS

Kluby zdravia
MsÚ, odd. KŠ a  MK Vás pozý-

va na besedu lektora OZ Ži-

vot a  zdravie Jaromíra Novo-

tu „Tri zdravé postoje k  zdraviu“. 

Beseda sa uskutoční 29. sep-

tembra 2020 o  17:00 v  Kul-

túrnom centre (kaplnka) v  Ban-

skej Štiavnici. Bližšie info: 

www.klubyzdravia.sk.

OZ Život a zdravie



7
číslo 33 • 17. september 2020

sn@banskastiavnica.sk OZNAMY

oznamy, 
spomienky

Návšteva
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v Banskej Štiavnici oznamu-

je svojim členom, že organizu-

je návštevu Arboréta vo Zvolene 

so sprievodcom v  utorok 29.9.

V  cene 4€ je zahrnuté: doprava, 

vstup aj občerstvenie. Odchod au-

tobusu je o 8:00 z BŠ Križovatka. 

Prihlásiť sa na výlet a bližšie info 

na tel. č.: 0904 335 202.

Výbor SZTP 

Oznam
Slovenský Červený kríž v  Ban-

skej Štiavnici pripravuje otvorenie 

Opatrovateľského kurzu. Bližšie 

info a  termíny upresníme. Záu-

jemcovia, hláste sa, prosím, na 

tel: čísle: +421 903 558 945 alebo 

+421  45 692 15 40.

SČK BŠ

Posedenie
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v Banskej Štiavnici (základná 

organizácia aj okresné centrum) 

pozýva svojich členov – tohtoroč-

ných jubilantov na slávnostné po-

sedenie v rámci mesiaca úcty k star-

ším, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 

8. 10. 2020 o 14:00 v Súkromnej 

hotelovej akadémii na Drieňovej 

12 v Banskej Štiavnici. Tešíme sa na 

vašu účasť. Zároveň venujeme na-

šim seniorom kyticu zdravia, šťas-

tia, radosti a lásky, aby jeseň svojho 

života prežili v spokojnosti, obklo-

pení rodinou a priateľmi.

Bližšie info na tel. č.: 045/ 692 08 75 

počas úradných hodín, v  stredu 

v čase od 8:00 – 12:00 hod. alebo 

na tel. č.: 0904 335 202.

Výbor SZTP

Oznam
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v Banskej Štiavnici oznamuje 

svojim členom, že úradné hodiny 

v kancelárii sú iba v stredu v čase 

8:00 hod. - 12.00 hod. až do odvo-

lania. Za pochopenie vopred ďaku-

jeme. Informácie o akciách môžete 

získať na tel. č.: 045/ 692 08 75 po-

čas úradných hodín.

Výbor SZTP 

zomrel pred 72 

rokmi. Ferdinand I. 

(* 26. február 1861, 

Viedeň, Rakúsko – 

† 10. september 1948, 

Coburg, Nemecko), 

narodený ako Ferdinand 

Maximilian Karl Leopold 

Maria Sasko-cobur-

sko-gothajský, bol 

v rokoch 1887 – 1908 

knieža 

a 1908 – 1918 cár 

Bulharska.

Okrem toho sa do histórie 

zapísal aj ako spisovateľ, bo-

tanik, ornitológ, entomo-

lóg, fi latelista a  fi lantrop. 

Bol to polyhistor. Pre Bul-

harov sa stal symbolom 

moderného štátu na prelo-

me 19. – 20. storočia (kedy 

dokonca vo svojom rozvo-

ji predbehlo susedné kra-

jiny) a  zakladateľom pluralitného 

systému politických strán v Bulhar-

sku po vyhlásení nezávislosti Bul-

harska dňa 22. septembra 1908. 

V dejinách Bulharska je však osoba 

cára Ferdinanda I. rozporuplná. Na 

jednej strane si za-

sluhuje uznanie za 

upevnenie Tretieho 

bulharského štátu, 

ako aj za získanie 

jeho nezávislosti, 

na strane druhej je 

však plne zodpo-

vedný za neúspechy 

a  krach Bulharska 

v  Spojeneckej voj-

ne (1913) a v prvej 

svetovej vojne 

(1914 – 1918). Časť 

svojho života pre-

žil na Slovensku 

(najmä v kaštieľoch 

vo Sv. Antone a  na 

Prednej Hore), kde 

vystupoval ako gróf 

Muránsky. Zo Svä-

tého Antona odišiel 

do mesta Coburg 

v  Nemecku v  roku 

1944.

Zdroj: wikipedia.org a  foto Cobur-

govci a Slovensko

Andrej Palovič

Cár Ferdinand Coburg

Medzinárodné humanitárne 

právo

Slovenský Červený kríž v  čase mie-

ru šíri vedomosti o medzinárodnom 

humanitárnom práve a  o  základ-

ných princípoch a myšlienkach Me-

dzinárodného hnutia Červeného krí-

ža a Červeného polmesiaca tak, aby 

boli správne pochopené, akceptova-

né a  predovšetkým rešpektované. 

Medzinárodné humanitárne právo 

je súčasťou medzinárodného verej-

ného práva a jeho synonymom je voj-

nové právo.

Pozostáva z  pravidiel, ktoré v  dobe 

ozbrojeného konfl iktu chráni osoby, 

ktoré sa priamo nezúčastňujú na voj-

nových konfl iktoch (civilisti, zranení, 

zdravotníci, obete), a zároveň obme-

dzuje spôsoby a prostriedky používa-

né na vedenie vojny.

10 faktov o pravidlách vojny

Pravidlá vojny, známe aj ako me-

dzinárodné humanitárne právo:

1. Chránia tých, ktorí nebojujú, ako 

napríklad civilné obyvateľstvo, zdra-

votníckych a humanitárnych pracov-

níkov.

2. Chránia tých, ktorí už nie sú 

schopní ďalej bojovať, ako zranení 

vojaci alebo väzni.

3. Zakazujú útočiť na civilné obyva-

teľstvo. Porušenie tohto pravidla je 

vojnovým zločinom.

4. Uznávajú právo civilistov na ochra-

nu pred nebezpečenstvami vojny 

a na potrebnú pomoc.

Musia sa prijať všetky možné opat-

renia, aby neboli ohrození oni ani ich 

domovy alebo zničené prostriedky 

na prežitie, ako sú zdroje vody, úro-

da, dobytok atď.

5. Stanovujú právo chorých a  rane-

ných na opateru, bez ohľadu na to, za 

ktorú stranu konfl iktu bojujú.

6. Konkrétne zakazujú útoky na 

zdravotníckych pracovníkov, zdra-

votnícke vozidlá a nemocnice posky-

tujúce humanitárnu pomoc.

7. Zakazujú mučenie a  ponižujúce 

zaobchádzanie s väzňami.

8. Určujú, že zajatcom musí byť po-

skytnuté jedlo a  voda a  umožnená 

komunikácia s ich blízkymi.

9. Obmedzujú zbrane a postupy, kto-

ré sa môžu používať počas vojny, aby 

sa čo najviac zamedzilo utrpeniu.

10. Výslovne zakazujú znásilnenie 

a iné formy sexuálneho násilia počas 

ozbrojeného konfl iktu.

Územný spolok SČK

Banská Štiavnica

Čo robí SČK?

Kolektív SČK v Banskej Štiavnici foto Archív US SČK BS
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Archeologická sezóna 

SBM v roku 2020 priniesla 

(a prináša, lebo neskončila) 

opäť zaujímavé objavy na 

viacerých lokalitách mesta 

a jeho okolia. 

Sú to jednak archeologické vý-

skumy, vyvolané stavebnými akti-

vitami rôznych subjektov (naprí-

klad Múzeum vo Svätom Antone 

a  výskum interiérových priestorov 

kaštieľa; Rímsko-katolícka farnosť 

Banská Štiavnica a výskum v  inte-

riéroch a  exteriéroch fary; Stredo-

slovenské elektrárne Žilina a  ich 

výkopy v uliciach mesta či ďalšie vý-

skumy). O týchto budeme referovať 

v  samostatnom príspevku pre tie-

to noviny. Vráťme sa však na Glan-

zenberg (Staré mesto). V mesiaci júl 

2020 sa tu uskutočnil už desaťro-

čia organizovaný výskum SBM s ná-

zvom výskumu na vedecké účely, čo 

znamená, že je fi nančne zabezpečo-

vaný múzeom. Je to zo zdrojov, kto-

ré múzeum získa prostredníctvom 

výskumov, predpísaných KPÚ Ban-

ská Bystrica pre rôznych majiteľov 

nehnuteľností.

Jedinečné nálezy z  predchádzajú-

cej sezóny 2019 pri hradnej kaplnke 

(napríklad bronzové typárium, ba-

nícke nástroje a olovené závažia pre 

skúšky rúd z 13. stor.) predurčili lo-

kalizovanie sond do týchto miest 

vrcholovej polohy lokality. Sondy 

boli situované tak, aby sa získal ob-

raz o pôvodnom stredovekom pro-

fi le tejto polohy.

Zo zaujímavých nálezov vrcholo-

vej polohy (napríklad strešná kera-

mická krytina z kaplnky, keramika 

13. – 14. storočia, ozdobné kova-

nia...) možno vyzdvihnúť najmä ná-

lez vidlicovitého tvaru hrotu želez-

ného šípu z 13. storočia, ktorý slúžil 

na lov operenej zveri. Patrí ku zried-

kavým nálezom na Slovensku z toh-

to obdobia.

Ďalším a  novým miestom pre 

výskum lokality Glanzenberg sa 

stala poloha s  označením Román-

ske domy. Je to priestor v  južnej 

časti lokality, terasa oproti polohe 

s  označením Plošina nad povrcho-

vými dobývkami. Pri okraji tera-

sy možno pozorovať líniu plytkých 

jám, ktoré by mohli byť pozostat-

kami po základoch sídliskových ob-

jektov – domov, ktoré z jednej stra-

ny využili stenu murovanej hradby. 

Tento spôsob budovania sídlisko-

vých objektov registrujeme aj na 

polohe lokality s označením Kosto-

lík. Predpokladáme, že tieto stav-

by by mohli byť datované už do 

13. stor., preto takéto označenie 

polohy. Sondážne práce v  týchto 

miestach priniesli v júli 2020 nasle-

dovné výsledky:

1. Zistenie línie murovanej hrad-

by opevnenia lokality (šírka muriva 

180 cm), ktorá bola objavená v mi-

nulosti na viacerých častiach Glan-

zenbergu (aj s  bráničkami pre pe-

ších).

2. Nálezy trosky (pravdepodobne 

hutníckej, táto bude predmetom 

analýzy) a technickej keramiky na-

značujú práce v oblasti metalurgie, 

ako to bolo zistené v blízkosti tých-

to miest už v 80. rokoch 20. storo-

čia.

3. Z jednotlivých nálezov treba spo-

menúť sploštený olovený predmet 

pôvodne kruhového tvaru, s  mo-

tívom slnečných lúčov na reverze 

(averz zatiaľ neanalyzovaný), dato-

vaný do 13. stor. Pravdepodobne sa 

jedná o závažie, používané pri ana-

lýzach vzoriek rudy.

Vzhľadom na význam nových ná-

lezov na polohe Románske stavby, 

plánujeme pokračovať v  jej výsku-

me aj v budúcom roku. Postup prác 

predurčuje objav murovanej hradby. 

Negatívnym javom početne navšte-

vovanej lokality (zaregistrovali sme 

stovky domácich a  zahraničných 

návštevníkov) je stav Náučného 

chodníka po lokalite Glanzenberg. 

Náletová vegetácia s nekosenou trá-

vou na trase chodníka a zničené či 

už neexistujúce informačné tabule, 

to sú výsledky ľudského vandaliz-

mu, ktorý sem v posledných rokoch 

rovnako prenikol. Nádejou obnovy 

chodníka je pripravený projekt Ob-

lastnej organizácie cestovného ru-

chu v Banskej Štiavnici, ktorého re-

alizácia začína na jeseň tohoto roku.

Jozef Labuda,

archeológ SBM

Pozoruhodné nálezy z Glanzenbergu 
/Starého mesta/ v Banskej Štiavnici

V rámci celoslovenskej 

policajnej akcie „Týždeň 

bezpečnosti na železnici“, 

ktorá sa konala v dňoch 7. – 14. 

septembra 2020, 

Okresné riaditeľstvo Policajné-

ho zboru v Žiari nad Hronom zre-

alizovalo pre žiakov základných 

škôl,  stredných škôl a  gymnázií 

v okrese Žiar nad Hronom, Žarno-

vica a  Banská Štiavnica preventív-

ne aktivity, ktoré boli zamerané na 

dodržiavanie všeobecne záväzných 

právnych predpisov súvisiacich 

s  bezpečnosťou a  plynulosťou že-

lezničnej dopravy a cestnej premáv-

ky na železničných priecestiach. 

Cieľom preventívnych aktivít bolo 

zvýšenie povedomia o  dodržiavaní 

pravidiel na železničných prieces-

tiach a v okolí železníc, s poukáza-

ním na nebezpečenstvá železničnej 

dopravy. 

OR PZ v Žiari nad Hronom 

Celoslovenská policajná akcia 
„Týždeň bezpečnosti na železnici“

Preventívne aktivity pre mladistvých  foto Archív OO PZ ZH

Záhradkárske 
okienko

Rodivé drevo ovocných drevín:

Čerešňa, višňa = prstencovitý ko-

nárik – skrátený výhonok (bra-

chyblast) na staršom dreve s  vr-

cholovým rastovým púčikom 

a  zhlukom kvetných generatív-

nych púčikov v bočných pozíciách 

tesne pod vrcholovým púčikom, 

má životnosť spravidla 4 až 5 ro-

kov v závislosti od svetelných po-

merov v korune.

= jednoročné výhonky – výhon-

ky s rôznou dĺžkou, vo vrcholovej 

a bočnej pozícii, s kvetnými púčik-

mi v  bazálnej časti. Pri slabšom 

raste je podiel kvetných púčikov 

vyšší ako pri dlhších výhonkoch. 

Veľmi slabo rastúce výhonky majú 

všetky púčiky okrem vrcholové-

ho kvetné, nerozvetvujú sa a kaž-

doročným predlžovaním vznika-

jú dlhé vyholené konáriky, čo je 

typické pre mnohé odrody višní 

a  pre odrody čerešní so sklonom 

k previsu.

Michaela Mojžišová

Mestská 
knižnica
Otváracie hodiny:

Rubigall, Nám. sv. Trojice 3, 1. po-

sch.

Bežný režim (september – jún)

PO, UT, ST, PI: 8:00 – 17:00

ŠT: nestránkový deň

Obedná prestávka: 11:30 – 12:00

Kontakt:

Tel.: 045/6949658, e-mail: 

kniznica@banskastiavnica.sk

MsK BS

Teátro Neline
Srdečne pozývame všetkých mi-

lovníkov kníh a  čítania na inte-

raktívne divadelné predstave-

nie „Ja som Inna“ dňa 24.9.2020 

o  knihách a  nových obzoroch, 

ktoré prinášajú. Divadielko je ur-

čené deťom prvého stupňa ZŠ, 

no istotne zaujme aj poznaniach-

tivých škôlkarov. Tešia sa na vás 

Teátro Neline a  Mestská knižni-

ca v Banskej Štiavnici. Miesto ko-

nania: Klub Rubigall, čas konania: 

10.30, vstup je voľný, kapacita 40 

miest (s  dodržaním preventív-

nych opatrení).

MsK
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Aktuálne v kine Akademik

Piatok 18.9. o 18:30 hod.

After: Sľub
Sobota 19.9. o 18:30 hod.

Mulan
Rodinný, dobrodružný, 106 min., 
MP, vstupné: 5€
Keď čínsky cisár vydá nariade-
nie, že každý muž z rodiny musí 
odísť slúžiť do cisárskej armá-
dy na obranu krajiny pred bojov-
nými kočovníkmi zo severu, Hua 
Mulan, najstaršia dcéra vážené-
ho cisárskeho bojovníka, zaujíma 
miesto svojho chorého otca v ci-
sárskej armáde. V prestrojení za 
muža prekonáva Mulan nástrahy na 
každom kroku svojej cesty a učí 
sa využívať svoju vnútornú silu 
a svoj skutočný potenciál. Táto 
epická cesta z nej robí nielen 
váženého a rešpektovaného bojov-
níka, ale vyslúži si aj rešpekt 
vďačného národa… a samozrejme aj 
jej hrdého otca.

Nedeľa 20.9. o 16:00 hod.

Pinocchio
Rodinný, dobrodružný, 125 min., 
MP:12, vstupné: 5€
Rezbár Geppetto vychováva ožive-
nú bábku Pinocchia ako vlastného 
syna. Pinocchio však nie je úpl-
ne najvzornejší chlapec a nechá 
sa ľahko zviesť k darebáctvam, 
vďaka ktorým prežíva veľké množ-
stvo rôznych dobrodružstiev. 
Jedného dňa je podvedený, une-
sený a naháňajú ho banditi na-
prieč svetom plným neuveriteľ-
ných netvorov – z brucha obrej 
ryby sa cez zem hračiek dosta-
ne až na pole zázrakov. Poda-
rí sa Pinocchiovi uniknúť a spl-
niť svoj sen stať sa skutočným 
chlapcom?

Nedeľa 20.9. o 18:30 hod.

Šarlatán

Utorok 22.9. o 18:30 hod.

Krajina medu 
Štvrtok 24.9.o 18:30 hod.

Bábovky
Romantická komédia, 97 min., 
MP:12, vstupné: 5€
Podarilo sa nám nakrútiť skve-
lý veľký český fi lm. Hneď od za-
čiatku sme venovali pozornosť 
každému detailu. Bábovky spája-
jú príbehy žien, ktoré sa sna-
žia urobiť veľké životné roz-
hodnutie, ale do ich precíznych 
plánov nečakane zasiahne osud. 
Z jednotlivých malých príbehov 
sa nakoniec poskladá jeden veľ-
ký.

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

K R Í Ž O V K A

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10eur v pizzerii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica si výherca môže 

vyzdvihnúť v  redakcii ŠN. Správ-

ne znenie krížovky z  č. 31/2020: 

„Porážka ešte nie je dôvodom, aby sme 

prestali bojovať.“ Výhercom sa stáva 

Jarmila Beňová, BŠ. Srdečne bla-

hoželáme! Tento týždeň hráte o po-

ukážku na konzumáciu v  hodnote 

10eur v  pizzerii, reštaurácii Black 

M, Nám. sv. Trojice 6/2, Banská 

Štiavnica. Vašou úlohou je správne 

vylúštiť krížovku a  zaslať ju spolu 

s kupónom do redakcie ŠN v termí-

ne do 28.09.2020.

V  tajničke sa ukrýva výrok E. De-

lacroixa: „Musíme byť… (dokončenie 

v tajničke).

A., Okresný výskumný ústav, sú-

hlas česky, Slovenská televízia, son-

da, plietol,

B., Začiatok tajničky, citoslovce 

rezignácie,

C., Pracujú pluhom, spojka, stred 

slova fenka, 599 v Ríme, český hud. 

skladateľ,

D., Riečica, latinský pozdrav, aj, 

cestovný doklad, úradný doku-

ment,

E., Stavebný materiál, odpil, bib-

lický moreplavec, hlas kozy,

F., Epická literatúra, nekradne, 

morský rak,

G., Volanie o pomoc, vajíčko lek., 

popravca, Teofi l, st. pol. strana,

H., Prvé písmeno abecedy, brat 

Ábela, cudzie muž. meno, tlače-

nie, urán,

I., Baltické more, rozprávková po-

stava, inde,

J., 3. časť tajničky,

K., Ženské meno, ťažko pracoval, 

ženské meno.

1., Farba na vajíčka, 2. časť taj-

ničky, existoval,

2., Majú vieru, pokiaľ,

3., Príbytok včiel, tenký, výstrel,

4., Lovkyňa perál, malý Oto, máti 

naopak,

5., Ženské meno, textová skratka, 

osobné zámeno, stred slova bažal,

6., Semená na siatie, podpis anony-

ma, rev,

7., Existujeme, stred slova vedel, 

bodala rohmi,

8., Športová hra na kurte, časť Vied-

ne, udieral,

9., Lesné zviera, mesto vo Francúz-

sku, je nutné,

10., Vídaval, plný titul, klin s hrúb-

kou,

11., Český spisovateľ, nieto, Mar-

tina,

12., Nemoc pľúc, dravé vtáky, zn. 

antimónu,

13., Osobné zámeno, spievané di-

vadlo, ozn. ruských lietadiel, ozn. 

áut Rakúska a Španielska,

14., V móde, obyvatelia Ríma, 1050 

v Ríme,

15., Prelamuj, koniec tajničky, žen. 

meno.

Pomôcky: Pau, Anabela, Mia, Oon, 

Laa, Sb, Rais, Klark, DIC, Lea.

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
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Kupón č. 33
Krížovka
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Bez opony: 

O Milanovi Adamčiakovi

Galéria Schemnitz pokračuje vo svo-

jom projekte  moderovaných diskusií 

o  významných súčasných umelcoch. 

Po Jiřím Kovandovi, ktorého nám 

predstavil prof. Michal Koleček, bude-

me diskutovať o živote a tvorbe Mila-

na Adamčiaka, slovenského koncep-

tuálneho umelca, vizuálneho básnika, 

hudobníka, skladateľa a muzikológa.

Milan Adamčiak (1946 – 2017) sa na-

rodil v Ružomberku, v roku 1968 odi-

šiel do Bratislavy, kde pôsobil ako mu-

zikológ a výtvarník. V roku 2004 sa 

nasťahoval do neďalekej obce Podho-

rie a  v  roku 2010 sa presťahoval do 

Banskej Belej. Posledných 13 rokov 

svojho života tak strávil v okolí Ban-

skej Štiavnice a do istej miery tu zane-

chal svoju stopu. Galéria Schemnitz si 

túto významnú osobnosť pripomenie 

predstavením tvorby a  života Mila-

na Adamčiaka v podaní jeho dlhoroč-

ného priateľa a  spolupracovníka,  ale 

hlavne autora jeho štvorzväzkovej 

monografi e, Michala Murina (1963). 

Ďalším hosťom rozprávania,  rozpo-

mínania a  odkrývania Adamčiako-

vých stôp bude výtvarník Miroslav 

Nicz (1963).

Formát diskusie „bez opony“ je vhodný 

pre priateľov galérie, študentov, ale aj 

pre tých, ktorí o Adamčiakovi doteraz 

nepočuli.

Stretneme sa v Galérii Schemnitz vo 

štvrtok 24. 9. 2020 o 17:00 hod.

Tešíme sa na vašu návštevu!

Michal Murin,

Silvia Herianová

Galéria Schemnitz

Milan Adamčiak  foto Archív GSCH

V nedeľu 13. septembra 

2020 sa vo Svätom Antone 

uskutočnila slávnosť výročia 

posvätenia chrámu sv. Antona 

pustovníka. 

Chrám bol vysvätený v roku 1779 na 

sviatok Mena Panny Márie. Slávnost-

ná sv. omša začala sprievodom mi-

ništrantov do kostola na čele s kríži-

kom a kadidlom. Sv. omšu celebroval 

miestny pán farár d. p. Michal Baláž. 

Kázeň mal diakon, rodák zo Bzovíka, 

Michal Sandánus. Diakon poukázal 

na vzťah veriacich ku svojmu chrámu, 

ktorý tvoria veriaci, ktorých napĺňa 

Boží Duch, prebývajúci v chráme. Far-

ské spoločenstvo spoluvytvára tajom-

né mystické Kristovo telo, ktorým je 

cirkev,ktorej sme členmi. Tam, kde je 

láska k Bohu a láska k ľuďom, tam je 

pravda, pokora, milosrdenstvo a spra-

vodlivosť, ktorej nás učí dobrý Boh, 

ktorý prebýva v  človeku. Potom po-

kračovala liturgia Eucharistie. Na zá-

ver svätej omše kňaz udelil veriacim 

slávnostné požehnanie a zaznela pie-

seň Bože čos ráčil Slovenskému ľudu, 

ktorú zaspieval miestny spevokol.

Andrej Palovič

Pút vo Svätom Antone,
slávnosť výročia posvätenia chrámu

Tajomstvo 
zmrzlinára
Čo ten len pre nás stvára.

Mieša nám všelijaké chute

zmrznuté aj nezmrznuté.

Ovocné, kyslé ba aj slané,

do radu pekne počkáme si na ne.

Tajomstvo svoje nikdy nevyzradí.

Možno s  tým začal, keď bol ešte 

mladý.

A k tomu rôzne farby máme na výber.

Každý len ukáže si, čo by chcel.

A potom s kornútkom

splynie táto krása.

Ľadovo čistá

pre nás zdá sa.

A zrazu na jazyku

vláčne sa rozplýva.

V horúcom lete,

čo všetci viete,

chutná zmrzlina.

Daniela Sokolovičová

Výhercovia
Súťaž o vstupenky s Ampliónom.

V ŠN č.30/2020 sme Vám položili 

súťažnú otázku: Ako sa volá legen-

dárne pražské divadlo, v  ktorom 

pôsobí legendárna kabaretná dvo-

jica Jiří Suchý a Jitka Molavcová?

Správna odpoveď:

b/ Semafor

Zo správnych odpovedí sme vyžre-

bovali šťastných výhercov 2 vstu-

peniek: Dana Bartošová, BŠ, Kat-

ka Pištová, BŠ, Alenka Patakyová, 

BŠ, Zuzka Dobrovičová, BŠ a Pavol 

Koleda, ZV. Srdečne blahoželáme! 

Vstupenky si môžete vyzdvihnúť 

v  Centrálnom predaji (KC) boč-

ný vchod, štvrtok 24.9. od 15:00 

hod., piatok, sobota (25. – 26. 9.) 

od 09:00 – 23:00 hod.

red.

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z  dô-

vodu odstraňovania porúch na za-

riadeniach distribučnej sústavy 

prevádzkovateľa distribučnej sú-

stavy spoločnosti Stredosloven-

ská distribučná, a.s. Bez el. energie 

budú v B. Štiavnici:

– 29. 9. v čase od 8:30 – 15:30 v časti 

Banky na ul.: Hadová, Hlavná, Hor-

ná, Majer, Na jazero, Vyhnianska,

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy SSD, a.s.
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Posledný augustový víkend 

29. 8. 2020 sa konali už 

tradičné Štúrovské stovky. 

Naši plavci s PKBS sa zúčastnili 42. 

ročníka, na ktorom bolo spolu 51 

klubov, a to s medzinárodnou účas-

ťou, kde si spolu zmeralo sily až 446 

pretekárov. Naši plavci si spoloč-

ne vyplávali 27 osobných rekordov. 

Pod dlhej prestávke to boli preteky 

na 50m v bazéne a naštartovali tak 

tohtoročnú sezónu. Najúspešnej-

ší plavci boli Čamaj Ján, ktorý štyri 

štarty premenil na tri druhé miesta 

a Trenčan Sebastián, ktorému sa po-

darilo umiestniť na treťom mieste.

Prinášame výsledky:

Muži

Beňo Jakub, r. 2010: 50m vs – 

6. 37:67, 50m z – 7. 46:55, 50m p – 

9. 51:25, 50m m – 4. 42: 74,

Kernáč Jakub, r. 2013: 50m vs – 

17. 1:07:33, 50m p – 12. 1:07.31,

Kukučka Jakub, r. 2008: 100m vs – 

12. 1:13:94, 100m z – 15. 1:31:43, 

100m p – rozplavby – 6. 1:30:73, 

100m m – 9. 1:29:96,

Labuda Jerguš, r. 2008: 100m vs – 

21. 1:24:59, 100m z – 22. 1:44:84, 

100m p – 19. 1:50:11, 100m m – 

16. 1:53:90,

Labuda Juraj, r. 2011: 50m vs – 

14. 48:07, 50m z – 11. 54:19, 50m 

p – 14. 58:75, 50m m – 8. 1:00:52,

Maruniak Patrik, r. 2006: 100m vs 

– 21. 1:05:88, 100m z – 18. 1:18:51, 

100m p – rozplavby – 8. 1:19:62, 

100m m – 21. 1:21:52,

Polkoráb Emil, r. 2012: 50m vs – 

16. 1:01:99, 50m p – 11. 1:06:11,

Trenčan Sebastián, r. 2011: 50m vs 

– 13. 47:46, 50m p – 11. 58:04, 50m 

m – 3. 51:02,

Vician Lukáš, r. 2013: 50m vs – 

13. 59:61, 50m p – 13. 1:10:82,

Čamaj Ján, r. 2010: 50m vs – 

2. 35:42, 50m z – 2. 41:74, 50m p – 

4. 49:27, 50m m – 2. 40:96,

Čamaj Ján, r. 1978. 100m vs – 

10. 1:02:88, 100m z  – 8. 1:13:32, 

100m p – 5. 1:24:86,

Ženy

Benkovičová Lucia, r. 2004: 

100m vs – 59. 1:13:96, 100m z  – 

55. 1:24:54, 100m p – 40. 1:31:12, 

100m m – 43. 1:23:12,

Celderová Kristína, r. 2009: 

100m vs – 19. 1:21:62, 100m z  – 

23. 1:37:12,

Kašiarová Hana, r. 2010: 100m vs – 

13. 1:31:36, 100m z – 13. 1:42:65, 

100m p – 12. 1:50:92, 100m m – 

8. 1:48:35,

Kašiarová Tatiana, r. 2007: 100m vs 

– 33. 1:16:36, 100m z – 31. 1:30:88, 

100m p – 17. 1:32:11, 100m m – 

24. 1:29:30,

Kernáčová Hana, r. 2010: 100m vs 

– 17. 1:38:36, 100m z – 16. 1:54:35, 

100m p – 13. 1:52:17,

Kmeťová Hana, r. 2007: 100m vs – 

37. 1:19:30, 100m z – 25. 1:27:82, 

100m p – 7. 1:28:45, 100m m – 

27. 1:32:10.

Vysvetlivky: vs – voľný spôsob, p – 

prsia, z – znak, m – motýľ

PKBS

INZERCIA

Štúrovské stovky

Odovzdanie diplomov úspešným plavcom  foto Archív PK BS 

Prešovský 
polmaratón
Víťazom Prešovského polmara-

tónu sa suverénne stal Marián 

Zimmermann /ŠK Atléti BS/, keď 

v konkurencii trojstovky preteká-

rov nedal súperom šancu.

Pretekov sme sa zúčastnili za fi -

nančnej pomoci z rozpočtu Mesta 

Banská Štiavnica.

R. Petro

Futbal
U11 – Oblastné Majstrovstvá 

mladších a starších žiakov

Výsledky:

FK brehy – FK Sitno BŠ, 1:14

U13 – II. Liga mladší žiaci 

MFK Revúca – FK Sitno BŠ, 4:1

U15 – II. Liga starší žiaci 

MFK Revúca – FK Sitno BŠ, 12:1

U19 – IV. Liga dorast

FK Jesenské – FK Sitno BŠ, 2:4

Program Muži:

Derby lídrov tabuľky V. ligy

FK Sitno BŠ – FK Selce

19. 9. 2020 o 15:00

Tabuľky: https://ssfz.futbalnet.

sk/#menu/open/sutaze/

Miroslav Hudák ml., 

predseda FK Sitno BŠ 

Pozvánka
Ardenza – Tanečná škola Mgr. Mi-

roslavy Ondrejkovej pozýva v škol-

skom roku 2020/21 na tanečné 

krúžky pre deti, kurzy pre dospelé 

páry a kurz latino lady, (50% zľava 

pre každé dievča na školský pol-

rok, ktoré dovedie nového chlap-

ca, ktorý zaplatí školský polrok), 

info: 

miroslava.ondrejkova@gmail.com, 

Fb: Ardenza – Tanečná škola 

Miroslavy Ondrejkovej
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 Kúpim starý dom aj v zlom stave 

v BS a blízkom okolí, platba v hoto-

vosti, tel. č.: 0903 506 693

Kúpime s  manželkou malý poze-

mok pri tajchu v  okolí B. Štiavnice 

vhodný na chatku. Cena dohodou. 

Nie sme realitka. Tel. č.: 0907 740 559

Výkup parožia, tel.č.: 0904 834 937

 Kúpime ľudové kroje, kontakt: 

0902 708 047

 SOVI, n. o., sociálna - senior pre-

pravná služba hľadá vodiča OMV, 

tel. č.: 0948 460 700

reality

inzercia

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

Inzerujte aj vy 
v Š  avnických novinách

Spoločnosť Mestské lesy 
Banská Štiavnica

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

Podmienky predaja a spôsob 
predkladania ponúk je zverejnený na

www.mlbs.sk

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

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

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

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

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

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

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

chrbát 9,80 10,50 6,50
Divina:

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

  Spoločnosť Mestské lesy 
Banská Štiavnica

ponúka na predaj drevo vhodné 
na palivové účely

v 4m dĺžkach – ihličnatá vláknina 22€/m3

listnatá vláknina 50€/m3

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

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

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


