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INZERCIA

Navštívili nás cyklisti s chari-

tatívnym zámerom.

V  piatok 29. 10. 2021 navštívi-

li naše mesto členovia OSA Aca-

demy, ktorí k nám zavítali v rámci 

2. etapy podujatia Naprieč Sloven-

skom (28. 10. – 31. 10.). Stretli 

sa pred radnicou s  primátorkou 

nášho mesta Mgr. Nadeždou Ba-

biakovou, ktorá im popriala veľa 

šťastných kilometrov a odovzdala 

prezenty mesta.

Cyklistická výzva bola určená fa-

núšikom cyklistiky, ktorí nehľada-

jú preteky, ale si radšej užijú krásy 

Slovenska v celej jeho šírke. 

Od pondelka 1. 11. bordová 

na COVID automate!

Situácia nášho okresu v  súvislosti 

s  pandémiou sa zhoršuje a  od 1.11. 

spadá do 2. stupňa ohrozenia.

Krízový štáb mesta vyzýva obyvateľov 

na dodržiavanie všetkých protipande-

mických opatrení. Naďalej venujeme 

zvýšenú pozornosť čistote verejných 

priestranstiev a  kontrole dodržiava-

nia opatrení mestskou políciou. 

Zmena v  COVID automate sa do-

tkne rôznych prevádzok a  poduja-

tí; kino Akademik funguje od utor-

ku v režime OTP.

Viac informácií o  obmedzeniach 

nájdete na stránke covid automatu.

https://automat.gov.sk/banska

-stiavnica

RM

Charitatívna akcia naprieč Slovenskom

Banská Štiavnica bordová

Stretnutie cyklistov s primátorkou  foto Michal Kríž 
3.str.

Výmenník
Vstup pondelok- streda- piatok

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

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

Očkovanie
Mesto Banská Štiavnica v spolupráci 

s Banskobystrickým samosprávnym 

krajom vyhlasuje ďalšie kolo očko-

vania  proti ochoreniu COVID-19 

jednodávkovou vakcínou očko-

vacou látkou Janssen od spoloč-

nosti Johnson & Johnson a dvoj-

dávkovou vakcínou Pfi zer od 

spoločnosti Pfi zer BionTech.

V  prípade záujmu o  očkovanie 

je potrebné kontaktovať Mest-

ský úrad Banská Štiavnica na t. 

č.: 045/694 96 42 alebo mai-

lom na adrese viera.muchova@

banskastiavnica.sk, príp. osobne 

odd. právne a správy majetku, kon-

taktná osoba: PhDr. Muchová Viera.

Očkovať sa môžu aj neregistrova-

ní záujemcovia o očkovanie!!!

Očkovanie sa uskutoční dňa 

6.11.2021 od 10:15 hod. v  Kul-

túrnom centre, Kammerhofská 

1, Banská Štiavnica – Výstav-

ná miestnosť – vstup od sochy A. 

Kmeťa.

MsÚ

Oznam
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 

1. 11. 2021 sa skončilo testovanie 

v  stane na Radničnom námestí 1 

v Banskej Štiavnici. V prípade záuj-

mu o hromadné testovanie nad 30 

osôb nás kontaktujte. Na vyšetre-

nie protilátok sa informujte na t.č.: 

045/692 15 40. SČK BŠ
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DIÁR
z programu

primátorky

2. 11.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

  Riešenie úprav verejných 

priestranstiev – ulica Pod Kal-

váriou.

  Obhliadka ihriska a  ulíc Ban-

ská Štiavnica – Štefultov.

  Redakčná rada ŠN.

3. 11.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

  Príprava návrhov VZN 

o miestnych daniach a poplat-

koch.

4. 11.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

  Pracovné rokovanie k  organi-

zovaniu 17. EKHT – Európ-

skych baníckych a  hutníckych 

dní 2022.

  Posledná rozlúčka s  občanom 

nášho mesta p. Ľudovítom 

Petríkom.

  Posledná rozlúčka s občanom 

nášho mesta p. Štefanom Mu-

rárom.

5. 11.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

  Príprava návrhu rozpočtu 

mesta na rok 2022.

  Občiansky obrad – sobáš.

6. 11.

  Občianske obrady – sobáše.

Viera Lauková

18. 10. v  Rádiu Slovensko v  relá-

cii Nočná pyramída od 22:00 do 

24:00 bol hosťom tejto relácie bás-

nik a spisovateľ Anton Pižurný, kto-

rý podstatnú časť jeho produktívne-

ho veku strávil v B. Štiavnici, resp. 

sa venoval nášmu mestu, hlavne 

Andrejovi Sládkovičovi a  jeho Ma-

ríne. 19. 10. v Rádiu Devín o 7:20 

bola spomienka na PhDr. Alžbetu 

Göllnerovú-Gwerkovú, významnú 

slovenskú historičku, spisovateľku, 

bojovníčku za emancipáciu žien, vý-

znamnú predstaviteľku protifašis-

tického odboja, ale aj profesorku 

na banskoštiavnickom gymnáziu 

a  manželku akad. mal. Edmunda 

Gwerka v súvislosti s tým, že sa na-

rodila tento deň v r. 1905. Jej proti-

fašistická aktivita sa jej stala osud-

ná a 18. 12. 1944 bola zavraždená 

v Kremničke. Pripravuje sa o nej aj 

inscenácia Demokratka Erža, kto-

rej premiéra bude samozrejme v B. 

Štiavnici. 19. 10. v Slobodnom vy-

sielači bola dvojhodinová relácia, 

ktorej významná časť bola veno-

vaná aj nášmu mestu. Medzi iný-

mi účastníkmi besedy bol i ban-

skoštiavnický podnikateľ Lukáš 

Mlynárik, ktorý rezolútne zastával 

názor, že Slovenský vodohospodár-

sky podnik, š. p., Banská Štiavnica, 

musí aj naďalej ostať v našom mes-

te a nie sú žiadne relevantné dôvo-

dy, aby sa odsťahoval do Bratislavy. 

Značnú pozornosť venoval aj čin-

nosti Štátnej ochrany prírody, resp. 

CHKO Štiavnické vrchy, ktoré orga-

nizačne patria do tejto organizácie. 

20. 10. v  Rádiu Slovensko o  4:50 

bola spomienka na panovníčku 

Máriu Teréziu, ktorá v  tento deň 

v  r. 1740 zasadla na trón. Vďaka 

nej vznikla v B. Štiavnici svetozná-

ma banícka akadémia, ktorá začala 

svoju činnosť v r. 1764. M. Terézii 

bola venovaná zvláštna pozornosť 

aj v Rádiu Slovensko 23. 10. o 7:20. 

20. 10. v Rádiu Regina po 9:00 bola 

obsiahla reportáž o  významných 

tradíciách pletiarskeho priemyslu, 

ale aj o  súčasnom stave tohto od-

vetvia. Hlavné slovo mala Ľudmila 

Blašková, ktorá roky-rokúce pracu-

je v tomto odvetví. 21. 10. v Rádiu 

Slovensko po 18:00 bola informá-

cia o tom, že v NR SR bol preroko-

vaný návrh na doplnenie Vodné-

ho zákona o to, aby trvalým sídlom 

SVP, š. p., bolo naše mesto. Zo 122 

prítomných poslancov NR SR zato, 

aby podnik ostal v  BŠ hlasova-

lo len 46 poslancov: opoziční, ne-

zaradení a  len 2 koaliční poslanci 

zo strany Sme rodina Marek Kraj-

čí a  Monika Péter. 22. 10. v  Rá-

diu Regina o  6:45 boli až tri sprá-

vy, týkajúce sa nášho mesta, a  to, 

že v tento deň bude slávnostná aka-

démia k 10. výročiu založenia Hu-

dobnej a umeleckej akadémie Jána 

Albrechta a v tento deň, že bude aj 

podujatie venované umelcovi Mila-

novi Adamčiakovi. A  nakoniec, že 

v tento deň bude aj otvorená výsta-

va venovaná akad. mal. Edmundo-

vi Gwerkovi, ale aj jeho manželke 

PhDr. Alžbete Göllnerovej-Gwer-

kovej, ktorá bude otvorená v Galérii 

Jozefa Kollára. 22. 10. vo viacerých 

médiách a 23. 10. v Rádiu Sloven-

sko o 7:20 bola spomienka na Pavla 

Dobšinského (16. 3. 1828 – 22. 10. 

1885), evanjelického kňaza, nedos-

tižniteľného zberateľa a  vydavate-

ľa slovenských ľudových rozprávok, 

redaktora, prekladateľa, básnika 

a  vydavateľa. V  r. 1858 bol kaplá-

nom a profesorom na Evanjelickom 

lýceu v B. Štiavnici. Tu v r. 1860 – 61 

vydával aj beletrizovaný časopis So-

kol. 23. 10. v Rádiu Devín od 8:10 

– 8:40 bola relácia venovaná Žive-

ne, Spolku slovenských žien. Hlav-

né slovo v relácii mala banskoštiav-

nická rodáčka Magda Vášáryová, 

najprv excelentná herečka, neskôr 

diplomatka, politička, spisovateľka 

a v súčasnosti predsedníčka Živeny. 

24. 10. v Rádiu Devín od 7:00 bol 

hosťom v  tomto médiu Exštiavni-

čan, prof. PhDr. Karol Horák, CSc., 

významný slovenský spisovateľ, 

dramatik, lit. vedec, ale aj kultúr-

ny činiteľ. 25. 10. v  Rádiu Regina 

o  9:05 bola podrobná informácia 

o  recitačnej súťaži venovanej Pav-

lovi Dobšinskému (1828-1885) pod 

názvom „Zlaté pero, zlatá podkova, 

zlatý vlas“. Bol to už 16. ročník tejto 

súťaže, čo sa uskutočnilo v Rimav-

skej Sobote. Dávam na uváženie, 

aby 17. ročník sa uskutočnil v  B. 

Štiavnici, veď P. Dobšinský tu pôso-

bil v r. 1858-61. 26. 10. v RTVS na 

Jednotke v „Správach RTVS“ o 19:00 

hovoril Mgr. art. Roman Malatinec, 

podpredseda BBSK, ktorý sa jed-

noznačne zastal toho názoru, ktorý 

dlhodobo presadzuje aj naša primá-

torka, aby SVP, š. p., ostal naďalej 

v  B. Štiavnici. Hovoril aj Ing. Ma-

rian Bocák, hovorca podniku, kto-

rý však toto stanovisko nepodpo-

ril. V týchto istých správach bolo aj 

upozornenie, že okres B. Štiavnica 

sa nachádza tesne predtým, ako sa 

ocitne v  tej najhoršej pandemickej 

čiernej farbe. Našťastie sa tak ne-

stalo, od 1. 11. sa náš okres nena-

chádza v tejto skupine, v ktorej je už 

24 okresov, ale je v predposlednej – 

bordovej farbe.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, médiá 
a súvzťažnosti

Mesto Banská Štiavnica 

v zmysle príslušných ustano-

vení zákona SNR č. 138/1991 

Zb., o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov zverej-

ňuje:

a) podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona 

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov ako prí-

pad hodný osobitného zreteľa

Zámer Mesta Banská Štiavnica 

č. 10/2021 na prevod časti pozem-

ku v  k. ú. Banská Štiavnica, parc. 

číslo C KN 1608 o celkovej výmere 

618m2 ostatná plocha, 1604 o cel-

kovej výmere 24m2 ostatná plocha, 

1605 o celkovej výmere 5m2 ostat-

ná plocha; E KN 6376/1 o celkovej 

výmere 449m2 TTP, 6371 o výmere 

243m2 TTP, skutočná výmera bude 

zameraná geometrickým plánom.

Zámer Mesta Banská Štiavnica 

č. 11/2021 na prevod časti pozem-

ku v  k. ú. Banská Štiavnica, parc. 

číslo E KN 5955 o celkovej výmere 

170m2 záhrada, 6491/2 o  celkovej 

výmere 12642m2 ostatná plocha, 

z ktorých sa geometrickým plánom 

odčlení cca 38m2.

Zámer Mesta Banská Štiavnica 

č. 15/2021 na prevod časti pozem-

ku v  k. ú. Banská Štiavnica, parc. 

číslo C  KN 4970 o  celkovej výme-

re 413m2 záhrada, z ktorého sa ge-

ometrickým plánom odčlení cca 

170m2.

Zámer Mesta Banská Štiavnica 

č. 16/2021 na prevod časti pozem-

ku v  k. ú. Banská Štiavnica, parc. 

číslo C  KN 4970 o  celkovej výme-

re 413m2 záhrada, z ktorého sa ge-

ometrickým plánom odčlení cca 

243m2.

Úplné znenia zverejnených záme-

rov sú zverejnené na úradnej ta-

buli a  internetovej stránke mesta 

www.banskastiavnica.sk.

Bližšie informácie: Mestský úrad, 

oddelenie právne a správy majetku, 

tel.: 045/6949637.

MsÚ

Zverejnenie zámerov nakladania s majetkom mesta
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A to naozaj. Celá výzva 

a  jej trasa totiž spájala najzápad-

nejšiu a najvýchodnejšiu obec našej 

krajiny (650 km). Trasa vytvorila 

symbolické písmeno „S“ a  pri ces-

te zo Záhorskej Vsi viedla krásnymi 

kútmi stredného Slovenska, cez Vy-

soké Tatry, až priviedla účastníkov 

na záver do Novej Sedlice, kde im 

dobrú noc zaželal už len „Deduško 

Večerníček“ v  jeho čarovnej chalúp-

ke. Celá výzva bola rozdelená do 4 

etáp približne rovnakých vzdiale-

ností a  líšili sa regionálnou kultú-

rou, architektúrou a celkovým pre-

výšením trasy.

Cieľom akcie bolo nielen propa-

govať šport, ale aj pomôcť dobrej 

veci.

V  tomto roku podporili 17 roč-

nú Alicu, ktorá žila s  dlhoročne 

chorým otcom, ktorý prednedáv-

nom zomrel a dievča zostalo samo; 

o matku prišla už v mladšom veku. 

Stredoškoláčka tak zostala na všet-

ko sama – nájomné, stravu, obleče-

nie a školské potreby si bude musieť 

hradiť sama, minimálne dovtedy, 

kým jej nepriznajú nárokovateľné 

dávky.

2. etapa charitatívnej akcie začí-

nala v  Leviciach a  pokračovala cez 

Štiavnické Bane – Banskú Štiavni-

cu – Svätý Anton – Zvolen do Ban-

skej Bystrice a skončila v Brezne – 

Rohožnej. Dĺžka etapy bola 163km 

a celkové prevýšenie 1 891km s naj-

vyšším bodom 757m n. m.

Viac o podujatí nájdete na: https://

www.osaacademy.sk/napriec

-slovenskom/

Michal Kríž

NOVINKY

�1.str.

Charitatívna akcia naprieč Slovenskom

(fi nančných prostriedkov) 

z rozpočtu Mesta Banská 

Štiavnica podľa VZN č. 2/2018 

v znení dodatku č. 1 pre rok 2022.

Mesto Banská Štiavnica oznamu-

je, že do 31. 12. 2021 je termín pre 

podávanie žiadostí o  poskytnutie 

dotácie na rok 2022 pre právnické 

osoby a fyzické osoby – podnikate-

ľov podľa §3 VZN č. 2/2018 v znení 

dodatku č. 1.

V zmysle Všeobecne záväzného na-

riadenia Mesta Banská Štiavnica č. 

2/2018 v znení dodatku č. 1 o po-

skytovaní dotácií z rozpočtu Mesta 

Banská Štiavnica, je potrebné žia-

dosť podať písomnou formou na 

predpísanom tlačive, ktoré nájdete 

v klientskom centre mestského úra-

du alebo priamo na stránke mesta 

Banská Štiavnica:

http://www.banskastiavnica.sk/

stranka_data/subory/ako-vybavit/

20190124-ziadost-o-dotaciu.pdf

Kompletne a  správne vyplnená 

žiadosť o  poskytnutie dotácie, 

ktorej súčasťou je aj rozpočet, 

musí obsahovať povinné prílohy 

(kópie):

– zmluva alebo potvrdenie o zriade-

ní bankového účtu, ktorého vlastní-

kom je žiadateľ,

– výpis z  registra trestov na práv-

nickú osobu, ktorý je vedený Gene-

rálnou prokuratúrou Slovenskej re-

publiky,

– doklad o  založení subjektu – 

zriaďovaciu listinu, zakladateľskú 

zmluvu, stanovy s  potvrdením re-

gistrácie /občianske združenia, 

neziskové organizácie, záujmové 

združenia a pod./

– ďalšie dokumenty týkajúce sa pro-

jektu

– čestné vyhlásenia žiadateľa /prí-

loha č. 1/

Pripomíname, že prílohy sú povinné 

pre všetkých žiadateľov o dotáciu.

V prípade nejasností kontaktujte:

Mestský úrad

Ekonomické odd.

Nám. sv. Trojice č. 1

969 01 Banská Štiavnica

t. č.: 045/694 96 32, 

mail: msu@banskastiavnica.sk

MsÚ

Podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií

Testovanie v našom meste je 

možné na:

- Mobilnom odberovom mieste tes-

tovacích vzoriek na COVID-19, kto-

ré sa nachádza v  unimobunkách pri 

kotolni na ul. L. Svobodu (sídl. Drie-

ňová), každý deň od 15:00 – 18:00, 

je potrebné sa zaregistrovať na 

https://www.rychlotest-covid.sk

Cena Ag testu: 14,90€.

- Pokračuje testovanie aj v mestskej 

plavárni: 

Otváracie hodiny Ag, PCR MOM:

Po, Ut, St, Št, Pi, Ne: 9:00 – 15:00

So: Zatvorené

Posledný odber Ag testu je o 14:40 

hod., posledný odber PCR testu je 

o 11:40 hod. bez objednania, platba 

iba v hotovosti!

Výsledky cez SMS, certifi kát v slo-

venskom, nemeckom, anglickom 

jazyku.

- Cena antigénového testu 10€

- PCR test z nosohltanu 49€

- PCR test zo slín (kloktací) 54€

- PCR test s výmen-

ným lístkom: Za-

darmo!!!

Kontakt: 045 691 

27 24

- Od 1. 11. 2021 

skončilo testova-

nie v stane na Rad-

ničnom námestí 1 

v  Banskej Štiavni-

ci. V  prípade záuj-

mu o hromadné tes-

tovanie nad 30 osôb 

nás kontaktujte. Na 

vyšetrenie protilátok sa informujte 

na t. č.: 045/692 15 40.

Dôležité informácie ohľadom ak-

tuálnych opatrení nájdete aj na 

https://korona.gov.sk/.

MsÚ

Činnosť
mobilných odberových miest /MOM/ od 1. 11. 2021

Banská Štiavnica 
v NR SR
21. 10. 2021 jedným z  bodov 

programu NR SR bol aj dodatok 

k  tzv. Vodnému zákonu, s  tým, 

aby Banská Štiavnica bola natrva-

lo sídlom Slovenského vodohos-

podárskeho podniku, š. p., Ban-

ská Štiavnica. Obsah tohto bodu 

programu iniciovala naša primá-

torka Mgr. Nadežda Babiaková 

z toho dôvodu, že od 3. 12. 2021 

by novým sídlom tohto podni-

ku nemala byť už naďalej Ban-

ská Štiavnica ako doteraz, ale Bra-

tislava. Je to nie len v intenciách 

súčasného dočasne povereného 

generálneho riaditeľa tohto pod-

niku JUDr. Ing. Jozefa Kršku, ale 

aj v intenciách vedenia Minister-

stva životného prostredia SR. Zo 

122 prítomných poslancov NR SR 

zato, aby podnik ostal v  BŠ hla-

sovalo len 46 poslancov. Boli to 

opoziční a  nezaradení poslanci 

a len 2 koaliční poslanci zo strany 

Sme rodina Marek Krajčí a Moni-

ka Péter. Proti tomu, aby podnik 

ostal v  B. Štiavnici boli poslanci 

SaS a z OLANO Peter Polák. Všet-

ci ostatní poslanci sa zdržali hla-

sovania. Návrh vo svojich vystú-

peniach mimoriadne erudovane 

podporili nezaradení poslanci Mi-

roslav Suja, Miroslav Urban, Edu-

ard Kočiš. Návrh doslovne „zmie-

tol zo stola“ poslanec NR SR Jozef 

Pročko z  OĽANO, ktorý nekva-

lifi kovanými, ba až zavádzajúci-

mi tvrdeniami sa výrazne priči-

nil k tomu, že návrh nebol prijatý. 

Uvediem aspoň jeden – jediný 

príklad: keď tvrdil, že do podni-

ku v  Banskej Štiavnici dochádza 

až 80% zamestnancov. Pravda je 

však taká, že zo súčasného sta-

vu 103 zamestnancov podni-

ku v  Banskej Štiavnici je až 53 

z okresu Banská Štiavnica. Pova-

žujem za potrebné v  tejto súvis-

losti ešte zdôrazniť, že dňa 5. 10. 

2021 bola v tejto záležitosti naša 

primátorka u premiéra SR Eduar-

da Hegera a dňa 22. 10. 2021 po-

žiadala o  pomoc aj vicepremiéra 

a  ministra hospodárstva SR Ri-

charda Sulíka, s ktorým rokovala 

v Banskej Štiavnici aj o ďalších zá-

ležitostiach. Naša primátorka má 

našťastie v rukách ďalšie tromfy, 

o ktorých realizácii budeme infor-

movať v budúcom čísle ŠN. Takže, 

uvidíme...

Ján Novák 
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Očkovanie 
nad 55 rokov v našom okrese

V  prípade záujmu o  očkovanie 

proti COVID-19 v  našom meste 

je možné očkovať sa prostredníc-

tvom všeobecných lekárov, a  to 

nasledovne:

Dvojdávková vakcína – Comirnaty

od výrobcu Pfi zer/BioNTech.

Pre očkovanie je potrebné sa 

objednať počas ordinačných 

hodín na telefónnom čísle, a to 

nasledovne:

1. MUDr. Emília Petríková: 

0944 437 398 alebo e-mailom na 

ambulancia@medsy.sk

2. MUDr. Oľga Ferjančíková: 

045/290 12 73

3. MUDr. Anna Hana Gubricová: 

045/694 21 71

4. MUDr. Diana Berlanská: 

045/290 12 64

Očkovať sa môžu všetci záu-

jemcovia, nielen tí, ktorí patria 

k danej všeobecnej lekárke!!!

V  prípade záujmu o  očkovanie 

dvojdávkovou vakcínou Pfi zer 

Biontech od spoločnosti Pfi zer 

alebo jednodávkovou vakcínou 

proti ochoreniu COVID-19 oč-

kovacou látkou Janssen od spo-

ločnosti Johnson & Johnson 

je možné kontaktovať Mest-

ský úrad Banská Štiavnica na 

t.č.: 045/694 96 42 alebo mai-

lom na adrese: viera.muchova@

banskastiavnica.sk, prípad-

ne osobne, odd. právne a  sprá-

vy majetku, kontaktná osoba: 

PhDr. Muchová Viera. V  tom-

to prípade Vám bude upresnený 

termín a miesto očkovania.

MsÚ

Oznam
Z  dôvodu zhoršenia epidemio-

logickej situácie sa s  okamžitou 

platnosťou  ruší darovanie krvi 

prostredníctvom mobilných od-

berových výjazdov v  okresoch, 

ktoré sú zaradené v  I., II., a  III. 

stupni ohrozenia  (červená, bor-

dová a  čierna). Záujemcovia sa 

môžu objednať na darovanie krvi 

do našich kamenných odbero-

vých pracovísk. V okresoch, ktoré 

sa nachádzajú v zelenom a oran-

žovom pásme, sa darovanie krvi 

prostredníctvom mobilných od-

berových výjazdov vykonáva na-

ďalej. Tel. kontakt na objednanie 

sa na darovanie krvi: OC Banská 

Bystrica – 0908 991 461.

NTS BB

Dňa 26. 10. 2021 v Banskej 

Bystrici o 10:00 hod. nakrútil 

štáb RTVS 1 reláciu k aktuálnej 

téme presťahovania Sloven-

ského vodohospodárskeho 

podniku, š. p., Banská 

Štiavnica do Bratislavy. 

Nahrávania sa zúčastnili 

Mgr. Art. Roman Malatinec, pod-

predseda BBSK, Mgr. Nadežda Ba-

biaková, primátorka nášho mesta 

a významný banskoštiavnický pod-

nikateľ Lukáš Mlynárik. Všetci jed-

noznačne argumentovali, že pod-

nik musí aj naďalej ostať v Banskej 

Štiavnici. Hoci išlo o verejno-právne 

médium, relácia večer v ten istý deň 

v  Správach RTVS na Jednotke ne-

bola odvysielaná, odznelo len tor-

zo z vystúpenia Romana Malatinca, 

okrem ktorého ešte hovoril Ma rián 

Bocák – hovorca podniku. Ten sa 

však nahrávania nezúčastnil a  vo 

svojom vystúpení nepovedal ani 

slovo na obhajobu toho, aby podnik 

ostal v Banskej Štiavnici. Vzhľadom 

na túto skutočnosť zverejňujeme 

v tomto materiáli všetko to, čo bolo 

nahraté v Banskej Bystrici a dotýka-

lo sa podniku a čo nebolo v koneč-

nom dôsledku v Správach RTVS na 

Jednotke dňa 26. 10. 2021.

R. Malatinec: „Chceme ako poslan-

ci BBSK za poslanecký klub Hlas – so-

ciálna demokracia poukázať na témy, 

ktoré sa dotýkajú rozvoja nášho regió-

nu. Keďže v našej kompetencii je rozvoj 

regionálny, sociálny aj ekonomický, do-

týka sa to tém, ktoré nás ohrozujú pria-

mo v našom regióne, a to sú tri zásadné 

témy – problematika Slovenského vo-

dohospodárskeho podniku, š. p., v Ban-

skej Štiavnici a zámeru jeho presunu do 

Bratislavy, taktiež Natura 2000, ako 

aj problematika veľkých šeliem – vlka 

a medveďa. Mimoriadne dôležitý je ak-

tuálny problém presťahovania SVP, š. 

p., Banská Štiavnica do Bratislavy, čo sa 

má z rozhodnutia Ministerstva životné-

ho prostredia SR uskutočniť už začiat-

kom decembra 2021. Za náš poslanecký 

klub Hlas-SD chceme na novembrovom 

zasadnutí BBSK dať podporné stano-

visko mestu Banská Štiavnica, preto-

že si myslíme, že nie je správne, aby 

nám vláda v  našom regióne vráža-

la nôž do chrbta, pretože teraz nedáv-

no 21.10.2021 bol v NR SR predložený 

návrh zákona, ktorého obsahom bolo, 

aby podnik bol aj naďalej zachovaný 

v Banskej Štiavnici. Na tomto rokova-

ní ho koaliční poslanci NR SR v podsta-

te „utopili v lyžičke vody“. Išlo o doplne-

nie zákona č. 364/2004 Z.z. národnej 

rady a ako aj č. 372 – z roku 1990. Ani 

koaliční poslanci NR SR z nášho kraja 

nepodporili Banskú Štiavnicu v  tomto 

úsilí, takže preto my, krajskí poslanci za 

stranu Hlas-SD chceme predložiť pod-

porné stanovisko za Banskú Štiavnicu. 

„Určite nám na túto tému povie viac 

primátorka Banskej Štiavnice, ktorá 

už absolvovala rozhovory aj s pánom 

premiérom aj s  ďalšími predstaviteľ-

mi vlády SR.“

N. Babiaková: „Naše stanovisko 

– mesto ktoré je zapísané v  Zozna-

me svetového dedičstva UNESCO je 

už dlhodobo jednoznačné, že aj vláda 

SR má určité povinnosti voči nášmu 

mestu. Mesto má významný zákon č. 

100/2002, v  ktorom sa hovorí okrem 

iného, že úlohou vlády SR je aj to, aby 

podporovala administratívny, kultúr-

ny, sociálny a  inštitucionálny rozvoj 

Banskej Štiavnice a  okolia. Aj z  tohto 

dôvodu si myslíme, aby generálne ria-

diteľstvo SVP, š. p., ostalo aj naďalej 

v  Banskej Štiavnici. Nemôžeme sa len 

hrdiť a rozprávať, že Banská Štiavnica 

je nádherná a  je perlou Slovenska, ale 

neurobíme pre ňu nič, tak to nie. Aj tu 

žijú ľudia. My sme toto mesto takmer 

z ruín postavili na nohy a ak teda má 

nastať ďalší rozvoj Banskej Štiavnice, 

tak nech sa z  tohto mesta neberie as-

poň to, čo tam je, a  teda hlavne inšti-

túcie. Aj mimo Bratislavy, v  iných ob-

lastiach Slovenska žijú ľudia a  preto 

nemôžeme všetko sústrediť len do Bra-

tislavy. My nehovoríme o  tom, že koľ-

ko má mať pracovníkov generálne ria-

diteľstvo, lebo o takých veciach by som 

si ani netrúfala odborne hovoriť, neho-

voríme o tom, aká organizačná zmena 

má byť realizovaná, permanentne ho-

voríme len o tom, aby sídlo generálneho 

riaditeľstva ostalo aj naďalej v Banskej 

Štiavnici. Cieľom tohto bolo aj doplne-

nie zákona, ktorý predkladali poslanci 

NR SR v parlamente. Nikdy som nevní-

mala to, za akú stranu sú poslanci v NR 

SR. Ak má niečo svoje racio, tak nezá-

leží politicky na tom, v ktorej politickej 

strane som. Mestská samospráva sa 

bude aj naďalej usilovať o  zachovanie 

podniku v Banskej Štiavnici. Navštívila 

som v tejto súvislosti aj nášho premiéra. 

Bolo to korektné a  racionálne rokova-

nie, čakám na výsledok tohto rokovania 

a verím, že zvíťazí zdravý ľudský rozum 

– veď ľudia žijú na celom Slovensku.“

L. Mlynárik: „K presťahovaniu SVP, š. 

p., v B. Štiavnici sa vyjadrujú samí „na 

slovo vzatí odborníci“, zabávači, kto-

rí hovoria okrem iného aj to, že SVP, š. 

p., v Banskej Štiavnici škodí životnému 

prostrediu a  že sa šafári v  tomto pod-

niku. Ak sa v Banskej Štiavnici šafári, 

tak v Bratislave sa už šafáriť nebude?!. 

Nejde sa meniť vedenie podniku, ale 

ide sa meniť miesto šafárenia. Nechá-

pem, ako sa môže šafáriť tejto antiko-

rupčnej vláde so svojimi celoslovenský-

mi inštitúciami ako je napríklad aj SVP, 

š. p. Máme dôvodné podozrenie, že vý-

berové konanie na funkciu generálneho 

riaditeľa SVP, š. p., bolo zmanipulované 

a pripravené na to, aby bol podnik pre-

sťahovaný do Bratislavy. Týmto vyzý-

vam aj pani prezidentku SR, aby si ne-

dávala ruky pred tvár, zachovala svoju 

dôstojnosť a zabránila ničeniu a rozkrá-

daniu vidieka, čo platí v plnej miere aj 

na SVP, š. p., v Banskej Štiavnici.“

Toto všetko malo teda odznieť 

v  RTVS na Jednotke dňa 26. 10. 

2021 v  Správach RTVS. Nestalo sa 

však tak. Pevne verím, hoci je už za 

5 minút 12, ešte stále nie je neskoro, 

aby SVP, š. p., ostalo aj naďalej v Ban-

skej Štiavnici. Bude však potrebné, 

aby títo traja protagonisti neostali 

osamotení, ako viem, v započatom 

úsilí budú pokračovať aj naďalej. Pev-

ne verím, že tomu tak nebude, veď 

SVP, š. p., je pre naše mesto i okres 

tým najvzácnejším a  najdrahocen-

nejším „rodinným striebrom“. Nako-

niec ešte dávam do pozornosti, že 

Ministerstvo životného prostredia 

SR už vyhlásilo ďalšie výberové ko-

nanie na funkciu generálneho ria-

diteľa SVP, š. p., v  Banskej Štiavni-

ci tým, že termín prihlášok je do 15. 

11. 2021 a termín výberového kona-

nia bude 2. 12. 2021. Ako odznelo 

v NR SR dňa 21. 10. 2021, súčasný, 

dočasne poverený generálny riadi-

teľ SVP, š. p., JUDr. Ing. Jozef Krška 

neprešiel ani prvým kolom predchá-

dzajúceho výberového konania. Tak-

že, uvidíme…

Ján Novák

Banská Štiavnica alebo Bratislava?
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kam v BŠ 
a okolí ?

Špecifi kum materskej školy 

na Ul. 1.mája 4 v Banskej 

Štiavnici spočíva v obohaco-

vaní výchovy a vzdelávania 

detí o regionálne prvky 

– ľudovú slovesnosť, folklór, 

ľudové zvyky, remeslá 

a tradície Banskej Štiavnice, 

vo všetkých organizačných 

formách počas pobytu 

v materskej škole. 

Zameriavame sa na udržiavanie 

povedomia o  baníckych zvykoch 

a  tradíciách v  regióne. Posilňuje-

me úctu ku kultúrnym a  národ-

ným hodnotám a tradíciám regió-

nu. Poznávame rodný kraj, jeho 

históriu, prírodné krásy, pamiat-

ky, kultúrne a folklórne dedičstvo, 

posilňujeme u detí hrdosť na tradí-

cie Štiavnického regiónu a na regi-

onálnu kultúru ako takú. Aktívne 

sa zapájame do kultúrneho života 

mesta a realizujeme rôzne aktivity 

v  spolupráci s  rôznymi organizá-

ciami, ktoré pôsobia v našom mes-

te. Naše skúsenosti a  poznatky 

s prácou s deťmi v oblasti regionál-

nej výchovy odovzdávame na Slo-

vensku, ale aj v zahraničí prostred-

níctvom rôznych projektov. Vďaka 

projektu Erazmus + „Spoznajme sa 

navzájom“ sa nám podarilo zreno-

vovať šatnicu detských baníckych 

uniforiem. Pribudli nám nové čier-

ne slávnostné banícke uniformy, 

ale aj farebné aušusnícke. Ďakuje-

me zo srdca p. Ľudke Blaškovej, za 

ochotu a ústretovosť a jej zamest-

nancom za precíznu prácu na uni-

formách.

Alexandra Bóková 

Regionálna výchova, 
návrat ku koreňom v MŠ 1. mája

Permoníci z MŠ 1.mája  foto archív autora

Základná škola Jozefa Horáka 

sa už niekoľko rokov zapája do 

projektov Erasmus. 

Počas prázdnin sa mnohí učite-

lia zúčastnili rôznych vzdelávacích 

kurzov v zahraničí. Aj od septembra 

tohto školského roka pokračujeme 

vo viacerých projektoch.

V rámci projektu, ktorého koordiná-

torom je škola z Moravskej Třebovej 

s názvom „Poznejme společně kultur-

ní dědictví nejen ve své zemi“ sme sa 

v  septembri stretli v  chorvátskom 

Daruvare. Mesto Daruvar je hlav-

ným politickým a  kultúrnym cen-

trom českej menšiny. Spolu s kole-

gami z Moravskej Třebovej sme boli 

hosťami České základní školy Jana 

Ámose Komenského. Videli sme 

priestory základnej školy, mater-

skej školy, vydavateľstva, českého 

spolku, ale prešli sme aj historickou 

časťou mesta, veľmi zaujímavým 

parkom, navštívili sme český pivo-

var aj  iné zaujímavé a  významné 

miesta… teda… spoločne sme spo-

znávali kultúrne dedičstvo českej 

menšiny v Chorvátsku.

Okrem vnútrozemského Daruva-

ru sme navštívili aj krásne prímor-

ské mesto Zadar, prešli sme sa Plit-

vickými jazerami (Winnetoua sme 

nestretli) a veľmi zaujímavá bola aj 

prehliadka miesta, kde sa narodil 

vynálezca a  konštruktér mnohých 

elektrických strojov Nikola Tesla.

Sme radi, že naša škola je do pro-

jektu Erasmus zapojená a  veríme, 

že deti a  učitelia prežijú ešte veľa 

zaujímavých vecí, všeličo sa naučia 

a spoznajú mnoho krásnych miest.

Monika Katinová, 

ZŠ Jozefa Horáka

Poznávame kultúrne dedičstvo 
rôznych zemí

Učiteľky v ČZŠ Moravská Třebová  foto archív autora

4. 11. Vernisáž výstavy: Kalcit 

– majster tvarov, Berggericht 

– Mineralogická expozícia, Ná-

mestie sv. Trojice 6, Banská Štiav-

nica, 15:00.

4. 11. Slovenské poverové roz-

právania a  slovanská mytoló-

gia (prednáška), Galéria Jozefa 

Kollára, Námestie svätej Trojice 

8, Banská Štiavnica, 17:00.

5. 11. Koncert: Altar Quartet 

v  Art Cafe, Akademická 327/2, 

Banská Štiavnica, 20:00.

6. 11. Maľba Svetelných Kľú-

čov na hodvábe, Banská Štiavni-

ca – Centrum, 10:00 – 18:00.

7. 11. Cesta k sebe vďaka joge, 

dychu a hudbe, Hudobná Záhra-

da, Rakytová 9, Banská Štiavnica, 

17:07.

7. 11. Muzikoterapeutický 

koncert - Juju & Dominik & 

Maťo, Hudobná Záhrada, Raky-

tová 9, Banská Štiavnica, 19:30.

10. 11. Prednáška: Tomáš Kriš-

šák: Zločin a  trest na sociál-

nych sieťach, Bod K., Ludvíka 

Svobodu 40, Banská Štiavnica, 

17:00.

12. 11. Slovensko po troch de-

saťročiach slobody (uvedenie 

knihy), Art Cafe, Akademická 2, 

Banská Štiavnica, 18:00.

12.-13. 11. Festival: Vínna 

Špacírka, rôzne lokality, viac 

info na: https://stiavnicavino.

sk/program/, Banská Štiavnica, 

14:00.

13. 11. Tanečno – pohybo-

vá terapia v  B. Štiavnici, 90 

min (1,5h), Kammerhofská 1, B. 

Štiavnica, 18:00.

„Šikovné ruky z nášho regiónu“

Med agátový, lipový alebo les-

ný – Jozef Zorvan

„Našich tridsať včelstiev je umiest-

nených v katastri obce Kozelník, kde 

sa o ne aj s manželkou staráme už od 

roku 2013. K včeláreniu ma priviedli 

moji ujovia, ktorým som pomáhal už 

ako dieťa počas víkendov a prázdnin.“

Značka Regionálny produkt Hont 

bola udelená pre: Med agátový, li-

pový a lesný.

Kontakt

Tel.: 0915 976 578

Email: jozozorvan@gmail.com

Facebook stránka: 

„Včielka spod úboče“

Zmena programu vyhradená!

OOCR Región Štiavnica
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Vo štvrtok 7. októbra 2021 boli 

v priamom prenose na RTVS 

vyhlásení laureáti architekto-

nickej prehliadky Cena Sloven-

skej komory architektov za 

architektúru CE.ZA.AR 2021. 

V  kategórii Občianske a  priemy-

selné stavby sa laureátom stal pro-

jekt Súkromnej základnej školy 

Guliver v  Banskej Štiavnici. Archi-

tektmi projektu boli: Richard Mur-

gaš, Martin Lepej a Lukáš Cesnak. 

V  septembri otvorila svoje brá-

ny nová súkromná základná škola 

v  Banskej Štiavnici. Realizácia ate-

liéru Richarda Murgaša nadviazala 

na kvality materskej školy Guliver, 

ktorá v roku 2016 získala význam-

né ocenenia: Cenu Dušana Jurko-

viča a  CE.ZA.AR v  kategórii Ob-

čianske a  priemyselné stavby. Na 

ocenenie a  samotný projekt sme 

sa opýtali Ing. Richarda Murgaša 

z ateliéru RMAA:

1. Čo pre Vás toto ocenenie zna-

mená?

RM: „Je to potvrdenie, že svoju prácu 

robíme dobre, a to nielen po kreatívnej 

stránke. Obrovskou časťou našej prá-

ce je autorská korektúra priamo pri vý-

stavbe, ktorá vyžaduje mnoho skúse-

ností a mnoho času. Pri súčasnej kvalite 

stavebnej produkcie sa veľakrát sami 

seba pýtame, či ešte má zmysel dávať 

stavbám taký veľký osobný vklad. Toto 

ocenenie potvrdzuje, že má.“

2. V čom je tento projekt iný ako 

ostatné, na ktorých ste pracova-

li?

RM: „Stavať školu je jedno z najkom-

plexnejších, ale aj najlepších zadaní, 

aké môže architekt, ktorý má rád vý-

zvy dostať. Obsahuje veľa nárokov na 

prevádzku a  dáva priestor pre vlast-

nú kreativitu a  vyžaduje veľkú mie-

ru zodpovednosti, pretože vytvárame 

podnetné prostredie, ktoré by malo po 

dlhý čas pomáhať formovať ďalšie ge-

nerácie. Podobné princípy uplatňuje-

me aj pri našich iných stavbách, táto 

bola však rozhodne naša doposiaľ naj-

väčšia.“

3. Mali ste pri realizácii projektu 

voľnú ruku, alebo ste sa museli 

prispôsobiť predstavám súkrom-

ného investora?

RM: „Projekt Súkromnej základnej 

školy Guliver je výsledok našej dlhodo-

bej spolupráce s  investormi. Vážime si 

ich dôveru a vytvorenie profesionálneho 

vzťahu, ktorý nám dáva voľnú ruku pri 

návrhu stavieb, ako táto. Bolo by však 

omylom myslieť si, že čokoľvek dáme na 

papier, ide do realizácie. Naopak, pro-

jekt podlieha prísnej kritike a vyhodno-

teniu jeho ekonomickosti ešte pred jeho 

spustením a pravidelným reportom po-

čas jeho realizácie. Voľnosť pri návrhu 

architektonickej koncepcie bola v  tom-

to prípade vyvážená nárokmi jej bu-

dúcej funkcie, ktoré sme konzultovali 

počas realizácie projektu s budúcim ve-

dením školy.”

4. Práca architekta je náročnej-

šia pre verejného, alebo súkrom-

ného investora, v  čom? Je sú-

kromná investícia vzorom pre 

verejný sektor? Alebo archi-

tekt robí svoju prácu s výrazným 

osobným nasadením?

RM: „Z našich skúseností je súkrom-

ný sektor lepšie pripravený formulo-

vať architektonické zadania a  je skú-

senejší ako investor, vie si naplánovať 

investíciu a  manažovať jej prípravu 

i  realizáciu s  požiadavkami na kvali-

tu. Verejný sektor je limitovaný spô-

sobom obstarávania a  personálny-

mi kapacitami. V našich končinách sa 

súťaže návrhov využívajú minimálne 

a realizácie projektov sú odkázané na 

individuálnu výpoveď jedného subjek-

tu, ktorý uspeje vo verejnom obstará-

vaní. Dobrý architekt vkladá osobné 

nasadenie do svojej práce nezávisle od 

toho, pre koho pracuje.“

5. Je to v poradí už 2. významné 

ocenenie za architektúru pre Vás 

a  Banskú Štiavnicu, aké máte 

plány do budúcnosti?

RM: „Ani jednu stavbu neprojektuje-

me pre ocenenia. Teší ma, že nám dali 

investori dôveru aj v  iných projektoch, 

umožňuje mi to pracovať v mieste môj-

ho rodiska. Naďalej tu chceme tvoriť sú-

časnú modernú architektúru, ako vhod-

nú protiváhu k úžasnému historickému 

zázemiu Banskej Štiavnice.“

Za rozhovor poďakoval, poblahože-

lal k oceneniu a poprial veľa úspe-

chov

Michal Kríž

Slovo má… Ing. arch. Richard Murgaš

Foto projektu Guliver  foto Tomáš Manina

Záhradkárske 
okienko
Čučoriedka chochlíkatá „Pat-

riot“ /Vaccinium corymbosum/

Technika výsadby a  hnojenie ču-

čoriedok

Pri pestovaní v kontajneroch počí-

tame na jednu rastlinu aspoň s 20 

litrami kyslého substrátu. Ak sadí-

me rastlinu do voľnej pôdy, je po-

trebné jamu alebo ryhu po bokoch 

vystlať fóliou, aby nedochádzalo 

k neutralizácii substrátu a bolo za-

bezpečené kyslé prostredie. Na jed-

nu rastlinu počítame približne s 50 

litrami substrátu. Pri pestovaní ču-

čoriedok nezanedbávame hnojenie 

hnojivami určenými špeciálne na 

čučoriedky. Čučoriedky sú náročné 

na dostatok dusíka. Ak ho nemajú, 

trpia chlorózou (žltnutím listov). 

Na hnojenie používame napríklad 

kyslo pôsobiace hnojivá ako síran 

amónny. Hnojivo rozdelíme do dá-

vok na jar a na jeseň. Mladé rastliny 

potrebujú cca 30 g/rok, pre dospelé 

počítame s dávkou 100 – 120 g síra-

nu amónneho za rok. Aby rastliny 

mali dostatok vlahy, je dobré použiť 

nastieľanie (mulčovanie) borovico-

vou kôrou a pilinami z ihličnatých 

drevín. Nezabúdame pravidelne za-

vlažovať, hlavne v období kvitnutia 

a rastu kvetov. Ideálna je kvapková 

závlaha, ktorú dopĺňame 10 – 20l 

vody týždenne na jednu rastlinu.

Čučoriedka chochlíkatá „North 

Country“ /Vaccinium corymbo-

sum/

Pestovanie čučoriedok v záhrade

Čučoriedky majú plytký koreňový 

systém, preto ich neokopávame. 

Burinu odstraňujeme najlepšie len 

rukou. Ďalšiemu rastu burín brá-

nime nastieľaním mulču. Pre dlh-

ší zber plodov si sadíme do záhrady 

3 – 4 odrody, ktoré dozrievajú po-

stupne. Niektoré odrody čučorie-

dok sú čiastočne samoopelivé, iné 

sú cudzoopelivé. Čučoriedky kvit-

nú v druhej polovici mája. Dozrie-

vajú postupne podľa odrôd od júla 

do septembra. Kríky čučoriedok 

sú vysoko mrazuvzdorné, niektoré 

odrody znášajú aj teploty do -29°C, 

a preto sú vhodné do našich polôh. 

Neznášajú však veterné stanoviš-

tia, holomráz a sucho, najmä počas 

zimy. V našich podmienkach netr-

pia chorobami ani škodcami. V čase 

dozrievania chránime sieťami pro-

ti vtákom. Ak sa o rastliny staráme 

správne, úroda je 3 – 6 kg ovocia na 

jeden krík.

Michaela Mojžišová
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Spomienka

„Je tu znova ten 

deň, keď odišiel 

si od nás snívať 

svoj večný sen, 

z ktorého sa zo-

budiť nedá. Ty si náš Anjel, čo 

sa na nás díva z neba. Čas beží, 

spomienky stále bolia, zabud-

núť však nikdy nedovolia. Odi-

šiel si od nás, my zostali sme 

v žiali, navždy budeš v srdciach 

tých, čo Ťa úprimne milovali.“

Dňa 7. 11. 2021 uplynú 3 

roky, čo nás navždy opustil náš 

Edko Wágner. S  láskou spo-

mínajú sestry Valika, Evka, 

Anka a  celá rodina, ktorá Ťa 

mala úprimne rada. Navždy 

zostaneš v našich srdciach. 

Česť Tvojej pamiatke! 

oznamy, 
spomienky

Pozvánka
Banskoštiavnicko-hodrušský baníc-

ky spolok, Banská Štiavnica a  Slo-

venský banský archív v  Banskej 

Štiavnici Vás pozývajú na zasadnu-

tie vzdelávacej sekcie „Utorkové po-

poludnie“ baníckeho spolku, ktoré sa 

uskutoční 9. novembra 2021 /uto-

rok/ o 15.00 hod. v bádateľni Slo-

venského banského archívu.

Program:

Prednáška: „Banský odborník Jo-

hann Lill (1751 –1817) a jeho prínos 

pre rozvoj nášho baníctva“.

Lektor: Mgr. Peter Konečný, PhD.

Podujatie sa uskutoční pri dodrža-

ní aktuálnych protiepidemiologic-

kých opatrení!

Richard Kaňa,

predseda spolku

Pozvánka
8 hodinový kurz prvej pomoci.

Kedy: 18. 11. 2021 o 8:00 hod.

Kde: SČK Bratská 9, Banská Štiav-

nica. Cena: 25€/osoba

Prihlásiť sa môžete telefonicky: 

045/692 15 40, 0903 558 945 

alebo mailom: banskastiavnica@

redcross.sk.

Získate: vedomosti, ako správ-

ne poskytnúť účinnú prvú pomoc 

a osvedčenie o absolvovaní kurzu, 

ktoré je platné aj pre autoškoly.

SČK BŠ

Na letnú turistickú sezónu 

na Počúvadlianskom Jazere 

sme sa opýtali predsedníčky 

OZ Sitnianski rytieri Ľudmily 

Blaškovej.

1. Ako hodnotíte LTS z  pohľadu 

návštevnosti a  aktivít na Počú-

vadlianskom Jazere v  porovnaní 

s predchádzajúcim rokom?

„Sezónu na Počúvadlianskom Jazere by 

som zhodnotila tak, že aj napriek pandé-

mii a  opatreniam, ktoré nás po celý rok 

sprevádzajú sme mali v  sezóne dostatok 

zákazníkov okolo jazera, na Sitne, ale aj 

v  našich zariadeniach. Pandemická situ-

ácia ovplyvnila všetky zariadenia, až do 

júna boli zatvorené, alebo sme predáva-

li cez okienko. Neboli povolené školy v prí-

rode /zájazdy/, takže turistov na začiat-

ku sezóny bolo menej, potom sa to zlepšilo 

a mali sme viac domácich s rodinami a po-

kiaľ bolo pekné počasie, tak aj zákazníkov 

sme mali. OZ Sitnianski rytieri sa podie-

ľali a  spoluorganizovali Otvorenie jazera 

a letnej sezóny 13. 6. 2021, vďaka obeta-

vým ľuďom okolo Mirky Blažkovej MB 

Fashion a Beatky Lazarovej za úžasnú at-

mosféru a krásne masky. Čo sa týka letnej 

TS v tomto roku môžem povedať, že sme 

nepocítili podstatnú zmenu, skôr sme na 

stravovanie mali viacej turistov, ale večer 

sa už obmedzilo také to posedávanie a zá-

bava aj vplyvom opatrení na minimum. 

Tie povestné štvrtky a  soboty sme ešte 

prevádzkovali, ale bolo poznať, že účasť 

ovplyvnila obava stretávania sa. V rámci 

možností sme chceli dodržať všetky podu-

jatia, ktoré už tradične organizujeme, tak 

z jari sme nemohli organizovať nič, potom 

prvé bolo až otvorenie sezóny 13. júna, 

ktorú sme spojili s Budením sitnianskych 

rytierov.“

2. Aké aktivity ste realizovali ako 

OZ Sitnianski rytieri v tejto LTS?

„Snažíme sa dávať podnety aj do OOCR 

na zlepšovanie niektorých podmienok pre 

turistov aj pre domácich, či už parkovanie, 

zbieranie smetí, schody na Sitno, chodníky 

a vytvárame dobrú atmosféru, aby sa ľu-

dia radi ku nám do našich zariadení vra-

cali, a to prajem aj všetkým podnikateľom 

v turizme v celom našom okrese a na celom 

Slovensku. Mrzí nás, že sa nám nepodarilo 

dotiahnuť a vybudovať chodník popri hlav-

nej ceste, ktorá je veľmi, hlavne v lete, ne-

bezpečná. OZ dosť investovalo do tohoto 

projektu peňazí aj času, ale dúfame, že ešte 

snáď to nie je celkom stratené...“

3. Boli aj nové podujatia, ktorými 

ste chceli prilákať domácich náv-

števníkov a turistov?

„Ako som už spomínala v  rámci poduja-

tia Budenie Sitnianskych rytierov sme 

mali tento rok 13. 6. pripravenú novinku, 

a to, že kto chcel byť pasovaný za sitnian-

skeho rytiera podľa legendy, na začiatku 

dostal mapku s príbehom, musel prejsť 4 

stanovištia, zem, oheň, vietor a voda. Táto 

nová atrakcia spočívala v tom, že ak účast-

níci splnili všetky úlohy na všetkých sta-

novištiach, boli pasovaní za rytierov. Vy-

užili sme legendu, prostredie a šikovných 

ľudí a  vytvorili nádherné postavy, a  tím 

ochotných ľudí previedol účastníkov ces-

tou pri hľadaní sitnianskych rytierov, kde 

museli podľa indícií hľadať cestu k rytie-

rom, plniť úlohy a potom boli pasovaní za 

rytierov, z  čoho sa tešili najmä deti. Boli 

aj koníky, sovy, vodník, víly, jar/leto/je-

seň/zima a dobrá nálada. Aj z tohto mies-

ta chcem všetkým poďakovať a verím, že 

aj v novom roku sa podujmú na toto ná-

ročné podujatie. Potom nás navštívili šer-

miari Spolok veselých šermiarov Cassa-

nova z  Banskej Bystrice, ktorí predviedli 

premiéru svojho programu Slovania a veľ-

mi pôsobivo predviedli svoje umenie von-

ku pod dubmi, čo bol veľký zážitok pre tu-

ristov a okoloidúcich. Potom sme mali nové 

podujatie v  júli Rezbárske zastavenie pri 

jazere, čo bolo perfektné podujatie, už vo 

štvrtok sme doviezli drevo pre piatich rez-

bárov, ktorí pripravovali až do nedele svoje 

diela rytierov, baníkov, bránu do srdca, ale 

počasie nám neprialo… Urobili sme záve-

rečné vyhodnotenie, kde mali rezbári uká-

zať svoje diela a aj svoje hudobné nadanie. 

Všetky diela boli nádherné a našli si svojich 

majiteľov. Chceme toto podujatie aj v bu-

dúcom roku zorganizovať a  možno viac 

propagovať a vybrať lepšie počasie :D. Tra-

dičné podujatie Sitnianska paškrta spo-

luorganizovala OOCR, bolo to v  novom 

priestore ForRest Glampingu a všetci naši 

členovia pomohli a poskytli ceny pre súťa-

žiacich a veľmi dobre sa účastníci aj súťa-

žiaci pobavili a ochutnali netradičné recep-

ty z kotlíkov.“

4. Ako navzájom spolupracujete 

s ostatnými členmi OZ SR /posky-

tovatelia stravovania, ubytovania, 

služieb/?

„Čo sa týka spolupráce, aj toto ovplyvňu-

je súčasná situácia. Menej sa stretávame, 

ale akcie organizujeme aj na diaľku a dosť 

nás ovplyvnilo, že hotel Topky už bol pre-

daný a je tam teraz nový majiteľ Penzió-

nu Topky, ktorý zatiaľ ešte nie je naším 

členom, ale Penzión Windšachta prevádz-

kujú majitelia pán Franz Weingartshofer 

a Ing. Michaela Makovínyová a zostali na-

šimi členmi a výdatne pomáhajú.“

5. Čím by ste chceli v budúcej sezó-

ne zaujať a obohatiť kultúrne leto 

na Počúvadlianskom Jazere?

„A či pripravíme niečo nové, ťažko v tej-

to situácii povedať. Škoda, že nám odišiel 

na druhý breh hlavný organizátor veľké-

ho podujatia SitnoBlues pán Spodniak. 

Či táto akcia úplne nevypadne z  Počú-

vadlianskeho Jazera neviem, ale bolo by 

to pre Počúvadlo veľkou stratou, tak ako 

je strata samotného Petra. Viem, že po-

kiaľ budeme zdraví a spokojní, určite na-

šich hostí nesklameme. Budeme aj naďa-

lej zo všetkých síl pre nich pripravovať čo 

najlepšie a milé podujatia a vytvárať dob-

rú atmosféru.“

ŠN

LTS na Počúvadlianskom Jazere

Rezbári pri diele baníka  foto L. Blašková
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DHZO pri zdolávaní požiaru

Zodpovednosť je hlavne na nás 

a  spolupráca je prvoradá. Múzeum 

si váži činnosť Dobrovoľných hasič-

ských zborov obcí (DHZO) tak v na-

šej obci, ako aj DHZO z  blízkeho 

okolia. Pekným príkladom je práve 

organizovanie taktického cvičenia 

Múzea vo Svätom Antone v spolu-

práci s DHZO obce Baďan ako hlav-

ného organizátora pod taktovkou 

veliteľa zásahu p. Michala Kružlica, 

ďalej DHZO obcí Štiavnické Bane, 

Ilija, Prenčov a  samozrejme Svätý 

Anton vo vzťahu k ochrane Národ-

nej kultúrnej pamiatky, a to kaštieľa 

vo Svätom Antone, tiež zbierok mú-

zea proti požiaru. Cvičenie sa konalo 

23.10.2021 a bolo zamerané na zdo-

lávanie požiaru, ochranu zbierok, 

ďalej na predlekársku pomoc a  zá-

chranu a evakuáciu zranených osôb.

Drevená šindľová strecha kaštieľa 

je sama o sebe unikátom a snahou 

múzea a jeho zriaďovateľa, ktorým 

je Ministerstvo pôdohospodárstva, 

rozvoja vidieka Slovenskej republi-

ky, je aj jej pravidelná obnova. Na-

priek tomu strecha kaštieľa v rámci 

požiarovosti patrí medzi požiarové 

riziká. Preto prevencia je namieste 

a musíme byť pripravení aj na prí-

padný zásah hasičov. Samotné tak-

tické cvičenie DHZO je prevenciou 

v ich dôslednej pripravenosti a mo-

bilizácie.

Sobotné dopoludnie toho bolo pek-

ným príkladom, keď DHZO spo-

lupracovali a  taktickým cvičením 

si upevnili svoje teoretické a  prak-

tické vedomosti. Zásah smeroval 

na strechu a  povalu východného 

krídla kaštieľa, v  interiéri sa vyko-

nala predlekárska pomoc, ktorú 

pomáhali zabezpečovať fi gurant-

ky a  z  južnej a  východnej chod-

by kaštieľa sa evakuovali predme-

ty z pomocného zbierkového fondu 

múzea, tiež mobiliár.

Taktické cvičenie bolo v závere vy-

hodnotené veliteľom zásahu p. 

Kružlicom a  riaditeľ múzea vyjad-

ril poďakovanie všetkým zúčast-

neným DHZO za ich pripravenosť 

a mobilizáciu, ako aj za ich dobro-

voľnícku činnosť. Pri tejto príle-

žitosti riaditeľ odovzdal pamätné 

listy s  poďakovaním tak veliteľo-

vi zásahu p. Kružlicovi, ako aj na-

šim hosťom, bývalému riaditeľovi 

M. Čížovi a pani Mgr. A. Gregovej 

z  Krajského pamiatkového úra-

du v  Banskej Bystrici, pracovisko 

v Banskej Štiavnici.

Poďakovanie patrilo aj starostom 

obcí Svätý Anton a Ilija, ktorí cviče-

nie podporili aj svojou účasťou.

Záverom na nádvorí, kde bola na-

inštalovaná výstava, sme si pripo-

menuli 100. výročie založenia DHZ 

v obci Svätý Anton.

Námetové protipožiarne cvičenia 

v kaštieli sa uskutočnili už aj po mi-

nulé roky a je úplne prirodzené, aby 

sme aj v  budúcnosti vykonali ďal-

šie. Každý rok sa snažíme vylepšo-

vať systém ochrany zbierok, vráta-

ne toho protipožiarneho, ktorý by 

mal byť pre každú ustanovizeň sa-

mozrejmá vec, a o to viac pre orga-

nizácie, ktoré spravujú exponáty 

svetového významu.

Štefan Engel, 

Múzeum vo Svätom Antone 

Múzeum vo Svätom Antone 
a taktické cvičenie 

29. 10. 2021 sme mali zase 

úžasný deň, lebo sme 

podporili cyklistov "OSA" 

na ceste z Bratislavy až do 

Novej Sedlice (650 km za 4 dni 

Naprieč Slovenskom). 

Cieľom tejto charitatívnej akcie je 

podporiť 17-ročnú Alicu – sirotu – 

študentku strednej školy.

Samozrejme, že naše sovičky nemô-

žu na takejto akcii chýbať – preto 

sme cyklistov na čele s pánom Ra-

domírom Brtáňom (starostom obce 

Košeca) privítali na Windšachte. To 

už mali cyklisti za sebou 1. vrchár-

sku prémiu na Richňave. Takisto 

sa k nám pridal aj náš pán staros-

ta Stanislav Neuschl, ktorý odo-

vzdal propagačné materiály o  na-

šej obci a  pozvali sme účastníkov 

do nášho krásneho kraja na Rezbár-

sky deň v roku 2022. Spravili sme aj 

krásne zábery, najviac sme sa teši-

li dronu, ktorý robil nielen fotogra-

fi e, ale aj videá. Veľmi sa tešíme na 

fi lm, o  tom, aké je krásne to naše 

Slovensko.

Potom sme im už zaželali veľa zdra-

via, šťastia a úspechov z tejto akcie. 

Keď sa „sovičky“ rozlúčili s  „osička-

mi“, neodolali sme malej vychádz-

ke v nádhernej prírode na naše ob-

ľúbené miesta: Bakomi, vyhliadka 

nad Bakomi, Tajšok. Jeseň – najlep-

šia maliarka na svete nám ponúka 

fantastické obrazy plné našich opti-

mistických farieb. A podarili sa nám 

neskutočne krásne fotky a  v  hre-

jivom slniečku sa cítime ako v raji. 

A ešte medzi priateľmi, v dobrej ná-

lade – čo viac si môžme priať.

Eva Šestáková,

ZO JDS Štiavnické Bane

Charitatívna akcia

Členovia ZO-JDS so starostom Štiavnických Baní  foto archív JDS-ŠB

Kvietky 
v novom šate
Voľný čas klientov v Domove Má-

rie na Striebornej ulici v Banskej 

Štiavnici je každý deň naplnený 

rozmanitými aktivitami.

Písali sme už o  mnohých našich 

úspešných projektoch, ktoré sme 

v  našom dome zrealizovali. Za 

uplynulé mesiace sme dostali do 

daru viacero kvietkov, o  ktoré sa 

pravidelne dvakrát týždenne stará 

s malou pomocou kamarátov naša 

slečna Marcela.

Prišla s prosbou na zakúpenie no-

vých kvetináčov, a  tak vznikol 

projekt s fi nančnou podporou Na-

dácie SPP, vďaka ktorému sme za-

kúpili všetko potrebné.

V  nasledujúcich mesiacoch tak na 

aktivitách v našom dome bolo o „zá-

bavu“ postarané. Marcelka postup-

ne za pomoci kamarátov popresá-

dzali všetky kvety v dome do úplne 

nových a  hlavne rovnakých kveti-

náčov. Zmizli tak poháre, v ktorých 

kvietky dovtedy rástli a máme nové 

kvetináče nielen na chodbách zaria-

denia, ale aj na izbách klientov. Ra-

dosť, ktorú sa nám podarilo vykúz-

liť nielen na tvári slečny Marcely, 

ale aj ostatných klientov, za tú ná-

mahu určite stála.

Klienti Domova Márie

Oznam
Upozorňujeme našich prispieva-

teľov, že príjem príspevkov a  in-

zercie do najbližšieho čísla ŠN je 

v pondelok do 14:00 hod. 

Ďakujeme za porozumenie! 

red.
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Aktuálne v kine Akademik
Piatok 5.11. o 18:30 hod.
Nedeľa 7.11. o 18:30 hod.

Eternals
Akcia, sci-fi , 157 min., MP:12, 
vstupné: 5€. Eternals Vám pri-
nášajú skvelé herecké obsadenie 
– Gemmu Chan ako Sersi milujú-
cu ľudstvo, Richarda Maddena ako 
všemocného Ikaris, Kumaila Nan-
jianiho ako kozmicky poháňané-
ho Kingo, Lia McHugh ako večne 
mladú Sprite, Brian Tyree Hen-
ry ako inteligentného vynálezcu 
Phastos, Lauren Ridloff ako su-
perrýchla Makkari, Barry Keoghan 
ako samotár Druig, Don Lee ako 
mocný Gilgameš, Kit Harington 
ako Dane Whitman, Salma Hayek 
ako spirituálnu Ajak a Angelina 
Jolie v úlohe nebojácnej bojov-
níčky Theny.

Sobota 6.11. o 18:30 hod.

Kurz manželskej 
túžby
Komédia, 90 min., MP:12, vstup-
né: 5€. Kde končí objatie a za-
čína škrtenie? Hlavná otázka 
vzťahovej komédie pre ľudí, kto-

rí chcú v zdraví a láske prežiť 
vlastné manželstvo. Témou, nie 
príbehom, nadväzujeme na fi lm Te-
ória tigra, ktorý riešil cestu, 
ako utiecť zo vzťahu, ktorý ne-
vyhovuje. Kurz manželské túžby 
je naopak o tom, ako v takom 
vzťahu žiť. Pokiaľ možno šťast-
ne. Možno aj s vášňou, a to aj 
po rokoch. Je pre vzťah dôleži-
tá intímna blízkosť alebo nao-
pak dostatočný priestor? Dá sa 
pestovať vzťah alebo sa pestu-
jú len kaleráby? Je manželstvo 
len kvantitatívne problém? A mô-
žeme túžiť aj po tom, čo už máme? 
Prichádzame s prevratnou metó-
dou, vďaka ktorej sa na seba 
vášnivo vrhnete zakaždým, keď sa 
vrátite z práce.

Nedeľa 7.11. o 16:00 hod.

Rodina Adamsovcov 2
Animovaný, rodinný, 100 min., 
MP, vstupné: 5€. Vydajte sa na 
letnú dovolenku s rodinou Adam-
sovcov, ktorí svojím nevšedným 
a podivným chovaním terorizujú 
nové kraje. Rodina Adamsovcov 2 
opäť v kinách už čoskoro.

Utorok 9.11. o 18:30 hod.

Gorbačov. Raj.
Dokumentárny, 100 min., MP:12, 
vstupné: 5€. Deväťdesiatročný 
Michail Gorbačov žije v skrom-
nom dome na okraji Moskvy, kde 
čaká na prijatie do panteónu 
najvýznamnejších osobností 20. 
storočia. Aspoň v Rusku, kde je 
stále vnímaný ako kontroverzná 
postava. Súd nad Gorbačovom vy-
nesú dejiny, vo fi lme však starý 
muž predkladá svoju vlastnú ko-
nečnú výpoveď, v ktorej s melan-
chóliou i humorom bilancuje svoj 
život a kariéru.

Štvrtok 11.11. o 18:30 hod.

Karel
Dokumantárny, 90 min., MP:12, 
vstupné: 5€. Film Karel nie je 
a ani nemá byť prehliadkou ne-
spornej slávy Karla Gotta, jeho 
speváckeho talentu a úspechov. 
Tvorcovia totiž zachytili Karla 
Gotta nielen pri jeho vystúpe-
niach a stretnutiach s fanúšik-
mi, ale predovšetkým v jeho do-
mácom prostredí. 

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

K R Í Ž O V K A

Vážení lúštitelia!

Výherné poukážky na konzumáciu 

v hodnote 10 eur v pizzerii, reštau-

rácii Sv. Barborka, A. Kmeťa 2, 

Banská Štiavnica si výherca môže 

vyzdvihnúť v  redakcii ŠN. Správ-

ne znenie krížovky z  č. 37/2021: 

„Uprednostnite vedomosť pred bo-

hatstvom, lebo je prechodné, to iné 

je večné..“ Výhercom sa stáva Šte-

fan Bosák, BŠ. Srdečne blahoželá-

me! Tento týždeň hráte o  poukáž-

ku na konzumáciu v hodnote 10,-€ 

(2 x 5,-€) v pizzerii, reštaurácii Sv. 

Barborka, A. Kmeťa 2, Banská 

Štiavnica. Vašou úlohou je správne 

vylúštiť krížovku a  zaslať ju spolu 

s kupónom do redakcie ŠN v termí-

ne do 15. 11. 2021.

V tajničke sa ukrýva výrok Wursta:

A., Síra, štát v Ázii, slečna, vodivá 

látka, český politik,

B., Začiatok tajničky,

C., Kameň, pichliače, horský liek na 

žalúdok,

D., Časť tváre, meno Edisona, lesné 

zviera, vyťahuj meč z pošvy,

E., Tkaný obraz, tamto, meno auto-

ra Winnetoua, lotor česky,

F., Iniciálky Barča, spoluhlásky 

v slove Rols, okno angl., vrch pri BŠ,

G., Cestovný preukaz, osobné zá-

meno, kilogram, nástroj na kose-

nie, zn. liter a coulomb,

H., Obojživelník, zn. tónu, hrubý 

povraz, zápor,

I., Priadza, samce oviec, viacej,

J., Zlodej, zn. masla, účet v banke,

K., 3. časť tajničky, textová skrat-

ka.

1., Zn. antimónu a síry, 2. časť taj-

ničky, ozn. áut Komárna,

2., Čínske meno, časť auta, hliník, 

babylonská bohyňa Zeme,

3., Ukazovacie zámeno, infekčná 

choroba, fúzy česky,

4., Oslička, chobotnatec, súhlas 

česky,

5., Zvratné zámeno, ženský hlas, 

horenos, Z rusky,

6., Tkal, japonské mesto,

7., Hora, zúrivosť, meno Chačatur-

jana,

8., Kocúr rusky, zlý zamorený 

vzduch od továrenských komínov, 

ťava bez hrbov,

9., Nástroj na oberanie jabĺk, stoka,

10., Čierne vtáky, množné číslo 

tona, zn. áut Košíc,

11., Stred slova Kramar, lano so 

slučkou, opak dnu,

12., Zn. uránu a vápnika, 1000kg, 

žen. meno,

13., Miroslava, múza divadelného 

umenia, tam,

14., Časť Viedne, koniec tajničky, 

vrkoč.

Pomôcky: Laa, Otaru, smog, Sars, 

Tanád.

Pozn. aut.: Interpunkčné zna-

mienka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kupón č. 39
Krížovka
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INZERCIA

Dôvera a jej obnova vo 

fakty, základné hodnoty 

a zdravé vzťahy vo svete 

uprostred pandémie bola 

laitmotívom šiesteho ročníka 

medzinárodného multižánro-

vého Festivalu Amplión, ktorý 

bol po prvýkrát až štvordňový. 

Prečo? Okrem toho, že sme opäť pri-

niesli súčasné umenie do historické-

ho centra Banskej Štiavnice, rozhodli 

sme sa ho sprostredkovať aj obyvate-

ľom okolitých mestských častí a obcí. 

Práve to si vyžiadalo rozšírenie festi-

valu o 1 deň. V pilotnom umeleckom 

putovaní s názvom Amplión Karava-

na sme so žltou fi atkou 600 a žltým 

VW karavanom priviezli do 6 miest 

na periférii 13 rôznych programov 

z celého sveta. Amplión tak rozozvu-

čal vyberanými kabaretnými, pou-

ličnými či spoločensko-angažovaný-

mi zážitkami nielen ulice a kultúrne 

priestory Banskej Štiavnice, ale aj síd-

lisko Drieňová, KTC Hájovňa – Čer-

vená studňa, Základnú školu aj kino 

na Štiavnických Baniach, Počúvadlo, 

Beluj aj Banskú Belú. Napriek sťaže-

ným podmienkam organizácie kul-

túrnych podujatí počas tretej vlny 

pandémie (I. stupeň varovania) boli 

na týchto miestach slovenskí i zahra-

niční umelci dostupní pre všetkých 

(režim Základ). V centre mesta, kde 

bol hlavný program, platil na podu-

jatia so vstupným režim OTP. Tu sa 

nám podarilo plnohodnotne usku-

točniť 27 programov s  94 umelca-

mi z 9 krajín sveta vrátane 4 sloven-

ských premiér. Napr. nový kabaret La 

Fontaine alebo večierok veľkých zvie-

rat Raut prinieslo pražské nezávis-

lé divadlo Geisslers Hoff comoedian-

ten, cirkusovú akrobaciu vo verejnom 

priestore Be fl at belgické parkúrové 

duo Ludo & Arsène. Počas štyroch sl-

nečných dní navštívilo Amplión viac 

ako 1 200 ľudí, asi len o štvrtinu me-

nej ako pred pandémiou. Novinkou 

festivalu bola aj Art putika – nefor-

málne krčmové dišputy na aktuál-

ne spoločenské témy v  obľúbených 

štiavnických putikách s renomovaný-

mi hosťami ako Ján Markoš, Dušan 

Ondrušek či Mirek Tóda, ktoré pri-

niesli nenásilné dialógy s miestnymi 

štamgastmi. Vydaril sa aj tretí ročník 

česko-slovenskej súťaže na podpo-

ru vzniku nových kabaretov Sketch 

up so skvelou kapelou Mojše Band, 

smiechohrami moderátora Ľubo-

ra Foltána a porotou v zložení Lumír 

Mati, Martina Garassyová a Zuzana 

Liptáková. Víťazom ceny Amplión 

Argentum sa stalo nové svieže hu-

dobno-herecké kabaretné duo Mar-

tin Toman & Tadeáš Bolo, ktorí zís-

kali opciu na celovečerný program 

počas nasledujúceho 7. ročníka. Aj 

tento rok atmosféru v uliciach mesta 

umocnili Buskeri – domáci i zahranič-

ní pouliční umelci vybraní na základe 

výzvy, ktorí si za vystúpenie zbierajú 

odmenu „do klobúka“. Najviac publi-

kum zaujal japonský akrobatický ta-

nečník Hayato Yamaguchi, ktorý si 

odniesol aj špeciálnu cenu pre bus-

kerov. Ocenenie Amplión Argentum 

v kategórii Nový kabaret získal head-

liner festivalu Divadlo Husa na prová-

zku (CZ) a ich česko-rómsky kabaret 

o predsudkoch alebo Comedy Ghet-

to Gadžové jdou do nebe v réžii J. Ha-

velku, v  kategórii Pouličné umenie 

si cenu prevzalo medzinárodné trio 

Paul Morocco (GB/DE/ES) s bravúr-

nou gitarovo-artistickou show Olé! 

Music & Comedy a v kategórii Spo-

ločensko-angažovaná tvorba si cenu 

zaslúžilo Mestské divadlo – Divadlo 

z pasáže (SK) za autorskú hru Lásky 

shock,  ktorá mala tiež silný divácky 

ohlas. 6. ročník Ampliónu potvrdil, 

že jedinečným nástrojom na obnove-

nie vzájomnej dôvery je živý osobný 

zážitok diváka s osobnosťami a umel-

cami, ktorí svojimi dielami prezentu-

jú vysokú kvalitu a schopnosti, ale aj 

inakosť, ľudskosť či toleranciu. Ďa-

kujeme divákom, ktorí prišli na Am-

plión aj napriek pandémii za dôveru. 

A ďakujeme aj nezištným donorom, 

ktorí chápu potrebu kvalitnej kultúry 

pre život v regióne. Dôvera je umenie!

Festival z  verejných zdrojov podpo-

ril Fond na podporu umenia. S  fi -

nančnou podporou Banskobystrické-

ho samosprávneho kraja. Festival bol 

podporený fi nančným príspevkom 

z Fondu LITA.

Jana Mikitková, AND n.o.

Amplión Karavana priniesla kultúru 
aj na perifériu mesta

Belgické parkúrové duo Ludo & Arséne  foto Michal Svítok

Prečo?
Prečo je to prečo, veď sme Tvo-

ji Pane,

divná je to láska, divné zmilova-

nie.

Prečo smrť ukrutná drahých nám 

odníma,

či mladých, či starších neľútost-

ne stína.

Darmo sa snažili lekári pozemskí,

Pán si ich povolal v lepší kraj ne-

beský.

Do hviezdneho neba od nás po-

zdrav letí,

nech nám Vaša hviezda tu na 

zemi svieti.

Len stebielko trávy môžeme po-

hladiť,

pokiaľ srdce bije, spomienka bude 

žiť.

Z príležitosti pamiatky zosnulých 

napísala

Emília Cútová
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Koncom októbra pani Milana 

Beňová opäť presúvala svoje 

zvieratá zo Sitna domov na 

svoj Ranč Bôra v Podhorí. 

Cesta aj s  prestávkami cez hory 

a  lúky okolo B. Štiavnice trvala 

takmer 9 hodín. Prečo sa tak stalo 

a čo s tým súviselo, nám bude odpo-

vedať ona sama.

1. Priblíž nám projekt, ktorého si 

bola účastníčkou a prečo vznikol?

Rada by som vám predstavila našu 

dobrovoľnícku činnosť, ktorú sme 

od mája do dnešného dňa vyko-

návali. Ide o  adresný ochranársky 

manažment. Lúky na Sitne poma-

ly, ale isto zarastajú inváznou trá-

vou, množia sa tam nálety, kríky. 

Bezzásahovosť viedla k  postupné-

mu zmenšovaniu lúk, vzácne rastli-

ny živorili. Terén je tam mimoriad-

ne členitý, kosiť sa dajú len niektoré 

lúky, ostatné sú pasienky. S  riadi-

teľom správy CHKO – Štiavnické 

vrchy Ing. Petrom Farbiakom, sme 

sa už v minulosti rozprávali o pozi-

tívnom vplyve pasenia zmiešanými 

stádami zvierat. V  máji sme začali 

realizovať našu spoluprácu, vypása-

nie lúk na Sitne.

2. Aká bola organizácia dňa pri 

tejto činnosti?

Každý deň sme cestovali na Sitno, 

aby sme sa postarali o  svoje zvie-

ratá, zabezpečili im všetko, čo po-

trebujú. Bolo potrebné kosiť trávu 

pod ohradami, kontrolovať oplôtky, 

prekladať ich a  hlavne nosiť vodu 

k týmto ohradám.

3. Boli s tým spojené aj nejaké ri-

ziká?

Obrovské riziko pre pasúce sa zvie-

ratá boli strmé bralá obopínajúce 

Sitno z  troch strán, divá zver, žije 

tam rys, medveď, behajú tam voľ-

ne pustené psy, ktoré môžu vypla-

šiť ovečky. Prikrmovanie maškrta-

mi môže mať tiež fatálne následky.

4. Máš nejakú vedomosť, ako sa 

táto situácia riešila v minulosti?

 Veľa ľudí pred nami sa zúčastňova-

lo aktivít spojených so starostlivos-

ťou o  tieto lúky. Kosili ich, zvážali 

seno, pasienky vyžínali krovinorez-

mi. Seno zo Sitna malo vraj liečivú 

silu.

5. Aký bol zmysel celej tejto akti-

vity a aký je jej prínos?

V  súčasnosti práve vypásaním do-

kážeme najlepšie pomôcť vzácnym 

druhom rastlín. Stará vysoká trá-

va a suché odumreté časti potláča-

jú existenciu niektorých vzácnych 

bylín. Lúkam by hrozilo postupné 

zarastanie kríkmi a  náletmi, o  pár 

desiatok rokov by sa zmenili na les. 

Zvieratá pasienky vypásajú, pre-

vzdušňujú kopýtkami pôdu, ktorá 

následne lepšie zadržiava vodu, dr-

via odumreté časti rastlín, dodávajú 

pôde živiny formou hnoja a obhrý-

zajú náletové dreviny a kríky.

6. Tvoje posledné slová na záver?

Veľmi príjemne ma prekvapili reak-

cie návštevníkov Sitna, ich úprim-

ný záujem o našu činnosť a radosť 

detí z pohľadu na pasúce sa zviera-

tá. Strávili sme nesmierne náročnú 

sezónu, ale som vďačná za príleži-

tosť, ktorú som dostala. Pomáhame 

zachraňovať tieto lúky vo svojom 

voľnom čase, na vlastné náklady, 

no viem, že táto naša snaha priná-

ša výsledky.

Ďakujem všetkým priateľom a rodi-

ne, každému, kto mi s robotou po-

máhal. Rovnako všetkým ľuďom, 

ktorí sa celé roky o naše Sitno stara-

li pred nami. Bolo mi cťou a poteše-

ním tam pracovať.

Daniela Sokolovičová

Keď sa dá niečo v prírode zachrániť, 
robíme to aj vo voľnom čase

Vypásanie lúk na Sitne  foto Milada Beňová

Malá Grgalica 11km s prevý-

šením 470m.

Štart pri zimnom štadióne, potom 

štrkovou cestou od Haputky do 

sedla (drevený medveď), odtiaľ na 

Dolný hrad, potom na Horný hrad, 

návrat do sedla (drevený medveď), 

pokračovanie do sedla pod Veľkým 

vrchom, ďalej po zelenej značke 

a po štrkovej ceste do Hrabín, asfal-

tkou k rázcestiu pod sedlom, potom 

do sedla (drevený medveď), štrko-

vou na Haputku a  do cieľa k  zim-

nému štadiónu. Povrch štrk, asfalt, 

lesný chodník, lesná cesta, poľná 

cesta.

V sobotu 23. 10. 2021 sa konal vo 

Zvolene na Zimnom štadióne pre-

tek pod názvom Zvolenská Grgali-

ca 2021. Behu na 11 km sa zúčast-

nili aj Štiavničania. V  kat. L  Ženy 

nad 18 rokov (1982-2006) sa zú-

častnila Renáta Balková, ktorá s ča-

som 01:01.16 zvíťazila a získala 1. 

miesto. V kat. I Muži nad 40 rokov 

(1972-1981) si vybojoval Richard 

Hrušovský s  časom 00:52.39 2. 

miesto a v kat. J Muži nad 50 rokov 

(1962-1971) dobehol Ladislav Ka-

puš s časom 01:12:11 na 10. mieste. 

Našim bežcom srdečne blahoželá-

me a  prajeme veľa ďalších športo-

vých úspechov!

Zdroj: misosport.sk

ŠN

Zvolenská Grgalica 2021

Jeseň
Už jeseň prichádza, dni sa nám už 

krátia,

zlaté lúče slnka do jari sa stratia.

Krásne hortenzie ružové aj biele 

hlávky si skladajú,

kvapky rannej rosy tíško nasávajú.

Zem ich živiteľka pije kvapky rosy,

vtáčik na konári tiež o vodu prosí.

Semená slnečnice už sú nakúpené,

by naše sýkorky nezostali hladné.

Sadnú na parapet pekne čvirikajú,

a nám do zimných dní čaro priná-

šajú.

Tak tu žijú s nami od zimy do jari,

potom hmyz hľadajú už vonku 

v chotári.

Emília Cútová

Jesenná...
Zo stromov padá suché lístie,

dni začínajú byť hmlisté.

Jeseň dokoná si svoju prácu,

na stromoch rastú kvety mrazu,

rozkvitnú v zasneženú krásu.

Za oknom básnik s múzou hľadá 

spásu.

Sviečka do tmy ticho zaspieva,

o tom, že nádej zomiera posledná.

Tereza Madajová,

žiačka I. ročníka SHA v BŠ

Oznam
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v  Banskej Štiavnici oznamu-

je svojim členom, že z technických 

príčin sú úradné hodiny v  kance-

lárii len v stredu, v čase 8:00 hod. 

– 12.00 hod. až do odvolania. Zá-

roveň oznamujeme členom, že 

členské príspevky zostávajú vo výš-

ke 5€ a  uhradiť ich bude možné 

v roku 2021 aj za oba roky. Je vhod-

né pred osobnou návštevou kance-

lárie sa najprv skontaktovať telefo-

nicky na čísle: 045/ 692 08 75.

Výbor ZO SZTP 

Banská Štiavnica

Poďakovanie
Dobrovoľný hasičský zbor obce 

Baďan touto cestou ďakuje páno-

vi riaditeľovi Ing. Štefanovi Enge-

lovi, PhD. za ústretovosť a spolu-

prácu pri organizovaní taktického 

cvičenia v areáli Múzea vo Svätom 

Antone.

Michal Kružlic, veliteľ taktické-

ho cvičenia, DHZO Baďan
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sn@banskastiavnica.skINZERCIA

 Drenáže okolo domov, vysú-

šanie vlhkých stien a murív po-

mocou prúdenia vzduchu, tel.č.: 

0902 147 715

Výkup parožia, tel. č.: 0904 834 937 AKCIA
na 3 opakovania 
plošnej inzercie 

20% zľava

inzercia

služby
Sociálna – SeniorSociálna – Senior

prepravná služba Banská Štiavnicaprepravná služba Banská Štiavnica
Pre seniorov a návštevníkov Pre seniorov a návštevníkov 

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

0948 460 7000948 460 700
Pracovná doba:Pracovná doba:

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

Inzerujte aj vy 
    v Š  avnických
                   novinách

Ponukám súkromné hodiny hry na
 bicie nástroje a perkusie.

Vhodné pre začiatočníkov, pokročilých, deti či dospelých.
Vyučuje sa 60 minút raz týždenne.

Cena za hodinu je 12€.

Pre viac informácií volať prosím na 
0919 161 240.


