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Ozajstný kus Banskej Štiavnice 

sa vďaka poslancovi Európ-

skeho parlamentu Robertovi 

Hajšelovi podarilo dostať 

do Európskeho parlamentu 

v Štrasburgu.

V dňoch 4. - 6.7.2022 navštívila pri-

mátorka nášho mesta Mgr. Nadež-

da Babiaková spolu s  delegáciou 

z  Banskej Štiavnice Štrasburg, kde 

bola otvorená výstava venovaná 

najmä bohatej histórii nášho jedi-

nečného mesta, ktorú navštívilo 

veľa ľudí z celej Európy, medzi nimi 

aj kolegovia europoslanci a  malo 

veľmi pozitívny ohlas nielen me-

dzi Slovákmi pohybujúcimi sa oko-

lo europarlamentu.

Mestská knižnica bola v čase 

1.- 31.7.2022 zatvorená 

z dôvodu revízie. 

Od 1.8. opäť otvára svoje brány 

a  počas mesiaca august bude po-

skytovať svoje služby v skrátenom, 

letnom výpožičnom režime. Poboč-

ka Drieňová je počas prázdnin na-

ďalej zatvorená. Počas mesiaca júl 

sa uskutočnila revízia knižného 

fondu, čo znamená, že každá jedna 

kniha z takmer 30 000 zväzkov vrá-

tane pobočky na Drieňovej a Klubu 

Rubigall, musela prejsť rukami pra-

covníčok knižnice, byť načítaná, 

čiarový kód odkontrolovaný v  da-

tabáze a následne vrátená na svo-

je miesto. Práce vykonávali tri pra-

covníčky knižnice a vypomáhali dve 

pracovníčky plavárne, resp. oddele-

nia kultúry. Povinnosť vykonávať 

revíziu knižničného fondu vyplý-

va zo zákona o knižniciach a v prí-

pade menšej verejnej knižnice ako 

je naša, je táto povinnosť určená v 

perióde piatich rokov. Revíziou sa 

skúma skutočný stav knižného fon-

du, fond sa znovu a znovu systema-

tizuje, kontroluje, čistí a  ukladá. 

V súčasnosti máme revíziu úspešne 

za sebou, no nekonečný príbeh do-

hľadávania, ukladania, obaľovania 

a  ošetrovania kníh bude pokračo-

vať aj v nasledujúcich dňoch za pl-

nej prevádzky knižnice. 

Výstava o zlatej ére Štiavnice 
úspešne otvorená

Knižnica od 1. augusta opäť otvorená

Primátorka mesta s europoslancom  foto archív MsÚ 	3.str.

	3.str.

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

Dopravné 
obmedzenia

Dňa 6.8.2022  sa uskutoční ve-

rejné kultúrne podujatie Neza-

budnuté remeslá. Súčasťou bude 

okrem folklórneho programu aj 

rozsiahly jarmok s  prezentáciou 

remeselníkov na Námestí sv. Tro-

jice a na Radničnom námestí.

Úspešný priebeh podujatia si vy-

žiada úplné uzavretie Námestia 

sv. Trojice a  čiastočné uzavretie 

Radničného námestia pre dopra-

vu od 05.08.2022 od 18.00 hod. 

do 06.08.2022 do 23.00 hod., 

vrátane úplného zákazu parko-

vania.

Obyvateľom centra mesta a  vo-

dičom dopredu ďakujeme za tr-

pezlivosť a  pochopenie. Zároveň 

všetkých pozývame na podujatie!

MsÚ

Poďakovanie
Dňa 30. 7. 2022 sa mi pri Kam-

merhofe pokazilo auto. V  tom 

čase okolo prechádzal príslušník 

mestskej polície p. Peter Ondris-

ka, ktorý mi pomohol pri odstrá-

není poruchy, a  ja som tak mo-

hol bezpečne pokračovať v  jazde. 

Chcem takýmto spôsobom vyjad-

riť vďaku a uznanie p. Ondrisko-

vi za jeho ochotu, pomoc, profesi-

onálny a ľudský prístup.

Slavomír Knopp
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DIÁR
z programu

primátorky

16. júla 2022 sa na nádvorí 

bývalej Mestskej verejnej 

nemocnice sv. Alžbety 

v Banskej Štiavnici uviedla 

nová kniha do života pod 

názvom „História zdravot-

níctva v Banskej Štiavnici“. 

Medzi účastníkmi podujatia boli Mgr. 

Nadežda Babiaková, primátorka mes-

ta, Robert Hajšel, europoslanec, spe-

vokol Štiavničan a  ostatní pozvaní 

hostia. Báseň predniesla Júlia Popra-

cová. Príhovory mali: Mgr. Nadežda 

Babiaková, Robert Hajšel, MUDr. Ma-

rian Streško za lekárov a PhDr. Viera 

Chladná za zdravotné sestry. Uvede-

nie knihy do života posypaním lupien-

kami z ruží uskutočnili MUDr. Otília 

Zigová, Robert Hajšel starou omiet-

kou z pôrodnice a gen. Vladimír Po-

prac, iniciátor a  zostavovateľ knihy 

starou omietkou z  oddelenia chirur-

gie za asistencie Viery Kartíkovej za 

zdravotné sestry a  Mgr. Emílie Já-

nyovej- Lopušníkovej, riaditeľky SČK. 

Sponzorsky zabezpečil občerstvenie 

Robert Hajšel.

O knihe

Zostavovateľ: 

Vladimír Poprac a kolektív.
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PhDr. RNDr. Ján Novák, CSc., 
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História zdravotníctva 
v Banskej Štiavnici

Predpredaj 
na dva výnimočné koncerty 

pokračuje aj v lete

9. a  10.9. 2022 si budú 

môcť nielen Štiavničania užiť 

v miestom amfi teátri dva skve-

lé koncerty. Prvým z nich bude 

vystúpenie skupiny Th e Bac-

kwards, jedinečného zoskupe-

nia, ktoré sa preslávilo podob-

nosťou vizuálnou i  hudobnou 

s legendárnymi Th e Beatles. 

O  deň neskôr vystúpi ďalšie 

známe zoskupenie – Fragile, 

aby spolu s partiou špičkových 

slovenských hudobníkov pri-

niesli do Banskej Štiavnice pro-

jekt, ktorý vznikol pri príleži-

tosti festivalu Viva, Musica! 

Večer so 14 hudobníkmi bude 

patriť ďalšej legende, tentoraz 

rockovej kapele Queen. Jedi-

nečné aranžmány a prevedenie 

sú určite niečím, čo by si nemal 

nechať ujsť žiaden fanúšik tej-

to skupiny. 

Lístky na vystúpenie skupi-

ny Th e Backwards a  Fragile 

v  predpredaji za zvýhodne-

nú cenu (15€, resp. 20€) náj-

dete v  Informačnom centre na 

Námestí sv. Trojice, na strán-

ke banskastiavnica.sk/kultura 

a v sieti TickeLive.sk.

RM

1.8.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Pracovné rokovanie k riešeniu vo-

dovodu v mestskej časti Banky.

Redakčná rada ŠN.

2.8.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

3.8.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Pracovné rokovanie prípravné-

ho výboru k organizovaniu Sala-

mandrových dní 2022 a  17. eu-

rópskych dní baníkov a hutníkov.

Posledná rozlúčka s  občanom 

nášho mesta p. Milošom Chme-

lárom.

Pracovné rokovanie k vnútroblo-

kom na sídlisku Drieňová.

4.8.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Príprava materiálov pre mestské 

zastupiteľstvo.

Riešenie verejných obstaraní.

5.8.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

6.8.

Občianske obrady – sobáše.

Viera Lauková

Oznámenie
o  prerušení distribúcie elek-

triny

• 9.8. v  čase od 9.30 – 15.30 na 

ul.: Dolná, Križovatka, Pletiar-

ska, Zvonová.

• 4., 24.8. v čase od 8.00 – 16.30 

na ul.: Počúvadlianske Jazero.

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy SSD, a.s.
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Expozícia informač-

ných plagátov s  dobovými foto-

grafi ami obohatená o  plastiky so-

chára Vladimíra Oravca umožnila 

návštevníkom predstaviť si, ako sa 

prechádzajú po štiavnických úz-

kych uličkách a vychutnávajú si his-

torické a kultúrne dedičstvo kedysi 

druhého najväčšieho mesta v Uhor-

sku. K  veľmi pozitívnej atmosfére 

prispeli jedinečnou interpretáciou 

starých štiavnických pesničiek aj 

členovia baníckeho spevokolu Štiav-

ničan. V rámci programu a príjem-

ného pobytu v  alsaskej metropole, 

v ktorej mimochodom pred niekoľ-

kými storočiami študovalo viacero 

protagonistov niekdajšej zlatej éry 

nášho mesta si mohli pozvaní hostia 

počas večere pochutnať aj na tradič-

nom alsaskom jedle tarte fl ambée.

Ďakujeme poslancovi Európske-

ho parlamentu Robertovi Hajšelovi 

a jeho tímu za možnosť prezentovať 

túto výstavu na pôde Európskeho 

parlamentu v Štrasburgu.

MsÚ

NOVINKY

�1.str.

Spomínala som skráte-

ný, letný výpožičný režim v augus-

te. Už druhý rok knižnica pracuje 

v dvoch režimoch. Bežný režim (sep-

tember- jún) a  letný režim (júl-au-

gust), ktoré sa osvedčili. Štatisticky 

bola v  letných mesiacoch návštev-

nosť knižnice po 15.00 hod. mini-

málna, preto sme pristúpili k úpra-

ve výpožičného režimu. Pracujúcim 

čitateľom je ponechaná „dlhá“ stre-

da do 17.00 hod., inak sa služby po-

skytujú do 15.00 hod. okrem ne-

stránkového štvrtku. Takýto deň 

knižnica taktiež potrebuje, pretože 

v plnej prevádzke knižnice sa ťažko 

dajú robiť iné knihovnícke činnos-

ti (evidencia region. tlače, systema-

tizácia kníh, kontrola správnej loká-

cie, akvizícia, administratíva a pod.) 

a tiež pripravovať projekty, poduja-

tia, výstavky...). Pred spustením re-

vízie sme upozorňovali používate-

ľov knižnice s výpožičkami, ktorým 

čas vypožičania uplynul počas júla, 

aby si tieto predlžovali priebežne 

telefonicky, príp. mailom. Niekto-

rí našu výzvu refl ektovali, no mno-

hí tak neurobili. Aby sme predišli 

veľkému množstvu doručovateľom 

zasielaných papierových upomie-

nok, budeme zohľadňovať výpožič-

ky, ktorých doba uplynula v mesiaci 

júl a nebudeme ich upomínať. Star-

šie výpožičky však do tohto modulu 

nespadajú.

V  súčasnosti sa chystáme znovu 

omladiť knižný inventár nákupom 

nových, pekných, a dúfame, že aj kva-

litných titulov, k čomu nám opäť do-

pomohol Fond na podporu umenia 

schválením nášho projektu v  sume 

3300€. Akvizícia bude prebiehať do 

konca kalendárneho roka a  veríme, 

že vás mnohých svojím výberom po-

tešíme. Od septembra chystáme aj 

niekoľko podujatí, snáď nám okol-

nosti dovolia a stretneme sa pri pek-

nom slove a hudbe v našom podkroví 

v jesennom a podjesennom čase ale-

bo v priestoroch knižnice pri dobrých 

knihách. Ďakujeme za Vašu ústreto-

vosť, trpezlivosť a stálu priazeň!

K. Kissová

�1.str.

citát

„Slušný človek sa musí občas báť, 

ináč by sa mohol dostať do nepríjem-

ností. Strach je ako cit v prstoch. Ne-

máš cit, siahneš do ohňa a zhorí ti 

ruka, ani sa nenazdáš.“

Jan Werich

Výstava o zlatej ére Štiavnice 
úspešne otvorená

Knižnica od 1. augusta opäť otvorená

Na pozvanie pána euro-

poslanca Roberta Hajšela 

sa spolu s učiteľmi zo 

Základnej školy Jozefa Horáka 

a baníckym spevokolom Štiav-

ničan zúčastnili v dňoch 4. júla 

– 7. júla aj 6 dôchodcovia 

z Denného centra z Banskej 

Štiavnice. 

I keď cesta autobusom bola pomerne 

náročná, sme radi za túto návštevu. 

Do Štrasburgu sme pricestovali oko-

lo 22.00 hod., ubytovali sme sa v ho-

teli City Réidence Strasbourg Centre.

Po raňajkách bola prehliadka mesta, 

katedrály a odvážnejší vystúpili aj na 

vyhliadkovú vežu. Potom bola okruž-

ná plavba loďou trvajúca približne 1 

hodinu, odkiaľ sme videli nádhernú 

architektúru tohto mesta. Po 15.00 

hod. sme mali presun do Európskeho 

parlamentu, kde sme sa zúčastnili aj 

na jeho zasadnutí. Potom sme vied-

li diskusiu s pánom Robertom Hajše-

lom a tiež sme si vypočuli prednášku 

o  fungovaní Európskeho parlamen-

tu. Po tejto prehliadke sme sa presu-

nuli do reštaurácie na spoločnú veče-

ru alsaskej kuchyne. V  stredu ráno 

sme mali individuálny program /ná-

kupy a pod./ Zo Štrasburgu sme mali 

naplánovaný odchod o  17.00 hod., 

a  tak sme po skupinkách vyrazi-

li do mesta. Viacerí sme si posede-

li v reštauráciách, vypili kávu a pred 

17.00 hod. sme sa zišli pred hote-

lom, aby sme si vyzdvihli batožinu 

a  nastúpili do autobusu na spiatoč-

nú cestu domov, ktorá nám ubiehala 

rýchlejšie aj vďaka spevu nášho spe-

vokolu a pánu Slavomírovi Palovičo-

vi, ktorý neúnavne hral na harmoni-

ke a spieval naše ľudové piesne, ktoré 

sme aj my spievali s ním.

Helena Šušková,

vedúca denného centra

Poďakovanie dôchodcov 
za návštevu v Štrasburgu

Delegácia pred europarlamentom  foto archív MsÚ

Poďakovanie
Dobrý deň, Vám všetkým, moje 

meno je Adriana a rada by som sa 

s vami podelila o moju skúsenosť, 

aby ste vedeli, akých skvelých ľudí 

máte vo vašom kraji. Pochádzam 

z  okresu Žarnovica, bývam na 

dedine hneď vedľa hlavnej cesty 

a  cestou domov som našla zra-

nenú mačku. Vonku pršalo a  ne-

mohla som ju nechať len tak sa 

trápiť na ulici, tak som ju vzala do-

mov do tepla a hľadala som rieše-

nia ako jej pomôcť. Moja fi nančná 

situácia bola taká, že som zrovna 

vtedy nemala prostriedky na to, 

aby som s ňou zašla k veterináro-

vi, tak som obvolávala občianske 

združenia, ktoré by si mohli túto 

mačičku vziať na zodpovednosť 

a pomôcť jej. Všade, kam som sa 

dovolala mi povedali, že som ďa-

leko, že mám zavolať inde. Do-

konca aj OZ, ktorému posielam 

2% z daní odmietlo poskytnúť po-

moc. Pýtam sa samej seba, prečo? 

Prečo môžu a nepomôžu. Už keď 

som ani nedúfala, že sa mi vôbec 

niekto ozve som dostala telefo-

nát od pána z  OZ Murko, Kaka-

lík a Miška. Zavolal mi s tým, že 

mal odo mňa zmeškaný hovor, 

a že je v práci, tak, že mu mám po-

vedať, čo sa stalo a  že mi zavolá 

naspäť. Jediný bol ochotný riešiť 

tento problém a hľadal možnosti 

ako pomôcť popri tom, že bol vo 

svojej práci. Chcel po práci prísť po 

mačičku, ale dovtedy som našla jej 

majiteľa, tak som im ju odovzda-

la a išli s ňou k veterinárovi. Tým-

to sa chcem ešte raz poďakovať za 

ochotu a srdečnosť pomôcť. Je vi-

dieť, že tento človek to robí naozaj 

srdcom, a preto, aby pomáhal zvie-

ratám v núdzi. Vďaka, že sa tento 

článok môže dostať do povedomia 

Vám, ktorí tiež milujete zvieratá. 

Určite by im pomohla akákoľvek 

pomoc. Ak Vám ostali nejaké gra-

nulky alebo podstielky, tak nevá-

hajte a kontaktujte toto OZ, preto-

že každá pomoc pomôže. Ďakujem 

za Váš čas! S pozdravom

Adriana Dejcsová
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Nakoľko sa v našom okrese 

v letnom období hromadí 

veľký počet porúch na 

vodovodoch a kanalizáciách, 

oslovili sme Stredoslovenskú 

vodárenskú prevádzkovú 

spoločnosť, a.s., (StVPS, a.s.) 

a opýtali sme sa ich na príčiny.

1. V  meste BS dlhodobo dochá-

dza k častým poruchám na vodo-

vodnej sieti. Aké sú dôvody?

Vodovodný systém mesta Banská 

Štiavnica je vzhľadom na jeho kop-

covitý terén rozdelený do 7 zásob-

ných pásiem, ktoré tvoria z dôvodu 

komplikovaného výškového roz-

loženia mesta na rôznych výškach 

osadené vodojemy. Tie sú pospájané 

cez vodovodnú sieť tak, aby obsiahli 

všetky výškové pásma spotrebiska. 

Z  dôvodu zabezpečenia vyhovujú-

cich tlakových pomerov v  spotre-

bisku je rozvodná vodovodná sieť 

rozdelená na množstvo samostat-

ných tlakových pásiem pomocou 

redukčných šachiet. Na vodovod-

né potrubie vplýva viacero faktorov, 

ako: interakcia pôdy a potrubia spô-

sobená mrazom alebo suchom, pri-

rodzené starnutie potrubia, druh 

použitého materiálu, vonkajšie za-

ťaženie vplyvom zástavby a  vply-

vom zaťaženia cestnej komunikácie 

- prejazd ťažkou technikou.

2. Na čo používa StVPS, a.s., fi -

nančné zdroje, ktoré vyberie od 

svojich zákazníkov? Koľko per-

cent z týchto zdrojov približne in-

vestuje do údržby, obnovy a roz-

širovania siete v prípade Banskej 

Štiavnice?

Finančné prostriedky, ktoré StVPS, 

a.s., zinkasuje od svojich zákazníkov 

sú použité na krytie prevádzkových 

nákladov na výrobu a  dodávku pit-

nej vody a tiež na zabezpečenie od-

kanalizovania a čistenia odpadových 

vôd. Najväčšiu časť tvoria náklady na 

elektrickú energiu, poplatky za pod-

zemnú vodu, nájomné infraštruktú-

ry, mzdové náklady vodárenských 

pracovníkov, kontrola kvality vody, 

opravy a údržba sietí, náklady na cen-

trálny dispečing a zákaznícky servis. 

Výška ceny vodného a stočného pod-

lieha kontrole a schváleniu Úradu pre 

reguláciu sieťových odvetví. Investí-

cie a  rozšírenie sietí realizuje vlast-

ník infraštruktúry (StVS, a.s.) z náj-

mu, ktorý mu hradí naša spoločnosť. 

V priemere je to zhruba 30% ceny.

3. Aké preventívne opatrenia vy-

konávate, aby ste takýmto čas-

tým poruchám zabránili?

Verejný vodovod je prevádzkova-

ný podľa platného prevádzkového 

poriadku. Spoločnosť StVPS, a. s., 

udržiava infraštruktúrny majetok 

(verejný vodovod a  verejnú  kana-

lizáciu) vo vyhovujúcom technic-

kom stave pravidelnou údržbou, 

tak aby bola zabezpečená plynulá 

dodávka pitnej vody a  plynulé od-

vádzanie odpadových vôd. Počas ce-

lého roka vykonávame preventívne 

prehliadky siete verejného vodovo-

du, jeho opravy a údržbu. Najporu-

chovejšie úseky verejných vodovo-

dov v rámci celej spoločnosti StVPS, 

a. s., navrhujeme na zaradenie do 

investičného plánu vlastníka infraš-

truktúrneho majetku (Stredoslo-

venská vodárenská spoločnosť, a.s., 

StVS, a.s.), ktorý zabezpečuje podľa 

svojich fi nančných možností ich re-

konštrukciu.

4. Akým spôsobom sa môžu oby-

vatelia mesta včas dozvedieť 

o plánovaných odstávkach a ha-

váriách na vodovodnej sieti?

O plánovaných odstávkach a havá-

riách na vodovodnej sieti sa môžu 

obyvatelia dozvedieť na webovej 

stránke našej spoločnosti v  sek-

cii Havárie a  obmedzenia: https://

stvps.sk/havarie-obmedzenia/ a rov-

nako je bezodkladne informo-

vané mesto Banská Štiavnica pí-

somným oznámením o  termíne 

realizácie opravy - havárie na ve-

rejnom vodovode a  o  preruše-

ní dodávky vody na konkrétnych 

uliciach a o potrebe zabezpečenia 

náhradného zásobovania vodou 

počas odstraňovania poruchy. Ná-

sledne mesto Banská Štiavnica za-

bezpečí informovanie dotknutých 

obyvateľov mesta obvykle miestne 

zaužívanou formou (rozhlas, FB 

stránky mesta a pod.).

Slavomíra Vogelová, riaditeľ-

ka marketingu a komunikácie 

StVPS, a. s.

Poruchy na verejnom vodovode 
v meste Banská Štiavnica

Milí Štiavničania, ale aj 

priaznivci mesta a jeho okolia 

pod Sitnom, dovoľte, aby 

som sa Vám touto cestou 

prostredníctvom Štiavnických 

novín prihovoril ako spolu-

autor pripravovanej obra-

zovo-textovej knihy o Sitne 

v minulosti, ale aj súčasnosti. 

V  živote každého človeka sú obdo-

bia, kedy niečo po sebe zanecháva-

me rôznymi spôsobmi. Zanechať ale-

bo zaznamenať môžeme napríklad aj 

spomienky. Spomienky na niekoho 

alebo niečo, udalosť alebo činnosť. 

Takéto výpovede ľudí je možné ucho-

vať pre seba i iných natrvalo len v tla-

čenej forme, akou je napríklad kniha. 

Krátkodobo sa dnes ľudia prezentujú 

na sociálnych sieťach, ktoré sú však 

ľahko pominuteľné a  informácie sa 

v  nich strácajú denne. Popularita 

kníh stále trvá preto, lebo informá-

cie v nich sú trvácne. Tento článok je 

určený pre všetkých, ktorí by sa chce-

li zapojiť do prípravy tejto jedinečnej 

knihy. Zapojiť sa môže každý obyva-

teľ, rodák i priaznivec mesta a  jeho 

okolia. Napíšte mi, ak vás viaže k Sit-

nu nejaká spomienka či udalosť. Zvi-

diteľnite sa, ak pracujete v  regióne, 

kde vytvárate hodnoty, poskytujete 

služby obyvateľom regiónu, podpo-

rujete vzdelávanie alebo inú regio-

nálne prospešnú činnosť. Máte pek-

nú fotografi u z výletu na Sitno, alebo 

okolo Sitna? Môžete ju prezentovať 

aj v tejto knihe. Dajte o sebe svojmu 

okoliu vedieť aj prostredníctvom toh-

to ojedinelého projektu, ktorého mô-

žete byť aj Vy súčasťou. Tel. č.: 0902 

827 287, email: vb@slovanet.sk, ale-

bo pošta: Vlado Barta, Lichardova 

51, 976 13 Slovenská Ľupča. Tešíme 

sa na prípadnú spoluprácu!

Vlado Barta, ml.

Výzva

Mesto Banská 
Štiavnica 

zverejňuje v  zmysle §9a, odst. 

1 Zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov vyhlásenie ponuko-

vých konaní na prevod pozem-

kov na ulici Poľnohospodárska, 

k. ú. Banská Štiavnica samostat-

ne pre jednotlivé pozemky takto:

A) - parc. č. C KN 4646/6 o výme-

re 123 m2, zastavaná plocha a ná-

dvorie, 

B) - parc.č. C KN 4646/8 o výme-

re 183 m2, zastavaná plocha a ná-

dvorie,

C) - parc. č. C KN 4646/7 o výme-

re 133 m2, zastavaná plocha a ná-

dvorie, minimálne za kúpnu 

cenu vo výške 30 €/m2.

Pozemky sú vedené v KN Okres-

ným úradom v Banskej Štiavnici, 

katastrálny odbor, na LV č. 1, (pod 

B1), pre okres Banská Štiavnica, 

obec Banská Štiavnica, k. ú. Ban-

ská Štiavnica, pre vlastníka Mesto 

Banská Štiavnica.

Časový plán a  podmienky ponu-

kových konaní sú zverejnené na 

www.banskastiavnica.sk.

MsÚ

Poďakovanie
100. výročie založenia stredné-

ho chemického školstva v Ban-

skej Štiavnici

SPŠ Samuela Mikovíniho v  Ban-

skej Štiavnici ďakuje všetkým 

sponzorom a partnerom, bez kto-

rých by sa nepodarilo uskutočniť 

dôstojné oslavy 100. výročia za-

loženia stredného chemického 

školstva v Banskej Štiavnici, hod-

né jeho tradíciám a významu. Po-

ďakovanie patrí aj individuálnym 

sponzorom, absolventom školy, 

všetkým pedagógom a  zamest-

nancom školy.

Ďakujeme sponzorom a  partne-

rom: VÚC BBSK, Mestu B. Štiav-

nica, Pivovaru ERB, Falco, s.r.o., 

Manufacturing, s.r.o., Vinárstvu 

Movino, L. Zsigmondovi - Vino-

hrady a  vinárstvo, spol. Evonik 

Fermas, s.r.o., ALS R. Sobota, KŠP 

– Ing. Haškovi, GSK Healthca-

re Levice, s.r.o., Drevona Zvolen, 

Sittrans, s.r.o., P. Ernekovi, Ľ. Ba-

rákovi - Reštaurácia Gallery, Súk-

romnej hotelovej akadémii v Ban-

skej Štiavnici a  individuálnym 

sponzorom.

SPŠ S. Mikovíniho BŠ
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kam v BŠ 
a okolí ?

Po dvoch rokoch „azylu“ 

v priestoroch Starého 

zámku sa podujatie Neza-

budnuté remeslá v Banskej 

Štiavnici vracia 6. augusta 

2022 na svoje tradičné 

miesta – Námestie sv. Trojice 

a Radničné námestie. 

22. ročník akcie tak ponúkne boha-

tý sortiment z  produkcie približne 

150 predajcov ľudovoumeleckých 

a  remeselných výrobkov. Chý-

bať nebude ani dobré občerstvenie 

vrátane obľúbených pukanských 

párancov a  samozrejme bohatý 

program na dvoch pódiách a sprie-

vodné aktivity.

„Tohtoročné podujatie bude venova-

né téme ľudovej zábavy. Myslíme si, že 

po dvoch rokoch útlmu tak urobíme ra-

dosť našim verným návštevníkom, a to 

jednak prostredníctvom vystúpení ľu-

dovej hudby HoŤaPo či folklórneho sú-

boru Poleno, ale aj rozprávaním Katarí-

ny Nádaskej,“ hovorí dramaturgička 

podujatia Zuzana Patkošová a  do-

dáva: „Zároveň sme pripravili zaujíma-

vý program pre deti, v ktorom nebudú 

chýbať vystúpenia Už divadla, tvorivé 

dielne, maľovanie na tvár či interakcie 

s  naším moderátorom a  animátorom 

v jednej osobe Forgim.“

Podujatie, ktoré patrí medzi najna-

vštevovanejšie v  Banskej Štiavni-

ci zakončí koncert skupiny Čendeš, 

ktorá hudobne spracúva najmä ru-

sínske motívy.

Podujatie sa koná s fi nančnou pod-

porou BBSK.

Nezabudnuté remeslá 

- Ľudová zábava

Program:

11.00 FS Poleno 

12.00 FS Poleno 

12.30 HoťaPO 

13.00 Divadlo UŽ 

13.30 Katka Nádaská 

14.00 FS Poleno 

14.30 HoŤapo 

15.00 Katka Nádaská 

15.45 Zlaté remeslá Báčsky Petrovec

16.30 Divadlo UŽ 

17.15 Hoťapo 

18.30 Čendeš 

OKŠaMK

Nezabudnuté remeslá sa vracajú 
na námestia

5.8. Nový cirkus Younak, Amfi -

teáter pod N. zámkom, Novozá-

mocká 20/A, BŠ, 20.30.

5. – 6.8. Agora: Filozofi a v diele 

Shakespeara, KC Eleuzína, Hor-

ná ružová 1, BŠ, 16.00.

6.8. Nezabudnuté remeslá, Rad-

ničné námestie, BŠ, 11.00.

Memoriál Ondreja Bindera, 

Štadión Štefultov, BŠ, 8.00.

Krokodílska varecha 2022, ŠK 

Lesy B. Belá, B. Belá, 12.00.

8.8. – 12.8. a 22.8. – 26.8. Den-

ný letný tábor, ZŠ Bakomi, A. 

Gwerkovej - Gollnerovej 6, BŠ, 

8.30 – 16.00.

9.-13.8.2022, 16.-20.8.2022 

Prázdninové dielne, Kammer-

hof-Dielnička, Kammerhofská 2, 

BŠ, 9.30-15.30.

10.8. Deň obetí banských ne-

šťastí na SR, pred Dedičnou š. 

Glanzenberg, BŠ, 14.30.

10.8. – 14.8. Letný fi lmový fes-

tival 4 živly: Chaos, rôzne lokali-

ty, BŠ, 21.00.

11.8. Koncert: Gintė Preisaitė 

/LT/, KC Eleuzína, Horná ružová 

1, BŠ, 20.00.

Diskusia Trojica: Zvonko Taneski 

- Etela Farkašová, Online poduja-

tie (Facebook), 19.00.

Každú stredu: 

Bádateľské experimenty v  minera-

logickej expozícii. Berggericht, Nám. 

sv. Trojice 6, BŠ, 10.00 – 16.00.

Každú sobotu: 

Židovská Banská Štiavnica, Stretnu-

tie priamo na židovskom cintoríne 

za Novým zámkom, 9.30.

Každý piatok a sobota: 

O baníkoch, grófoch a cisároch (pre-

hliadka expozície), Kammerhof-Ex-

pozícia, Kammerhofská 2, 14.00.

Každý ut – ne 

Stroj, ktorý zmenil svet: Príbeh 

ohňového stroja Isaaca Pottera (vý-

stava), Berggericht, Nám. sv. Trojice 

6, 10.00-18.00.

Denne: AVESpark a sokoliarske vy-

stúpenie, ZŠ s MŠ M. Hella, Štiav-

nické Bane 128, 10.00 – 17.00.

Každý štvrtok: 

Koncerty a výborné jedlo, 19.00 Te-

rasa u Blaškov, Počúvadlianske jaze-

ro.

Každú sobotu: 

Posedenie pri hudbe a  prasiatku, 

18.00, Terasa u Blaškov, Počúvad-

lianske jazero.

OOCR Región Štiavnica
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4 živly k augustovému kultúr-

nemu programu v Banskej 

Štiavnici už neodmysliteľne 

patria. 

Letný fi lmový festival prináša na 

plátna tematicky ladené snímky, ale 

aj sprievodný program pre dospe-

lých i detských návštevníkov a náv-

števníčky. Inak to nebude ani tento 

rok, podujatie si bude môcť publi-

kum vychutnať v  dňoch 10. – 14. 

augusta 2022 a ústrednou témou sa 

tentoraz stane Chaos.

Organizátorský tím sa rozhodol za-

svätiť program chaosu najmä preto, 

že je príznačný pre ostatné roky, kto-

ré ako spoločnosť prežívame. Stal sa 

často skloňovaným pojmom, no ako 

fenoménu mu nie celkom rozumie-

me. Program podujatia je preto zo-

stavený tak, aby nám pomohol po-

chopiť chaos aspoň do miery, do akej 

to jeho povaha umožňuje. A to nielen 

vďaka prednáške, na ktorej fungova-

nie chaosu zábavnou formou vysvetlí 

matematik Roman Hric!

Pomôcť v  tom môžu aj rôznoro-

dé fi lmy, ktoré naplnia päticu fes-

tivalových dní. Ako majú 4 živly vo 

zvyku, aj tentoraz budú vedľa seba 

v programe stáť snímky, ktoré sa lí-

šia uhlom pohľadu na tému, ale aj 

žánrom, rokom či krajinou vzniku. 

A že načrú poriadne hlboko do fi l-

movej histórie, naznačuje aj sku-

točnosť, že premietnu okrem iné-

ho aj známu americkú grotesku 

Charlieho Chaplina Zlaté opojenie 

z roku 1925! Chaosu v mysli postáv 

bude venovaný napríklad španiel-

sky fi lm Čo som komu urobila, že sa 

mi to stalo režiséra Pedra Almodó-

vara z roku 1984. A zmätku, ktorý 

so sebou prináša vojna, sa bude do-

týkať snímka Odraz, ktorú o ruskej 

agresii v Donecku nakrútil ukrajin-

ský režisér Valentyn Vasyanovych 

v roku 2021.

Žánrovo skutočne rôznorodý 

program ponúknu 4 živly – ako tra-

dične – aj na amfi teátri. Od stredy 

do nedele tam budú pod hviezd-

nym nebom premietať fi lmy so za-

čiatkom vždy o 21.00. V snímke All 

Th at Jazz (1979) nás festival vez-

me do sveta fi lmárskej a divadelnej 

bohémy, ďalej premietne kultový 

a  stále aktuálny fi lm Brazil (1985) 

o nevábnej vízii blízkej budúcnosti, 

komédiu Večierok (1968) s  legen-

dou komediálneho herectva Pete-

rom Sellersom v hlavnej úlohe, ale-

bo Červený úsvit (1984), u nás málo 

známy akčný fi lm, v ktorom sa ved-

ľa seba na začiatku kariéry stretli 

herci Patrick Swayze, Jennifer Grey 

(obaja známejší z Hriešneho tanca) 

či Charlie Sheen.

Práve na amfi teátri premietnu 4 ži-

vly v  exkluzívnej predpremiére aj 

nový slovenský fi lm Čierne na bie-

lom koni, ktorý príde do kín až na 

jeseň. Gangsterka z juhu Slovenska 

rozpovie príbeh o tom, aké je ľahké 

čosi podpísať a zadlžiť sa, vytiahnuť 

zbraň, ale aj nechať si strpčiť zloči-

necký život láskou. Osobne ju štiav-

nickému publiku uvedie režisér 

Rasťo Boroš, spoločne s kamerama-

nom Tomaszom Wierzbickim a her-

cami Milanom Ondríkom, Attilom 

Mokosom a Tomášom Mischurom. 

V náplni festivalu ani tentoraz ne-

budú chýbať tzv. Detské 4 živly, 

teda program pre rodiny s  deť-

mi. Najmladšie diváčky a  diváci sa 

môžu tentoraz tešiť na tematický 

výber fi lmov i  tvorivú dielňu, kto-

rá sa uskutoční hneď dvakrát – raz 

v kaviarni Art Cafe a raz v priesto-

re Space na Drieňovej. Bližšie in-

formácie o  celkovom programe 

24. ročníka Letného fi lmového fes-

tivalu 4 živly nájdete na webstránke 

podujatia (www.4zivly.sk). 

Program premietaní 4 živlov na 

amfi teátri:

Streda, 10.8.2022 o 21.00

All Th at Jazz

dráma/muzikál, réžia: Bob Fosse, 

1979, US, 123 min., v  pôvodnom 

znení s českými titulkami

Štvrtok, 11.8.2022 o 21.00

Brazil

dráma/sci-fi , réžia: Terry Gilliam, 

1985, UK, 142 min., v  pôvodnom 

znení s českými titulkami 

Piatok, 12.8.2022 o 21.00

Čierne na bielom koni

gangsterka, réžia, Rasťo Boroš, 

2022, SK, 94 min., predpremiéra, 

v pôvodnom znení, za účasti tvor-

cov

Sobota, 13.8.2022 o 21.00

Večierok

komédia, réžia: Blake Edwards, 

1968, US, 99 min., v  pôvodnom 

znení s českými titulkami 

Nedeľa, 14.8.2022 o 21.00

Červený úsvit

akčný, réžia: Richard C. Sarafi an, 

1984, US, 114 min., v  pôvodnom 

znení s českými titulkami

Peter Gašparík, 4 živly

4 živly ponúknu fi lmový chaos 
aj exkluzívnu predpremiéru za účasti známych tvárí

Záhradkárske 
okienko

Figy

Starostlivosť a rez:

– Od druhého roku môžete počí-

tať s prvou úrodou.

– Aby ste si zabezpečili pevnú 

a  dobre rozloženú kostru kra, je 

potrebné fi govník každoročne re-

zať do  požadovaného tvaru. Ne-

treba sa báť ani hlbších zásahov, 

fi govníky veľmi dobre reagujú 

na rez a výborne obrastajú. Rez je 

potrebný aj z ďalších dôvodov. Ne-

zrezané výhony by boli zbytočne 

dlhé, pričom najlepšia rodivosť je 

práve na  kratších bočných koná-

roch druhého stupňa.

– Dôležité sú aj vlahové pomery. 

Figovníky potrebujú najviac vody 

v  jarných a  letných mesiacoch. 

V čase dozrievania plodov je veľ-

mi dôležité obmedziť prísun vody 

iba na  nevyhnutne potrebné mi-

nimum. To zabezpečí dobré vy-

zretie plodov a ich vysokú cukor-

natosť. Naopak, zvýšená zálievka 

v tomto období vedie k praskaniu 

plodov, slabej cukornatosti a  cel-

kovej chuti, ako i k šíreniu hubo-

vých chorôb.

– V  našich podmienkach netrpia 

fi govníky prakticky žiadnymi cho-

robami a  škodcami. Z  chorôb sa 

môže vyskytnúť antraknóza. Po 

jej zistení neodkladne odstráňte 

napadnuté časti a  následne pre-

ventívne aplikujte jesenný a jarný 

postrek vhodnými prípravkami. 

Zo  škodcov sa výnimočne môžu 

objaviť roztoče, ktoré takisto od-

stránite klasickými spôsobmi.

(pokračovanie nabudúce)

Michaela Mojžišová

Oznam
Z dôvodu zhoršenej epidemiologic-

kej situácie pre ochorenie COVID-19 

od 22. júla v banskoštiavnickej ne-

mocnici platí na všetkých lôžko-

vých oddeleniach zákaz návštev. 

Obmedzenie návštev sa nevzťahu-

je na kňazov za účelom podávania 

sviatosti pomazania ťažko chorým 

a umierajúcim a u osôb, ktorým je 

poskytovaná paliatívna starostli-

vosť, sú ťažko choré alebo umiera-

júce. Taktiež sa nevzťahuje na jednu 

osobu, ktorá sprevádza pacienta pri 

prepustení z nemocnice.

Bianka Krejčíová,

PR špecialistka ProCare, a.s., 

Svet zdravia, a.s.
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Spomienka

Dňa 29. 7. sme 

si pripomenuli 

6. výročie úmr-

tia našej mi-

lovanej man-

želky, mamky, starej mamky, 

sestry, príbuznej a  známej 

p. Evy Blahútovej. Tí, ktorí 

ste ju poznali a mali radi, ve-

nujte jej spolu s  nami tichú 

spomienku. Spomína s láskou 

celá rodina

Spomienka

„Navždy prestali 

pre teba hviezdy 

svietiť, už na-

vždy prestalo pre 

teba slnko hriať, 

ale tí, čo ťa mali radi, nikdy nepre-

stanú na teba spomínať.“

Dňa 22. júla 2022 uplynu-

lo päť rokov od úmrtia nášho 

drahého manžela, otca,  sta-

rého otca a  prastarého otca 

Vojtecha Greguša. Kto ste 

ho poznali, venujte mu spo-

lu s  nami tichú spomienku. 

S láskou a úctou spomínajú

manželka, dcéry Viera 

a Ľubica s rodinami

oznamy, 
spomienky

Oznam
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v Banskej Štiavnici oznamuje 

svojim členom, že počas mesiaca 

august bude kancelária zatvorená.

Rekondično-liečebný pobyt v Ho-

kovciach sa uskutoční od nede-

le 25. 9.do 1.10.2022. Cena je 

215€, zálohu 100€ je potrebné za-

platiť vopred. Ešte sú voľné mies-

ta, záujemcovia sa môžu prihlásiť 

na čísle 0904 335 202.

Výbor ZO SZTP Banská Štiavnica

Seminár sa konal prezenčne 

v poľskej Varšave v termíne 

30.6.2022 – 3.7.2022.

Seminára sa zúčastnili Mgr. Alexan-

dra Bóková a  Mgr. Marianna An-

dacká.

Program seminára bol bohatý, plný 

teoretických informácií, ale aj prak-

tických ukážok dobrej praxe, ako aj 

priame zábery z práce s deťmi pro-

stredníctvom inovatívnych metód. 

Dozvedeli sme sa, ako použiť pro-

jektové vzdelávanie na zlepšenie 

kompetencií učiteľov aj žiakov. Cie-

ľom seminára bolo nadviazať me-

dzinárodnú spoluprácu materskej 

školy s  inou zahraničnou škôlkou. 

Na seminári sa zúčastnili učitelia 

z Arménska, Belgicka, Cypru, Liba-

nonu, Francúzska, Poľska, Armén-

ska, Cypru.

Komunikačným jazykom bola  an-

gličtina.

Medzinárodný seminár otvorili zá-

stupkyne z poľskej národnej organi-

zácie. Predstavili eTwinnning, jeho 

ciele, možnosti spolupráce a spôsoby 

jeho využitia v praxi materskej ško-

ly. Zaujímavé informácie s  vytvára-

ním kultúry estetiky u detí v mater-

skej škole vystúpili hostia zo Švédska 

– Anna Larsén, Lovisa Gustafsson 

a  Maria Fabien. Kreatívne prostre-

die v materskej škole zase predstavil 

učiteľ roka 2018 v Poľsku Marcin Za-

ród. Po úvodných teoretických pred-

náškach nasledovali aktivity v rámci 

prelomenia ľadu medzi účastníkmi 

a  aktivity zamerané na hľadanie si 

projektového partnera. 

Druhý deň sa niesol v  zname-

ní praktických workshopov, ktoré 

sa realizovali v  rôznom prostredí. 

Workshopy boli tri a  boli zamera-

né na rôzne aktivity s deťmi. Prvý 

workshop viedli kolegyne so Švéd-

ska a  jeho cieľom bolo ukázať rôz-

ne možnosti vytvorenia kreatív-

neho prostredia v  materskej škole 

spojeného s  hudbou, hudobnými 

nástrojmi, využitie pohybu a  im-

provizácie v  triede pri najmenších 

deťoch. Druhý workshop viedla 

poľská ambasádorka Anna Krzyža-

novská a  jeho cieľom boli outdoo-

rové aktivity s deťmi predškolského 

veku a  ich integrácia prostredníc-

tvom IKT technológií do eTwinnin-

gového projektu. Posledným ale ne-

menej zaujímavým bol workshop 

zameraný na IKT nástroje a pomôc-

ky vedený Annou Urbasik z  Poľ-

ska. Prostredníctvom workshopov 

sme si vyskúšali nové inovatívne 

prvky vhodné pre uspešný eTwin-

ning projekt. Tretí deň nám amba-

sádorky z Cypru, Francúzska a Poľ-

ska predstavili vlastný zaujímavý 

eTwinningový projekt spolu s prak-

tickými informáciami, fotografi a-

mi, videami, ako aj s ukážkami vy-

užitia rôznych PC aplikácií. 

Po odbornej časti nasledoval kul-

túrny program – Poľská kuchyňa. 

Účastníčky seminára mali možnosť 

zasúťažiť si vo varení tradičných 

poľských jedál a spoločne si vyme-

niť skúsenosti s tradíciami vo vlast-

nej krajine. 

Program bol bohatý na množstvo 

informácií, praktické ukážky, nové 

vedomosti. Prostredníctvom semi-

nára sa nám podarilo nájsť si pro-

jektového partnera z  Poľska a  na-

plánovať na budúci školský rok dva 

projekty. Ďakujeme za možnosť zú-

častniť sa seminára, ktorý bol veľ-

mi dobre zorganizovaný, zaujímavý 

a prínosný pre našu prácu. Tešíme 

sa na ďalšiu spoluprácu.

MŠ 1. mája BŠ

Medzinárodný seminár 
určený pre materské školy: Creative learning environment at kindergarten

Nezisková organizácia 

Šukar- dživipen, n.o., začala 

počas leta pracovať s deťmi 

a mládežou z komunity na 

Šobove. 

Podali sme si projekt na MKSR a je 

zameraný na denné tábory -hudob-

né, divadelné a  tvorivé dielne. Sa-

mozrejme, že deti budú mať aj hu-

dobný krúžok počas leta, kde sa 

naučia základy a sami si vyrobia hu-

dobné nástroje. Projekt je „Realizo-

vaný s  fi nančnou podporou Fondu na 

podporu kultúry národnostných men-

šín“, v  sume 2000€. Na hudobný 

a divadelný tábor si prizveme kom-

petentných ľudí, ktorí sa rozumejú 

hudbe a divadlu. Deti sa nám pred-

vedú, čo sa naučili na mini festiva-

le, ktorý bude v komunite na Šobo-

ve -20.8.2022.

Realizované s fi nančnou podporou 

Fondu na podporu kultúry národ-

nostných menšín.

Šukar- dživipen, n.o.

Denné tábory

Účastníci seminára pre MŠ foto archív MŠ 1. mája

Infocentrum 
mesta

Banská Štiavnica 

Otvorené: po-ne: 9.00 – 18.00

Kontakt: 045/6949653, 

ic@banskastiavnica.sk

IC BŠ
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Všetci, ktorí sledujú túto 

problematiku, vedia, že ide 

skôr o staronový problém, 

ale tentokrát s trochu inovo-

vanými pravidlami. 

Štiavnické jazerá sú v posledných ro-

koch mimoriadne navštevované do-

mácimi a  hlavne cezpoľnými turis-

tami. Mnohí z nich si na tieto miesta 

berú so sebou svojich domácich mi-

láčikov. Za posledné roky kulminujú 

prípady, keď psy behajú voľne medzi 

ľuďmi, otriasajú sa na dekách, zane-

chávajú po sebe výkaly alebo dokon-

ca sú známe prípady, keď pes atako-

val človeka na brehu jazera či priamo 

vo vode. Nehovoriac o tom, že mno-

hým návštevníkom vrátane detí nie 

je príjemné vstupovať do vody spolu 

so psom. Bohužiaľ, niektorí „psičká-

ri“ často už nereagujú na upozorne-

nia a stávajú sa doslova agresívnymi 

voči ostatným. 

Preto Občianska iniciatíva za čisto-

tu a kultúru jazier iniciovala pracov-

né stretnutia za účasti štatutárov 

obcí, zástupcov SVP, š. p., príslušní-

kov polície (mestská aj štátna), zá-

stupcov OOCR B. Štiavnica a zástup-

cu súkromného rezortu Salamandra, 

kde všetci dospeli k spoločnému zá-

veru. Vzhľadom na opakujúcu sa 

problematiku treba nastaviť jednot-

né zásady pre návštevníkov, aby sa 

tak dosiahla efektívna symbióza člo-

vek-zviera-príroda. Ide tiež o preven-

tívne opatrenia, aby nedochádza-

lo k  nepredvídaným stretom, ktoré 

spomínam v  úvode článku. V  nija-

kom prípade to netreba chápať ako 

obmedzovanie psičkárov, nakoľko 

tento nastavený systém nie je v roz-

pore s ochranou zvierat (psy sa môžu 

naďalej pohybovať pri tajchoch, len 

ich majitelia musia mať na vôdzke). 

Skôr sme sa snažili aj v podmienkach 

neriadeného turizmu na jazerách cit-

livo nastaviť reguly, ktoré si už doslo-

va súčasnosť pýtala. Zároveň si tre-

ba uvedomiť, že sa posúva aj doba 

návštevnosti tajchov, nakoľko pribú-

da veľa plavcov, ktorí začínajú plávať 

skoro na jar až do neskorej jesene.

Na jazerách budú platiť tak ako 

doteraz tieto pravidlá s takýmito 

úpravami:

1. Zákaz voľného pohybu psa - celo-

plošne a trvalo (nakoľko to má každá 

obec zahrnuté vo svojom VZN, exis-

tovalo to aj doteraz) a  jazerá patria 

vždy do katastra určitej obce (mesto, 

dedina).

2. Zóna zákazu vstupu so psom do 

vody od 1.5. do 31.10.

Tieto tabuľky sa umiestnia na vybra-

ných bodoch tajchov a budú ohrani-

čovať zónu, v  ktorej treba uvedené 

predpisy striktne dodržiavať, na-

koľko budú kontrolované mestskou 

(159) alebo štátnou (158) políciou. 

A to buď v rámci obchôdzky alebo na 

privolanie, ak niekto tento priestu-

pok nahlási. Mimo týchto zón môže 

pes za prítomnosti majiteľa vstúpiť 

do vody. Veríme preto, že sa všetci 

s týmito pravidlami zžijeme, budeme 

sa navzájom obe strany rešpektovať 

a takto si doprajeme ten pravý relax 

na našich krásnych jazerách.

A tu je zoznam tajchov, ktorých sa 

to bude týkať:

Kataster B. Štiavnica – Klinger, Veľ-

ká Vodárenská, Počúvadlo, Beliansky 

tajch, Banky

Kataster Banský Studenec – Veľký 

Kolpašský tajch

Kataster Banská Belá – Halčiansky 

tajch

Kataster Štiavnické Bane – Windšach-

ta, Bakomi, Evička, Veľká Richnava

Kataster Hodruša Hámre – Dolný 

Hodrušský tajch, Kopanice

Hotel Salamandra resort – Horný 

Hodrušský tajch

Daniela Sokolovičová

Nové pravidlá pre majiteľov psov 
na banskoštiavnických tajchoch

Jún je tradične mesiacom, 

ktorý prináša do školského 

prostredia skúšky, prehrávky, 

koncerty, obhajoby, ale aj 

rozlúčky. 

Takým bolo aj naše ZUŠ-kárske 

absolventské popoludnie. Potešili 

sme sa hrou na nástroje, výtvarný-

mi prácami a výkonmi našich absol-

ventov. Boli nimi:

V hudobnom odbore 2. časť I. stup-

ňa úspešne absolvovali: Nina Ková-

rová, hra na klavíri - Mgr.art. Mar-

tin Jánošík ArtD., Daniel Stračina, 

hra na trúbku - Mgr.art. Aleš Tur-

čan, Alexandra Koreňová, hra na 

lesný roh - Mgr.art. Aleš Turčan, 

Júlia Klimasová, hra na lesný roh 

- Mgr.art. Aleš Turčan, Sára Mini-

chová, Chrámová a cirkevná hudba 

- Mgr. Katarína Tuhárska, Vero-

nika Porubiaková, hra na klavíri - 

Mgr.art. Martin Jánošík ArtD.

V  Literárno-dramatickom odbore 

v triede pani učiteľky Mgr.art. Ľud-

mily Klimkovej zakončili I. stupeň 

zaujímavým projektom „Alica v kraji-

ne zázrakov“ žiačky Dorota Lazarová, 

Ivana Šavoltová a Emília Solovicová.

Výtvarníci pripravili pestrú verni-

sáž a následne obhajovali svoje prá-

ce. Tie vytvorili pod vedením p. uč. 

Mgr. Zuzany Hilbertovej: Lucia Haj-

duová, Barbora Klátiková, Tereza 

Stránska, Ivana Šavoltová, Michal 

Švec a Amélia Tarandová a p. uč. a p. 

zástupkyne Mgr. Miroslavy Knezo-

vičovej: Michael Valovič, Sofi a Sar-

vašová a Lívia Hrončeková.

Podporiť svoje ratolesti prišli rodičia 

i starí rodičia, ktorí prispeli aj chut-

ným občerstvením a vytvorili príjem-

nú atmosféru. Podrobný program 

a  fotografi e Martina Jánošíka 

z podujatia nájdete na našej strán-

ke zusbanskastiavnica.edupage.org. 

Tešíme sa na vás a  Vaše ratolesti 

v septembri!

Kolektív ZUŠ a Irena Chovanová

Absolventské popoludnie

Absolventi ZUŠ-ky  foto archív ZUŠ

Strasti 
a útrapy 

mesta kráľovského

Keď sa ľudia pozerajú na minu-

losť Banskej Štiavnice, napad-

nú im skôr pozitívne myšlienky. 

Kráľovské mesto, nikdy nedoby-

té Turkami, s hordou drahých ko-

vov, v obklopení krásnej prírody... 

sťaby rozprávka. Predošlí oby-

vatelia mesta však mali problé-

mov cez hlavu. Tatárske vpády tu 

boli už počas rokov 1241-1242, 

ktoré ovplyvnili hon za drahými 

kovmi, ale to zďaleka nebolo to 

najhoršie, čo Štiavničanov ešte ča-

kalo. O dosť viac si toho vytrpeli 

o  dvesto rokov neskôr, v  rokoch 

1442-1443. Mesto napadli vojská 

- vyplienili, čo sa dalo a zavraždi-

li všetkých, čo im stáli v ceste. To, 

čo ostalo stáť, spálili na popol. Za 

časť najhoršieho obdobia v histó-

rii Banskej Štiavnice bola zodpo-

vedná politika, resp. hádky medzi 

uhorskými panovníkmi. Neskôr 

ešte mesto zasiahlo ničivé zemet-

rasenie a následný zosuv pôdy - to 

odrovnalo Glanzenberg a  prinú-

tilo obyvateľstvo sa posunúť viac 

do doliny, ale nevyhlo sa mu ani 

centrum. V  roku 1571 Turci vy-

pálili Štefultov. Každý Štiavničan 

sa rád pochváli tým, ako tu v roku 

1627 bol prvýkrát využitý pušný 

prach na banícke účely – prven-

stvo, ktoré nikto na svete nepoko-

ril. Je však dôležité poznamenať, 

že v tomto čase začínali mať mest-

ské bane problémy s podzemnou 

vodou. Ohrozovala nielen pokrok, 

ale aj životy baníkov. Využívanie 

pušného prachu tomuto problé-

mu následne „dopomohlo“ – síce sa 

kopalo nižšie, v  baniach začínalo 

byť toľko vody, až sa rozmýšľalo, 

či sa bane v Štiavnici nezatvoria.

V  roku 1710 Štiavnicu zasiah-

la morová epidémia a  nepreži-

la to polovica obyvateľov. V 1783 

bolo ďalšie zemetrasenie, ktoré 

dokonca spôsobilo oteplenie pra-

meňa vo Vyhniach. Stále to však 

nebol koniec – o  približne dvad-

sať rokov neskôr Štiavnicu zasia-

hol rozsiahly požiar, pri ktorom 

vyhorelo 85 domov, gymnázium 

a  niektoré kostoly. Ďalšia epidé-

mia, tentokrát ruskej cholery, pri-

šla do mesta v roku 1831... nie je 

všetko zlato, čo sa blyští. Zdroj: 

https://www.banskastiavnica.sk/

mesto/historia-a-banictvo/

vyznamne-vyrocia/

Barbora Murgačová
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Aktuálne v kine Akademik
Piatok 5.8. o 19.30 hod.

Arthur: Prekliatie
Horor, 87 min., MP:12, vstupné: 
5€. Alex je už od detstva fanú-
šik fi lmu Arthur a Minimojovia. 
Na svoje 18 narodeniny ho jeho 
najlepší priatelia prekvapia 
a vezmú do domu, kde sa fi lm to-
čil. Nikto z nich netuší, že ide 
o zlovestnú a smrteľnú pascu. 
Z detského sna sa čoskoro stáva 
hrozná nočná mora.

Nedeľa 7.8. o 17.00 hod.

Mimoni 2: 
Zloduch prichádza
Nedeľa 7.8. o 19.30 hod.

Bullet train
Akcia, 120 min., MP:15, vstupné: 
5€. Brad Pitt je na čele skupi-
ny nájomných vrahov s najrôznej-
šími schopnosťami a kreatívny-
mi spôsobmi ako pripraviť jeden 
druhého o život. Ich jednotli-
vé úlohy sú prepojené, no zá-
roveň dýchajú jeden druhému na 
krk. A to všetko na pozadí ne-
zastaviteľnej nonstop jazdy na-
prieč Japonskom.

Utorok 9.8. o 19.30 hod.

Planéta Praha
Dokument, 83 min., MP, vstup-
né: 5€. Koľko „obyvateľov“ majú 
v skutočnosti naše mestá? Tvor-
covia oceňovaného fi lmu Planéta 
Česko sa tentokrát vydali na vý-
pravu do betónovej džungle našej 
najbližšej metropoly – Prahy. 
S ľuďmi v nej žijú aj nečakaní 
zvierací susedia. Ich každoden-
né dobrodružstvo zachytili fi lmá-
ri vo výnimočnej blízkosti vďa-
ka najmodernejším technológiám. 
Kde sa v Prahe vzali majestát-
ne mufl óny? Podarí sa sliepke ze-
lenonohej prekabátiť nutriu? 
Do akej zimnej skrýše sa scho-
vá roztomilý plch? A čo roháč, 
nájde svoju partnerku v nočnom 
zmätku? 

Streda 10.8. – Nedeľa 14.8.

4 živly
Utorok 16.8. o 19.30 hod.

Ghost dog - Cesta 
samuraja
Dráma, 109 min., MP.12, vstup-
né: 5€. Ghost Dog je vrah ria-

diaci sa fi lozofi ou japonských 
samurajov. Žije na streche opus-
tenej budovy na okraji New Yor-
ku, obklopený svojimi milovaný-
mi holubmi. Aj on, jediný svedok 
zločinov, sa stane pre svojich 
chlebodarcov nepohodlným. Ako 
varovanie pre Doga padnú za obeť 
mafi ánov jeho najmilšie holuby. 
To však bola pre mafi u veľká chy-
ba.

Štvrtok 18.8. o 19.30 hod.

Párty Hárder: 
Summer massacre
Komédia, 100 min., MP:15, vstup-
né: 5€. V Párty Hárder sa vráti 
celá partia kamarátov. Z udalos-
tí prvého fi lmu sa už trochu okle-
pali a v lete vyrazia na preslá-
venú Ibizu východu - na Mácháč, 
legendárne miesto plné žúrov, 
muziky a neviazaného sexu. Sna-
žia sa zarobiť peniaze na zla-
tý klinec leta – festival Summer 
Massacre, od ktorého si sľubujú 
životný zážitok a pochopiteľne, 
aj prázdninovú súlož. Užijú si 
leto, alebo zlyhajú a čakajú na 
ne iba také poníženia, nedobro-
voľný celibát a Srbské milície?

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

K R Í Ž O V K A

Vážení lúštitelia!

Výherné poukážky na konzumáciu 

v hodnote 10eur v pizzerii, reštaurá-

cii Sv. Barborka, A. Kmeťa 2, Banská 

Štiavnica si výherca môže vyzdvih-

núť v  redakcii ŠN. Správne znenie 

krížovky z č. 24/2022: „Nočný vzduch, 

dobrý rozhovor a obloha plná hviezd do-

kážu vyliečiť takmer každú ranu.“ Vý-

hercom sa stáva Mária Buzalková, 

B. Štiavnica. Srdečne 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 re-

dakcie ŠN v termíne do 15.8.2022.

V tajničke sa ukrýva výrok A. Ein-

steina:

A., 8, nežiadaný návštevník, jeden-

krát,

B., 2. časť tajničky, Otília, Júlia,

C., Ruská rieka, kamarát Boleka, 

horúčava exp., obyvateľ Arábie,

D., Zvratné zámeno, pooblievaj, 

kričí, barel, zn. dusík, urán,

E., Spoluhlásky v slove rev, debicíd, 

stredná dĺžka, cudzie žen. meno, 

kultúrny dom,

F., Bláznivo, román E. Zolu, pes-

túnka, druh Barby,

G., 151 v  Ríme, hŕba, likviduje 

oheň, sánky,

H., Textová skratka, krtkovia, sa-

mice jeleňov, meno Kramára,

I., Cvočky, 1000kg, muži s vyso-

kým hlasom,

J., Oáza bez prízvuku, meno 

manželky Chaplina, krík,

K., 3. časť tajničky.

1., Orgán zraku, 1. časť tajnič-

ky, vrkoč,

2., Urobili tmavšími, pripravuj 

jedlo,

3., Boh vetrov, odmotaj, 3. pád 

slova koza,

4., Mister skr., meno Hlaváčka, 

hrdlo, Anno Domini,

5., Exkurzia, zapísané tóny, oska,

6., Snop, časti atlasu, špičkový,

7., Zášklb v  tvári, previnenie, vla-

ni česky,

8., Rýľuj, číra tekutina, Hanka, 

eman,

9., Európska únia, arabské meno, 

Daniela, draslík a vanád,

10., Meno papagája, znova, čaj,

11., Zn. vysávačov, dáva semeno do 

pôdy, krem naopak,

12., Vápnik, duševné vyžarovanie, 

skupina angažovaných nestraníkov 

skr., samohlásky v slove mele,

13., Polomer, žinčica, meno Koná-

rika, dioptria,

14., Meno Mikušeka, číselná loté-

ria, Český raj,

15., Koniec tajničky, moderný, 

urán.

Pomôcky: Aura, Lora, urda, DDT, 

CLI

Pozn. aut.: Interpunkčné zna-

mienka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kupón č. 26
Krížovka
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Diana Bilichenko / Kasha 

Potrohosh / Ester Sabik

Trvanie výstavy: 

29/7/2022 – 4/9/2022

Kurátorka: Alexandra Tamásová

Galéria Jula Bindera, Nám. sv. Tro-

jice 21, Banská Štiavnica

Otvorené: streda- nedeľa: 12.00-

17.00, sobota: 12.00-18.00

Živé umenie je zmyslovým orgá-

nom, akýmsi „tretím okom“ sociálne-

ho sveta. Je anténou, ktorá zachy-

táva jeho neviditeľné vlnenie vždy 

o čosi skôr, než vypláva na povrch 

kolektívneho vedomia. Artikuluje 

témy, ešte kým sú vo fáze kvasenia, 

a  svojím nezaťaženým myslením 

často ponúka aj možné riešenia zlo-

žitých situácií.

V posledných rokoch sme kolektív-

ne zažili (a stále prežívame) viaceré 

bezprecedentné udalosti – pandé-

mia, vojna, klimatická aj  politická 

kríza. Sú spochybňované základ-

né parametre nášho uvažovania 

o svete a napriek intenzívnej snahe 

o analýzu a predikciu možného vý-

voja si musíme priznať, že tieto javy 

(zatiaľ) nedokážeme racionálne 

uchopiť. Príbehy a morálne ponau-

čenia, ktoré sú v nich skryté, budú 

skonštruované neskôr.

Výstava zaKoreňovanie predstavu-

je tvorbu troch mladých umelkýň, 

ktoré, každá po svojom, vypovedajú 

o súčasnom svete a spôsoboch, ako 

sa s ním vysporiadať. Kríza tu nie je 

len témou, ale najmä katalyzátorom 

novej tvorivosti. Ak individuálne aj 

kolektívne prežívame pocit rozpa-

du zavedených štruktúr, prirodzene 

každá*ý z nás vytvára viac či menej 

intuitívne stratégie, ako sa s týmto 

rozpadom vyrovnať; ako zabezpe-

čiť, aby sa spolu s okolitým naratí-

vom nerozpadol aj náš subjekt.

Jednu zo stratégií, ktorú vnímame 

ako zmysluplnú, sme 

pomenovali slovom 

zakoreňovanie. Za-

koreňovanie môžeme 

vnímať doslovne ako 

proces rastu koreňov 

(Bilichenko). Zároveň 

pojem odkazuje na 

hľadanie koreňov svo-

jej rodinnej a národnej 

identity, nadväzovanie 

na odkaz predkov, prá-

cu s tradičnou ľudovou 

symbolikou, ako to vi-

díme u Bilichenko, ale 

aj Kashe Potrohosh. 

Kasha vo svojej videoperforman-

cií Berehynja reaguje na vojnu na 

Ukrajine, resp. všeobecnejšie na bo-

lestivo vnímanú dualitu dobra a zla, 

násilníka a obete. Berehynia, posta-

va zo slovanskej mytológie, ktorá sa 

koncom 20.storočia stala tiež symbo-

lom ukrajinskej slobody, reprezentu-

je všetky pozitívne kvality života. „Je 

symbolom matky všetkých bytostí, kto-

rá dáva životy a chráni ich. Ženské lono, 

ktoré dáva počiatok živému...symbol, kto-

rý sa vo vojne vytráca, nefunguje, krváca. 

Vojna je absolútnym opozitom Berehy-

nje.“ Ester Šabíková pracuje s témou 

zakoreňovania ešte univerzálnejšie, 

vo význame spájania sa s prírodnými 

elementami.

Hoci každá z  autoriek sa venuje 

vlastným témam a jedinečným for-

málnym experimentom, vystave-

né diela spája niekoľko spoločných 

princípov. Je to predovšetkým dô-

raz na procesuálnosť a  miestnu aj 

časovú špecifi ckosť; inak poveda-

né, umenie je tu vnímané ako pro-

ces a zážitok. Zároveň takmer všet-

ky diela charakterizuje spájanie sa 

so zemou a  vlastným telom, resp. 

ukotvovanie tela v zemi, symbolic-

ky aj doslovne. Diana Bilichenko 

vo svojich objektoch reagujúcich na 

katastrofu a  následnú regeneráciu 

zapája do tvorivého procesu prin-

cíp náhody a  aktivitu ne-humán-

nych činiteľov – rastlín. Kasha Po-

trohosh v čase psychického vypätia 

hľadala katarziu v  jednoduchom, 

ale intenzívnom akte padania 

a  splývania s  lesným podrastom. 

Obdobne vznikali jej expresívne 

maľby – z potreby vrátiť sa k jedno-

duchosti, potešenia z tvorby, v kto-

rej prehovára samotné telo svojimi 

intuitívnymi gestami. Ester Šabíko-

vá pracuje s nájdenými prírodnina-

mi (kamene, ovocie, lastúry, kúsky 

dreva...), ktoré fotografuje, dotvá-

ra, alebo z  nich skladá priestorové 

inštalácie. Fotografi cký proces po-

stupne rozširuje z pôvodného stlá-

čania spúšte až smerom k  novo-

dobému rituálu, ktorý zahŕňa prácu 

so základnými elementami – ze-

mou, svetlom a vlastným telom. 

Výstava nechce byť pesimistickou 

správou o kríze, či varovne dvihnu-

tým prstom. Skôr naopak – chceli 

by sme ukázať, že umenie je slobod-

ným priestorom, v ktorom dokáže-

me tvoriť, hľadať a  nachádzať, lie-

čiť, jednoducho zakoreňovať sa.

Alexandra Tamásová, kurátorka

Lenka Binderová, GJB

ZaKoreňovanie

Napriek všetkým preven-

tívnym kampaniam 

a upozorneniam sa neustále 

objavujú prípady, kedy 

podvodníci pod rôznymi 

zámienkami a vymyslenými 

legendami klamú dôverči-

vých seniorov a pripravujú 

ich o celoživotné úspory.

Opäť podvodníci „zaútočili“ vymys-

lenou legendou o  dopravnej neho-

de vnuka aj v našom kraji a pripra-

vili svoju obeť o  značnú fi nančnú 

hotovosť. 

Informujte o týchto prípadoch svo-

jich rodičov, starých rodičov, suse-

dov a známych, aby sa aj oni nestali 

obeťou podvodníkov!

OR PZ v Žiari nad Hronom

Ďalší otrasný prípad 
podvodu na senioroch v našom kraji

Letná súťaž
Milí čitatelia!

V mesiaci august sme opäť pre Vás 

pripravili zaujímavú súťaž o vecné 

ceny. Vašou úlohou bude v 4 ko-

lách správne odpovedať aspoň na 

3 otázky a  budete zaradení do 

žrebovania. Tentokrát sme otáz-

ky nasmerovali na program Sala-

mandrových dní 2022!

1. kolo: Ktoré 2 známe zoskupe-

nia vystúpia na amfi teátri v BŠ 

v rámci Salamandrových dní 

2022 (9. – 10.9.)?

Kupóny so správnymi odpoveďa-

mi nám môžete posielať v termí-

ne do 5.9. Výhercov uverejníme 

v ŠN č.31/2022 dňa 8.9. 

Prajeme Vám veľa šťastia!

red.

Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Kontakt:

Kupón č.1

Pozvánka
Banskoštiavnicko-hodrušský ba-

nícky spolok v  Banskej Štiavnici, 

Slovenské banské múzeum v Ban-

skej Štiavnici vás pozývajú na 2. 

verejnú prezentáciu slávnost-

ného baníckeho šachtágu, ktorá 

sa uskutoční 24. augusta 2022 

(streda) o  15.00 hod. v  areá-

li Banského múzea v  prírode pri 

šachte Ondrej v Banskej Štiavnici. 

Účasť v baníckych a iných unifor-

mách je vítaná! „Zdar Boh!“

Richard Kaňa, 

predseda spolku

Zuzana Denková, 

riaditeľka múzea
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inzercia

služby

reality

 Opravár šijacích strojov všetkých 

druhov starších aj novších typov 

oznamuje, že kto má záujem o opra-

vu šijacieho stroja, nech zavolá na 

tel.č.: 0904 582 151. Oprava po do-

hode sa vykoná v dome majiteľa.

  Výkup parožia, tel. č.: 

0904 834 937

INZERCIA

Dňa 14. júla 2022 sa konali 

v obci Štiavnické Bane 

Okresné športové hry seniorov 

pod heslom „Víťazom sa 

každý stáva, veď sám seba 

prekonáva“. 

Hry zorganizovala naša miestna zá-

kladná organizácia JDS Štiavnic-

ké Bane za podpory obce Štiavnic-

ké Bane s  výraznou projektovou 

fi nančnou podporou Banskobys-

trického samosprávneho kraja.

Hier sa zúčastnilo 129 účastníkov 

z  9 ZO JDS (Štiavnické Bane, Ban-

ská Štiavnica, Žiar n/Hronom, Vy-

hne, Sklené Teplice, Žarnovica, 

Horná Ždaňa, Prestavlky a  Kráľov-

ce-Krnišov). Súťažilo sa v  6 športo-

vých disciplínach (beh, chôdza nordic 

walking, hod granátom, kop do brán-

ky, šípky, streľba zo vzduchovky) v 2 

kategóriách mužských a 2 kategóri-

ách ženských (športovci vo veku do 

70 rokov a nad 70 rokov).

14. júl 2022 sa zapíše do kroniky na-

šej ZO JDS Štiavnické Bane veľký-

mi písmenami, lebo sa nám poda-

rilo úspešne zorganizovať takúto 

rozsiahlu akciu bez doterajších skú-

seností a dokonca aj absolvovať hry 

s výrazným športovým úspechom.

Samotnej realizácii predchádzali 

dlhé prípravy aj tréningy, aby sme 

odskúšali jednotlivé disciplíny, vy-

pracovali ich pravidlá a naplánova-

li celú organizáciu dňa s  bohatým 

programom.

Nad akciou prevzal záštitu náš lo-

kálpatriot, europoslanec Robert 

Hajšel, ktorý sa prihovoril účast-

níkom, zaželal im hlavne radosť 

zo športovania, zo spoločného 

stretnutia, aby prežili krásny deň 

plný nových zážitkov. Za Obecný 

úrad Štiavnické Bane privítala všet-

kých účastníkov Veronika Heilero-

vá, ktorá zastúpila pána starostu 

Stanislava Neuschla.

Na slávnostnom nástupe všet-

kých účastníkov odzneli aj sľuby za 

športovcov a  rozhodcov, že účast-

níci budú bojovať podľa pravidiel 

fairplay a na dodržiavanie pravidiel 

dohliadal hlavný rozhodca Ondrej 

Molnár. Po prečítaní sľubov vyhlá-

sil okresné športové hry seniorov za 

otvorené pán europoslanec Robert 

Hajšel, ktorý sa aktívne zaujíma 

o život a problémy seniorov a sna-

ží sa im pomáhať. Účastníkov bolo 

hodne, z  niektorých ZO prišli len 

jednotlivci, kým z iných celé športo-

vé tímy. Všetci sa snažili férovo sú-

ťažiť a športovali ako keby sme boli 

na olympiáde. Dôležité pre nás bolo 

zúčastniť sa a prežiť príjemný aktív-

ny deň, ale zároveň nikto neskrý-

val obrovskú radosť z medailového 

umiestnenia či výborného výsledku.

Zaujímavosťou bolo, že najviac sú-

ťažiacich bolo vo  vekovej kategórii 

ženy nad 70 rokov. Veľmi nás pote-

šilo, že aktívnych bolo aj viac ako 20 

účastníkov vo vekovej skupine 80+, 

či už ako športovcov alebo organizá-

torov. Veď aktívny pohyb je najlep-

ším liekom proti starnutiu.

Bola nás dokonca povzbudiť aj naša 

najstaršia členka Jolka Sabúcho-

vá z DSS Ja Home Life a jej prítom-

nosť nás motivovala ešte k  lepším 

výsledkom.

Na začiatku bol veľký nápor na re-

gistráciu, ktorú bravúrne zvládli 

Danka a  Stanko Jančulovci s  Len-

kou Sidorovovou a Vierkou Chlad-

nou. Okrem podpisovania prezen-

čiek rozdávali aj stravné lístky na 

občerstvenie, obed a darček v podo-

be kalendára na rok 2023. Kalendár 

obsahoval koláž fotografi í z  viace-

rých športových hier, kde sa zúčast-

nila väčšina účastníkov, a tak to bol 

užitočný aj spomienkový darček pre 

všetkých. Podľa odozvy účastníkov 

sa tomu veľmi potešili.

Ani sme netušili, že celková bilancia 

medailí bude pre nás taká bohatá. 

Je to pre nás obrovský úspech a ra-

dosť, že naše tréningy sa vyplatili. 

Naši športovci, ale aj organizátori si 

zaslúžia veľké poďakovanie za do-

siahnuté výsledky.

Takýto úspech sa podarilo dosiahnuť 

iba vďaka veľkej podpore nasledov-

ných organizácií a jednotlivcov, za čo 

im vyslovujeme veľké úprimné po-

ďakovanie. Sú to hlavne: VÚC BBSK, 

ktorý akciu podporil formou fi nanč-

nej dotácie, europoslanec Robert Haj-

šel, ktorý pozval všetkých účastníkov 

na obed a odovzdal darček (USB disk 

a magnetickú tabuľu) organizátorom, 

poslanec BBSK a B.Štiavnice Mikuláš 

Pál, s ktorým máme dlhodobo aktív-

nu spoluprácu v oblasti týkajúcej sa ži-

vota seniorov a tiež fi nančnú podpo-

ru, obec Štiavnické Bane a DHZ, ZŠ 

s  MŠ Maximiliána Hella v  Štiavnic-

kých Baniach, OO JDS v Žiari n/Hro-

nom, MsO v Banskej Štiavnici, Pen-

zión Vindšachta a členovia našej ZO 

JDS Štiavnické Bane, fotograf Ľubo-

mír Lužina.

Akciu podporili aj mnohí ďalší jed-

notlivci a organizácie, predstavíme 

ich v ďalšom článku.

V ďalších príspevkoch vám priblíži-

me priebeh tohto športového dňa 

a  jeho sprievodných kultúrno-spo-

ločenských aktivít.

Informácie o projekte nájdete aj na 

stránke http://www.sovicky.sk/, 

na FB https://www.facebook.com/

groups/694281634311848, alebo 

v Štiavnických novinách.

Ešte raz veľká vďaka všetkým pod-

porovateľom a  tešíme sa na ďalšie 

zaujímavé akcie organizované JDS 

nielen na regionálnej, ale aj celoslo-

venskej úrovni.

Eva Šestáková, predseda 

ZO JDS Štiavnické Bane

Okresné športové hry seniorov

Zlato Striebro Bronz Spolu

Š. Bane 9 3 7 19

Žiar n/H 4 9 8 21

Prestavlky 2 2 1 5

B.Štiavnica 2 1 2 5

Vyhne 2 1 3

S.Teplice 2 2

Horná Ždaňa 1 2 2 5

Žarnovica 3 1 4

Seniori súťažili v športových disciplínach  foto Lubo Lužina 

  Stredná odborná škola služieb 

a  lesníctva ponúka na prenájom 

nebytové priestory za účelom pre-

vádzkovania školského bufetu, 

potravinárskych automatov, os-

tatné nebytové priestory a  gará-

že. Zároveň ponúka na odpredaj 

prebytočný hnuteľný majetok. 

Podrobnejšie informácie   budú 

zverejnené na stránke školy: 

www.sosbs.sk  a  na   vchodových 

dverách do hlavnej budovy školy

Black swans 
triatlon
3. 7. sa v Hornej Strede pri Piešťa-

noch uskutočnil ďalší ročník triat-

lonu. Ráno o 8 bol štart na 1,9 km 

plávania, 85 cyklistiky a  21 km 

behu. Poobede o  15.00 štartova-

li triatlonisti na šprint a  olympij-

ských tratiach, kde sme opäť bo-

dovali. 31 stupňov v tieni preverilo 

všetkých triatlonistov. Po plávaní na 

1,5 km a 37 km cyklistike bol Rado 

Nemčok na 2. mieste v absolútnom 

poradí. Beh na 10 km však úplne za-

miešal poradie a  nakoniec to bolo 

o tom, dokončiť. V kategórii 40-44 r. 

bolo z toho nakoniec 3.miesto. Vr-

cholom tejto sezóny budú Majstrov-

stvá sveta v Šamoríne 18-20.8., kde 

sa bude súťažiť v akvatlone a triatlo-

ne. Vzhľadom na fi nančnú situáciu 

nášho klubu, je toto pravdepodobne 

posledná triatlonová sezóna.

KMT BŠ

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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sn@banskastiavnica.skINZERCIA

Navštívte nový Navštívte nový 
Hostel Cosmopolitan Hostel Cosmopolitan 
blízko centra Banskej Štiavnice blízko centra Banskej Štiavnice 
penzioncosmopolitan.sk penzioncosmopolitan.sk 

rezervácie na tel. č.: rezervácie na tel. č.: 
0456921113, 0456921113, 

ceny už od 16eur/os.ceny už od 16eur/os.

AKCIA
na 3 opakovania 
plošnej inzercie 

20% zľava

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

Gymnázium Andreja Kmeťa, 
Kolpašská 1738/9, 969 17 Banská Štiavnica 

vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž 
na prenájom nebytových priestorov – školský bufet. 
Súťaž trvá do 22. 8. 2022. Podmienky súťaže sú zverejnené 

na web stránke školy www.gymbs.edupage.sk.


