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INZERCIA

Protestné zhromaždenie 

predstaviteľov miest a obcí, 

zamestnancov obecných 

a mestských úradov a obyva-

teľov aj za účasti primátorky 

mesta a predsedníčky Regio-

nálneho združenia miest a obcí 

- Žiarsky región Mgr. Nadeždy 

Babiakovej.

V  utorok 16.8.2022 sa na Námes-

tí SNP v Banskej Bystrici uskutočni-

lo protestné podujatie s názvom „Za 

stabilné a zdravé mestá a obce“. Mestá 

a  obce banskobystrického kraja od-

mietajú nestabilitu, chaos a  odpú-

tavanie pozornosti od riešenia ich 

problémov zo strany štátu. Štát svo-

jimi opatreniami porušuje rozpočto-

vé pravidlá samospráv, nerešpektuje 

samosprávne kompetencie zastupi-

teľstiev. Vyhýba sa systémovým rie-

šeniam, pričom robí len populistic-

ké rozhodnutia, ktoré v  konečnom 

dôsledku nepomáhajú obyvateľom 

miest a  obcí. Mestá a  obce v  tom-

to ťažkom období potrebujú od štá-

tu pomoc, po ktorej dlhodobo volajú.

Ing. Ivana Nikolajová,

prednostka mestského úradu

Vzhľadom na dlhodobejšie 

viaznutie odberu textilu 

a odpadového šatstva 

odberateľom zo zberného 

dvora a naplnenie skladova-

cích kapacít musíme zastaviť 

odber textilu a šatstva od 

obyvateľov a iných pôvodcov 

odpadu od 12.8.2022 až do 

odvolania.

Prinesený textil, šatstvo, bude zara-

dený ako zmesový komunálny od-

pad 200301, ktorý je spoplatnený 

v zmysle cenníka (101,64€/t s DPH). 

Štiavničania a vlastníci nehnuteľností 

v meste Banská Štiavnica, ktorí platia 

poplatok za odpad, majú nárok odo-

vzdať na zbernom dvore bezplatne 

30 kg zmesového komunálneho od-

padu na domácnosť mesačne. Oby-

vatelia mesta môžu odpadové šat-

stvo odovzdať do žltooranžových 

kovových kontajnerov na textil (do 

naplnenia kapacity kontajnerov), je-

den sa nachádza na sídlisku Drieňo-

vá pri autobusovej zástavke a druhý 

nad supermarketom Billa. Pre od-

volanie zastavenia odberu texti-

lu sledujte stránku https://odpady.

banskastiavnica.sk/ MsÚ

Za stabilné a zdravé mesto 
Banská Štiavnica

Pozastavenie zberu textilu 
na zbernom dvore

Primátorka mesta na Nám. SNP, BB  foto archív MsÚ

Sobota 20.8. o 19.30 hod.

Beštia
Triler, 93 min., MP:15, 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

Pozvánka
V zmysle zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o  obecnom zriadení, v  zne-

ní neskorších zmien a  doplnkov, 

§-u 12 odst. 1 a §-u 13 ods. 4 a) 

zvolávam zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva v Banskej Štiavnici 

na deň 24. augusta 2022 (stre-

da) o  9:00. Zasadnutie sa usku-

toční v  zasadačke MsÚ, č. dv. 4. 

Priestor pre občanov od 15.00 

hod.. Srdečne pozývam!

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z dô-

vodu odstraňovania porúch na 

zariadeniach distribučnej sústavy 

prevádzkovateľa distribučnej sú-

stavy spoločnosti Stredosloven-

ská distribučná, a. s. Bez el. ener-

gie budú v B. Štiavnici:

• 23.8. v čase od 8.00 – 16.30 na 

ul.:J. K. Hella, M. Kukučína.

• 24.8. v čase od 8.00 – 16.30 na 

ul.: Počúvadlianske Jazero.

• 6.9. v čase od 8.00 – 15.30 na ul.: 

Vyhnianska v časti Banky.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy SSD, a.s.
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DIÁR
z programu

primátorky

o počte poslancov, volebných 

obvodoch, okrskoch 

a volebných miestnostiach pre 

voľby do orgánov samosprávy 

mesta a pre voľby do orgánov 

samosprávnych krajov 

v meste Banská Štiavnica.

Mestské zastupiteľstvo v  Ban-

skej Štiavnici podľa §166 zákona 

č. 180/2014 Z.z. o  podmienkach 

výkonu volebného práva a  o  zme-

ne a  doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, uzne-

sením č. 69/202 zo dňa 22. júna 

2022 určilo, že Mestské zastupiteľ-

stvo v  Banskej Štiavnici bude mať 

12 poslancov, ktorí budú zvolení 

v 1 volebnom obvode.

Vo volebnom obvode č. 1 sa zároveň 

uskutoční voľba na funkciu primá-

tora mesta Banská Štiavnica, t. j pre 

voľbu primátora mesta ide o jedno-

mandátový volebný obvod.

V  meste Banská Štiavnica sa voľby 

do orgánov samosprávy mesta a voľ-

by do orgánov samosprávnych krajov 

uskutočnia dňa 29. októbra 2022 

v čase od 7.00 do 20.00 hodiny.

Volebný obvod č. 1 zahŕňa voleb-

né okrsky č. 1 až 10

Volebný okrsok č. 1,

volebná miestnosť – zasadačka 

Mestského úradu, Radničné ná-

mestie č. 1

pre občanov bývajúcich v uliciach:

Andreja Kmeťa, Antona Pécha, An-

dreja Sládkoviča, Akademická, Boč-

ná, Botanická, Daniela Licharda, 

Dolná Resla, Dolná ružová, Dru-

žicová, Horná Resla, Horná ružo-

vá, Ing. Štefana Višňovského, Ja-

roslava Augustu, Jozefa Karola 

Hella, Jána Bottu, Kamenná, Kato-

va, Klinger, Koncová, Kutnohorská, 

Malá okružná, Martina Kukučína, 

Nad Rozgrundom, Námestie sv. 

Trojice, Novozámocká, Pavla Kyr-

mezera, miestna časť Počúvadlian-

ske Jazero, Pod Paradajzom, Pod 

Červenou studňou, Radničné ná-

mestie, Samuela Mikovíniho, Staro-

mestská, Staronová, Starozámocká, 

Strieborná, Úvozná, Viery Václave-

kovej, Vilová, Vodárenská a občania 

s trvalým pobytom na mesto Ban-

ská Štiavnica.

Volebný okrsok č. 2,

volebná miestnosť – Hotel Kerling, 

Dolná č. 12/A

pre občanov bývajúcich v uliciach:

Dolná, Farská, Jána Hollého, Jána 

Palárika, Kammerhofská, Malé tr-

hovisko, Mládežnícka č. 11 - 25, 

Na Zigmund šachtu, Remeselnícka, 

Robotnícka, Spojná, Tabaková, Zá-

hradná a Zvonová.

Volebný okrsok č. 3,

volebná miestnosť – Domov mlá-

deže SOŠL, Mládežnícka č. 4

pre voličov bývajúcich v uliciach:

8. mája, Alžbety Gwerkovej Göllne-

rovej, Banícka, Belianska, Belian-

ske jazero, Dr. Imricha Tótha, Druž-

stevná, Ďurka Langsfelda, Hájik, 

Jozefa Miloslava Hurbana, Jurija 

Gagarina, Lesnícka, Ľudmily Podja-

vorinskej, Mierová, Michala Milo-

slava Hodžu, Michalská, Mládežníc-

ka č. 1 – 9, Osadná, Pavla Országha 

Hviezdoslava, Petra Jilemnického, 

Pod Kalváriou, Poľnohospodárska, 

Pustá, SNP č. 1 - 21/B, Svätozára 

Hurbana Vajanského, Šobov, Špor-

tová, Výskumnícka, s. č. 2675.

Volebný okrsok č. 4,

volebná miestnosť – Základná ško-

la Jozefa Horáka, Pavla Dobšin-

ského č. 17

pre občanov bývajúcich v uliciach:

Antona Bernoláka, Ivana Krasku, 

Janka Matušku, Juraja Fándlyho, 

Križovatka, Ľudovíta Štúra, Marti-

na Hattalu, Pavla Dobšinského, Ple-

tiarska, Slovanská, Staničná, Údol-

ná a Železničiarska.

Volebný okrsok č. 5,

volebná miestnosť – Materská 

škola – horná budova, 1. mája č. 4

pre občanov bývajúcich v uliciach:

1. mája, Andreja Trúchleho Syt-

nianskeho, Dr. Vladimíra Clemen-

tisa, Drevená, Eleny Maróthy - Šol-

tésovej, Hadová, Hlavná, Horná, 

Jozefa Horáka, Karola Šmidkeho, 

Kolpašská, Ladislava Novomeské-

ho, Majer, Martina Benku, Na ja-

zero, Okrúhla, Pod Trojickým vr-

chom, Trate mládeže a Vyhnianska.

Volebný okrsok č. 6,

volebná miestnosť – Základná ško-

la Jozefa Kollára, Ludvíka Svobo-

du č. 40

pre občanov bývajúcich v ulici

Ludvíka Svobodu.

Volebný okrsok č. 7,

volebná miestnosť – Základná ško-

la Jozefa Kollára, Ludvíka Svobo-

du č. 40

 pre občanov bývajúcich v uliciach:

Bratská, Drieňová, Energetikov, 

Kysihýbelská, Okrajová, Ovocná, 

Pátrovská, Poľovnícka a Roľnícka.

Volebný okrsok č. 8,

volebná miestnosť – Základná ško-

la Jozefa Kollára, Ludvíka Svobo-

du č. 40

pre občanov bývajúcich v uliciach:

SNP č. 22 - 44, MUDr. Jána Straku 

a Učiteľská.

Volebný okrsok č. 9,

volebná miestnosť – Domov Márie, 

Špitálska č. 3, vchod z Budovateľ-

skej ulice 

pre občanov bývajúcich v uliciach:

Antolská, Budovateľská, G. 

Z.Laskomerského, Horná Huta, 

Jána Amosa Komenského, Kreme-

nisko, Ladislava Exnára, Lintich, 

Povrazník,  Špitálska a  s. č. 1908, 

1909.

Volebný okrsok č. 10,

volebná miestnosť - Požiarna zbroj-

nica Štefultov, Požiarnická č. 8

pre občanov bývajúcich v uliciach:

29. augusta, Boženy Slančíkovej - 

Timravy, Boženy Němcovej, Bre-

zová, Cintorínska, Ferka Urbánka, 

Hutnícka, Ilijská, Janka Jesenské-

ho, Jozefa Cígera Hronského, Jo-

zefa Gregora Tajovského, Jozefa 

Ignáca Bajzu, Jozefa Kollára, Joze-

fa Škultétyho, Kríková, Krížna, Na 

Matej štôlňu, Na Mária šachtu, Na 

Maximilián šachtu, Námestie pad-

lých hrdinov, Obchodná, Obrancov 

mieru, Partizánska, Podhájska, Po-

točná, Požiarnická, Rakytová, Ru-

dolfa Debnárika, Sama Chalupku, 

Srnčia, Stratená, Školská, Štefa-

na Krčméryho, Štefana Moyzesa 

a Úzka.

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

Oznámenie

15.8.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Posledná rozlúčka s  občanom 

nášho mesta p. V. Turským.

Účasť na jubilejnom 10. ročníku 

obnovenej „Šmintorínskej púte“.

16.8.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Účasť na protestnom zhromaž-

dení „Za stabilné a  zdravé mestá 

a obce“ konanom v Banskej Bys-

trici.

 Pracovné rokovanie k  17. eu-

rópskym dňom baníkov a hutní-

kov a k 14. stretnutiu banských 

miest a obcí Slovenska.

17.8.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné stretnutie s  poslanca-

mi k príprave mestského zastu-

piteľstva.

18.8.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie so zástup-

cami Slovenského cyklistického 

zväzu.

19.8.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie k  výstavbe 

bytov v  lokalite Pod Trojickým 

vrchom.

Riešenie úpravy komunikácií 

a príprava fi nancovania pre rok 

2023.

Viera Lauková

„To, čo robí človeka je srdce.“

Marcus Tullius Cicero
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Ponukové 
konanie

Mesto Banská Štiavnica vyhlasu-

je ponukové konanie v zmysle §9a 

ods. 9 zák. SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov na prenájom nehnu-

teľného majetku Mesta Banská 

Štiavnica, za účelom využitia ako 

voľnočasové záhradky pre fyzic-

ké osoby a to:

• C KN parc. č. 4575/14 o výme-

re 257 m2 záhrada s ročným ná-

jomným najmenej 128,50€

• C KN parc. č. 4575/15 o výme-

re 256 m2 záhrada s ročným ná-

jomným najmenej 128,00€

Nehnuteľnosti sú vedené Okres-

ným úradom v Banskej Štiavnici, 

katastrálny odbor, na LV č. 1 (pod 

B:1), pre okres Banská Štiavnica, 

obec Banská Štiavnica, k. ú. Ban-

ská Štiavnica pre vlastníka Mesto 

Banská Štiavnica v celosti.

Cena ročného nájmu:

najnižšia cena ročného nájom-

ného je vo výške 0,50€ za 1 me-

ter štvorcový. 

Jediným kritériom pre vyhodno-

tenie ponúk je najvyššia ponúk-

nutá cena ročného nájomného za 

záhradku. V  prípade rovnakých 

ponúk na jednotlivé záhradky roz-

hodne o  nájomcovi komisia pre 

posudzovanie ponúk losovaním.

Účel využitia:

voľnočasové záhradky pre fyzic-

ké osoby

Ukončenie predkladania ná-

vrhov do súťaže je 14.09.2022 

o 14.00 hod.

Podmienky Ponukové-

ho konania sú zverejnené na 

www.banskastiavnica.sk. 

Bližšie informácie: Mestský úrad, 

odd. právne a správy majetku, tel.: 

045/6949637, 0905413945, 

e-mail: olga.nigriniova@

banskastiavnica.sk.

MsÚ

V pondelok 15.8.2022 sa za 

účasti predstaviteľov Mesta 

Banská Štiavnica konal 

jubilejný 10. ročník Šminto-

rínskej púte pred Kaplnkou 

Panny Márie pri Šmintorín 

štôlni na Hornej Resle 

v Banskej Štiavnici.

Obrady viedol banskoštiavnický fa-

rár Ľudovít Frindt.

Príhovor primátorky mesta 

Mgr. Nadeždy Babiakovej:

„Dôstojný pán farár, vážení členovia 

Banskoštiavnicko-hodrušského baníc-

keho spolku v Banskej Štiavnici, vážený 

pán Poprac, milí spoluobčania ulíc Hor-

nej a Dolnej Resly, Pod Paradajzom, 

Kutnohorskej, Antona Pécha, Klin-

ger, Kamennej, Pavla Kyrmezera, Vie-

ry Václavekovej a Samuela Mikovíniho, 

vážení prítomní, dovoľte mi, aby som 

Vás srdečne privítala na námestíčku pri 

Kaplnke Panny Márie na Hornej Res-

le, portáli štôlne Šmintorín a pozdravila 

Vás pri príležitosti jubilejného 10. roč-

níka obnovenej „Šmintorínskej púte“.

Som veľmi rada, že si môžeme pripo-

menúť históriu a zvyky našich predkov, 

spomenúť si na ich duchovné tradície 

a  že konanie tejto púte bolo zarade-

né do aktivít patriacich k duchovnému 

dedičstvu Banskej Štiavnice. Štôlňa 

Šmintorín sa nachádza v nadmorskej 

výške 650 m v historickej baníckej čas-

ti nazývanej Dolná Resla. Pomeno-

vanie Resla pochádza po významnom 

ťažiarovi v 16. stor., ktorý podnikal v 

baníctve aj v okolí štôlne Šmintorín. 

Prvá písomná zmienka o štôlni pochá-

dza z roku 1519 a údaj z roku 1607 

uvádza jej dĺžku 600 metrov. Po ložis-

kovej stránke štôlňa sprístupnila žily 

Bieber a Terézia, na ktorých sa v tej-

to oblasti najmä v 16. stor. realizova-

la intenzívna ťažba zlato-strieborných 

rúd. Z dôvodu vyťaženia najbohatších 

častí zrudnenia a pravdepodobne aj pre 

veľmi tvrdú výplň dobývanej štruktúry 

Terézia sa ťažobná aktivita v dobýva-

com poli štôlne Šmintorín od 17. storo-

čia postupne utlmovala. V polovici 19. 

storočia sa opustená štôlňa zrekonštru-

ovala na účely privádzania pohonnej 

vody z Ottergrundského jazera. Voda 

z Ottergrundskej nádrže sa dopravova-

la povrchom, ďalej štôlňou Šmintorín, 

následne zvislými banskými dielami 

po úroveň Svätotrojičného obzoru, až 

sa nakoniec v podzemí v šachte Alžbe-

ta využila na pohon vodnostĺpcového 

ťažného stroja. Pripomínať si históriu 

a zvyky svojich predkov a ich duchovné 

tradície je pre nás dôležitým momen-

tom, aby sme nezabúdali na to, čo bolo, 

čo prispelo k tomu, čo máme dnes, na čo 

môžeme byť hrdí.

Aj z tohto miesta sa chcem v mene sa-

mosprávy poďakovať zástupcom ba-

níckeho spolku, ako aj všetkým tým 

občanom, ktorí sa svojou iniciatívnou 

prácou a  fi nančným príspevkom za-

slúžili o obnovu portálu štôlne, ako aj 

obnovu kaplnky. Minulosť nám dáva 

nielen poznanie, ale aj formuje naše 

vzťahy k  mestu, k  priestoru, v  kto-

rom žijeme, ale aj medziľudské vzťahy. 

A toho dôkazom je Vaša účasť na tomto 

podujatí. Dovoľte mi zaželať Vám, pri 

tejto milej príležitosti, krásny duchov-

ný zážitok, veľa zdravia, šťastia a úspe-

chov v živote.“

Za zorganizovanie patrí vďaka oby-

vateľom lokality, najmä p. V. Popra-

covi, st. s rodinou a DHZ Banská 

Štiavnica, ktorí túto tradíciu dlho-

dobo udržiavajú, ako aj Bansko-

štiavnicko-hodrušskému banícke-

mu spolku a spevokolu Štiavničan 

za aktívnu účasť na podujatí.

MsÚ

Šmintorínska púť

Účastníci pred Kaplnkou Panny Márie  foto Lubo Lužina 

Oznam
Pre nadšencov behu dávame 

do pozornosti III. banskoštiav-

nický trail maratón, ktorý sa 

uskutoční dňa 3. septembra 

2022 o  9.00 hod. na futbalo-

vom štadióne v  Banskej Štiav-

nici. Uzávierka prihlášok je 

20. augusta 2022. Viac informá-

cií a možnosť registrácie na linku: 

http://selmecmaraton.hu/en

MsÚ
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V dňoch 6.7. – 12.7.2022 bol 

Špeciálnou základnou školou 

v Banskej Štiavnici organizo-

vaný už po ôsmykrát „Denný 

letný tábor“ pre žiakov 

Špeciálnej základnej školy 

v Banskej Štiavnici a žiakov 

školy J. Horáka v Banskej 

Štiavnici, ich súrodencov, ale aj 

pre žiakov a deti z neúplných 

rodín, z rodín zo sociálne 

znevýhodneného prostredia 

a rómskych rodín.

V  tomto roku bol zrealizovaný je-

den turnus Denného letného tá-

bora pod pedagogickým dozorom 

PhDr. Jozefa Kalla a  PaedDr. Mi-

loša Bendíka PhD. Deti sa do tábo-

ra nahlásili podľa záujmu rodičov. 

Tábor bol pre rodiny s  deťmi bez-

platný. Bol realizovaný s podporou 

Mesta Banská Štiavnica, za čo Mes-

tu Banská Štiavnica patrí veľké po-

ďakovanie a  Špeciálnej základnej 

školy v Banskej Štiavnici.

Program aktivít a  ich časový har-

monogram bol vytvorený v  závis-

losti od veku detí a počasia. Deťom 

bolo umožnené zažiť niečo neopa-

kovateľné a nahliadnuť aj tam, kde 

by sa možno nikdy nedostali. Tábor 

mal aj socializačný charakter.

V  tábore mali deti zabezpečenú 

stravu a  pitný režim. Strava pozo-

stávala z raňajok, ktoré boli v škole 

a obedov, ktoré boli v reštauráciách. 

Išlo tu aj o to, aby deti zažili atmo-

sféru reštaurácie, aby videli priesto-

ry reštaurácie, spôsoby stolova-

nia, správanie sa hostí v reštaurácii, 

úpravu stolov pred podávaním jed-

la, ale aj samotnú obsluhu. Tu si žia-

ci trénovali aj fi nančnú gramotnosť.

Navštívili sme Nový zámok v Ban-

skej Štiavnici, Starý zámok v  Ban-

skej Štiavnici, Dom Deža Hoff man-

na v Banskej Štiavnici, urobili sme 

si výlet k jazeru Klinger, Kúpalisko 

v Žiari nad Hronom – kde sa deťom 

najviac páčili tobogány. Deti v tábo-

re maľovali, hrali sa a hlavne sa za-

bávali a užívali si prázdninové dni. 

V  tábore nás zastihli aj dni, kedy 

bolo chladné počasie, tak tento čas 

sme využili na rôzne hry, súťaže, 

tematické kreslenie, športové ak-

tivity, diskotéku, pozeranie fi lmov, 

piesní a pod.

Na konci tábora bol tábor vyhodno-

tený a  deti boli odmenené vecný-

mi cenami, ktoré sa im veľmi páčili 

a potešili sa im. Každé dieťa dosta-

lo CD s fotodokumentáciou celého 

tábora.

Jozef Kallo,

ŠZŠ

Denný letný tábor 2022
v špeciálnej základnej škole

Žiaci ŠZŠ s pedagógom foto Miloš Bendík

A možno aj v Štiavnici...

Čo vás napadne keď sa povie „čistin-

ka“? Azda trávnaté miesto v  hore. 

Alebo miesto z  fantázie, o  kto-

rom sa skladajú piesne, píšu básne 

či rozprávky. Čistinka s  veľkým Č 

však nie je výmysel, ani ďaleká les-

ná lúka, hoci je mnohými vysníva-

ná. Čistinka, to je najnovší projekt 

spoločnosti Lidl, ktorý prinesie do 

slovenských miest niečo nevídané. 

Lidl Čistinku – mestský park jedna 

báseň.

Ambasádorom projektu je známy 

slovenský spisovateľ  Daniel Hevier. 

Jeho básne či rozprávky pre deti 

a  texty slávnych slovenských piesní 

prepájajú generácie, rovnako ako Čis-

tinky.

„Zaujala ma aktivita spoločnosti Lidl, 

ktorá ponúka slovenskej verejnosti Čis-

tinky - miesta, kde sa stretávajú ľudia, 

kde sa športuje, relaxuje, rozvíjajú sa 

vzťahy. Preto som rád prijal svoju účasť 

v tomto projekte a napísal niekoľko ver-

šov do televíznych spotov. A keď pribud-

nú ďalšie mestá alebo obce, rád napíšem 

ďalšie básničky. Už teraz si robím na to 

„čistinku“ na mojom spisovateľskom sto-

le,“ povedal Daniel Hevier.

Lidl Čistinka, to je mestský park tvo-

rený zo štyroch prepojených modu-

lov. Tri z nich majú rozmer 12 x 12 m, 

štvrtým je multifunkčné športovis-

ko s výmerou 15 x 15 m. Basketbal? 

Futbal? Volejbal? Stolný tenis? Žia-

den problém, na Čistinke padnú 

mnohé športové rekordy. V  ďalších 

troch častiach sa na ihrisku zabavia 

najmenší, pod prístreškom si jedlá 

pripravené na griloch vychutnajú 

mnohí fajnšmekri, workoutovú zónu 

využijú mladí i starší. Na Čistinkách 

sa bude nachádzať aj množstvo lavi-

čiek a zelene. Jednoducho, mestský 

park jedna báseň!

„Chceme robiť zo Slovenska lepšie miesto 

pre život a  byť dobrým susedom vša-

de tam, kde sa nachádzajú naše predaj-

ne. Záleží nám na tom, aby komunity 

držali spolu a aby ľudia mali kde aktív-

ne a zmysluplne tráviť voľný čas. S týmto 

cieľom sme na Slovensku postavili päťde-

siat detských ihrísk Žihadielok. A presne 

s týmto istým cieľom teraz spúšťame hla-

sovanie o Čistinky, miesta, kde si každý 

nájde to svoje,“ vysvetlil Martin Nagy, 

konateľ Lidl Slovenská republika.

Slovenskom letí výzva pre starších 

i mladších, športovcov i celé rodiny, 

psičkárov a  kávičkárov: Pozor! Po-

hov! Všetky sídla príďte na Čistinky 

z Lidla. Kto však tieto Čistinky získa?

O tom, ktoré mestá (v prípade Brati-

slavy a Košíc aj mestské časti) sa za-

zelenajú Čistinkami, rozhodnú v hla-

sovaní zákazníci Lidla. Za každých 

20€ hodnoty nákupu od 15. augusta 

do 25. septembra získajú hlasovaciu 

kartičku s kódom, ktorý môžu zadať 

na webe www.lidl.sk/cistinka a pod-

poriť tak svoje mesto. Mestá sú roz-

delené podľa počtu obyvateľov do 

piatich kategórií a z každej vzíde je-

den víťaz. Čistinky privítajú svojich 

prvých návštevníkov v lete 2023.

Rozloha Čistinky je viac ako dvoj-

násobná v  porovnaní so Žihadiel-

kom. V prvom ročníku získa Čistin-

ky päť miest, pričom každá Čistinka 

môže byť iná, jedinečná – moduly je 

totiž možné variabilne usporiadať 

s  ohľadom na pozemok a  lokalitu. 

Lidl oslovil všetky slovenské mestá, 

mestské časti a  obce, v  ktorých má 

predajňu, s ponukou na zapojenie sa 

do súťaže. Záujem prejavilo 92 loka-

lít. Je medzi nimi aj tá vaša? Kliknite 

na web www.lidl.sk/cistinka a zistite 

správnu odpoveď.

A pamätajte, že na Čistinke (možno 

aj) v Štiavnici, (nielen) Danielom sa 

páči!

Zdroj: https://cistinka.lidl.sk/

ŠN

Po Slovensku už čoskoro vyrastú 
novučičké Čistinky! 

Kto má právo 
voliť?

Voľby do orgánov samosprávy 

obcí a  voľby do orgánov samo-

správnych krajov sa budú v  roku 

2022 konať v rovnaký deň a v rov-

nakom čase v sobotu 29. októbra 

2022 od 07.00 do 20.00 hod.

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprá-

vy obce má občan Slovenskej re-

publiky a cudzinec, ktorý má trva-

lý pobyt v obci a najneskôr v deň 

konania volieb dovŕši 18 rokov 

veku. 

Právo voliť do orgánov samo-

správnych krajov má občan Slo-

venskej republiky a cudzinec, kto-

rý má trvalý pobyt v  obci, ktorá 

patrí do územia samosprávneho 

kraja a  najneskôr v  deň konania 

volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom 

ustanovené obmedzenie osobnej 

slobody z  dôvodu ochrany verej-

ného zdravia, ak osobitný zákon 

v čase pandémie neustanoví inak.

Jana Beňová, MsÚ

citát

„S peniazmi je to zvláštne. Keď ich 

má človek dosť, tak ich nepotrebuje.“

Charlie Chaplin
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kam v BŠ 
a okolí ?

Pietne podujatie, venované 

pamätnému dňu Slovenskej 

republiky – „10. august Deň 

obetí banských nešťastí na 

Slovensku“, sa v Banskej 

Štiavnici uskutočnilo pred 

štôlňou Glanzenberg dňa 

10.8.2022, krátko po pol tretej 

odpoludnia, keď doznel zvuk 

kostolných zvonov na veži 

Kostola Panny Márie a na 

veži Starého zámku a odznelo 

symbolických dvadsať úderov 

baníckej klopačky v podaní 

Milana Mertela.

Podujatia sa zúčastnili aj Mgr. Na-

dežda Babiaková, primátorka mes-

ta, Dominik Kučera, kaplán rím-

skokatolíckej farnosti, RNDr. Karol 

Weis, podpredseda baníckeho spol-

ku,  Ing. Erik Sombathy, predse-

da Združenia baníckych spolkov 

a  cechov Slovenska, Mgr. Zuzana 

Denková, riaditeľka SBM, poslanci 

mestského zastupiteľstva, Mgr. Pe-

ter Ernek a Mgr. Martin Macharik, 

Ing. Erich Veselényi zástupca HBÚ, 

členovia spevokolu Štiavničan 

a  niekoľko desiatok ďalších osôb. 

Štafáž pri kríži zabezpečili Jozef 

Osvald a Ivan Madara, spolkovú zá-

stavu držal Štefan Psotný. Po baníc-

kej hymne „Zdar Boh hore!“, nasledo-

vala báseň „Klopačka“ od Ing. Dalmy 

Štepánekovej, ktorú predniesla Re-

náta Horváthová. Pietny prího-

vor podpredsedu baníckeho spol-

ku, okrem iného, obsahoval: „Dnes 

uplynulo presne trinásť rokov, keď 

10. augusta 2009 došlo v Bani Han-

dlová k  najväčšiemu banskému ne-

šťastiu v  novodobej 

histórii slovenského 

baníctva, pri ktorom 

zahynulo 20 baní-

kov. Uvedená tragic-

ká udalosť vznies-

la do sŕdc baníkov 

aj širokej verejnosti 

ťaživý smútok a  pri-

pomenula nám, aké 

je náročné baníc-

ke povolanie, ktoré 

si, žiaľ, v niektorých 

prípadoch vybe-

rá aj tú najväčšiu 

daň, ľudské životy... 

Pri výkone banícke-

ho povolania na Slo-

vensku došlo v  roku 

2021 k 177 registro-

vaným pracovným 

úrazom, z  ktorých, 

žiaľ, bol 1 úraz smrteľný a  1 úraz 

bol s ťažkou ujmou na zdraví. V tom-

to roku uplynulo aj 143 rokov od jed-

ného z  najväčších banských nešťas-

tí, keď pri požiari na šachte Leopold 

v Hodruši dňa 9. januára 1879 zahy-

nulo taktiež 20 baníkov...“. Symbo-

lickou minútou ticha, iba za zvuku 

baníckej klopačky, zúčastnení vzda-

li poctu všetkým obetiam banských 

nešťastí na Slovensku a  osobitne 

obetiam zo  štiavnických, hodruš-

ských, belianskych a vyhnianskych 

baní. Po clivej baníckej piesni „Han-

dlovské mamičky“ nasledoval piet-

ny príhovor pani primátorky a  po 

ňom nasledovala ďalšia pieseň „Ba-

níkova ruža“. Po jej odznení nasledo-

vali akty vzdania úcty, zástupcovia 

baníckeho spolku – RNDr. Mária 

Gubrianska, v sprievode Dr. Weisa 

a Ing. Sombathyho, zavesila pamät-

ný venček na kríž, zástupcovia mes-

ta –  pani primátorka, v  sprievode 

pána kaplána a Mgr. Erneka, položi-

la pod kríž kyticu bielych ruží. V zá-

vere sa účastníkom prihovoril pán 

kaplán, ktorý požehnal baníkom 

a  zaželal im veľa baníckeho šťas-

tia. Podujatie bolo ukončené baníc-

kou hymnou „Banícky stav“, po kto-

rej odzneli tri čestné rany banského 

odstrelu, ktoré odpálil Ing. Karabel-

ly. Za dôstojnú prípravu a  priebeh 

podujatia patrí poďakovanie Ban-

skoštiavnicko-hodrušskému baníc-

kemu spolku, Mestu Banská Štiav-

nica, pánovi kaplánovi a spevokolu 

Štiavničan. Zdar Boh!

Milan Durbák

Pietne podujatie venované 
obetiam banských nešťastí

OOCR Región Štiavnica spolu 

so Sitnianskymi rytiermi 

a ForRest Glampingom 

Vás pozývajú na obľúbené 

podujatie Sitnianska paškrta, 

ktoré sa bude konať v sobotu 

27.8.2021. 

Je to už 9. krát čo sa budú variť rôz-

ne kotlíkové špeciality pri Počú-

vadlianskom tajchu. Od 11.00h sa 

môžete tešiť na bohatý sprievodný 

program, ktorým vás bude sprevá-

dzať Erik Forgáč. Deti sa s ním doza-

ista nebudú nudiť! O zábavu a dob-

rú náladu sa postará skupina Silné 

V3 a vaše nosy a hladné brušká po-

čas celého dňa rozmaznajú grilova-

né špeciality na Terase u Blaškov.

Hlavným lákadlom je súťaž vo vare-

ní ľubovoľných dobrôt v  kotlíkoch 

nad ohňom. Zatiaľ svoju účasť pri-

sľúbilo 8 tímov. Odborná porota vy-

berie víťazov, ktorí si odnesú vecné 

ceny a pre ostatných to bude krásny 

zážitkový deň plný zábavy pre ma-

lých i veľkých.

Tešíme sa na vás!

Terézia Sopková, 

OOCR Región Štiavnica

Príďte si zamaškrtiť 27.8.2022 
na Počúvadlo!

18.8. Koncert Alawari (DK, PL, 

SK) o 18.00 a dvojkoncert: En-

demit (CZ) & Katov syn(th), 

KC Eleuzína, Horná ružová 1, BŠ, 

20.00

Terapeutický význam dôvery, 

Kultúrne centrum, Kammerhof-

ská 177, BŠ, 20.00

Hudba a tanec: Tálamo fl amen-

co, Starý zámok, Starozámocká 

11, BŠ, 19.00

18.8. – 20.8. Prázdninový 

Kumšt remesla 2022, Dielnička 

v Kammerhofe, Kammerhofská 2, 

BŠ, 9.30 – 15.30

18.8. a 25.8. Leto s rozprávka-

mi v Divadielku Concordia, Di-

vadielko Concordia, Jána Palárika 

4, BŠ, 17.00 a 19.00

19.8. Trojica air, KC Eleuzína 

Horná ružová 1, BŠ, 15.00

Do skicára… baudelaire, Ruin 

bar, Nám. sv. Trojice 5, BŠ, 17.00

Diskusia: Zlatá vlna, KC Eleuzí-

na, Horná ružová 1, BŠ, 18.30

Ondrej Krajňák: Tribute to Mi-

chel Legrand, KC Eleuzína, Hor-

ná ružová 1, BŠ, 20.00

Čítanie: Na cestu, Ruin bar, 

Nám. sv. Trojice 5, BŠ, 20.00

19.8. a  20.8. Na koho to slovo 

padne, Amfi teáter pod N. zám-

kom, Novozámocká 20/A, BŠ, 

19.00 - 21.00

20.8. Bábkohra: Pre deti, KC 

Eleuzína, Horná ružová 1, BŠ, 

10.00

Diskusia: Hermovská chôdza, 

KC Eleuzína, Horná ružová 1, BŠ, 

15.00

Diskusia o knihe: Moc sexu, KC 

Eleuzína, Horná ružová 1, BŠ, 

18.00

Koncert: Štefánikove deti, Art 

Café, Akademická 2, BŠ, 21.00

21.8. Osmidiv, Amfi teáter pod 

Novým zámkom, Novozámocká 

20/A, BŠ, 13.30

22.8. – 26.8. Denný letný tá-

bor v Banskej Štiavnici, Základ-

ná škola Bakomi, A. Gwerkovej 

- Gollnerovej 6, BŠ, denne 8.30 – 

16.00

24.8. 2022 Banícky šach-

tág, Banské múzeum v  prírode, 

J.K.Hella 12, BŠ, 15.00

24.-27.8., 30.-31.8.2022 Hara-

burdy alebo bazár (ne)potreb-

ných vecí, Kammerhof - Diel-

nička, Kammerhofská 2, 10.00 

– 16.00

OOCR Región Štiavnica
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Séria Behaj lesmi, ktorá láka 

pretekárov na tie najkrajšie 

miesta Slovenska, smeruje 

pomaly, ale isto do cieľovej 

rovinky sezóny 2022! 

Ponúkame ti preto 5 hlavných ťahá-

kov, pre ktoré by si rozhodne nemal 

20. augusta v srdci Slovenska chýbať.

1. Fantastické trasy a  unikátne 

výhľady

Piate preteky sezóny ponúkajú tra-

sy od 5 do 20 kilometrov, vyberie si 

tak úplne každý – začiatočník, nad-

šený amatér aj pokročilý milovník 

pohybu. Zlatý klinec série odštartu-

je v  lesnom prostredí Štiavnických 

vrchov a prebehnúť sa budeš môcť 

unikátnym hrebeňom najväčšie-

ho sopečného pohoria Západných 

Karpát s  množstvom jedinečných 

výhľadov na Štiavnické tajchy, ale 

i  na známu Banskú Štiavnicu a  jej 

slávnu Kalváriu. Na svoje si prídu 

aj naši najmenší pretekári v šiestich 

kategóriách Detských pretekov Dr.

Max.

2. Návšteva ambasádorky Paulí-

ny Fialkovej

Po roku nás svojou návštevou poctí 

aj slovenská reprezentantka v biat-

lone a ambasádorka pretekov Paulí-

na Fialková. Okrem autogramiády 

a  fotografi í na pamiatku sa môžeš 

tešiť aj na malé prekvapenie – spo-

ločnú rozcvičku pred pretekmi! To 

si rozhodne nesmieš nechať ujsť.

3. Vyhlásenie titulov Pätoráka aj 

Pani a Pána Lesov

Po skončení pretekov v  Štiavnic-

kých vrchoch sa dozvieme mená 

celkových víťazov série, ktorí sym-

bolicky obdržia tituly Pani a  Pána 

Lesov z  rúk zakladajúceho part-

nera podujatia, štátneho podniku 

Lesy SR. O víťazoch dlhšej i kratšej 

trasy ešte zďaleka nie je rozhodnu-

té a oba preteky preto sľubujú drá-

mu až do konca! Odmena v podobe 

prestížneho titulu Pätoráka navyše 

neminie ani tých najusilovnejších 

pretekárov – účastníkov všetkých 

piatich zastávok tohtoročnej sezó-

ny Behaj lesmi.

4. Charitatívne preteky Volta-

Run

Jedným z  vrcholov programu Be-

haj lesmi býva aj charitatívny beh 

VoltaRUN. Svojou účasťou v  ňom 

pomáhaš vybraným domovom dô-

chodcov zakúpiť rehabilitačné a po-

hybové pomôcky pre seniorov. Fi-

nančný výťažok z  VoltaRunu i  za 

každý ubehnutý kilometer pretekov 

poputuje prostredníctvom Nadá-

cie TV JOJ tentokrát do zariadenia 

Domov života v Banskej Štiavnici.

Spoločne s  ostatnými bežcami ste 

doteraz pomohli sumou viac ako 

11 500€. Právom tak veríme, že sa 

vďaka Vašej fantastickej podpore 

podarí na konci sezóny dosiahnuť 

celkovú magickú hranicu 15 000€ 

pre našich seniorov!

5. Posledné preteky sezóny Be-

haj lesmi

Po úžasných zastávkach v  Deví-

ne, Čičmanoch, Bachledovej doline 

a Veľkej Fatre prichádza čas rozlú-

čiť sa s letom aj s bežeckou sezónou 

2022. A kde môže byť lepšie miesto 

než v  Štiavnických vrchoch, v  sa-

mom srdci Slovenska!

Prihlásiť sa online a  za výhodnú 

cenu môžeš na www.behajlesmi.sk.

Vidíme sa 20. augusta na štarte 

v Hornej Rovni!

Richard Valoušek,

Communications Director

INZERCIA

TOP 5 dôvodov prečo vyraziť 
na Veľké fi nále bežeckej série Behaj lesmi do Štiavnických vrchov!

Prihlás sa aj ty do Štiavnice  foto archív autora

V knižnici 
pribudnú nové knihy

V  uplynulých dňoch bola podpí-

saná zmluva medzi Mestom Ban-

ská Štiavnica a  Fondom na pod-

poru umenia týkajúca sa akvizície 

knižného fondu Mestskej knižni-

ce v Banskej Štiavnici.

Aj v roku 2022 sa mestská knižni-

ca uchádzala o dotáciu z FPU na do-

plnenie knižného fondu v  rozsa-

hu väčšom ako jej dovoľuje vlastný 

rozpočet. Prostredníctvom projek-

tu, ktorý sme vypracovali ešte za-

čiatkom roka, sa nám podarilo pre 

knižnicu získať 3 300 eur pri spo-

lufi nancovaní 400€ na nákup no-

vej kvalitnej literatúry určenej pre 

všetky oddelenia knižnice vráta-

ne pobočky na Drieňovej. Projekt 

bude ukončený koncom roka, keď 

bude akvizícia vyhodnotená a  po-

daná informácia o  počte a  ponu-

ke titulov určených používateľom 

knižnice všetkých vekových ka-

tegórií aj prostredníctvom Štiav-

nických novín. O  nových knihách 

v knižnici vás budeme informovať 

aj priebežne, no najväčšiu nádiel-

ku možno očakávať v  decembri, 

v  rámci tradičného mikulášskeho 

podujatia v knižnici. Prvé novinky 

k nám prídu už koncom septembra. 

Príďte sa presvedčiť, od septembra 

knižnica poskytuje svoje služby do 

17.00 hod. v bežnom výpožičnom 

režime a umožňuje výpožičky v na-

výšenom počte kníh.

/MsK/

Infocentrum 
mesta
Banská Štiavnica

Otvorené:

po-ne: 9.00 – 18.00

Kontakt: 045/6949653, 

ic@banskastiavnica.sk

IC BŠ
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Spomienka

Dňa 18. au-

gusta 2022 si 

pripomíname 

4. výročie od 

úmrtia môjho 

milovaného syna, brata, šva-

gra, Jána Murára. Tí, ktorí 

ste ho poznali a mali radi, ve-

nujte mu tichú spomienku. 

S láskou spomínajú 

mama, sestra s rodinou 

a švagriná Mirka s rodinou

oznamy, 
spomienky

Zájazd
ZO JDS Štiavnické Bane a  Slo-

venský zväz telesne postihnu-

tých v Banskej Štiavnici oznamu-

jú svojim členom, že organizujú 

zájazd na galakoncert Folklór vo 

fraku, ktorý sa uskutoční 25. au-

gusta 2022 v  amfi teátri Ban-

ská Bystrica. Cena vstupenky aj 

s  dopravou je 20€. Odchod au-

tobusu z  Križovatky je o  17.30. 

Záujemcovia sa môžu nahlásiť 

tel. na č.: 0915 896  586 alebo 

0904 335 202 alebo mailom na: 

mestykov@zoznam.sk.

Eva Šestáková, predseda ZO JDS 

Š.Bane a predseda OC SZTP 

B. Štiavnica

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 nedele 

25.9.2022 do 1.10. Cena je 215€, 

zálohu 100€ je potrebné zaplatiť 

vopred. Ešte sú voľné miesta, záu-

jemcovia sa môžu prihlásiť na čís-

le: 0904 335 202.

Výbor ZO SZTP, 

Banská Štiavnica

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.

V stredu 10.8. sme si na 

celom Slovensku pripomenuli 

obete banských nešťastí 

na Slovensku. Ide o tisíce 

ľudských životov, ktoré za 

storočia hlbinnej ťažby vyhasli 

v podzemí a mnohí z nich tam 

odpočívajú dodnes.

V prvých storočiach hlbinnej ťažby 

museli byť bezpečnostné podmien-

ky katastrofálne, a  preto boli ne-

šťastia a vážne zranenia na dennom 

poriadku. Lepšie na tom nebolo ani 

zdravotníctvo, keďže systematická 

opatera o  chorých a  zranených sa 

realizuje len posledných 200-300 

rokov. Podobne je to aj s  eviden-

ciou, a  tak o  starších nešťastiach 

toho veľa ani nevieme.

Pri tejto príležitosti by som rád 

spomenul najväčšie novodobé ban-

ské nešťastie v našom regióne. Sta-

lo sa v  roku 1879 na šachte Leo-

pold. Ofi ciálne záznamy opisujú 

tragédiu nasledovne: traja banský 

tesári v hĺbke asi 150 metrov si za-

ložili oheň, aby sa ohriali. Nepozor-

nosťou sa od ohňa zapálila výdre-

va, ktorá bola napustená dechtom. 

Pred dusivým dymom sa snažili za-

chrániť útekom cez dedičnú štôlňu. 

Dvaja smerom k  Hronu, ten tretí 

smerom do Štiavnice. Nepodarilo 

sa to ani jednému.

Keď spozorovali jedovatý dym na 

ústí šachty, banský riaditeľ Gejza 

Nagy prikázal ústie prekryť, aby sa 

oheň zahasil. Drevo však ďalej tle-

lo a uvoľňovali sa jedovaté splodiny 

a smrteľný oxid uhoľnatý. Cez ban-

ské podzemie sa dym šíril aj do ďal-

ších chodieb až tak, že sa priotrávili 

aj baníci v šachte Žigmund, ktorá je 

už v Banskej Štiavnici. Oheň sa po-

darilo zahasiť až zatopením šachty 

vodou.

Záchranné práce si vyžiadali ďalšie 

ľudské životy, samotný riaditeľ Gej-

za Nagy za svoje chybné rozhodnu-

tie, ktoré vykonal v stresovej situ-

ácii, zaplatil vlastným životom. Bol 

to mladý, 27-ročný perspektívny 

odborník, a zanechal po sebe mla-

dučkú vdovu a  malého syna. Naj-

mladšou obeťou bol 15- ročný Imro 

Manzier, ktorého pri záchranných 

prácach našiel jeho vlastný otec. 

Celkovo pri tomto nešťastí zahynu-

lo 20 ľudí. Je len ťažko si predsta-

viť, koľko smútku a nešťastia táto 

udalosť vyvolala. Šachtu Leopold 

po nešťastí zasypali a ťažba sa tu už 

neobnovila.

Česť ich pamiatke!

Martin Macharik, poslanec MsZ

Dvadsať obetí banského nešťastia 
na šachte Leopold v Hodruši

A to konkrétne v Trotuar Cafe, 

kde pomaly realizujú tropickú 

záhradu. 

Ako hovorí prevádzkar zariadenia 

Martin Hollý: „Okrem toho, že sa 

zameriavame hlavne na rýchly ser-

vis (týka sa obsluhy ľudí, snažíme sa 

každý víkend spríjemniť klientom po-

sedenie aj živou hudbou v oblasti dže-

zu až po cigánske tóny, ktoré hostia 

počúvajú a neskôr sa odvážlivci púš-

ťajú do tanca), obohatili sme naše 

služby aj o niečo nové.“

V čom teda považujete Váš cafe 

bar za špecifi cký?

„Hlavne máme skúsenosti s  mixoló-

giou alko a  nealko nápojov. Každú 

sezónu obmieňame Koktail menu. 

To znamená, že iné je v  letnej sezó-

ne a iné je v zimnej. Do nového sezón-

neho menu už máme zahrnutý aj 12x 

gin tonic z rôznych krajín a k tomu 8 

prémiových tonicov. U nás si môže zá-

kazník v nápojovom lístku prečítať aj 

krátku históriu tohto nápoja, takto 

si vytvorí svoj obraz a chuť. A potom 

podľa svojho uváženia alebo na odpo-

ručenie našich čašníkov si vyberie už 

konkrétny nápoj“.

Prečo ste sa teda rozhodli ísť do 

niečoho ďalšieho, aký to bude 

mať efekt pre hostí?

„Projekt tropickej záhrady tu bol už 

dlhšie. Nový majiteľ kaviarne, PhDr. 

Dávid Ivan, začal 

tomu dávať kon-

krétnu podobu. 

Hlavnú myšlien-

ku vidíme v  tom, 

že veľa ľudí ute-

ká z  ruchu veľko-

mesta do kľudu 

a  pokoja. A  to aj 

v  Štiavnici, ak na-

príklad sedia von-

ku na terase, kde 

okolo chodia iní ľu-

dia alebo vozidlá. 

Preto na poscho-

dí vytvárame ko-

morný priestor 

s  tropickými rast-

linami (bonsaje, 

bambusy, palmy, 

rôzne trávy a pap-

rade), s  vlastným 

sociálnym zaria-

dením a  dokonca aj s  veľkou knižni-

cou, kde si môže hosť v  kľude niečo 

prečítať. Takto budú zákazníci síce 

v centre mesta, ale zároveň oddelení 

od jeho ruchu, pretože cez steny hluk 

nepočuť. Priestor bude zatiaľ otvo-

rený a  postupne sa plánuje prestre-

šiť sklom. V podstate už farba nášho 

celkového interiéru bola od začiatku 

tomu smerovaná. Čiže steny aj ná-

bytok sme ladili do zelena a  na prí-

zemí máme aj pár tropických rastli-

niek, vrátane veľkého akvária, ktoré 

sme zdedili“.

Môžem len potvrdiť, nakoľko 

som sa počas reportáže tam bola 

pozrieť, že je to naozaj veľmi prí-

jemný a  božský priestor, ktorý 

prinesie slasť telu aj duši nielen 

nám domácim, ale určite aj všet-

kým ostatným návštevníkom. 

Veď čo je viac ako skĺbiť prírodu 

s bežným životom.

Daniela Sokolovičová

Vedľa Štiavnického Nácka 
vyrastie ďalšia zaujímavosť
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Na dvore Starého zámku  foto archív SBM

Iste mnohí z domácich 

v Banskej Štiavnici cez víkend 

zaznamenali mimo bežných 

zvonení a klopaní aj niečo 

navyše – po rokoch dali o sebe 

počuť Svätý Donát, Svätá 

Katarína a Panna Mária. 

Takto sa volajú zvony vo zvonovej veži 

Starého zámku. Zvonenie bolo súčas-

ťou programu minifestivalu Citadela.

Projekt Citadela je cyklus sobotných 

podujatí venovaných fenoménom 

histórie, vedy, umenia a  každoden-

nosti, uvádzaný v  kulisách Starého 

zámku. Organizátorom je Slovenské 

banské múzeum v  spolupráci s  OZ 

Iniciatíva za živé mesto. Ambíciou 

podujatia je verejnosti neformálne 

predstaviť rozmanité kultúrno-histo-

rické škály bádania, múzejníctva, ak-

tuality, ale i multižánrové umelecké 

reakcie na špecifi cký genius loci Sta-

rého zámku. V sobotu bolo priprave-

né tohtoročné druhé podujatie, ktoré 

bolo tematicky zamerané na každo-

dennosť. Symbolicky ho odštarto-

vali práve spomínané zvony, ktoré 

sa rozozvučali o  15tej hodine, zvo-

nením na Korunku Božieho Milosr-

denstva, ktoré je výzvou k modlitbe 

za Božie milosrdenstvo, na pamiat-

ku smrti Ježiša Krista. A  čo sľubo-

val pripravený program? Komento-

vanú prehliadku výstavy Neobyčajné 

príbehy obyčajných vecí, prednášky 

dvoch historikov a  kampanológa, 

ako aj tvorivé dielničky počas celého 

podujatia na nádvorí Starého zámku, 

kde si deti aj veľkí mohli vyrobiť po-

hyblivé hračky. Návštevníci si v rám-

ci programu vypočuli komentovanú 

prehliadku výstavy Neobyčajné prí-

behy obyčajných vecí, ktorou ich pre-

viedla riaditeľka Slovenského ban-

ského múzea a  etnologička Zuzana 

Denková. Keďže výstavu kurátor-

sky pripravila, vedela naozaj pútavo 

opísať a strhnúť všetkých počúvajú-

cich do nevšedných príbehov o ban-

skoštiavnických cukrárňach Adolfa 

Műllnera a Karola Lampera, o hornej 

a dolnej lekárni, o štiavnickej pôrod-

nej babe Márii Ilčíkovej, starožitní-

kovi z prvej republiky Emilovi Reifo-

vi, o zápiskoch milovníka archeológie 

Jána Truchlíka, o  poslednom peká-

rovi Antonovi Gregussovi a štiavnic-

kých pernikároch Jurajovi Geržovi 

a Jurajovi Velicsovi, o ľudovom umel-

covi Štefanovi Knoppovi zo Španej 

Doliny, ako aj príbeh o slávnom štiav-

nickom maliarovi Jozefovi Kollárovi. 

Návštevníkov tieto príbehy skutoč-

ne zaujali a popri samotnom príbehu 

mohli nahliadnuť aj do tajov a každo-

dennosti múzejníckej práce. Po pre-

hliadke nasledovali odborné pred-

nášky pripravené v knižnici Starého 

zámku. O  dejinách banskoštiavnic-

kých remesiel a cechov porozprávala 

historička a archivárka zo Slovenské-

ho banského múzea Adriana Ma-

tejková. Odprezentovala najstaršie, 

najcennejšie zbierkové predmety 

z  múzea – cechové truhlice, nádo-

by, pečatidlá, cechové artikuly, van-

drovné knižky, ako i ďalšie predme-

ty (nástroje a produkty jednotlivých 

cechov). Po nej prednášal kremnický 

historik Daniel Haas Kianička, kurá-

tor z NBS – Múzeum mincí a medailí, 

ktorý návštevníkom predstavil vese-

lé i vážne obyčaje kremnických meš-

ťanov v 18. storočí – ich každoden-

ný život, zložený z bežných, rutinne 

vykonávaných, ale aj slávnostných 

udalostí. Po odborných prednáškach 

nasledoval hudobný vstup – sólo 

koncert Eugena Procháca, violonče-

listu známeho nielen v  Európe, ale 

aj po celom svete, ktorý svoju bri-

lantnú techniku a senzitívny prístup 

k hudbe predstavil v zámockom La-

pidáriu. Čo-to prezradil aj ku každo-

dennosti svojho violončela. Potom 

sa návštevníci presunuli do baroko-

vej zámockej zvonovej veže, kde ich 

čakal Matúš Sedlák. Mladý kampa-

nológ vysvetlil, čo táto náuka o zvo-

noch – teda kampanológia obnáša, 

prezradil zaujímavé detaily starozá-

mockých zvonov a  zlatým klincom 

programu bolo zvonenie, najprv jed-

notlivo na každom z nich a potom sa 

už rozozvučali všetky tri. Návštevní-

ci mohli na „vlastné uši“ zažiť, ako zne-

jú, koľko výskokov a rúk treba na to, 

aby sa rozozvučali, ale aj umlčali a ako 

hlas zvona rezonuje v bezprostrednej 

blízkosti, skutočne až do špiku kos-

tí. Zvonenie tentokrát symbolicky aj 

uzavrelo sobotňajšie podujatie, aj toh-

toročný minifestival Citadela. Celkový 

dojem a ducha podujatia bolo možné 

zhodnotiť aj podľa spokojných tvárí 

účastníkov podujatia, no najmä podľa 

toho, že väčšina návštevníkov zostala 

do poslednej prednášky, vytrvalo za-

mestnávala mladého zvonára i ostat-

ných prednášajúcich svojimi zvedavý-

mi otázkami a odchádzali zo Starého 

zámku s poslednými lektormi. Tešíme 

sa na prípravu ďalších ročníkov.

Za Slovenské banské múzeum

Helena Galková

Zvonenie zo Starého zámku 
počas festivalu Citadela

Tajomné 
chodby pod 
Štiavnicou
Ak by sme mali nájsť iba jedinú vec, 

pre ktorú je Štiavnica známa, bolo 

by to jednoznačne baníctvo. Kaž-

dému domácemu je jasné, že pod-

zemie mesta je prekopané tunelmi, 

šachtami, dokonca tu nájdeme aj 

katakomby. Dalo by sa povedať, že 

Štiavničania žili istý čas viac pod ze-

mou, ako nad ňou.

Starý zámok skrýva veľa tajom-

stiev. Či už jeho história, bývalí oby-

vatelia, priestory... niečo sa predsa 

len ukrýva aj pod ním. Štiavniča-

nia môžu poznať poveru, že stud-

ňa v areáli Starého zámku sa spá-

ja so studňou na Novom zámku 

- pravda je trošku iná. Studňa na 

Starom zámku naozaj slúžila ako 

úniková chodba pre jeho obyvate-

ľov, teda hlavne pre vznešených pá-

nov. Bola tak dobre strategicky vy-

myslená, že keď sa z nej vyčerpala 

voda, mohli jednoducho cez ňu 

uniknúť a v hĺbke 18 metrov pod 

povrchom už na nich čakala štôlňa, 

ktorá sa na studňu napájala a pre-

viedla ich až do blízkeho lesa. Po 

pár hodinách sa studňa automatic-

ky naplnila vodou a po tajnej chod-

be neostalo ani stopy. Dnes už toto 

s vysokou pravdepodobnosťou nie 

je možné, vzhľadom na to, že štôlňa 

je na niektorých miestach určite za-

sypaná. A čo ten Nový zámok? Ťaž-

ko povedať. Tajná úniková chodba 

pod ním by dávala zmysel, nemá-

me však o tom žiadne dôkazy. Pod-

zemná spleť chodieb pod Štiavni-

cou však neslúžila len pre panské 

účely. V dobe baníctva bola samo-

zrejme potreba aj pre únikové cesty 

z baní. Tie však tiež neboli zrovna 

jednoduché na výstavbu - okrem 

problému, že akákoľvek chodba 

pod zemou sa môže ľahko zosypať, 

baníci si museli veľmi dávať pozor, 

aby takáto chodba nezasiahla pod-

zemnú vodu.

Ako čerešnička na torte - rôzne 

domy v meste sa napájali na štôl-

ne pod nimi, ktoré viedli... kto vie, 

kam. Tieto informácie v plnom roz-

sahu už aj v tej dobe boli známe len 

veľmi obmedzenému počtu ľudí 

a pamätníkov z  toho času už veľa 

neostalo. Každopádne, veľa z tých-

to chodieb, ktoré viedli napr. z ba-

níckych domov, už nie sú v stave, 

ktorý by umožnil ich preskúmanie.

Niektoré tajomstvá je možno dobré 

ponechať tajomstvami.

Barbora Murgačová
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Aktuálne v kine Akademik
Piatok 19.8. o 19.30 hod.

Nie, Nie
Horor, sci-fi , 130 min., MP.15, 
vstupné: 5€. Tento deň by bol 
ako každý iný, keby sa na oblo-
he neobjavilo “niečo”, čo zabi-
lo otca súrodencov Haywoodovcov. 
Bolo to UFO? Alebo existuje ra-
cionálnejšie vysvetlenie? Nikto 
nič nevie. Isté je len to, že 
to, čo sa deje okolo malej kon-
skej farmy, kde žijú OJ (Daniel 
Kaluuya) a Emerald (Keke Pal-
mer), je čoraz znepokojujúcejšie 
a naberá to na obrátkach. Zatiaľ 
čo oči senzáciechtivých amatér-
skych ufológov a záhadológov sa 
upierajú k oblohe v snahe zachy-
tiť aspoň na chvíľu kúsok lieta-
júceho taniera, oči Haywoodov-
cov sa upierajú k zemi. Nemôžu 
predsa uniesť toho, kto sa na 
nich nepozerá. Alebo toto pra-
vidlo neplatí?

Sobota 20.8. o 19.30 hod.

Beštia
Triler, 93 min., MP:15, vstupné: 
5€. Doktor Nate Daniels (Idris 

Elba) zobral svoje dve dospie-
vajúce dcéry na výlet do Južnej 
Afriky, kde sa zoznámil s ich 
matkou, ktorá nedávno zomre-
la. Dúfa, že výlet do divočiny 
im pomôže aspoň čiastočne zaho-
jiť túto čerstvú ranu. Na výlet 
do buše si vyberú najlepšieho 
sprievodcu, rodinného priate-
ľa a zoológa, ktorý pozná každú 
skalu v tejto oblasti. Spočiat-
ku sa cesta javí ako sen každého 
milovníka divokej prírody. Ná-
lada sa zmení, keď v domorodej 
dedine uvidia čerstvé následky 
besnenia dravca s hrivou. Po bo-
lestivom stretnutí s pytliakmi 
si mohutný lev vzal do hlavy, že 
človek je jeho najväčší nepria-
teľ, a Nate s jeho dcérami to 
čoskoro zistia na vlastnej koži.

Nedeľa 21.8. o 17.00 hod.

Mimoni 2: Zloduch 
prichádza
Nedeľa 21.8. o 19.30 hod.
Štvrtok 25.8. o 19.30 hod.

Dievčatá z Dubaja

Erotický, dráma, krimi, 146 
min., MP:18, vstupné: 5€. Po 
erotickom megahite 365 dní pri-
chádzajú naši severní susedia 
s ďalším sexi fi lmom, ktorý vás 
vezme do luxusného a zmyselné-
ho sveta plného drahých šiat, 
prepychových jácht, krásnych 
žien a hriešne bohatých mužov. 
Dubajská rozprávka tisíc a jed-
nej noci má však aj svoju odvrá-
tenú tvár.

Utorok 23.8. o 19.30 hod.

Rieka
Dokumentárny, 75 min., MP, 
vstupné: 5€. Film Rieka be-
rie divákov na cestu priestorom 
a časom, pokrýva šesť svetadie-
lov a prostredníctvom najmoder-
nejších fi lmárskych prostried-
kov vrátane satelitných záberov 
predstavuje rieky z perspek-
tív, aké sme ešte nevideli. Vý-
sledkom spojenia obrazu, hudby 
a striedmeho poetického komentá-
ra je snový a pôsobivý fi lm, kto-
rý oslavuje divokosť riek, ale 
zároveň upozorňuje na ich zra-
niteľnosť.

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, reštau-

rácii Sv. Barborka, A. Kmeťa 2, 

Banská Štiavnica si výherca môže 

vyzdvihnúť v redakcii ŠN. Správ-

ne znenie krížovky z č. 26/2022: 

„Priateľ je človek, ktorý pozná meló-

diu Tvojho srdca, ktorý Ti ju predspie-

va, keď ju zabudneš.“ Výhercom sa 

stáva Tamara Pižurná, B. Štiav-

nica. Srdečne blahoželáme! Tento 

týždeň hráte o poukážku na kon-

zumáciu v hodnote 10€ (2 x 5€) 

v pizzerii, reštaurácii Sv. Barbor-

ka, A. Kmeťa 2, Banská Štiavnica. 

Vašou úlohou je správne vylúštiť 

krížovku a zaslať ju spolu s kupó-

nom do redakcie ŠN v termíne do 

29.8.2022.

V tajničke sa ukrýva výrok W. Go-

etheho: „Treba vychádzať zo zásady, 

že veda a  viera nie sú... (dokončenie 

v tajničke.)

A., Pes detsky, rival, materiál na vý-

robu zátok, severovýchod,

B., 2. časť tajničky, ytrium,

C., Patriaca k bytu, územná jednot-

ka, druh auta,

D., Nárok, vyhrávaj, bodal nožom, 

urán,

E., Poľnohospodárska plodina, oby-

vateľ Trácie, muž. meno, stredo-

slov. čas,

F., Družka Adama, požívaj tekuti-

nu, zn. hliníka, tieň česky, 100,

G., Toto, pásol česky, vypracovaný 

postup, patriaci Riovi,

H., Územie na Slovensku, lido, lá-

kavá,

I., Opak pravé, lekársky nástroj, 

módny štýl, hliník,

J., Koniec tajničky, psíky,

K., Druh kvetu, pás, žnú.

1., Ber, 1. časť tajničky, farba,

2., Spojka, plač, pracovala pluhom,

3., Ničí vodou, meno Haberu,

4., Patriaca ose, vták s  krásnym 

chvostom, Eduarda,

5., Dezinfekčný prostriedok, slov. 

rieka, predložka,

6., Osobné zámeno, vyhrával, čier-

ne korenie česky,

7., Pojem duše u Egypťanov, panov-

ník, viali zriedkavo,

8., Predložka, potopená loď, slaný 

česky, ozn. áut Nórska a Španiel-

ska,

9., Vážne, poschodie, poľnohosp. 

plodina,

10., Eden, rasca, vlk po rusky,

11., Povzdych, patriaci Ole, rá-

dioprijímač,

12., Pracoval motykou, existuješ, 

áno, poštová skratka,

13., Mohol, stenanie, približne,

14., 3. časť tajničky, spojka.

Pomôcky: Hab, Tisa, Savo, pepr, 

volk, etáž, slán.

Pozn. aut.: Interpunkčné zna-

mienka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kupón č. 28
Krížovka
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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!

3. Ktorú svetoznámu kapelu in-

terpretuje skupina Th e Back-

wards?

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.3

Na sviatok Nanebovzatia 

Panny Márie je vo Svätom 

Antone tradícia „Kaštieľskeho 

pútu“.

V  nedeľu 14. augusta 2022 sme vo 

Svätom Antone mali liturgickú sláv-

nosť zo sviatku Nanebovzatia Panny 

Márie, ktorej je zasvätená kaštieľska 

kaplnka v obci, a slávi sa tzv. „Kaštieľ-

sky pút“. Slávnosť začala procesiou 

z farského kostola, kde na čele pro-

cesie niesli tamojšie dievčence zo sú-

boru sochu Panny Márie s Ježiškom 

Pánskou cestou smerom ku kaštieľu 

za hlaholu zvonov a modlitby desiat-

ku ruženca. V Kaplnke Nanebovzatia 

sa pán farár Michal Baláž spolu s ve-

riacimi pomodlil Loretánske litánie 

a  začal omšu. Slávnostnú sv. omšu 

spevom sprevádzal miestny Chrá-

mový zbor pod vedením A. Halibo-

žekovej spolu so zvukom klávesové-

ho nástroja organistu Š. Legényho. 

Na záver sv. omše predstavil riaditeľ 

múzea Ing. Š. Engel kríž, dar z Bul-

harska od vnuka posledného užívate-

ľa kaštieľa cára Ferdinanda Coburga, 

Simeona II pre múzeum. Kríž po-

svätil pán farár. Po slávnostnom po-

žehnaní veriacich nasledoval krátky 

koncert Chrámového zboru s  ma-

riánskymi piesňami aj v latinčine.

Andrej Palovič

Milan Kňažko a Albert 

Marenčin privítali v kaštieli 

v Budmericiach plejádu 

európskych básnikov, ktorí 

založili Cap á l‘Est a prvý 

ročník európskeho festivalu 

frankofónnej poézie, divadla 

a hudby následne s nimi 

otvorila v roku 2003 Chantal 

Poulain v Banskej Štiavnici.

Už 20 rokov je Capalest prítomný 

v tomto výnimočnom meste. Už 20 

rokov je poézia naším hnacím moto-

rom, javisko miestom vzletu a hudba 

poskytuje krídla. Počas tých 20 rokov 

prichádzajú básnici s originálnym ru-

kopisom, entuziazmom a vášňou pre 

jazyk, ako aj túžbou po stretnutiach 

a  interakcii. Autorom myšlienky za-

ložiť európsky festival poézie, hud-

by a divadla je herec a režisér Michel 

de Maulne, ktorý celých dvadsať ro-

kov hral, režíroval, organizoval, pro-

dukoval a viedol festival v spolupráci 

s mnohými ďalšími účastníkmi.

...všetkým sme vďační, básnikom, 

hercom, hudobníkom aj technikom, 

ktorí nás sprevádzajú pri tomto nád-

hernom dobrodružstve z bane až na 

zámok.

18.8.  19:00 

Banská Štiavnica, Starý zámok

Tálamo...fl amenco – hudba a  ta-

nec...

Výnimočné umelecké predstavenie 

(talamo... hypotalamus: bazálna ob-

lasť mozgu, ktorá prepája zmyslové 

a citové impulzy s pohybovým cen-

trom ľudského tela). Hudba a  ta-

nec... keď sa súčasnosť chopí tradície, 

v tomto prípade fl amenca, rozanaly-

zuje ho, rozloží ho a odhalí jeho ži-

votnú miazgu a v tomto procese frag-

mentácie a rekonštrukcie nás zavedie 

na výpravnú cestu zombou, tangom, 

rondenou, malagenou, siguriou. 

Týmto umením nás prevedú spoloč-

ne traja umelci: Hudobné aranžmány 

a gitara: Luis Mariano. Choreografi a 

a tanec: Monica Iglesias. Husle: Yor-

rick Troman. Vstupné: 10eur

18.8. 16:30 

Barcadam

Genius loci 

Výstava fotografi í. Festivalové remi-

niscencie z Banskej Štiavnice očami 

Luca Evrarda

19.8. 15:00 

Eleuzína

Trojica air 

Projekt Trojica air bol podporený fi -

nančným príspevkom z Fondu LITA. 

Diskusia s  prekladateľom, reziden-

tom LIC a  mesta Banská Štiavnica, 

Andrzejom Jagodzińskim, ktorý je 

fi lológ, diplomat, publicista a  býva-

lý disident. Preložil do poľštiny diela 

Rudolfa Slobodu, Martina M. Šimeč-

ku, Dušana Mitanu, Tomáša Forróa. 

Moderuje: Miroslava Vallová. Vstup 

voľný

19.8. 17:00 

Ruinbar

Do skicára...

Baudelaire...

Skromná pocta výtvarníčke Kata-

ríne Vavrovej za ilustrácie Kvetov 

zla. Bilingválne čítanie v podaní Lu-

cie Hurajovej a  Michela de Maulne 

v  sprievode huslí Petra Mosorjaka 

poodhalí temnú krásu a veľkosť bás-

nika. Vstup voľný

19.8. 18:30 

Eleuzína

Zlatá vlna

Autorské čítanie a diskusia s fi nalis-

tami 4. ročníka ceny za poéziu Zlatá 

vlna. Účinkujú: Mila Haugová, Nóra 

Ružičková, Rudolf Jurolek a Marián 

Milčák. Moderuje: Peter Šulej

19.8. 20:00 

Ruinbar

Na cestu...

Inscenované čítanie Transsibírskej 

od Blaisa Cendrarsa, ktorý sa vydal 

na cestu z Moskvy do Vladivostoku 

počas vojny, ktorá sužovala ľudí i kra-

jiny.

Jedinečná epopeja v  podaní Lucie 

Letkovej a Michela de Maulna v ob-

klopení sibírskych tieňov. Vstupné: 

7EUR

20.8. 10:00 

Eleuzína

Pre deti

...lebo sú zmyslom nášho bytia

Po všetky roky nášho festivalu im 

Nicolas Guy pripravoval program vo 

francúzštine a dnes sa k nim po ro-

koch vracia Ivan Gontko a  jeho Ty-

játr s detskou bábkohrou Don Šajn. 

Vstupné: dobrovoľné

20.8. 15:00 

Eleuzína

Hermovská chôdza

Autorské čítanie a diskusia s Ivanom 

Štrpkom, prvým laureátom ceny Zla-

tá vlna. Moderuje: Peter Šulej 

Zmena programu vyhradená!

www.capalest.com

Lucia Huťanová

Kaštieľsky pút

Procesia z farského kostola  foto Katarína Legényová Ujlaky

Capalest
- 20. ročník v Banskej Štiavnici (2003 – 2022)

Mestská 
knižnica
Otváracie hodiny v letnom vý-

požičnom režime:

po: 8.00-11.30  12.00-15.00

ut: 8.00-11.30  12.00-15.00

st: 8.00-11.30  12.00-17.00

št: nestránkový deň

pi: 8.00-11.30  12.00-15.00

Srdečne ste vítaní!

Vaša MsK
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14. júl 2022, Okresné športové 

hry seniorov s heslom 

„Víťazom sa každý stáva, veď 

sám seba prekonáva“.

V tomto príspevku priblížime čita-

teľom podrobnosti zo sokoliarske-

ho vystúpenia na unikátnej ZŠ s MŠ 

Maximiliána Hella v  Štiavnických 

Baniach. Je to jediná škola na sve-

te, kde sa sokoliarstvo vyučuje ako 

povinný predmet a  žiaci sa stara-

jú o dravce, cvičia ich a učia sa tak 

zodpovednosti. Robia tiež prehliad-

ky školy pre návštevníkov, pretože 

okrem dravcov sú tu aj opičky tama-

rini, kajman, korytnačky, rozprá-

vajúce papagáje a  niekoľko záhrad 

a  jazierok. Obľúbené sú prelety 

dravcov tesne nad hlavami alebo le-

žiacimi návštevníkmi.

Všetci účastníci boli nadšení a urči-

te sa sem budú vracať aj so svojimi 

vnúčatami, hlavne počas prázdnin.

Medzitým usilovne vypisova-

li a  podpisovali diplomy Danie-

la Mihalovičová, Helena Ivaničová 

a predseda OO JDS Milan Sklenka. 

Naše poďakovanie patrí aj MsO JDS 

v  B. Štiavnici, ktorí nám pomohli 

s  touto činnosťou, ako aj zdravot-

ným dozorom ich člena, ktorým bol 

MUDr. Marian Streško. Moderova-

nia tejto časti programu sa ujal náš 

člen Stanko Jančula a zhostil sa ho 

výborne. Slávnostným odštartova-

ním odovzdávania medailí bola hra 

na fujaru, ktorú predviedol náš člen 

Dominik Kútnik a  potom si víťa-

zi prevzali medaily a diplomy z rúk 

Milana Sklenku a sme radi, že sa im 

páčili. Každú trojicu víťazov odfoto-

grafoval pán Ľubomír Lužina, aby 

mali účastníci peknú pamiatku.

Keďže víťazi dostali medaily a dip-

lomy, rozhodli sme sa odmeniť 

účastníkov formou losovania (keď-

že sa nám podarilo zohnať dostatok 

darčekov), a tak dostal cenu každý. 

Čerešničkou na odmeňovaní bola 

torta od našej členky Anky Debná-

rovej – pečie vynikajúco, takže veľ-

ká vďaka. Všetci odchádzali domov 

unavení, ale šťastní a spokojní z prí-

jemne prežitého dňa, tešiac sa na 

ďalšie spoločné akcie.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli, 

aby bolo dostatok hodnotných dar-

čekov na odmeňovanie:

Robert Hajšel – poslanec EP, Miku-

láš Pál – poslanec BBSK, BŠ, Peter 

Ernek - poslanec BŠ, Janka Tynko-

van – Tidly Group, Štefan Mičura 

– poslanec BŠ, Banka lásky, Ro-

dina Murgačová – BS auto servis, 

Slovenské banské múzeum, Jozef 

Bartko - GardenCentrum Hájik, Ro-

dina Neuschlová - Obchod Stabon, 

potraviny COOP Jednota, Gizka 

Triebušniková - Textil

Marcela Kováčová – TextilStar, Ma-

rian Holub – Včelárstvo, Foto Cen-

gel, Papiernictvo ihrisko, Železiar-

stvo ihrisko, Optika Celderová, 

Rodina Kuková - ponožky Winer, 

Norbert Píš – Piercom, Elena Ju-

ránková, Tanad šport, Mojžiš - IMO 

domáce potreby, Michaela+Franz - 

Penzión Vindšachta, Ľudka Blaško-

vá - Terasa u Blaškov, Sylvia Trnov-

cová - Pedikúra Sysa, Štiavnické 

noviny, Rodina Krivdová - Mäsiar-

stvo, Dužina – záhradkársvo,

Tabak pod Hríbom, Rastislav Uhro-

vič - hotel Siglisberg, Katarína Kis-

sová - Knižnica BŠ, Rodina Szegé-

ňová – zelenina, Trotuart obchod, 

Michal Tomala - Donutéria BŠ,

Pekáreň Antol, Jolana Drbohlavo-

vá – Kníhkupectvo, Kaviareň Berg, 

Ján Hlaváč - KO JDS, Členovia JDS 

Štiavnické Bane.

Informácie o projekte nájdete aj na 

stránke http://www.sovicky.sk/, 

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

groups/694281634311848.

Eva Šestáková,

predseda ZO JDS 

Štiavnické Bane

Sokoliarske vystúpenie

Začiatkom apríla 

tohto roku bol vo 

Zverníku Mrázov 

kopec v okrese 

Banská Štiavnica 

(poľovná oblasť S VI 

Štiavnické pohorie) 

ulovený mufl ón 

ašpirujúci na najsil-

nejšiu trofej mufl óna 

na Slovensku. 

Impozantnú trofej 

ohodnotila po uplynu-

tí predpísanej 30-dňo-

vej lehoty v máji komisia 

v zložení Dušan Krajniak 

(STJ), Tibor Lebocký 

(STJ) a  Stanislav Húroš 

(CCM). Po spočítaní me-

raných parametrov tro-

fej dosiahla 256,55 bodu 

CIC, čím sa zaradila na 

prvé miesto v  rebríč-

ku najsilnejších mufl o-

ních trofejí Slovenska. 

Doterajšiu najsilnejšiu 

trofej z  roku 2015 po-

chádzajúcu rovnako zo 

Zverníka Mrázov ko-

pec prekonala takmer 

o dva body. Ide už o tre-

tiu trofej, ktorá pre-

siahla hranicu 250 bo-

dov CIC, pričom všetky 

tri patria do prvej de-

siatky najsilnejších na 

svete. Majiteľom zver-

nice je Vladimír Stra-

čina. Nový slovenský 

rekord si môžete po-

zrieť v  auguste na Ce-

loštátnej výstave trofe-

jí Poľovníctvo a príroda 

2022 v Nitre.

Zdroj: Poľovníctvo a ry-

bárstvo 08/2022, 25

ŠN

Zverník Mrázov kopec je lokalitou 
najsilnejšieho mufl óna

F. Galbavý s V. Stračinom  foto archív autorov 

Futbal
Výhra A-mužstva

2. kolo, V. liga, skup. JUH, 14.8.

FC 98 Hajnáčka - FK Sitno Banská 

Štiavnica 1:3. Vezieme domov 3 

body po výhre nad FC 98 Hajnáč-

ka 1:3. Za naše mužstvo skórovali 

Drexler (22'), Urgela (76') a Pelleg-

rini (80'). Gratulujeme!

Prvý zápas sezóny A-mužstvu 

nevyšiel

1.kolo, V. liga, skup. JUH, 6.8.

TJD Príbelce -FK Sitno Banská 

Štiavnica 6:1. Prvý zápas novej se-

zóny sme nezvládli podľa našich 

predstáv, a  prehrali sme výsled-

kom 6:1, za nás skóroval Jurica.

Ospravedlňujeme sa našim fanú-

šikom, budeme pracovať na zlep-

šení herného výkonu! Sme radi, že 

sa aj naďalej bavíte futbalom...

Program:

20.8. FK Sitno Banská Štiavnica – 

ŠK Partizán Čierny Balog o 16.30 

hod.

Príďte našich chlapcov povzbudiť!

FK Sitno BŠ

Ponuka práce 
s deťmi

Centrum voľného času v Banskej 

Štiavnici hľadá externých pracov-

níkov bez ohľadu na vek, ktorí 

majú skúsenosti v  určitých záuj-

mových oblastiach (tanec, šport, 

technické záujmy a  pod.), chce-

li by pracovať s deťmi a viesť zá-

ujmový krúžok. Informovať sa 

môžete od 19.8.2022 na tel. č.: 

0907 598 567.

Janka Machilová,

riaditeľka CVČ v BŠ

Pozvánka
Banskoštiavnicko-hodrušský ba-

nícky spolok v  Banskej Štiavnici, 

Slovenské banské múzeum v Ban-

skej Štiavnici vás pozývajú na 2. 

verejnú prezentáciu slávnostné-

ho baníckeho šachtágu, ktorá sa 

uskutoční 24. augusta 2022 (stre-

da) o 15.00 hod. v areáli Banského 

múzea v prírode pri šachte Ondrej 

v Banskej Štiavnici. Účasť v baníc-

kych a iných uniformách je vítaná!

„Zdar Boh!“

Richard Kaňa, 

predseda spolku,

Zuzana Denková, 

riaditeľka múzea
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číslo 28 • 18. august 2022

sn@banskastiavnica.skINZERCIA

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

Inzerujte aj vy 
    v Š  avnických
                   novinách

Výkup parožia, tel. č.: 0904 834 937

inzercia


