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V utorok 31. mája 2022 primá-

torka mesta Mgr. Nadežda 

Babiaková na radnici privítala 

rakúsku veľvyslankyňu 

na Slovensku Mag. Margit 

Bruck- Friedrich spolu s dele-

gáciou rakúskych manažérov 

a obchodným radcom 

p. Kügerlom.

Pracovné stretnutie otvorila primá-

torka mesta, ktorá prítomným hos-

ťom priblížila históriu nášho mesta. 

Zároveň sa spoločne venovali aktu-

álnym témam: 

Turizmus v  Rakúsku a  na Sloven-

sku, najmä v  lokalitách zapísaných 

v  Zozname svetového kultúrneho 

a  prírodného dedičstva UNESCO, 

jeho pozitíva a negatíva.

Spoločné projekty v oblasti kultúrne-

ho dedičstva a kultúrnej spolupráce.

Viedeň ako príklad úspešného pro-

jektu riešenia Smart City.

Možnosti rozvoja podnikateľských 

aktivít v našom meste.

Na záver po zápise do pamätnej knihy 

mesta a odovzdaní prezentov pozvala 

primátorka mesta rakúsku veľvyslan-

kyňu, ako aj delegáciu rakúskych ma-

nažérov na Salamandrové dni 2022. 

Program pokračoval prehliadkou pa-

mätihodností nášho mesta.

Michal Kríž

Ako sme Vás už informovali, 

Mesto Banská Štiavnica 

pracuje od januára tohto 

roku na prvej etape obnovy 

mestských kúpeľov.

Predmetom rekonštrukčných prác je 

najmä oprava, zníženie a  zateplenie 

stropu bazénovej haly, montáž pod-

hľadu, ktorý zabezpečí vhodné akus-

tické podmienky, výmena rozvodov 

vzduchotechniky v  strope bazénovej 

haly a aj výmena osvetľovacích telies 

bazénovej haly. Uvedené práce bolo 

nevyhnutné vykonať, nakoľko dochá-

dzalo k opadávaniu malieb a omietok 

stropu do bazéna. 

Všetky práce prebiehajú v  zmysle 

schválenej projektovej dokumentácie 

a zmluvy o dielo. Vzhľadom k výpad-

ku zamestnancov dodávateľskej fi rmy 

v januári a februári tohto roka spôso-

bených ochorením COVID-19 pristú-

pilo Mesto Banská Štiavnica k podpi-

su dodatku k zmluve o dielo, v zmysle 

ktorého budú všetky práce ukončené 

a stavenisko vypratané v termíne do 

30.6.2022. Následne po kolaudácii 

diela bude dielo odovzdané jeho pre-

vádzkovateľovi. MsÚ

Delegácia rakúskych manažérov na radnici

Stavebné práce na plavárni sa blížia k ukončeniu

Prijatie v obradnej miestnosti  foto Michal Kríž

Výmena rozvodov vzduchotechniky  foto Juraj Chrenko

Piatok 3.6. o 19:30 hod.
Nedeľa 5.6. o 19:30 hod.

Pánsky klub
Komédia, 90 min., MP:12, vstupné: 5€.  

Výmenník
Vstup pondelok- streda- piatok

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

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

primátorky

citát

„Umenie života spočíva v tom, že sa 

učíme trpieť a usmievať sa.“

Hermann Hesse

30.5.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Riešenie stavebných akcií mesta.

Redakčná rada ŠN.

31.5.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Prijatie rakúskej veľvyslanky-

ne Mag. Margit Bruck-Friedrich 

a rakúskych manažérov.

1.6.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Príprava pracovných materiálov 

pre pracovné rokovanie.

Riešenie parkovania ul. Pod Kal-

váriou.

2.6.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Účasť na slávnostnom oceňova-

ní profesionálnych a  dobrovoľ-

ných hasičov v  Banskej Bystri-

ci- DHZ Banská Štiavnica a DHZ 

Banská Štiavnica- Štefultov. 

3.6.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Riešenie parkovania na Ul. 

1.mája a Križovatka.

 Prijatie účastníkov pomaturit-

ného stretnutia po 45 rokoch.

4.6.

 Posledná rozlúčka s  občanom 

nášho mesta p. Ondrejom Po-

liakom.

Občianske obrady – sobáše.

Viera Lauková

13.5. v  Rádiu Slovensko o  4.50 

bola spomienka na panovníčku 

Máriu Teréziu (1740-80), podobne 

ako aj v Rádiu Devín o 7.15, v Rá-

diu Lumen o 7.20 a dňa 19.5. v Rá-

diu Lumen po 16.00 v  súvislosti 

s tým, že sa narodila v tento deň v r. 

1717. Bola to práve ona, ktorá v de-

cembri v r. 1762 rozhodla o tom, že 

nikde inde v  habsburskej monar-

chii nevznikne Banícka akadémia, 

a to práve v Banskej Štiavnici, keď 

dala prednosť nášmu mestu dokon-

ca aj pred Prahou. Bola to prvá vy-

soká škola technického charakte-

ru na svete, ku ktorej činnosti až do 

r. 1919 sa viazalo množstvo európ-

skych, ba dokonca aj svetových pri-

orít.

13.5. v Rádiu Lumen o 6.32 a v Rá-

diu Devín o  7.15 bola spomienka 

na vynikajúceho spisovateľa lite-

ratúry faktu PhDr. Pavla Dvořáka, 

autora mnohých historických pub-

likácií, ako aj televíznych dokumen-

tov o histórii Slovenska, v súvislos-

ti s tým, že sa narodil v tento deň 

v r. 1937. Viac razy bol zbierať po-

trebné informácie a  dokumentá-

ciu aj v B. Štiavnici, v Slovenskom 

banskom múzeu, kým som bol jeho 

riaditeľom a  následne komuniko-

val v tejto záležitosti s PhDr. Joze-

fom Labudom, CSc., ktorý sa stal po 

mne riaditeľom múzea v r. 2002.

14.5. v  Rádiu Slovensko o  13.05 

a  15.5. v  repríze v  Rádiu Regina 

o 10.00 bola hostkou v relácii Túto 

hudbu mám rád Hana Lasicová, spi-

sovateľka a scenáristka, dcéra Mila-

na Lasicu a Magdy Vášáryovej, ban-

skoštiavnickej rodáčky, ktorá svoje 

detstvo a mladosť prežila v B. Štiav-

nici. Samozrejme, že svoju pozor-

nosť venovala aj svojej matke, keď 

vytiahla na svetlo sveta kde-čo z jej 

života.

15.5. vo viacerých médiách bola 

spomienka na svetoznámeho as-

tronóma Maximiliána Hella, kto-

rý sa narodil v tento deň v r. 1720. 

Narodil sa v  Štiavnických Baniach 

a okrem iného, keďže bol aj vynika-

júci matematik a fyzik, významnou 

mierou pomáhal svojmu bratovi Jo-

zefovi Karolovi Hellovi, hlavnému 

banskému strojmajstrovi v bansko-

štiavnickom rudnom revíre pri vý-

počtoch konštrukcií jeho svetozná-

mych banských vodočerpacích 

mechanizmov, v tom čase najprog-

resívnejších a  najefektívnejších na 

svete.

15.5. v Rádiu Slovensko o 7.40 bol 

historický exkurz o Kyjevskej Rusi, 

prvom štátnom útvare na území 

východných Slovanov. Ku tomu 

čo odznelo dodávam len toľko, že 

v 2. polovici 10. storočia sa do Ky-

jeva – sídla Kyjevskej Rusi dováža-

lo uhorské striebro, čo s najväčšou 

pravdepodobnosťou bolo striebro 

vyťažené v banskoštiavnickom rud-

nom revíre.

18.5. v  Rádiu Slovensko o  5.05, 

v Rádiu Devín o 7.20 a 19.5. v RTVS 

na Jednotke po 19.00 boli informá-

cie o tom, že 18.5. v r. 1942 sa na-

rodila Emília Vášáryová, ktorá svoje 

detstvo a mladosť prežila v B. Štiav-

nici. 19.5. v týždenníku Plus 7 dní 

bol o  nej rozsiahly článok pod ná-

zvom „Už si nefandí“, ako aj 20.5. 

v denníku Plus jeden deň bola o nej 

samostatná príloha.

19.5. v  Rádiu Slovensko po 18.00 

hovoril Banskoštiavnický rodák 

a europoslanec Robert Hajšel o ak-

tuálnych tendenciách EÚ voči kra-

jinám EÚ, hlavne v  súvislostiach 

s vojnou na Ukrajine.

21.5. v Rádiu Slovensko o 6.20 ho-

voril šéf banskoštiavnického anti-

kvariátu Mgr. Tomáš Lazar – tak 

ako vždy doteraz, mimoriadne zau-

jímavo o knihách.

21.5. v  Rádiu Slovensko o  10.15 

bola reportáž o Jane Kirschner, spe-

váčke, ktorá striedavo žije v Londý-

ne a Banskej Štiavnici s tým, že uve-

dená bola ako „originálna a jedinečná 

umelkyňa európskeho formátu“.

22.5. v  Rádiu Regina o  6.20 bola 

spomienka na Marínu – študent-

skú lásku Andreja Sládkoviča, 

o ktorej napísal dodnes neprekona-

nú ľúbostnú báseň s rovnomenným 

názvom „Marína“. Táto spomien-

ka na ňu bola s súvislosti s tým, že 

zomrela v  tento deň v  B. Štiavnici 

dňa 22.5.1899.

24.5. vo viacerých médiách boba 

spomienka na svetoznámeho fo-

tografa skupiny Th e Beatles Deža 

Hoff manna v súvislosti s tým, že sa 

narodil v tento deň v r. 1912 v Ban-

skej Štiavnici. 

27.5. v denníku Plus jeden deň bola 

dvojstrana o  živote banskoštiav-

nickej rodáčky Magdy Vášáryovej 

po smrti jej manžela Milana Lasicu.

28.5. v TA3 o 15.45 hovorila o svo-

jom živote, radostiach i starostiach 

svojho hereckého života čerstvá 

osemdesiatnička Emília Vášáryová 

(narodila sa 18.5.1942). Svoje det-

stvo a  mladosť prežila v  Banskej 

Štiavnici.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, médiá 
a súvzťažnosti
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O cykloturistike a štátnych 

nájomných bytoch.

V  poslednom období niekoľko-

krát bolo v našich médiách prokla-

mované, ako EÚ dopomôže mimo 

iného aj cykloturistike. Naša vlá-

da rozhodla, že peniaze z EÚ pôjdu 

na rozvoj cykloturistiky, ale len na 

mestá a obce, ktoré majú viac ako 

20 tisíc obyvateľov. Pre mňa, ale nie 

len pre mňa je to nepochopiteľné, 

že nejaké mesto alebo obec, o kto-

rom málokto vie, akurát možno to, 

v  ktorej časti Slovenska sa nachá-

dza, a to či na západnom, strednom 

alebo východnom Slovensku, do-

stane peniaze z EÚ len preto, že má 

viac ako 20 tisíc obyvateľov. Uve-

diem aspoň 3 príklady: Michalovce 

majú 36  704 obyvateľov, Trebišov 

má 23 213 obyvateľov a Dunajská 

Streda 23  044 obyvateľov. Naše 

mesto má síce len 9 628 obyvate-

ľov, avšak s ním sa nemôže porov-

návať nielen žiadne s týchto 3 uve-

dených miest, ale aj mnoho iných, 

ďaleko početnejších na Slovensku. 

K nášmu mestu a ku nášmu okre-

su sa viaže toľko svetových prio-

rít, ako ku žiadnemu slovenskému 

regiónu. Takže moja otázka znie – 

nezaslúži si naše mesto a okres za 

toto všetko aj výraznú fi nančnú 

subvenciu aj na rozvoj cykloturis-

tiky, už nehovoriac o  tom, ako by 

to prospelo k  rozvoju slovenské-

ho, európskeho, ako aj svetového 

záujmu o náš región? Oslovila som 

v tejto súvislosti aj riaditeľa Oblast-

nej kancelárie? cestovného ruchu 

v  Banskej Štiavnici Igora Kuhna, 

ktorý so mnou absolútne zdieľal 

môj názor. Pevne verím, že po svo-

jich intervenciách na príslušných 

miestach a jeho následnej informá-

cii v našich novinách budú obyvate-

lia nášho mesta i okresu určite spo-

kojnejší.

V predchádzajúcom týždni bol ko-

nečne schválený v  NR SR návrh 

koaličnej strany SME rodina o vý-

stavbe štátnych nájomných by-

tov. Trvalo to síce až 8 mesiacov, 

ale želanie tejto strany sa stalo ko-

nečne realitou. Už v priebehu toh-

to roku budú zada-

né prvé projekty 

na výstavbu tých-

to bytov. V budú-

com roku by sa už  

malo zjaviť prvých 

niekoľko tisíc po-

stavených štátnych 

nájomných bytov 

v  SR, o  ktoré je už 

roky-rokúce totál-

ny „hlad“ a  navy-

še by mali byť pre 

budúcich nájomní-

kov výrazne lacnej-

šie ako doterajšie 

nájomné byty, kto-

ré poskytuje štát. 

V  tejto súvislosti zdôrazňujem, že 

tieto byty by mali pribúdať v mno-

hých tisícoch aj v budúcich rokoch. 

Keďže aj v  našom meste a  okre-

se je absolútny „hlad“ po štátnych 

nájomných bytoch, nehovoriac už 

o tom, že by mali byť podstatne lac-

nejšie ako doterajšie štátne byty, 

bolo by dobre, keby sa naša primá-

torka ku tejto mimoriadne vážnej 

a  akútnej téme vyjadrila v  našich 

novinách, akú má predstavu rie-

šiť výstavbu štátnych nájomných 

bytov v  našom meste, prípadne 

aj v  našom okrese. Jej informáciu 

v našich novinách si určite so záuj-

mom prečítajú všetci tí, ktorí majú 

záujem o štátne nájomné byty.

Miroslava Malatincová

Na aktuálnu tému Nové možnosti 
pomoci pre odídencov z Ukrajiny

Ústredie práce, sociálnych vecí 

a rodiny spustilo projekt „Pomáha-

nie odídencom – poradenstvo“.

Projekt je realizovaný prostred-

níctvom jednotlivých úradov prá-

ce v  rámci celého Slovenska. Je 

zameraný na pomoc odídencom 

z Ukrajiny pri hľadaní zamestna-

nia. Podmienkou účasti v progra-

me je získanie štatútu odídenca 

a vypísanie dotazníka na prísluš-

nom úrade práce, sociálnych vecí 

a rodiny.

Proces poradenstva pozostáva 

z troch po sebe nasledujúcich kon-

zultácií s  odídencom. Tie môžu 

byť realizované individuálne ale-

bo skupinovou formou. Cieľom 

konzultácií je zistenie priorít odí-

denca a jeho možnosti uplatniť sa 

na trhu práce v  regióne Banskej 

Štiavnice. Účastníkom projektu 

poskytneme bezplatnú pomoc pri 

zostavení životopisu, motivačné-

ho listu, ale aj pomoc pri komuni-

kácii s  potencionálnymi zamest-

návateľmi v našom regióne.

Viac informácií o  projekte zís-

kate na webovom sídle Ús-

tredia práce, sociálnych vecí 

a  rodiny, Projekt „Pomáhame o-

dídencom - poradenstvo“ /ПРОЄКТ 
"ДОПОМАГАЄМО БІЖЕНЦЯМ 
- КОНСУЛЬТАЦІЇ" > ÚPSVaR (gov.sk)

alebo na tel. čísle: 045/2444420.

Silvia Šujanová,

Odd. AOTP a poradenstva, 

Odbor služieb zamestnanosti 

ÚPSVaR Banská Štiavnica

Pozvánka
Výročný koncert. 50 rokov.

Spevokol Štiavničan

4. jún 2022 o 17.00

Kostol sv. Kataríny

Nám. sv. Trojice

Banská Štiavnica

Hostia: Dodo Klimko a  Polo 

Kružlic, FK Sitňan, Peter Zima, 

Hills Bros, Stanislav Bartko 

a Róbert Zacharovský

SŠ

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.



4
číslo 21 • 2. jún 2022

sn@banskastiavnica.skAKTUALITY

Informačné centrum mesta 

Banská Štiavnica sídli 

v budove Berggericht na 

Námestí sv. Trojice. 

IC mesta Banská Štiavnica vznik-

lo 6.9.1994. Predtým sídlilo na 

opačnej strane námestia. Neskôr 

sa zlúčilo s  Informačným cen-

trom Geoparku a  spojenými si-

lami bolo vybudované komorné, 

ale hlavne v  sezóne veľmi vyťaže-

né informačné centrum so širokou 

ponukou služieb. IC ponúka svo-

jim návštevníkom okrem základ-

ných informácií o meste a regióne, 

jeho atraktivitách, histórii, pamiat-

kach či  poriadaných podujatiach, 

aj celý rad bezplatných propagač-

ných materiálov a široké spektrum 

služieb, ako napr. predaj suvení-

rov /magnetky, pohľadnice, odzna-

ky, turistické známky – papiero-

vé aj drevené/, minerály/ z  okolia 

Banskej Štiavnice a  aj iných kra-

jín/, prehliadky mesta /okrem SJ 

aj v  AJ,MJ,NJ/, ako aj predaj rôz-

nych publikácií s väzbou na mesto, 

resp. jeho významné osobnosti /ob-

razové, odborné publikácie, mono-

grafi e/. Okrem uvedených činnos-

tí predáva IC aj lístky na koncerty 

a  rôzne kultúrne podujatia kona-

júce sa v Banskej Štiavnici. IC mes-

ta Banská Štiavnica získalo v  roku 

2019 ocenenie „Najlepšie turistické 

informačné centrum Slovenska za rok 

2019“. IC mesta Banská Štiavnica je 

aj členom AICES /Asociácia infor-

mačných centier Slovenska/.

IC mesta je otvorené denne /okrem 

vianočných sviatkov, Silvestra 

a 1.1./. V mesiacoch október až apríl 

od 8.00 -16.00 hodiny. V mesiacoch 

máj – jún a  september od 9.00 – 

17.00 hodiny. V mesiacoch júl - au-

gust sú otváracie hodiny v pondelok 

- štvrtok a nedeľu od 9.00 – 17.00 

hodiny. V piatok a sobotu je IC otvo-

rené od 9.00 – 18.00 hodiny.

IC BŠ

Informačné centrum Banská Štiavnica

1.7.2022 uplynie 25 rokov od 

založenia a zriadenia sídla 

Slovenského vodohospodár-

skeho podniku, š.p., v Banskej 

Štiavnici, paradoxom však 

je, že práve v tomto roku 

odchádza podnik z Banskej 

Štiavnice do Bratislavy. 

Dňa 30.5.2022 sa uskutočnilo pra-

covné stretnutie generálneho ria-

diteľa Slovenského vodohospo-

dárskeho podniku, š.p., v  Banskej 

Štiavnici JUDr. Ing. Jozefa Kršku 

so zástupcami zamestnancov od-

borových organizácií Odborového 

zväzu Drevo, lesy, voda pri SVP, š.p. 

Na tomto stretnutí sa prerokovala 

okrem iného aj zmena plánovanej 

organizačnej štruktúry podniku, 

pričom vedenie stále nemá jasno 

v tom, ako by mala vyzerať a s koľ-

kými zamestnancami počíta do bu-

dúcnosti. Pomôcť pri riešení perso-

nálnych a ekonomických otázok by 

zrejme mali zmluvy o dielo zverej-

nené v  Centrálnom registri zmlúv 

zo dňa 13.5.2022 zamerané na Or-

ganizačno-personálny audit podni-

ku a Ekonomickú analýzu podniku 

spolu v sume 158 080,51€ s DPH. 

Zaujímavé je, že zhotoviteľskú fi r-

mu BDO, spol. s.r.o., v  decembri 

roku 2021 kúpili dve spoločnos-

ti, ktoré vznikli koncom septem-

bra roku 2021. Generálny riaditeľ 

SVP, š.p., avizoval zmeny organizač-

nej štruktúry už v septembri 2021. 

Otázka znie, prečo až v máji 2022 

dáva podnik vypracovať tieto ana-

lýzy? Preveril ekonomickosť zme-

ny sídla SVP, š.p. Útvar hodnoty 

za peniaze? Od 1.6.2022 sa ofi ci-

álne mení sídlo SVP, š.p., z Banskej 

Štiavnice do Bratislavy. Predmet-

né analýzy mali predchádzať zmene 

sídla, aby bola zabezpečená ekono-

mická efektívnosť a systematickosť 

zmien. Generálny riaditeľ pripustil 

aj možnosť hromadného prepúšťa-

nia v rámci celého SVP, š.p.

Anna Maďarová, 

predsedníčka ZO OZDLV pri Pod-

nikovom riaditeľstve SVP, š.p.

Bratislava a nie Banská Štiavnica

Doterajšie sídlo SVP, š.p., v Banskej Štiavnici foto Michal Kríž 

Sídlo Informačného centra mesta v Berggerichte foto archív ŠN

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z dô-

vodu odstraňovania porúch na 

zariadeniach distribučnej sústavy 

prevádzkovateľa distribučnej sú-

stavy spoločnosti Stredosloven-

ská distribučná, a. s. Bez el. ener-

gie budú v B. Štiavnici:

- 13.6. v čase od 8.00 – 15.30 na 

ul.: Počúvadlianske Jazero.

- 13. - 14.6. v čase od 7.00 – 18.00 

na ul.: Bočná, Družicová, H. Resla, 

J. K. Hella, Klinger, M. Kukučína, 

Na Zigmund šachtu, P. Kyrmeze-

ra, Staronová.

- 15. - 16., 20. - 22.6. v čase od 

7.00 – 18.00 na ul.: Klinger.

- 22.6. v čase od 8.00 – 15.30 na 

ul.: Na Zigmund šachtu.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor,riaditeľ sekcie 

Dispečingy SSD, a.s.

Dobrovoľnícky 
maratón –

vyčistime si svoje mesto II.

„Dobrovoľnícky maratón – vyčistime 

si svoje mesto I.“, ktorý sa uskutočnil 

dňa 30.3.2022 mal veľký úspech, 

preto sme sa rozhodli zopakovať si 

to tentokrát „Dobrovoľníckym marató-

nom – vyčistime si svoje mesto II.“ Úče-

lom je vyčistiť okolie Červenej stud-

ne, okolie Šobova a okolie náučného 

chodníka Glanzenberg.

Akciu organizačne zabezpečuje 

Mesto Banská Štiavnica prostred-

níctvom miestnej skupiny URBACT, 

v  rámci medzinárodného projek-

tu URBACT – Volunteering Cities+ 

v spolupráci s Mestskými lesmi Ban-

ská Štiavnica, s.r.o., a Strednou od-

bornou školou lesníckou.

Dobrovoľnícky maratón sa usku-

toční dňa 8. júna 2022 (streda) 

od 8.00 do 13.00 hod. Stretnu-

tie o 8.00 hod. pred Komunitným 

centrom Šobov.

Svoj záujem o  účasť nahláste na 

e-mailovej adrese: jana.petr@

banskastiavnica.sk alebo na tel. čís-

le: 045/694 96 54 v  termíne do 

2.6.2022.

Pre účastníkov bude zabezpečené 

náradie, rukavice, vrecia na odpad 

a občerstvenie.

MsÚ
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Oddychové miesto „Javisko“ s výhľadom na Štiavnicu  foto OOCR BŠ

kam v BŠ 
a okolí ?

My, domáci si to možno 

dostatočne neuvedomujeme, 

ale turistická destinácia 

Banská Štiavnica má na 

Slovensku celkom výnimočné 

postavenie. 

Je mestom, ktoré Slováci označujú 

ako TOP mestskú turistickú desti-

náciu, a  to pred Bojnicami, a  ďa-

leko pred Bratislavou, Košicami 

a  ďalšími mestami. Je to dôsled-

kom daností Banskej Štiavnice, 

ale aj cieľavedomej práce mesta, 

OOCR Región Banská Štiavnica, 

branže cestovného ruchu a  ďal-

ších organizácií. Žiadne iné mesto 

podobnej veľkosti nemá takú po-

nuku kvalitných kultúrnych pod-

ujatí, podujatí cestovného ruchu 

a podporných marketingových ak-

tivít. Máme niekoľko hudobných 

festivalov, divadelný festival, tri 

galérie, aktívnu umeleckú komu-

nitu, máme vynikajúci festival vul-

kanických vín. Návštevnosť žiad-

neho iného mesta na Slovensku 

nerástla tak rýchle, ako u nás. Za 

posledných 10 rokov sa počet pre-

nocovaní v meste zvýšil o viac ako 

300%, o počte jednodňových náv-

števníkov ani nehovoriac. V lete sú 

beznádejne vypredané všetky lôž-

ka v meste, a obsadenosť postelí sa 

každým rokom zlepšuje aj mimo 

hlavnej sezóny. Turisti tu necha-

jú okolo 20 miliónov eur, turizmus 

nás živí. Najlepšie o výnimočnom 

postavení Banskej Štiavnice ho-

vorí vývoj počas pandémie. Zatiaľ 

čo Liptov, srdce turizmu na Slo-

vensku, zaznamenal v  roku 2020 

prepad o 50%, Štiavnica prepadla 

„iba“ o 12%. V roku 2021 prepadlo 

ubytovanie v  banskobystrickom 

kraji priemerne o  ďalších 45%, 

Štiavnica o menej ako 5%. Veríme, 

že v  nadchádzajúcej letnej turis-

tickej sezóne návštevníci objavia 

nielen Trotuár a  Kammerhofsku 

ulicu, ale aj vyhliadkové trasy a za-

ujímavosti v okolí mesta.

Igor Kuhn, 

OO CR Región Štiavnica

Turistická Banská Štiavnica

Graf počtu prenocovaní v meste  foto archív OOCR BŠ

OOCR Región Štiavnica má 

tri hlavné ciele: roztiahnuť 

sezónu, posilniť návštev-

nosť regiónu a distribuovať 

návštevníka z absolútneho 

centra mesta. 

Posledný cieľ napĺňajú dve z  na-

šich nedávnych aktivít. Vyznačili 

sme prechádzkovú trasu Štiavni-

ca z nadhľadu a na nej, kúsok od 

Červenej studne, na mieste s pre-

krásnym výhľadom na mesto, po-

stavili oddychové miesto, ktoré 

nazývame Javisko. Trasa vychádza 

z Nám. sv. Trojice, má dve dĺžko-

vé varianty. Prvá sa vracia do cen-

tra spod tajchu Ottergrund, druhá 

pokračuje až na Klinger.

Tiež sme v  spolupráci so Sloven-

ským banským múzeom a Správou 

CHKO, ktorí dodali podklady, ob-

novili známy náučný chodník Mila-

na Kapustu po žile Terézia. Vyme-

nili sme šindľové striešky a  obsah 

tabúľ.

Tretia aktivita je určená viac obyva-

teľom mesta: pred dokončením je 

obnova studničky a  prístrešku pri 

Tirtsovom prameni (známy aj ako 

Tyršov prameň). Toto miesto bolo 

kedysi obľúbeným výletným cieľom 

Štiavničanov, a jedným z prvých tu-

ristických objektov na Slovensku.

Tak ako sme prisľúbili, pracujeme 

aj na výmene schodov na Sitno. Na-

vrhli sme nové riešenie, celokovové 

schodisko, ktoré bude jednoduchšie 

udržiavateľné a dlhšie vydrží. Na re-

alizáciu máme všetko pripravené, 

zdržiava nás však nesmierna admi-

nistratívna zdĺhavosť tohto, v  zá-

sade jednoduchého projektu. Uve-

domujeme si naliehavosť výmeny 

a  upozorňujeme aj dotknuté orgá-

ny na nebezpečnú, zdravie a  život 

ohrozujúci situáciu.

Na nadchádzajúcu letnú sezónu 

sme prichystali aj nový web desti-

nácie, nové tlačené propagačné ma-

teriály a nové videá pre naše člen-

ské obce.

Igor Kuhn,

OO CR Región Štiavnica

Pripravenosť na letnú turistickú sezónu 
2022

1.-10.6. Výstava Rosie Naive 

Art, Art café, Akademická 2, BŠ, 

15.00 – 0.00.

3.6. Deň detí na futbalovom 

štadióne, Futbalový štadión FK 

Sitno, BŠ, 16.00.

3.6. Robo Kočan Finisáž výsta-

vy Pohľadnice zo Štiavnice, Há-

jovňa-kultúrno-turistické cen-

trum, Nad Rozgrundom 1, BŠ, 

18.00.

4.6.2022 Festival kumštu, re-

mesla a  zábavy, Starý zámok, 

Starozámocká 11, BŠ, 9.00-19.00.

4.6. Deň detí v  Hoplandii, Špi-

tálska 1509/5, BŠ, 10.00 – 20.00.

4.6. Zaži seba skrz medicínu 

maľby a  spevu, Centrum mesta 

BŠ, miesto bude upresnené, 9.00 

– 18.00.

4.6. Koncert: One Captain 

Band, BŠ, Cafe Bar u  Jašteríc, 

Radničné námestie 12, 17.00.

4., 11., 18. a 25.6. Židovská BŠ, 

stretnutie priamo na židovskom 

cintoríne za Novým zámkom, BŠ, 

9.30.

4.6. Koncert k  50. výročiu za-

loženia Spevokolu Štiavničan, 

Kostol sv. Kataríny, Radničné 

nám. 100/17, BŠ, 17.00.

5.6. Sprevádzanie: tajch Evič-

ka, Veľká Windšachta, Bakomi, 

stretnutie na hrádzi tajchu Evič-

ka v obci Štiavnické Bane, 9.30 – 

13.00.

9.6. Diskusia Trojica: John Mi-

nahane a Daniel Domorák o po-

ézii Janka Kráľa, online cez soc. 

siete, 19.00

9.-11.6. Koncert HUAJA, 14. 

medzin. interpretačné dni klasic-

kej gitarovej hry, Starý zámok, 

Starozámocká 11, BŠ, 18.00.

10. – 12.6. Festival [fj úžn], Art 

Cafe, Akademická 2, BŠ, 19.00.

11.6. Tiché správy Zeme: Deň 

otvorených dverí v  Galérii J. 

Kollára pre DETI, Galéria J. Kol-

lára, Nám. sv. Trojice 8, BŠ, 9.00 – 

17.00.

11.6. Prednáška: Pessoa a Por-

tugalsko, KC Eleuzína, Horná ru-

žová 1, BŠ, 18.00.

12.6. Divadelné predstavenie 

Paradájz Pikčr: Slepačí bujón 

II., Starý zámok, Starozámocká 

11, BŠ, 18.00.

16.6. – 19.6 Festival Vlnoplo-

cha, Rôzne lokality v  rámci BŠ, 

20.00.

Tím Supervulkánu Štiavnica



6
číslo 21 • 2. jún 2022

sn@banskastiavnica.skZAUJÍMAVOSTI

Slovo má… John Minahane.

V Banskej Štiavnici pôsobia preklada-

teľky a  prekladatelia, ktorí tu trávia 

štipendijný pobyt a pracujú na prekla-

de diel slovenských autoriek a  auto-

rov do cudzích jazykov. Rezidenčné 

pobyty Trojica Air v tomto roku rea-

lizuje Literárne informačné centrum 

v spolupráci s Mestom Banská Štiav-

nica,  a preto by sme radi predstavili 

a prezentovali tento spoločný projekt. 

V máji na mesačný rezidenčný pobyt 

nastúpil John Minahane z Írska (16.5. 

- 15.6.), ktorý bude prekladať výber 

z poézie Janka Kráľa. J. Minahane už 

bol rezidentom v roku 2020, keď pre-

kladal I. Štrpku. Položili sme mu preto 

zopár otázok:

Ako ste sa dostali k prekladom slo-

venskej literatúry do angličtiny?

J. M.: Prišiel som na Slovensko 

v roku 1996 ako učiteľ anglického ja-

zyka, veľa rokov som učil v Bratisla-

ve. V  Univerzitnej knižnici som raz 

našiel rozsiahly výber slovenských 

básní v  angličtine. Niektorí básni-

ci ma zaujali, vtedy to boli hlavne 

Smrek, Lukáč a Novomeský. Postup-

ne som začal čítať slovenskú litera-

túru, vrátane básní, niektoré som aj 

prekladal, hoci na začiatku len pre 

seba. Potom ma jeden bývalý štu-

dent oslovil, či preložím do angličtiny 

jeho náročný text o výtvarnom ume-

ní. Dopadlo to dobre, a čoskoro nato 

som získal kontakty aj v literárnych 

kruhoch, tak sa to rozvíjalo…

Ktoré diela ste doteraz preloži-

li a aké ohlasy zaznamenali doma 

v Írsku?

J. M.: Preložil som viaceré diela, kto-

rých objednávatelia boli väčšinou zo 

Slovenska a  ostatní boli napríklad 

z  Anglicka, Walesu, Spojených štá-

tov, aj z  Maďarska — preložil som 

román Margity Figuli Tri gaštano-

vé kone pre Central European Uni-

versity Press v  Budapešti. Raz som 

zostavoval knihu pre írskeho vyda-

vateľa: Slovak Spring, anglický vý-

ber z básní Ladislava Novomeského. 

Zorganizovali sme krst knihy v Dub-

line aj s  čítaním. Podujatie dopad-

lo výborne, zaznamenali sme aj nie-

koľko priaznivých recenzií. Celkovo 

som s tým spokojný. V roku 2018 mi 

vyšiel anglický preklad Krvavých so-

netov Pavla Országha Hviezdoslava 

Th e Bloody Sonnets. Vtedajší veľvy-

slanci Slovenskej republiky vo Veľ-

kej Británii a v Írsku (páni Ľubomír 

Rehák a  Igor Pokojný, ktorým som 

veľmi vďačný) zorganizovali prezen-

táciu knihy v Dubline, Belfaste, Car-

diff e a  v  Londýne. Boli to výborné 

podujatia, živo sa počas nich diskuto-

valo, kniha získala výbornú recenziu 

v  Times Literary Supplement, ako 

aj v niekoľkých menších časopisoch. 

Verím, že Hviezdoslav sa dostane do 

povedomia tých, ktorí píšu literárne 

dejiny. Nie je to vôbec jednoduché, 

získať dosah na literárnu scénu v An-

glicku či Írsku.

Akému prekladu sa venujete počas 

pobytu Trojica air?

J. M.: Ako je známe, tento rok je dve-

sté výročie narodenia básnika Janka 

Kráľa. Literárne informačné centrum 

chce ponúknuť jeho tvorbu súčas-

ným anglicky hovoriacim čitateľom. 

Takže mám za úlohu zostaviť výber 

z jeho poézie s anglickým prekladom 

aj s úvodnou esejou.

Na prekladateľskej rezidencii 

v  Banskej Štiavnici ste po druhý 

raz? Ako na vás pôsobí mesto a aké 

sú podmienky na prácu, ktoré vy-

tvára Trojica air?

J. M.: Prvýkrát som tu bol pred dvo-

ma rokmi. Mám rád vaše mesto, je 

krásne a historicky bohaté. Byt, v kto-

rom bývam, je príjemný a  tichý, má 

priestrannú pracovňu s peknou klen-

bou. Prostredie je tiché, a dobre vyba-

vené na prácu, čo tu mám robiť. Troji-

cu air môžem len pochváliť.

Projekt rezidenčných pobytov pre pre-

kladateľov Trojica Air fi nančne pod-

poruje LITA, autorská spoločnosť.

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

Rezidenčné pobyty Trojica Air

Koncert venovaný mamkám 

našich žiakov sa konal 

v utorok 17. mája 2022 

v koncertnej sále ZUŠ.

Na úvod pozdravila prítomných pani 

riaditeľka Irena Chovanová. Poďa-

kovala mamkám žiakov za ich kaž-

dodenné skutky lásky, starostlivosť 

a  podporu detí. Počas koncertu za-

znelo viacero piesní a básní, ktorými 

deti vyjadrili svoju lásku a vďačnosť 

mamkám. Urobili tak po svojom vy-

stúpení i  zlatým srdiečkom, ktoré 

ako darček k sviatku vyrobila pre ma-

mičky pani zástupkyňa Mirka Kne-

zovičová so svojimi žiakmi.

Celý program nájdete na strán-

ke školy www.zusbanskastiavnica.

edupage.org.

Ďakujem žiakom za ich krásne a milé 

vystúpenia, všetkým kolegom za prí-

pravu detí, pani učiteľke Weisovej 

za korepetície pre huslistov, fl autist-

ky a spev, Zuzka Hilbertovej za pla-

gátik, Martinovi Jánošíkovi za fot-

ky z podujatia a Miškovi Timkovi za 

moderovanie.

Irena Chovanová

Koncert ku Dňu matiek

Žiaci ZUŠ v Banskej Štiavnici  foto Martin Jánošík

Záhradkárske 
okienko

Muchovník

Plody muchovníka majú miesto 

v  ľudovom liečiteľstve, obsahu-

jú veľké množstvo vitamínu C, 

B2, farbivá (antokyány, ktorým 

sa prisudzuje účinnosť proti ra-

kovine) a zdraviu prospešné mi-

nerály. Plody celkovo podporu-

jú odolnosť organizmu, pôsobia 

preventívne proti žalúdočným 

chorobám a  pri onkologických 

ochoreniach možno plody mu-

chovníka podávať ako podporný 

doplnok stravy. Pri žalúdočných 

a črevných ťažkostiach sa môže 

podávať čaj zo sušených listov.

Pestovanie

Všetky muchovníky potrebujú 

podobné podmienky. Ak majú 

dobre rásť, vyžadujú slnečné 

stanovište, ale všetky znášajú aj 

polotieň. Dôležitá je dobrá dre-

náž a  prúdenie vzduchu (inak 

trpia listovými chorobami). 

Znášajú aj znečistené ovzdušia. 

Väčšina druhov je na Slovensku 

a  v  Česku mrazuvzdorná. Mu-

chovník jelšolistý (Amelanchier 

alnifolia) znáša mrazy až -40°C. 

Vhodná je vlaha počas suchého 

obdobia, ale znášajú dobre aj su-

cho. Zvláštnu starostlivosť teda 

nepotrebujú, môžeme ich prih-

nojovať bežnými priemyselný-

mi hnojivami, ich vegetatív-

ny rast nie je po dosiahnutí asi 

1m výšky i s prihnojovaním ni-

jako silný. Drevo je hnedé, pev-

né a  ťažké. Vnútorná časť je 

červenkasto-hnedá a  drevo je 

svetlejšej farby. Môže byť použi-

té pre rybárske prúty.

Rozmnožovanie

Rozmnožuje sa výsevom na jar, 

delením a štepením. Muchovník 

sa rozmnožuje ľahko, vrúbľova-

ním na ďalšie druhy ako sú hloh 

(Crataegus) a  jarabiny. Po vrú-

bľovaní pozorujeme po určitú 

dobu slabnutie rastu.

Bežne sa uvádza, že druh Ame-

lanchier lamarckii, široko pesto-

vaný a naturalizovaný v Európe, 

kam bol privezený v  17. storo-

čí, pochádza zo Severnej Ameri-

ky, pravdepodobne z východnej 

Kanady. V súčasnosti nie je zná-

me, že by sa vyskytoval vo voľ-

nej prírode, a je pravdepodobne 

hybridného pôvodu, ako kríže-

nec medzi A. laevis, a buď A. ar-

borea, alebo A. canadensis.

Michaela Mojžišová
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Spomienka

6 mája 2022 

uplynul už rok 

odvtedy, ako 

náš otec a ded-

ko RNDr. Ka-

rel Petr prehral svoj nerov-

ný boj s COVIDOM. Prosíme 

tých, ktorí ste ho poznali, ve-

nujte mu krátku spomienku.

Ďakujeme!

Smútiaca rodina 

Môj manžel mal veľmi rád 

prvé žlté jarné kvietky, 

kašky, po česky petrklíče...

Vravieval, že to je „náš kvet“, 

lebo je v  ňom naše meno 

Petr...

Tvoje obľúbené

A zas budú kvitnúť tvoje ob-

ľúbené...

Lebo jeseň, zima, jar...A zem 

sa ďalej točí,

„Petrklíče“ ukryté v  tvojom 

mene

budú zľahka smútiť v zlatom 

kolotoči.

Budú zľahka smútiť za tebou 

bez teba,

budú mi ťa zjari zľahka pri-

pomínať,

kým ťa budú hľadať s pohľa-

dom do neba,

možno budeš s nimi náš sen 

ďalej snívať.

(Mária Petrová) 

oznamy, 
spomienky

Oznam
Úradné hodiny   v kancelárii 

ZO SZTP: pondelok: 8.00 – 14.00, 

 utorok: 8.00 – 13.00, 

 streda: 8.00 – 14.30.

Cibulová Alžbeta, pracovníčka 

kancelárie Výboru ZO SZTP BŠ

Dňa 25.5.2022 sa v Banskej 

Štiavnici uskutočnila posledná 

rozlúčka s Ing. Eduardom 

Radom, významnou 

osobnosťou slovenského 

bansko-stavebného baníctva 

štvrtej štvrtiny 20. storočia, 

podnikateľa v oblasti pivovar-

níctva a hotelierstva a zakla-

dajúceho člena Banskoštiav-

nicko-hodrušského baníckeho 

spolku, ktorý nečakane opustil 

tento svet 19.6.2022 vo veku 

nedožitých 63 rokov svojho 

života. 

Štafáž pri rakve zosnulého zabez-

pečili uniformovaní baníci, banícku 

klopačku obsluhoval Milan Mertel, 

banícke piesne intonovali členovia 

spevokolu Štiavničan, smútočné 

príhovory predniesli Mgr. Nadež-

da Babiaková, primátorka Banskej 

Štiavnice, Ing. Milan Durbák, ta-

jomník baníckeho spolku a  Ivana 

Michalská, zamestnankyňa Pivo-

varu Steiger. Príhovor Ing. Durbá-

ka obsahoval aj nasledovné údaje: 

„Ing. Radovi sa Banská Štiavnica sta-

la osudovou, všetko sa to začalo v roku 

1974, keď začal študovať na Stred-

nej priemyselnej škole baníckej v Ban-

skej Štiavnici, ktorú ukončil maturitou 

v  roku 1978. V  tom istom roku začal 

študovať na Baníckej fakulte Vysokej 

školy technickej v  Košiciach, štúdium 

ukončil v roku 1982 a získal titul ban-

ský inžinier v  odbore hlbinné dobýva-

nie ložísk. Jeho prvým zamestnávate-

ľom boli Banské stavby, n.p., Prievidza, 

kde pracoval od roku 1982 v  rôznych 

funkciách na závodoch Prievidza, Rud-

ňany a  Banská Štiavnica. Začínal vo 

funkcii revírnika v bani, neskôr zastá-

val funkciu vedúceho úseku a  hlavné-

ho inžiniera. Jeho návrat do Banskej 

Štiavnice bol spojený s  veľkým inves-

tičným programom rudného baníctva 

v 80. rokoch 20. storočia, počas ktoré-

ho sa hĺbila aj jama Roveň, rekonštru-

ovala sa šachta Maximilián, na Novej 

šachte sa otváral II. a V. hlbinný obzor 

a  v  Hodruši-Hámroch sa hĺbila Nová 

jama Rozália. Dodávateľom týchto 

prác boli Banské stavby, ktoré si v Ban-

skej Štiavnici zriadili aj samostatný zá-

vod, na ich realizácii sa Ing. Rada po-

dieľal svojou riadiacou činnosťou. Ing. 

Rada bol zakladajúcim členom baníc-

keho spolku a  na jeho ustanovujúcom 

valnom zhromaždení, ktoré sa uskutoč-

nilo 19.11.1992 v reštaurácii Barbora, 

vtedy patriacej fi rme Hell, bol zvolený 

do jeho riadiaceho výboru a  bol pove-

rený vykonávaním funkcie podpredse-

du spolku. Členom riadiaceho výboru 

spolku bol do roku 2013. Pri príleži-

tosti 25. výročia založenia baníckeho 

spolku v roku 2017 mu bolo za aktív-

nu činnosť udelené spolkové vyzname-

nanie „Za zásluhy“ s poradovým číslom 

56. Ing. Rada sa veľmi rád zúčastňo-

val podujatí baníckeho spolku, osobit-

ne baníckych šachtágov, kde prejavoval 

aj svoje herecké nadanie stvárňovaním 

funkcie „slávneho kontrária“. Škoda, 

že slávnostný šachtág, ktorý sa usku-

točnil v  roku 2019 pri príležitosti Sa-

lamandrových dní 2019, bol jeho po-

sledným“. Následný cirkevný obrad 

celebroval pán farár Mgr. Vladimír 

Vlček. Pri odchode z Domu smútku 

vykonal Ing. Jozef Karabelly sym-

bolický rozlúčkový banský odstrel. 

Po skončení smútočného aktu 

v  Dome smútku sa v  Prezident-

skom a kniežacom salóne Baníckej 

krčmy pri štôlni Glanzenberg usku-

točnil smútočný šachtág podľa sta-

robylých baníckych akademických 

tradícií. Jeho hlavnými funkcio-

nármi boli: Ing. Durbák – prezí-

dium, Ing. Marián Adamský – kon-

trárium, Mgr. Ján Kružlic – kantor, 

Ing. Karabelly – pivný dispečer. 

V  závere šachtágu sa uskutočnil 

symbolický akt „rozbitia posledné-

ho pivového krígľa slávneho semestra 

Eduarda Radu“, ktorého obsah si 

predtým spoločne rozdelili funk-

cionári šachtágu. Následne ho nad 

pivným sudom s  použitím baníc-

keho fokoša, za asistencie Ing. Bra-

nislava Konečného a  RNDr. Má-

rie Gubrianskej, držiacimi banícky 

ošliador, rozbil Ing. Erik Sombathy, 

aby sa tak znemožnilo jeho ďalšie 

používanie. „Zdar Boh!“

Milan Durbák

Posledné Zdar Boh! 
Ing. Eduardovi Radovi

Pamiatka na Ing. Eduarda Radu  foto Lubo Lužina 

Dňa 14. mája tohoto roku 

sa znovu stretli absolventi 

Jedenásťročnej strednej školy 

v Banskej Štiavnici po 61 

rokoch. Stretnutie sa usku-

točnilo v reštaurácii Veža. 

Týmto chceme vysloviť pracovní-

kom reštaurácie veľké poďakovanie 

za krásne prestretú tabuľu, vynika-

júce jedlo a pohostenie.

Na začiatku v  roku 1961 nás 

v dvoch triedach bolo 53 študentov. 

Získali sme vynikajúce všeobecné 

vzdelanie, aj ako základ pre ďalšie 

štúdium. Pracovali sme v  celej re-

publike, od Prahy až po Košice. Sta-

li sa z  nás učitelia, lekári, inžinie-

ri, technici. Pracovali sme pre našu 

drahú vlasť.

Stretávali sme sa pravidelne kaž-

dých 5 rokov a od roku 2017 kaž-

dý rok. Minútou ticha sme ucti-

li pamiatku zosnulých spolužiakov 

a pripili na život.

Účastníci stretnutia

Stretnutie maturantov po rokoch
Deň detí
DHZ Štefultov a OZ Majulienka Vás 

pozývajú na Deň detí, ktoré sa usku-

toční 5. júna 2022 o  13.00 hod. 

v  Požiarnej zbrojnici Štefultov. Na 

deti čakajú súťaže, hasiči, penová 

párty, palacinky a iné prekvapenia. 

Registrácia detí do 14.00 hod.

Org.
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OZ Iniciatíva za živé mesto 

a Slovenské banské múzeum 

Vás pozývajú na 24. ročník 

Festivalu kumštu remesla 

a zábavy s podtitulom 

Štiavnické kumštárium, ktorý 

sa uskutoční 4. júna 2022 

v Starom zámku v Banskej 

Štiavnici.

V  Starom zámku vás zabavia Diva-

dielko Concordia, Hopi pre deti, Ve-

selé píšťalky, sokoliari a potešia vás 

tvorivé dielne, výroba fajok Štiavni-

čiek, remeselné trhy, dobré jedlo, pá-

rance a prehliadka Starého zámku.

Program

10.30 Divadielko Concordia / Dlhý 

nos

14.30 Hopi pre deti / interaktívne 

predstavenie

16.00 Veselé píšťalky / fl autový 

koncert

18.00 Zdenka Predná & Oskar Róz-

sa / koncert

Vstupné: celodenný lístok, od 6 ro-

kov 8,00€, rodina 25,00€.

Web podujatia: www.muzeumbs.sk

Mediálny partner: Štiavnické noviny

Podujatie z verejných zdrojov pod-

poril Fond na podporu umenia.

Za podporu ďakujeme aj: Peká-

reň Anton Antol, s.r.o., Hotel Top-

ky, spol. s.r.o., Sibacol, spol. s.r.o., 

Perla - Branislav Peták, Comex- Ka-

tarína Líškayová, COOP Jedno-

ta Žarnovica, s.d., Revipo – Ivan 

Podmanický, Ing. Michal Gašper, 

Potraviny Ernek, Elgeo- Banská, 

s.r.o., Ján Majsniar- Čajovňa Klo-

pačka, IMO Obchodná fi rma, spol. 

s.r.o., RP Domácnosť- Miroslav Bla-

hút, Penzión Kachelman, Zámoč-

níctvo Rückschloss, Sitta Píla Šo-

bov, s.r.o., Kolo, s.r.o.

Petra Páchniková,

Slovenské banské múzeum

Festival kumštu remesla a zábavy

Žijeme v dobe, kedy vplyv 

ľudskej činností po prvý 

raz v našej histórii mení 

stav Zeme neudržateľným 

spôsobom. 

Život podporujúce a  život udržu-

júce ekosystémy ničíme nad rámec 

udržateľnej miery, čím ohrozujeme 

aj naše vlastné prežitie. Nestabili-

ta, ktorú naše aktivity spôsobujú 

a  vplyv na ekosystémy nás privá-

dza na cestu k šiestemu hromadné-

mu vymieraniu. Spolu s  množiaci-

mi sa negatívnymi následkami ako 

povodne, lesné požiare či tornáda 

na miestach, kde sa predtým nevy-

skytovali, si to mnohí z nás začínajú 

uvedomovať, a dnes sme svedkami 

obrovského oživenia iniciatív, ktoré 

sa zameriavajú na udržateľnosť ako 

základný predpoklad. Jednou z ta-

kýchto iniciatív je medzinárodný 

vzdelávací projekt „Fabulae pro nove 

orbe“ (Príbehy pre nový svet), ktorý 

prebiehal 20. - 26.5. v obci Prenčov 

v banskobystrickom kraji.

Príbehy, ktoré rozprávame, for-

mujú svet, v ktorom žijeme. Sú zá-

kladným stavebným prvkom na-

šej skutočnosti. Hovoria nám, čo 

je správne a čo je nesprávne, čo má 

a  čo nemá zmysel. Defi nujú ciele 

nášho snaženia. Dominantné prí-

behy dnešnej doby, aj keď si ich 

často neuvedomujeme, nás, žiaľ, 

vedú k životnému štýlu, ktorý je dl-

hodobo neudržateľný a stále s väč-

šou istotou nás vedie ku kolapsu. 

Existuje však aj mnoho príbehov, 

ktoré hovoria o životnom štýle, ži-

vobytí a  podnikaní rešpektujúcom 

možnosti planéty. Cieľom projek-

tu Príbehy pre nový svet je podpo-

riť zviditeľnenie takýchto príbehov 

a šírenie pozitívnych posolstiev ľudí 

žijúcich v  harmónii so sebou sa-

mým aj navzájom so svojím pros-

tredím. Ako hovorí hlavná lektorka 

tohto projektu: „Príbehy, ktoré roz-

právame, tvarujú mentálne modely tvo-

riace štruktúru našej spoločnosti a  jej 

fungovania. Tieto štruktúry nás teraz 

vedú ku globálnemu environmentálne-

mu, sociálnemu a ekonomickému kolap-

su. Dnes, viac ako kedykoľvek predtým, 

potrebujeme ľudí prinášjúcich príbehy 

regenerácie, solidarity a mierotvorby.“

„Príbehy pre nový svet“ je 7 dňový me-

dzinárodný tréning fi nancovaný 

z  európskeho programu Erasmus+ 

pre pracovníkov s  mládežou, tréne-

rov a  pedagógov, ktorý kombinuje 

rozprávanie príbehov, environmen-

tálne vzdelávanie a prácu s médiami 

v snahe inšpirovať a vybaviť účastní-

kov potrebnými kompetenciami, aby 

sa mohli stať efektívnejšími tvorca-

mi zmien. Jeho všeobecným cieľom 

je preskúmať výzvy, ktorým čelíme 

posledné obdobie z pohľadu globál-

nej environmentálnej krízy a taktiež 

preskúmať spôsoby, ktorými (soci-

álne) médiá – prispievajú k vytvára-

niu prázdnych hodnôt, súťaživosti, 

stereotypov, predsudkov, intoleran-

cie a násilných prejavov. Zámerom je 

hľadať a naučiť sa, ako môžeme zvrá-

tiť tieto negatívne trendy. Do projek-

tu sú zapojené organizácie zo Slo-

venska, Estónska, Českej republiky, 

Grécka, Talianska, Španielska, Por-

tugalska a Rumunska.

Marián Mazag, OZ Artkruh

Prenčov ožíva novými príbehmi

Symbióza človeka s prírodou  foto archív OZ Art Kruh

Jedna Barbora 
Štiavnicu chránila, druhá pre-

klínala

Všetci vieme, ako štiavnickí baní-

ci uznávali sv. Barboru a  modlili 

sa k nej vždy pred šichtou v bani. 

Tá ich mala chrániť pred ne-

šťastím a  chorobami. Aj napriek 

tomu, že sv. Barbora nemala ľah-

ký osud (po mučení ju sťal vlast-

ný otec), priamo so Štiavnicou sa 

spája povesť ešte o jednej Barbo-

re, ktorej život bol zaujímavý, no 

rozhodne nie svätý.

Barbora Roesslová bola úpl-

ným opakom sv. Barbory. Jedi-

ná dcéra obchodníka so zlatom 

a striebrom, ktorej sa žilo veľmi 

hojne, možno najhojnejšie v celej 

Štiavnici. Po smrti jej otca údajne 

začala organizovať hlučné a  ne-

vhodné oslavy do neskorých nocí 

(medzi ľuďmi sa hovorievalo, že 

tam hádam so samotnými pe-

kelníkmi tancuje), sťažnosti pri-

šli až k richtárovi, ktoré však úpl-

ne odignorovala. Jedného dňa 

sa jej richtár rozhodol postavať 

pred domom šibenicu a Barbora 

išla žiadať o pomoc na fare, kde 

sľúbila, že zlepší svoje správanie 

a  za farárovu pomoc poskytne 

na fare značnú fi nančnú podpo-

ru. Neskôr po dohode s  richtá-

rom tak mala zaplatiť za stavbu 

Nového Zámku ako protitureckej 

pevnosti. 

Toto však nebola jediná Barbora, 

ktorá Štiavnici robila problémy. 

Podľa inej povesti sa jedna Bar-

bora hrdo vyhlásila za čarodejni-

cu a chodievala na Sitno žiadať od 

diabla moc. O tejto Barbore však 

už veľa informácií nemáme. 

Zdroje:

https://slovensko.rtvs.sk/rub-

riky/bola-raz-jedna-povest/

236594/bola-raz-jedna-povest-291

-cast-banska-stiavnica-novy-zamok

Barbora Murgačová

Výpožičný 
režim

v mestskej knižnici:

po, ut, st, pi: 8.00-11.30 12.00-

17.00, št: nestránkový deň

pobočka sídl. Drieňová:

po a st: 8.00 – 12.00

Kontakt: 045/3214461

Bližšie info sa dozviete na web 

stránke mesta Banská Štiavnica, 

príp. na tel. č.: 045/6949658.

MsK
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Aktuálne v kine Akademik
Piatok 3.6. o 19.30 hod.

Pánsky klub
Komédia, 90 min., MP:12, vstup-
né: 5€. Komédia o láske a jej 
podobách a o tom, že nikdy nie 
je neskoro pokúsiť sa niečo na-
praviť.

Sobota 4.6. o 19.30 hod.

Premlčané
Triler, krimi, 95 min., MP:15, 
vstupné: 5€. Dej snímky Preml-
čané sa odohráva v priebehu jed-
ného letného večera. Karel Roden 
sa ako tajomný muž Radek vracia 
po dvadsiatich rokoch na pár ho-
dín do Prahy, aby tu našiel istú 
mladú ženu a raz a navždy sa vy-
rovnal s minulosťou. V pátraní 
mu pomáha ambiciózna rozhlaso-
vá moderátorka, ktorá jeho prí-
beh zaradí do svojej živej noč-
nej šou. Chcela mať vo vysielaní 
senzáciu, ale na jej zdesenie 
a na zdesenie všetkých poslu-
cháčov vypláva na povrch dáv-
na vražda. Svoj plán Radek pri-
pravoval niekoľko rokov a počas 
jeho rozprávania je do pochmúr-
neho príbehu vtiahnutá nielen 

spomenutá moderátorka, ale aj 
pražská kriminálka a ďalší akté-
ri dávno zabudnutých udalostí. 
Začína sa napínavý súboj o čas 
a o spravodlivosť. Naozaj je už 
všetko nenávratne premlčané?

Nedeľa 5.6. o 17.00 hod.

Tvojazem
Animovaný, 85 min., MP, vstup-
né: 5€. Riki, desaťročný chla-
pec, uteká z domu za záhadným 
núdzovým signálom, ktorý vysie-
la lesklý kameň. Zdá sa, že po-
divný artefakt má vlastnú myseľ, 
a tak Rikiho zavedie do úchvat-
ného paralelného sveta „Tvoja-
zem“, kde sa po zlatých púšťach 
potulujú úžasné stroje, rozprá-
vajú sa opice a havrany a veda 
pokojne koexistuje s prírodou.

Nedeľa 5.6. o 19.30 hod.

Pánsky klub
Komédia, 90 min., MP:12, vstup-
né: 5€. Komédia o láske a jej 
podobách a o tom, že nikdy nie 
je neskoro pokúsiť sa niečo na-
praviť.

Utorok 7.6. o 19.30 hod.

Paríž 13.obvod
Dráma, 105 min., MP.12, vstup-
né: 5€. Tri mladé ženy a je-
den muž. Ich životy sa na chvíľu 
pretnú vo štvrti Les Olympiades, 
v parížskom 13. obvode. Výreč-
ná a drzá Émilie pracuje v call-
centre a privyrába si prenájmom 
voľnej izby. Nadviaže intím-
ny vzťah so svojím novým atrak-
tívnym nájomníkom Camillom. Toho 
ale priťahuje nedobytná Nora, 
ktorá zase trávi noci videoroz-
hovormi s cam girl Amber.

Štvrtok 9.6. o 19.30 hod.

Jurský svet: 
Nadvláda
Akcia, dobrodružný, 120 min., 
MP:12, vstupné: 5€. Dinosauria 
a ľudská civilizácia sa koneč-
ne stretli. Zdá sa, že miesto na 
planéte Zem je vyhradené len pre 
jeden druh. Veľkolepé vyvrchole-
nie ságy, ktorá začala v Jurskom 
parku Stevena Spielberga.

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

FK OKO

Vážení lúštitelia!

Výherné poukážky na konzumáciu 

v hodnote 10eur v pizzerii, reštaurá-

cii Sv. Barborka, A. Kmeťa 2, Banská 

Štiavnica si výherca môže vyzdvih-

núť v  redakcii ŠN. Správne zne-

nie krížovky z č. 19/2022: „Milujúce 

ženy ľahšie odpustia veľké indiskrétnos-

ti ako malé nevery.“ Výhercom sa stá-

va Gabriela Benediktyová, BŠ. Sr-

dečne blahoželáme! Tento týždeň 

hráte o  poukážku 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 termíne do 13.6.2022.

V tajničke sa ukrýva výrok Sparksa:

A., Bývalá politická strana SR, hli-

ník, opak široko, pozdejšie,

B., 1. časť tajničky, žena v Španiel-

sku,

C., Eman, latka, frankovka, koniec 

tajničky,

D., Chyby, cudzie žen. meno, ráno 

po rusky, hudobná výchova,

E., Meno Rapaičovej, nakláňaj, 

1502 v Ríme, trojka,

F., Ozn. áut Španielska a Rakúska, 

chlp, prostriedok na čistenie, veľká 

mucha,

G., Meno Bulbu, oslavuj, vpadnu-

tie, aj,

H., Inam, pernatec, notes, Maj-

strovstvá Európy,

I., 12 mesiacov, časť nervovej sústa-

vy, nemecké muž. meno, podať,

J., 3. časť tajničky, jednoduchý ná-

stroj,

K., Americký herec, kosila, hora, 

šmyk česky.

1., 5. časť tajničky, 2. časť tajnič-

ky, Národná liga skr.,

2., Vyjadrenie pocitu, ozn. rus-

kých lietadiel, samohlásky v slove 

korene,

3., Časť obce, potopená loď, hlas 

kozy,

4., Zobrazenie nahých tiel, vidina, 

nožík,

5., Časť Viedne, kvet obilia, štíhla 

stavba,

6., Samohláska v slove múr, osob-

né zámeno, severské zviera, vystrel,

7., Zelená výsadba, plávaj, mňa,

8., Grécke písmeno, oblak, zelenina,

9., Ruská rieka, podivenie, fúka,

10., Vzdal úctu niekomu, vírus bez 

dĺžňa,

11., Predložka, obyvatelia Írska, 

predstavení kláštora, listová skratka,

12., To, predná časť hlavy, darujem,

13., Osobné zámeno, zámok, čer-

vené kvety,

14., Matka, 4. časť tajničky, pod-

mienková spojka.

Pomôcky: Lee, Laa, Kapa, Oka.

Pozn. aut.: Interpunkčné znamien-

ka 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. 21
Krížovka
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Infocentrum 
mesta
Banská Štiavnica. Otvorené:

po-ne: 8.00 – 17.00

Kontakt: 045/6949653, 

ic@banskastiavnica.sk

IC BŠ

Prednedávnom sme dostali 

pozvanie z Komunitného 

centra Baďan na prehliadku 

tufových pivníc a besedy, 

ktorú organizujú pre obyva-

teľov obcí Baďan, Beluj 

a Počúvadlo. 

Pozvanie nás veľmi potešilo. 

20.5.2022 nás milo privítala pani sta-

rostka Ľubka Kuková z Baďana a pani 

starostka Monika  Zlesíková  z  Belu-

ja. Organizáciu návštevy komunitné-

ho centra sme spoločne pripravovali 

v  dostatočnom predstihu, neskôr  sa 

k  tomu pridala možnosť stretnúť sa 

aj s europoslancom R. Hajšelom, a tak 

sme účasť ponúkli aj najväčšej organi-

zácii v B. Štiavnici – Slovenskému zvä-

zu telesne postihnutých, ktorí toto 

pozvanie prijali. Po privítaní v komu-

nitnom centre (musíme pochváliť, že 

veľmi pekne zrekonštruovanom) sa 

slova ujali pani Lehotská a Nevřelová 

z  Prírodovedeckej fakulty UK, ktoré 

spolupracovali na náučnom chodníku 

„Prírodné a historické klenoty belujského 

chotára“. Potom sme zvládli malú pre-

chádzku k  tufovým pivniciam, ktoré 

v minulosti slúžili ako výborné skla-

disko na potraviny či obilie, ale neskôr 

zarástli a zapadli prachom. Obec dob-

rovoľníckou činnosťou vyčistila oko-

lie a sprístupnila pivnice pre návštev-

níkov, aby ľudia nezabudli, ako sa tu 

v minulosti žilo. V príjemnom slnieč-

ku to bola veľmi zaujímavá vychádzka 

na miesta, kde sme vôbec ešte nebo-

li. Po návrate z prechádzky sme priví-

tali europoslanca Roberta Hajšela na 

diskusii o negatívnom dopade (hlav-

ne v  súvislosti s  obrovským zdražo-

vaním) na občanov a seniorov zvlášť. 

Politické rozhodnutia by mali brať do 

úvahy aj ekonomické dopady a každé-

mu rozhodnutiu by mala predchádzať 

analýza týchto dopadov na občanov 

a krajinu. Občania sa právom obávajú, 

ako prežijú v situácii bez plynu, ener-

gií, keď dôležití zamestnávatelia ne-

budú schopní zabezpečiť chod výroby. 

Vážime si postoj pána europoslan-

ca Hajšela, ktorý na rokovaniach vy-

svetľuje situáciu na Slovensku a sna-

ží sa zmierniť dopady na občanov. Na 

záver diskusie pre nás pripravila Ľud-

ka Blašková super dobroty, na kto-

rých sme si výborne pochutili. Vďa-

ka za pozvanie na toto milé stretnutie, 

vďaka za snahu pomôcť aj starostom 

obcí a miest, ktorým štát nakládol na 

plecia zodpovednosť, ale častokrát bez 

potrebných fi nancií. A nám seniorom 

nezostáva nič iné, len mať trochu ra-

dosti zo spoločného stretnutia, vy-

chádzky v krásnej prírode a tešiť sa na 

ďalšie spoločné stretnutia.

Eva Šestáková, predseda OC 

SZTP B.Štiavnica a ZO JDS Š. Bane

Návšteva tufových pivníc v Klastave 
a diskusia s europoslancom Robertom Hajšelom

Pred tufovými pivnicami  foto archív SZTP BŠ

S príchodom jari a blížiaceho 

sa leta sme sa po dvoch 

náročných pandemických 

rokoch plných mnohých 

opatrení rozhodli opäť uspo-

riadať stretnutie s rodičmi. 

Keďže nám počasie prialo, pozvali 

sme ich na školský dvor, kde sme si te-

maticky vyzdobili naše pódium. 

Pri príležitosti prvomájových osláv 

spojených s oslavou Dňa matiek sme 

pripravili pestrý program plný bás-

ničiek, pesničiek a tanca. Zapojila sa 

každá trieda, od najmladších Dubá-

čikov po najstarších predškolákov 

z  triedy Lienok. Program bol zame-

raný na jarné zvyky a tradície, a tiež 

bol spojený s  vyznaním našim ma-

mičkám. Ozvláštnili sme ho tradič-

nými krojmi, v ktorých boli oblečené 

nielen deti, ale aj pani učiteľky i tety 

kuchárky. Tie pre všetkých pripravi-

li domáce pečené buchty a  tradičnú 

bryndzovú nátierku. Všetky detaily 

spoločne dotvárali čarovnú atmosféru 

nášho jarného pásma. Vystúpenie za-

hájili predškoláci pálením Moreny. Po-

kračovali najmenší Dubáci s veselými 

tančekmi a  riekankami. Vystriedala 

ich trieda Veveričiek s pripomenutím 

si veľkonočných zvykov, pri ktorých 

nezbední chlapci poriadne vyšiba-

li dievčatá. V pútavom programe ďa-

lej pokračovali deti z triedy Zajačiky, 

ktoré sú aj členmi DFS Čistinka. Pred-

viedli tradičné stavanie mája a s tým 

spojené ľudové tance. Záver vystúpe-

nia patril všetkým mamičkám, preto-

že im ich ratolesti zarecitovali, a tiež 

zaspievali dojemnú pieseň, pri ktorej 

vyhŕkla slza nejednej z nich. Zavŕše-

ním celého programu bolo odovzda-

nie kvietku a vrúcne poďakovanie za 

ich lásku a obetavosť. Pevne veríme, 

že sa takto budeme môcť stretávať aj 

naďalej, aby sme si mohli navzájom 

naživo vyčariť úsmev na tvári. 

Kolektív MŠ

Majáles v MŠ Čistinka

Deti v krojoch  foto archív MŠ Čistinka BŠ

Burza kníh
vydavateľstva Slovart 2022

Základná škola Jozefa Horáka po-

zýva všetkých milovníkov belet-

rie na netradičnú burzu kníh vy-

davateľstva Slovart, ktorá sa bude 

konať 7. júna (v utorok) od 9.00 

do 13.30 vo vestibule aj  na škol-

skom dvore (pokiaľ bude počasie 

priaznivé). Knižná burza bude po-

núkať rôznorodý knižný výber ti-

tulov pre deti, mládež aj dospelých, 

a rovnako tak aj dva špeciálne kniž-

né workshopy pre žiakov 3. a 5. roč-

níka z našej ZŠ.

Medzi novinkami nebudú chýbať 

ani zľavnené tituly (do ponuky nie 

sú zahrnuté cudzojazyčné knihy), 

ktoré si budú môcť záujemcovia kú-

piť priamo na mieste, alebo vopred 

objednať cez webovú stránku vyda-

vateľstva (www.slovart.sk). V  po-

známke stačí uviesť, že si objedna-

né tituly prosíte priniesť na burzu 

v našej škole a následne si ich prísť 

v daný deň akcie vyzdvihnúť. Zakú-

pený tovar je možné vyplatiť v hoto-

vosti či platobnou kartou.

Návštevníkov prosíme, aby dodržia-

vali pokyny organizátorov, a rovna-

ko tak aj daný časový harmonogram. 

Vítaní sú naozaj všetci – romantici, 

dobrodruhovia, komiksoví začiatoč-

níci, nadšenci historických detektí-

vok aj Juraja Červenáka, všetci veľ-

kí knihovníci, každý jeden pedagóg, 

naši najmenší čitatelia i cestovatelia 

z iných kútov mesta.

Tešíme sa na vás,

ZŠ Jozefa Horáka, školská 

knihovníčka a Čitko - Čitateľský 

klub vydavateľstva Slovart

Barborská cesta
Máte radi putovanie, turistiku, spo-

znávanie?

Pozývame Vás na rozprávanie 

o  186 km dlhej prechádzke cez 

hory, doly a  najznámejšie stredo-

slovenské mestá. Ich história Vás 

ohromí a krása očarí. Miesto a čas 

konania: Eleuzína, Dolná ružová 1, 

BŠ, 8.6. o 18.00 hod., vstup voľný!

Terra Montanae
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inzercia

služby

práca

  Ručné výkopové a planírova-

cie práce, cena: 50eur/m3, tel. 

č.: 0919 488 868

  Výkup parožia, tel. č.: 

0904 834 937

  Lacno predám markízu 3x6m 

farba bordovo-višňová, nová, ne-

používaná, tel.č. : 0903 897 720

  Predám štiepané drevo 

25/33cm, kontakt: 0940 870 762

  Prijmeme na TPP alebo brigád-

nicky predavačku do stánku, kon-

takt: 0905 418 616

INZERCIA

V sobotu a v nedeľu 28. 

a 29. mája sa v Môlči pri 

Banskej Bystrici konal pre 

mnohých z nás známy pretek 

Majstrovstvá zóny Strednej 

Európy – Autokros Molča.

Predstavil sa tu aj najmladší účast-

ník z  Banskej Štiavnice, iba 5  roč-

ný Filipko Szegéň, ktorý úspešne 

pokračuje v  šľapajách svojho v  au-

tokrose známeho strýka Marti-

na Tokára. Martin za svoj skvelý 

pretek bol ocenený dvomi zlatými 

medailami v  kategórii SAP a  v  ka-

tegórii Majstrovstvá zóny Strednej 

Európy s  medzinárodnou účasťou. 

Druhé miesto obsadil ďalší Bansko-

štiavničan Michal Ľupták a Adrian 

Skarba nemohol štartovať vo fi ná-

le zo zdravotných dôvodov, aj keď 

si v rozjazdoch viedol veľmi dobre. 

V  Môlči sa zúčastnili pretekári zo 

Slovenska, Českej republiky, Ma-

ďarska, Rakúska, Talianska. Počasie 

bolo nádherné, čo sa odzrkadlilo aj 

na počte divákov, 

ktorí prišli nielen 

zo Slovenska.

Filipko Szegéň, 

ako najmlad-

ší účastník, sa 

vo svojej kategó-

rii Hobby Ra-

cer Buggy, obsah 

125 cm3, v  kto-

rej štartoval spo-

lu s  pretekármi 

z  Českej repub-

liky umiestnil 

na 2. mieste. 

K  tomuto špor-

tu ho obzvlášť 

vedie a  trénuje 

jeho strýko Mar-

tin Tokár. Filip 

navštevuje súkromnú škôlku Gu-

liver a okrem autokrosu sa zúčast-

ňuje aj Cyklistických pretekov Petra 

Sagana, kde sa zaradil na 17. pozí-

ciu na Slovensku.

Našim odvážnym chlapcom k  to-

muto náročnému a obzvlášť nebez-

pečnému športu blahoželáme a pra-

jeme veľa šťastných kilometrov bez 

nehody a veľa úspechov do ďalších 

pretekov.

MT

Filipko Szegéň najmladší reprezentant 
z Banskej Štiavnice v autokrose a 2 krát zlato pre Martina Tokára

V sobotu 28. mája 2022 

Športklub Dobrá Niva, o.z., 

usporiadalo so štartom na 

Námestí SNP v Dobrej Nive 

beh Gavurky run 2022.

Na hlavný beh 10,4  km s  prevý-

šením 190 metrov sa postavili aj 

Banskoštiavničania, ktorí si viedli 

úspešne.

V kategórii Ženy na d 50 rokov zví-

ťazila Janka Potančoková z ŠK At-

léti BŠ s časom 49:59 a v kategórii 

Muži nad 40 rokov Richard Hrušov-

ský s časom 41:50 obsadil 3. miesto.

Pekný, technicky nenáročný 

10,4 km dlhý okruh plný zaujíma-

vých panoramatických výhľadov na 

takmer celú Pliešovskú kotlinu pre-

viedol bežcov zaujímavými zákutia-

mi chotára obce Dobrá Niva. Mal 

celkové prevýšenie 190 m, z  čoho 

cca 7 km sa išlo po asfaltovej ces-

te a  3,4  km po nespevnených ces-

tách. Po odštartovaní z  námestia 

obce pobežali účastníci okolo miest-

neho mikropivovaru a  napojili sa 

na miestnu asfaltovú cestu k osade 

Podholienec. Trať po cca 1000 m od 

štartu (pri diviačej obore) začínala 

postupne stúpať až po križovatku 

Michalková – Kráľová, kde bežci od-

bočili vpravo (smer Kráľová) a beža-

li po vrstevnici kopca, kde ich po cca 

2km čakalo ešte jedno väčšie stú-

panie až po občerstvovaciu stanicu 

(5,1 km), ktorá bola zároveň aj naj-

vyšším bodom trate. Pri dosiahnutí 

tohto bodu zišli bežci z asfaltového 

povrchu a  klesaním lesnou cestou 

sa dostali až k severnej hranici CHA 

Gavurky. Tam pokračovali vyzna-

čenou cestou, ktorá ich previedla 

popod koruny mohutných prasta-

rých dubov až na južný koniec areá-

lu. Následne cca 500 m išli po šoto-

linovej ceste medzi dvomi poliami, 

na konci ktorej sa znovu napojili na 

asfaltovú cestu, ktorá ich po 2km 

stáleho klesania zaviedla priamo až 

do cieľa na Námestie SNP v Dobrej 

Nive.

Našim bežcom srdečne blahoželá-

me a prajeme veľa úspechov v ďal-

ších pretekoch!

ŠN

Gavurky run 2022

Bronzový Richard Hrušovský  foto archív RH

Futbal
IV. liga – 23. kolo, 28.5.

FK Sitno Banská Štiavnica – MFK 

Detva 0:1

Stále ideme za svojím cieľom...

Po veľmi smolnom zápase sme 

doma podľahli Detve 0:1.

Obrovské Ďakujeme patrí našim 

fanúšikom!

Sportika Miniliga U9 ObFZ ZH

25.5. si naši chlapci pripísali 2 ví-

ťazstvá. Zahrali si s  OŠK Hodru-

ša-Hámre 4:0, a OŠK Brehy 13:1.

Ďakujeme, že sa bavíte futbalom!

FK Sitno BŠ

ZŠ J. Horáka 

a ŠK Atléti BS
usporiadajú Denný športový 

kemp

Kemp zameraný na hry 

4.7. – 8.7.2022

Cyklistický kemp 

25.7. – 29.7.2022

Denne od 8.00 hod. – 16.00 hod.

Športový kemp pre všetky deti

Zameranie: Cykloturistika, vodná 

turistika, zmiešané športy, bed-

minton, fl orbal, futbal, vybíjaná...

Prihlášky: Róbert Petro osobne 

alebo na petrorobo@gmail.com, 

tel: 0915 815 669

Cena za týždeň 120€ zahrňuje:

program, jedlo, pitie, zábava, sta-

rostlivosť– oddych pre rodičov!

ZŠ Jozefa Horáka 

a ŠK Atléti BS
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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


