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INZERCIA

Vo štvrtok 18. augusta zástup-

covia mesta prijali početnú 

delegáciu cyklistov vrámci 

II. etapy (Levice-Brezno) 

podujatia Naprieč Slovenskom 

2022 (17. - 20.8.) pred radnicou 

spojeného s charitatívnym 

poslaním. 

Minulý rok OSA- Športová akadé-

mia, o.z., usporiadala nultý ročník 

športového cyklistického poduja-

tia a tento rok ide ofi ciálne o 1. roč-

ník, ktorý nadviazal na tento minu-

loročný pilotný projekt.

Hlavnou témou tohto roka je „Bez-

pečnosť na cestách“ a hlavne diskusia, 

ktorú vo verejnosti rozprúdil nový 

zákon o cestnej premávke.

Vzhľadom k  tomu, že Mesto Ban-

ská Štiavnica v minulom roku par-

ticipovalo na tomto projekte, tak 

aj v 1. ročníku sa rozhodlo podpo-

riť tento projekt a  prispelo sumou 

500,-EUR pre 27 ročnú Lucku z No-

vej Dubnice, ktorá zostala po diag-

nostikovaní cukrovky na vozíku 

a potrebuje operáciu, aby sa mohla 

opäť postaviť na nohy.

Michal Kríž

Dňa 24. augusta 2022 sa usku-

točnilo rokovanie mestského 

zastupiteľstva s programom: 

Kontrola plnenia uznesení, Návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia 

Mesta Banská Štiavnica č. /2022 

o miestnom poplatku za komunál-

ne odpady a  drobné stavebné od-

pady, Návrh Dodatku č. 3 k  VZN 

Mesta Banská Štiavnica č. 4/2019 

o  miestnych daniach v  znení Do-

datku č. 1 a č. 2, Správa o kontrol-

nej činnosti hlavného kontrolóra 

za I. polrok 2022, Návrh na rozpoč-

tové opatrenia č. 4, Plnenie roz-

počtu mesta Banská Štiavnica za 

I. polrok 2022, Rozbor hospodá-

renia  TS, m. p., Banská Štiavnica 

za I. polrok 2022, Výročná správa 

ku konsolidovanej účtovnej závier-

ke za rok 2021, Správa o začatí ob-

starávania – Zmeny a doplnky č. 10 

Územnoplánovacej dokumentá-

cie mesta Banská Štiavnica, Verej-

né ocenenie osôb podľa VZN mesta 

Banská Štiavnica č. 2/2009 Štatút 

mesta Banská Štiavnica, Majetko-

vé veci mesta Banská Štiavnica, 

Správa o  plnení povinností verej-

ných funkcionárov v  zmysle záko-

na č. 357/2004 v znení neskorších 

predpisov, Monitoring plnenia ko-

munitného plánu sociálnych slu-

žieb – vyhodnotenie plnenia komu-

nitného plánu sociálnych služieb 

za rok 2021, Informatívna sprá-

va o  príprave Salamandrových dní 

2022, Rôzne, Interpelácie a dopyty 

poslancov, Záver. 

Prinášame vám informácie o naj-

dôležitejších bodoch rokovania.

Mestské zastupiteľstvo prerokovalo 

a uznieslo sa na: Návrhu Všeobecne 

záväzného nariadenia Mesta Banská 

Štiavnica č. /2022 o  miestnom po-

platku za komunálne odpady a drob-

né stavebné odpady, kde bol prijatý 

zmenený systém zberu. Prijaté naria-

denie povoľuje využívať vrecový zber 

len ako doplnkový. 

Naprieč Slovenskom aj v našom meste

Z rokovania MsZ

Cyklisti pred plastikami na Radničnom námestí  foto Michal Kríž

	3.str.

Sobota 27.8. o 19.30 hod.

Vitaj doma, Bratre!
Komédia, 104 min., MP, 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
SZPB, ZO L. Exnára hrdinu SNP 

B. Štiavnica, ZO SZPB B. Štiav-

nica spolu s Mestom B. Štiavnica 

Vás pozývajú na oslavy 78. výročia 

SNP, ktoré sa uskutočnia v B. Štiav-

nici pri pamätníku SNP (terasa pri 

mestskom úrade) dňa 30. augus-

ta 2022 o 14.00 s týmto progra-

mom: hymna, báseň, privítanie 

účastníkov osláv a hostí,  polože-

nie kytíc k pamätníku SNP, prího-

vory, hymnická pieseň, ukončenie 

osláv. Po oslave bude stretnutie 

členov ZO SZPB a  hostí v  Klube 

dôchodcov na Námestí svätej Tro-

jice. Tešíme sa na Vašu účasť!

Vladimír Poprac, predseda ZO SZPB 

Jaroslav Dudík, tajomník ZO SZPB
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DIÁR
z programu

primátorky

citát

„Sloboda je právo hovoriť ľuďom to, 

čo nechcú počuť.“

George Orwell

22.8.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Pracovné rokovanie so zástupcom 

SAD Zvolen, a.s., k  zabezpeče-

niu autobusovej dopravy Banská 

Štiavnica – Bratislava a  prehod-

notenie rentabilnosti a  využíva-

nia vnútromestských spojov.

 Pracovné rokovanie so zástupca-

mi fi rmy – investorom k výstav-

be bytov Pod Trojickým vrchom.

Redakčná rada ŠN.

 Stretnutie s  domovými dôver-

níkmi a  zástupcami vlastníkov 

bytov k projektu - vybudovanie 

vnútroblokov na uliciach Ener-

getikov a J. Straku a riešenie po-

žiadaviek občanov.

23.8.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Obhliadka úprav ul. Malá okruž-

ná a riešenie čistenia ulíc a vpustí.

Účasť na Valnom zhromaždení 

spoločnosti Nemocnica Banská 

Štiavnica, a.s.

24.8.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Účasť na zasadnutí mestského 

zastupiteľstva.

25.8.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

26.8.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Viera Lauková

Podanie kandidátnej listiny 

politickou stranou alebo 

koalíciou

Kandidátnu listinu pre voľby do 

obecného zastupiteľstva a  kandi-

dátnu listinu pre voľby starostu 

obce môže podať politická strana 

alebo politické hnutie (ďalej len „po-

litická strana“), ktorá je registrovaná 

podľa zákona č. 85/2005 Z. z. o po-

litických stranách a politických hnu-

tiach v znení neskorších predpisov.

Politické strany môžu na účely 

volieb do obecného zastupiteľ-

stva, ako  aj volieb na starostu 

obce utvoriť koalíciu a podať spo-

ločnú kandidátnu listinu.

Politická strana alebo koalícia do-

ručuje kandidátnu listinu v  listin-

nej forme prostredníctvom svojho 

splnomocnenca najneskôr 60 dní 

predo dňom konania volieb (naj-

neskôr 30. augusta 2022), zapi-

sovateľovi miestnej (mestskej) vo-

lebnej komisie (meno zapisovateľa 

miestnej /mestskej/ volebnej komi-

sie, telefónne číslo a úradné hodiny 

budú zverejnené na úradnej tabuli 

obce, resp. na webovom sídle obce, 

ak ho má zriadené). Splnomocnenec 

politickej strany alebo koalície pri 

doručení kandidátnej listiny preu-

kazuje svoju totožnosť občianskym 

preukazom alebo dokladom o  po-

byte pre cudzinca. Lehota na doru-

čenie kandidátnej listiny sa končí 

uplynutím posledného dňa lehoty. 

Na kandidátne listiny, ktoré neboli 

doručené ustanoveným spôsobom 

a na kandidátne listiny doručené po 

uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Kandidát na poslanca obecného 

zastupiteľstva musí mať trvalý 

pobyt v obci, v ktorej kandiduje 

a najneskôr v deň konania volieb 

musí dovŕšiť 18 rokov veku. Kan-

didát pre voľby do toho istého 

obecného zastupiteľstva môže 

kandidovať len v  jednom voleb-

nom obvode.

Ku kandidátnej listine politickej stra-

ny alebo koalície musí byť pripojené

• vlastnoručne podpísané vyhláse-

nie každého kandidáta uvedeného 

na kandidátnej listine, že súhla-

sí so svojou kandidatúrou, nekan-

diduje na inej kandidátnej listine 

a nemá prekážky práva byť volený;

• oznámenie o  určení splnomoc-

nenca politickej strany alebo koa-

lície a jeho náhradníka s uvedením 

mena, priezviska a adresy, na kto-

rú možno doručovať písomnosti, 

telefonického kontaktu a e-mailo-

vého kontaktu; úkonmi splnomoc-

nenca vo volebných veciach je poli-

tická strana alebo koalícia viazaná, 

pričom splnomocnencom politic-

kej strany alebo koalície ani jeho 

náhradníkom nemôže byť kandi-

dát ani zapisovateľ miestnej voleb-

nej komisie.

Politická strana alebo koalícia môže 

na kandidátnej listine uviesť naj-

viac toľko kandidátov, koľko má 

byť v príslušnom volebnom obvo-

de zvolených poslancov obecného 

zastupiteľstva.

Ak sa volia poslanci obecného zastu-

piteľstva vo dvoch alebo viacerých 

volebných obvodoch, môže politic-

ká strana alebo koalícia podať kan-

didátnu listinu v každom volebnom 

obvode. Ak podáva politická stra-

na kandidátnu listinu v jednom vo-

lebnom obvode samostatne, nemô-

že v  ďalšom volebnom obvode pre 

voľby do toho istého obecného za-

stupiteľstva podať kandidátnu lis-

tinu v rámci koalície; ak podáva po-

litická strana kandidátnu listinu 

v rámci koalície, môže v ďalšom vo-

lebnom obvode pre voľby do toho is-

tého obecného zastupiteľstva podať 

kandidátnu listinu len v rámci tej is-

tej koalície.

Kandidát na poslanca obecného za-

stupiteľstva môže kandidovať aj na 

starostu obce.

Po podaní kandidátnej listiny nie 

je možné dopĺňať kandidátnu lis-

tinu o  ďalších kandidátov ani 

meniť ich poradie.

Kandidát na starostu obce musí 

mať trvalý pobyt v obci, v ktorej 

kandiduje a najneskôr v deň ko-

nania volieb musí dovŕšiť 25 ro-

kov veku.

Ku kandidátnej listine politickej 

strany alebo koalície musí byť pri-

pojené

• vlastnoručne podpísané vyhláse-

nie kandidáta uvedeného na kan-

didátnej listine, že súhlasí so svo-

jou kandidatúrou, nekandiduje 

na inej kandidátnej listine a nemá 

prekážky práva byť volený;

• oznámenie o  určení splnomoc-

nenca politickej strany alebo koa-

lície a jeho náhradníka s uvedením 

mena, priezviska a adresy, na kto-

rú možno doručovať písomnosti; 

úkonmi splnomocnenca vo voleb-

ných veciach je politická strana ale-

bo koalícia viazaná, pričom splno-

mocnencom politickej strany alebo 

koalície ani jeho náhradníkom ne-

môže byť kandidát ani zapisovateľ 

miestnej volebnej komisie.

Politická strana alebo koalícia môže 

na kandidátnej listine uviesť iba 

jedného kandidáta.

Kandidát na starostu obce môže 

kandidovať aj na poslanca obecného 

zastupiteľstva.

Bližšie info a  vzory tlačív sú zve-

rejnené na stránke mesta https://

www.banskastiavnica.sk/obcan/

volby-2022/.

MsÚ

Kandidátna listina

Cieľom jednej z etáp Medzi-

národných cyklistických 

pretekov Okolo Slovenska 

bude tento rok aj Banská 

Štiavnica. 

Na základe tejto skutočnosti bolo 

medzi Mestom Banská Štiavnica 

a  Slovenským zväzom cyklistiky 

podpísané memorandum.

Slovenský zväz cyklistiky zabezpe-

čí cieľ druhej etapy pretekov dňa 

15.9.2022 v meste Banská Štiav-

nica, kde mesto spolupracuje pri 

hľadaní sponzorov pre realizáciu 

podujatia, pri príprave alebo zís-

kaní potrebných povolení, rozhod-

nutí na území mesta a zabezpeče-

ní dopravného projektu za účelom 

bezproblémového priebehu podu-

jatia.

Pre lepšiu organizáciu a  ko-

ordináciu zriadila primátor-

ka mesta koordinačný štáb zlo-

žený zo zamestnancov mesta, 

Technických služieb, m. p., špor-

tových aktivistov a  dobrovoľ-

níkov na úseku športu. Ak sa 

chcete zapojiť ako dobrovoľník 

a  pomôcť s  organizáciou, zavolaj-

te nám na tel. č.: 045/6949654, 

príp. napíšte na mailovú adresu: 

jana.petr@banskastiavnica.sk. Viac 

informácii o  podujatí nájdete na: 

https://www.okoloslovenska.com/sk

MsÚ

Hľadáme dobrovoľníkov
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Zároveň sa doplnila po-

vinnosť poplatníka vybrať si mož-

nosť v  súlade s  harmonogramom 

zberu Technických služieb, m. p., 

Banská Štiavnica a  vykonávať zme-

ny do mestom určeného dátumu. Vo 

VZN ošetrujeme zmeny v prípadoch, 

kedy poplatník nevykoná zmeny 

sám do mestom určeného dátumu. 

Zmeny sú navrhnuté na základe zis-

tení, že vrecový zber nie je využívaný, 

poplatníkmi vybrané frekvencie nie 

sú v súlade s harmonogramom zbe-

ru Technických služieb, m. p., Ban-

ská Štiavnica, kde vznikajú fi nančné 

straty a potreba stanovenia dátumu 

na vykonanie zmien pre zdaňovací 

rok je nevyhnutná.

Návrhu Dodatku č. 3 k  VZN Mesta 

Banská Štiavnica č. 4/2019 o miest-

nych daniach v  znení Dodatku č. 1 

a č. 2, kde zvyšujeme sadzbu dane na 

1€/osoba/prenocovanie. Zvýšená sa-

dzba dane bude porovnateľná s  iný-

mi mestami, ktoré sú zapísané v zo-

zname miest UNESCO a do rozpočtu 

prinesie zvýšený príjem cca 18 500€ 

(vychádzame z  údajov roka 2021). 

Okrem sadzby dane za ubytovanie 

upravujeme niektoré povinnosti plati-

teľa dane. Dopĺňame možnosť výberu 

paušálnej dane, ktorá je bez adminis-

tratívy. Pre výpočet sadzby paušálnej 

dane za lôžko bol použitý vzorec ná-

sobku navrhovanej sadzby za preno-

covanie a počtu dní v roku (1€ x 365= 

365€). Sadzba pre paušálnu daň pred-

stavuje 100,-EUR/lôžko/kalendárny 

rok, t.j. 27,40% v porovnaní s ročnou 

sadzbou na fyzickú osobu a prenoco-

vanie v zariadení. Vo VZN navrhuje-

me doplniť do VZN sankcie, ktoré vy-

plývajú zo zákona č. 563/2009 Z. z. 

o správe daní. 

Schválený bol návrh rozpočto-

vých opatrení č. 4, kde od schvále-

nia predchádzajúcich rozpočtových 

opatrení došlo k zmenám v príjmovej 

časti rozpočtu, ale aj k zvýšeniu nie-

ktorých výdavkových položiek. Dňa 

14.7.2022 nadobudol účinnosť Do-

datok ku Kolektívnej zmluve vyššie-

ho stupňa, podľa ktorého majú za-

mestnanci nárok na vyplatenie 500€ 

odmeny. Mesto a organizácie sú po-

vinné odmeny vyplatiť všetkým za-

mestnancom.

V tomto období už mesto dostalo aj 

informáciu o zvýšenom výnose dane 

z príjmov poukázaný územnej samo-

správe, ktorý je možné zapojiť do roz-

počtu.

Komentár k  jednotlivým rozpoč-

tovým opatreniam:

Príjmy:

Výnos dane z  príjmov poukázaný 

územnej samospráve – tak ako je me-

dializované, MF SR zverejnilo nové 

štatistické údaje k  podielu obcí na 

výnose daní. Na základe uvedeného 

mesto očakáva vyšší príjem na tejto 

položke. 

Počas Salamandrových dní sa budú 

konať aj sprievodné kultúrne poduja-

tia. Z týchto podujatí sa predpokladá 

príjem 10 000€, ktorý nie je zahrnutý 

v rozpočte a očakáva sa teda zvýšený 

príjem na tejto položke. 

Výdavky:

Zo zvýšeného výnosu dane z príjmov 

poukázaných územnej samosprá-

ve sa uhradia všetky zvýšenia miezd 

a odvodov pre zamestnancov mesta, 

školských zariadení a príspevkovej or-

ganizácie. Okrem toho je potrebné vy-

členiť fi nančné prostriedky na nevy-

hnutné výdavky spojené s  pretekmi 

Okolo Slovenska. Zo zvýšeného vý-

nosu dane navrhujeme uhradiť aj zvý-

šený ročný poplatok za aktualizáciu 

a údržbu Informačného systému sa-

mosprávy, príspevok bytovej správe 

na prevádzku plavárne.

Z rezervy na správu školských budov 

sa uhradí nedoplatok za energie v ZUŠ 

9 000€. 

Na údržbu MK – iní je potrebné ešte 

vyčleniť 32 000€, ktoré sa použijú na 

opravu chodníka na ul. Dolná a  na 

ul. Križovatka (120 b.j.). Toto zvýše-

nie navrhujeme riešiť presunom z prí-

spevkov pre TS, kde je nižšie alebo 

žiadne čerpanie. 

Príspevok Bytová správa – prevádzka, 

údržba plavárne je potrebné navýšiť 

o 10 000€, ktoré sa použijú na opravu 

a náter plaveckého bazéna a na bežnú 

prevádzku. Uvedené prostriedky na-

vrhujeme presunúť z položky Akade-

mici 2000€, BTM 2000€, Transfer TS 

–údržba stojísk 3000€, nákup ochran-

ných pomôcok – 3 000€.

Počas Salamandrových dní sa budú 

konať aj sprievodné kultúrne poduja-

tia. Z týchto podujatí sa predpokladá 

príjem 10 000€, ktorý nie je zahrnutý 

v rozpočte. Nakoľko sa jedná o príjem 

spojený so Salamandrovými dňami 

2022, navrhujeme použiť tento zvý-

šený príjem na náklady súvisiace so 

Salamandrovými dňami 2022.

V Hasičskej zbrojnici na Štefultove bol 

vykonaný odpočet vodného a stočné-

ho, ktorý bol niekoľkonásobne vyšší 

ako sa počítalo v rozpočte. Vyúčtova-

ciu faktúru je potrebné uhradiť, a pre-

to navrhujeme presunúť fi nančné 

prostriedky z položky nákup ochran-

ných pomôcok 2 000€.

Poslanci MsZ schválili plnenie rozpoč-

tu mesta Banská Štiavnica za I. polrok 

2022, Rozbor hospodárenia TS, m.p., 

Banská Štiavnica za I. polrok 2022.

Taktiež bola prerokovaná správa o za-

čatí obstarávania – Zmeny a doplnky 

č. 10 k Územnoplánovacej dokumen-

tácií mesta Banská Štiavnica.

Poslanci MsZ schválili udelenie vý-

ročných cien mesta, ktoré udeľu-

je mestské zastupiteľstvo, a ktoré sa 

odovzdávajú pravidelne na slávnost-

nom zasadnutí mestského zastu-

piteľstva počas konania mestských 

slávností- Salamandrové dni. O jed-

notlivých ocenených budeme infor-

movať v nasledujúcom čísle Štiavnic-

kých novín.

Na rokovaní boli prerokované ma-

jetkové veci mesta, informatívna 

správa o  príprave Salamandrových 

dní, bod rôzne a interpelácie a dopy-

ty poslancov. 

O  ostatných bodoch rokovania 

sa dozviete viac, ak si pozriete 

záznam na VIO TV alebo si prečí-

tate zápisnicu na stránke mesta.

Celé znenie uznesení nájdete 

v ďalšom čísle Štiavnických novín.

Ing. Ivana Nikolajová,

prednostka mestského úradu

�1.str.

Z rokovania MsZ

Rokovanie v zasadačke MsÚ  foto Michal Kríž

Zverejnenie 
zámerov 
nakladania s majetkom mesta

Mesto Banská Štiavnica v  zmys-

le príslušných ustanovení zákona 

SNR č. 138/1991 Zb., o  majetku 

obcí v  znení neskorších predpisov 

zverejňuje:

a) podľa §9a, ods. 8, písm. e) záko-

na SNR č. 138/1991 Zb. o majet-

ku obcí v znení neskorších predpi-

sov ako prípad hodný osobitného 

zreteľa

Zámer Mesta Banská Štiavnica 

č. 22/2022 na prevod časti pozem-

ku v k. ú. Banská Štiavnica parc. čís-

lo C KN 1575/2 o celkovej výmere 

946 m2 TTP

b) podľa §9a, odst. 9 písm. c) záko-

na SNR č. 138/1991 Zb., o majetku 

obcí v  znení neskorších predpisov 

zverejňuje:

Zámer Mesta Banská Štiavnica 

č. 13/2022 na prenájom pozem-

kov v k. ú. Banská Štiavnica

- pozemku parc. č. C  KN 1307/2, 

o výmere 366 m2, ostatná plocha,

- pozemku parc. č. C  KN 1307/6, 

o výmere 120 m2, TTP

Úplné znenia zverejnených záme-

rov sú zverejnené na úradnej ta-

buli a  internetovej stránke mesta 

www.banskastiavnica.sk.

Bližšie informácie: Mestský úrad BŠ, 

oddelenie právne a správy majetku, 

tel.: 045/6949637, 0905413945.

MsÚ

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z  dô-

vodu odstraňovania porúch na za-

riadeniach distribučnej sústavy 

prevádzkovateľa distribučnej sústa-

vy spoločnosti Stredoslovenská dis-

tribučná, a. s. Bez el. energie budú 

v B. Štiavnici:

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

Vyhnianska v časti Banky.

- 14., 20.9. v čase od 8.00 – 16.30 

na ul.: 8. mája, A. G. Gwerkovej, 

Banícka, Dr. I. Tótha, H. ružová, J. 

Hollého, J. Gagarina, Lesnícka, Ľ. 

Podjavorinskej, M. okružná, Mie-

rová, Michalská, Mládežnícka, P. O. 

Hviezdoslava, P. Jilemnického, Pod 

Kalváriou, Poľnohospodárska, SNP, 

Staromestská, S. H. Vajanského, Šo-

bov, Športová, Úvozná, Vilová, Vo-

dárenská, Záhradná.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor,riaditeľ sekcie 

Dispečingy SSD, a.s.
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O úspory sa im podarilo 

pripraviť 79-ročnú dôchod-

kyňu.

Popoludní zazvonil 79-ročnej dô-

chodkyni telefón, v ktorom sa ozval 

mužský hlas. Predstavil sa ako poli-

cajt a žene povedal, že jej dcéra na 

aute zrazila a  zranila nejaké dieťa. 

Žena mu síce odpovedala, že jej dcé-

ra nemá žiadne auto a  zložila mu 

v zápätí telefón, no ten zvonil opäť.

Dôchodkyni povedal, že všetky pe-

niaze čo má doma, má vložiť na čís-

lo bankového účtu, ktoré jej nadik-

toval.

Neznámy mužský hlas mal sloven-

ský prízvuk a  okrem toho jej po-

vedal, že má zavolať na číslo 158 

a presvedčiť sa, že je skutočný poli-

cajt. Následne dôchodkyni povedal, 

že o 10 minút príde pre ňu taxík, že 

má ísť vložiť peniaze na účet, lebo 

je to pre jej ochranu a pre ochranu 

jej najbližších. Žena chcela pre isto-

tu zavolať aj svoju dcéru, no na to 

jej muž uviedol, aby peniaze vloži-

la ihneď, lebo prídu poľskí vraho-

via a zavraždia ju aj jej dcéru a že ju 

okradnú.

Muž v telefóne ženu zároveň uisťo-

val, že peniaze, ktoré vloží na účet, 

ktorý jej nadiktoval, jej na druhý 

deň vráti.

„Tento chlap mi povedal, že mám ísť 

vložiť peniaze na hlavnú poštu v Lučen-

ci, že je tam poštová banka a keď zapla-

tím, tak mám ísť pred obchodný dom 

PRIOR v meste Lučenec, že tam prídu 

policajti pre mňa...“ Žena teda zo stra-

chu o svoj život a život jej dcéry išla 

z domu na poštu na Novohradskej 

ulici v Lučenci. Skutočne prišlo pre 

ňu vozidlo taxi služby, ktorej vodiča 

poprosila, aby ju zaviezol na poštu.

Vystrašená dôchodkyňa peniaze na 

pošte vložila na určený účet a  po-

tom, ako vykonala tento vklad, pre-

šla pred obchodný dom Prior, kde 

čakala na policajné auto. Stála tam 

približne polhodinu, ale nikto ne-

chodil. Vtedy si oklamaná žena uve-

domila, že sa stala obeťou podvodu.

Úspory dôchodkyne vo výške 

6500eur boli zakrátko z účtu vybra-

té a už sa celá situácia nedala vrátiť 

späť.

- Upozorňujeme seniorov, aby ne-

verili neznámym osobám, ktoré ich 

telefonicky kontaktujú z  rôznych 

príčin a žiadajú od nich peniaze,

- žiadame seniorov, aby si skutoč-

nosti uvádzané v telefóne s nezná-

mou osobou ihneď overili telefonic-

ky u svojich príbuzných – obratom 

im zavolali,

- vyzývame seniorov, aby nevybe-

rali svoje fi nančné úspory pre cu-

dzie osoby, nedávali peniaze oso-

bám, ktoré nepoznajú, nevkladali 

peniaze na cudzie účty a neposiela-

li neznámym osobám peniaze cez fi -

nančné služby,

- odporúčame seniorom, aby v tých-

to prípadoch ihneď kontaktovali 

políciu na čísle 158.

Anna Holečková, referent 

špecialista skupiny prevencie 

vnútorného odd. OR PZ v ZH

Podvodníci opäť „úradujú“

Mesto Banská Štiavnica 

vyhlasuje ponukové konanie 

v zmysle §9a ods. 9 zák. SNR 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov 

na prenájom nehnuteľného 

majetku Mesta Banská 

Štiavnica, za účelom využitia 

ako voľnočasové záhradky 

pre fyzické osoby, a to:

- C KN parc. č. 4575/14 o výmere 

257 m2 záhrada s  ročným nájom-

ným najmenej 128,50€

- C KN parc. č. 4575/15 o výmere 

256 m2 záhrada s  ročným nájom-

ným 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. Banská 

Štiavnica pre vlastníka Mesto Ban-

ská Štiavnica v celosti.

Cena ročného nájmu

Najnižšia cena ročného nájomného 

je vo výške 0,50€ za 1 meter štvor-

cový. 

Jediným kritériom pre vyhodno-

tenie ponúk je najvyššia ponúk-

nutá cena ročného nájomného za 

záhradku. V prípade rovnakých po-

núk na jednotlivé záhradky rozhod-

ne o  nájomcovi komisia pre posu-

dzovanie ponúk losovaním.

Účel využitia:

voľnočasové záhradky pre fyzické 

osoby

Ukončenie predkladania ná-

vrhov do súťaže je 14.9.2022 

o  14.00 hod. Podmienky ponu-

kového 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

Ponukové konanie

Požiar 
na Kalvárii

Dlhodobé sucho sa takmer podpísa-

lo pod tragédiu na kalvárskom kop-

ci. V piatok 19.8. vo večerných ho-

dinách mi naraz volalo viac ľudí, že 

vidia pod Horným kostolom dym. 

Na situáciu okamžite reagovala 

mestská polícia a zasahoval dobro-

voľný hasičský zbor a štátni hasiči. 

Kvôli nedostupnosti alebo ťažkému 

terénu boli privolané dve štvorkolky 

s 200 litrovou nádržou. Horela tráva 

a kríky na severozápadnej časti sva-

hu, pod kaplnkami 14. a 15.

Vďaka rýchlemu zásahu našich ha-

sičov sa podarilo požiar dostať pod 

kontrolu, aby sa nešíril ďalej a celý 

požiar následne bezpečne uhasiť. 

Hlavným rizikom bolo zapálenie 

niektorej z kaplniek, konkrétne ich 

šindľovej strechy. Pred polnocou za-

čalo pršať, čo situáciu defi nitívne 

ukončilo.

Zhorelo asi 50 metrov štvorcových 

porastu. Príčina zostáva neznáma, 

nakoľko ale horelo pri chodníku, je 

podozrenie na zle uhasenú cigaretu 

nezodpovedného návštevníka.

Počas hasenia som tŕpol, aby sa si-

tuácia zvládla, a to aj preto, lebo ten-

to rok máme na Kalvárii mimoriad-

ne fi nančne ťažký, a to dokončujeme 

štyri reštaurátorské celky, ktoré tre-

ba fi nancovať. Ide o  súsošie Očis-

tec z oltára Horného kostola, Sochu 

Mojžiša, fresky a drevené schodni-

ce zo Svätých schodov. Na nepláno-

vané výdavky je tento rok ozaj ne-

vhodný.

Na záver chceme srdečne poďako-

vať všetkým, ktorí sa na rýchlom 

zásahu v  náročnom teréne zúčast-

nili – hasičom z HaZZ a DHZM Ban-

ská Štiavnica a pracovníkom mest-

skej polície.

Martin Macharik,

predseda Kalvárskeho fondu

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
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kam v BŠ 
a okolí ?

25.8. Prednáška: Miro Helbich – 

Empatia, Eleuzína, Horná ružová 

1, BŠ, 18.00

25.8. a 1.9. Leto s rozprávkami, 

Divadielko Concordia, J. Palárika 4, 

BŠ, 17.00 a 19.00

25.8. – 26.8. Denný letný tábor 

v  Banskej Štiavnici, ZŠ Bakomi, 

A. G.-Göllnerovej 6, BŠ, denne 8.30 

– 16.00

25.-27.8., 30.-31.8. Haraburdy, 

Kammerhof - Dielnička, Kammer-

hofská 2, 10.00 – 16.00

25.–30.8. Genius Loci – výstava 

fotografi í, Barcadam Caff é, Trojič-

né námestie, BŠ, 8.00 – 19.00

26.8. Nočné pozorovanie hviezd, 

Bod K., L. Svobodu 40, BŠ, 20.00

Výstava: Th in Line – tenká čia-

ra, Hájovňa, Nad Rozgrundom 1, 

BŠ, 18.00

Ozveny Mesiaca autorského čí-

tania: Husárová, Eleuzína, Horná 

ružová 1, BŠ, 18.00

26.–28.8. InfantUM – detský/de-

tinský festival, Hájovňa, Nad Roz-

grundom 1, BŠ, 16.00

27.8. Sitnianska Paškrta-súťaž 

vo varení kotlíkových špecialít, 

Tajch Počúvadlo, 10.00

Mágia Zvuku (výstup, hudba, me-

ditácia) – Menhiry/Rosniarky, BŠ, 

16.-20.00

Sprevádzanie po tajchoch, 

stretnutie na tajchu Vindšachta, Št. 

Bane, 19.00 – 22.30

31.8. Letné kino v  Hájovni – 

Amélia z Montmartru /FR/, Nad 

Rozgrundom 1, BŠ, 21.00

Každú stredu: Bádateľské experi-

menty. Berggericht, Nám. sv. Troji-

ce 6, BŠ, 10.00 – 16.00

Každý piatok a  sobotu: O  baní-

koch, grófoch a cisároch (prehliad-

ka), Kammerhof-Expozícia, Kam-

merhofská 2, 14.00

Každý utorok – nedeľu: Stroj, kto-

rý zmenil svet (výstava): Bergge-

richt, N. 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 a v sobotu: Hudba 

a  výborné jedlo, 18.00 Terasa 

u Blaškov, Počúvadlianske jazero

OOCR Región Štiavnica

myšlienka
dňa

„Otočte tvoju tvár k Slnku a nikdy 

neuvidíte tiene.“

Helen Keller

Komplexnú obnovu historickej 

radnice začalo Mesto Banská 

Štiavnica obnovou Kaplnky 

sv. Anny, ktorá sa nachádza 

v objekte radnice. 

Na úvod bolo vybudované leše-

nie, z ktorého majú pracovníci prí-

stup ku všetkým stenám a stropu. 

Prebehlo vybúranie nadbytočných 

a  nevhodných omietok. Pre infor-

máciu uvádzame práce, ktoré už 

boli vykonané, prípadne ešte pre-

biehajú.

Reštaurovanie malieb v  kaplnke. 

Reštaurovanie kamenných prvkov, 

ktoré boli objavené v  kaplnke. Za-

čistenie omietok s  dodaním hmo-

ty. Vyrovnanie nerovného povrchu 

stien. Odkryv (dočistenie nálezo-

vých situácií na stenách miestnos-

ti – stredoveká vrstva). Povrchové 

a  hĺbkové upevnenie uvoľnených 

častí malieb a omietok. Vytmelenie 

poškodených častí – vrstiev malieb 

a  omietok. Materiálová retuš po-

škodených miest omietok stropov 

miestnosti. Úprava škár po škárova-

ní muriva uhladením. Omietky vá-

penné vnútorných ostení. Základ-

né výtvarné scelenie a retuš malieb. 

Reštaurovanie torza točitého scho-

diska a gotickej pätky s nábehom lo-

mených oblúkových rebier. Súčasne 

s prácami prebieha aj podrobné vy-

pracovanie reštaurátorskej a  foto-

grafi ckej dokumentácie.

Práce začali v  mesiaci máj a  majú 

byť ukončené v  mesiaci novem-

ber. Celková cena diela predstavuje 

230  656€. Na obnovu poskytlo fi -

nančnú dotáciu Ministerstvo fi nan-

cií Slovenskej republiky. Finančné 

prostriedky pre tento účel vyčlenilo 

zo svojho rozpočtu aj Mesto Banská 

Štiavnica.

Po ukončení obnovy bude kaplnka 

slúžiť na propagačné a  prezentač-

né účely.

Juraj Chrenko,

odd. výstavby, ÚP a ŽP MsÚ

Na objekte „Radnica 
– obnova Kaplnky sv. Anny“ práce pokračujú

Lešenie v Kaplnke sv. Anny  foto Michal Kríž 

Po každom víkende 

zisťujeme, že dochádza 

k svojvoľnému prekla-

daniu parkových 

lavičiek neoprávnenými 

osobami v centrálnej 

mestskej zóne, najmä 

pred Pomníkom 

padlých hrdinov na ulici 

Kammerhofskej. 

Nesprávnou manipulá-

ciou – ťahaním po kockovej 

dlažbe, dochádza k ich nad-

mernému poškodzovaniu. 

Tieto osoby sa svojím ko-

naním dopúšťajú priestup-

ku poškodzovania verejno-

prospešného zariadenia, za 

čo im hrozí uloženie poku-

ty a následné zaplatenie 

spôsobenej škody na la-

vičkách. Upozorňujeme, 

že všetky ulice v  meste 

sú monitorované kame-

rovým systémom, ktorý 

je sledovaný mestskou 

políciou. Preto zistenie 

páchateľov poškodzova-

nia verejnoprospešného 

zariadenia, ktoré slúži 

širokej turistickej verej-

nosti nebude pre mest-

skú políciu ťažkou úlo-

hou. Páchatelia budú 

potrestaní podľa plat-

ného zákona o priestup-

koch.

Zástupca riaditeľa TS, 

m.p., Gejza Volf

Svojvoľné prekladanie lavičiek 
v meste Banská Štiavnica
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Spomienka

Uplynulo už 

13 rokov, od-

kedy navždy 

odišiel do ne-

návratna vo 

veku nedožitých 86 rokov 

náš milovaný drahý otecko 

Štefan Pračka. Bol to človek 

s veľkým srdcom. Bol účast-

níkom SNP, trpel v  koncen-

tračnom tábore, a  celý svoj 

život sa snažil byť užitočný. 

Pracoval na okresnom národ-

nom výbore a ako dôstojník 

ČA, na invalidnom dôchod-

ku pracoval ešte ako inšpek-

tor Civilnej obrany. Bol dlho-

ročným členom SZPB v Žiari 

nad Hronom. Ako pracovník 

bol mimoriadne pracovitý, 

dôsledný a  obetavý človek. 

Bol aj poslancom okresného 

národného výboru. Štiavnic-

ký kraj miloval a  ako posla-

nec mu pomáhal pri dobudo-

vavaní infraštruktúry obcí. 

Mnoho ľudí žijúcich v  tých-

to obciach s  láskou na neho 

spomínajú. Všetko vždy vy-

bavil k  spokojnosti obča-

nov. V  súkromnom živote 

bol nesmierne láskavý a dob-

rý otec, niekedy prísny, ale 

vždy spravodlivý. Učil nás 

zodpovednosti a  láske k  ľu-

ďom, k  Banskej Štiavnici, 

ktorú nosil vo svojom srd-

ci, a  krásnemu štiavnické-

mu kraju. On sám pochádzal 

zo Štiavnických Baní, kde te-

raz spí svoj večný sen. Vy-

choval spolu s manželkou 4 

deti, ktoré na neho s láskou 

spomínajú a  hoci už ubeh-

lo 13 rokov, odkedy sa s ním 

jeho milovaná rodina rozlú-

čila, nie je deň, že by ho ne-

spomenuli a  nepripomenuli 

si tie nezabudnuteľné chví-

le strávené s  ním. S  láskou 

spomínajú jeho deti, vnúča-

tá a pravnúčatá.

J. Simonidesová

Za pekného slnečného 

odpoludnia 16. júla 2022 sa 

v nádvorí bývalej Mestskej 

verejnej nemocnici konalo 

uvedenie knihy do života. 

Pozvaní účastníci sa začali schá-

dzať o hodinu skôr, o 14.00 hod. Pri 

vstupnom stolíku boli organizátor-

ky: Ing. Deniska Popracová a  Petro-

nela Popracová, ktoré mali menný zo-

znam ľudí, ktorí si do 30. júna 2022 

predplatili knihu. Každý účastník si 

zobral so sebou pohárik s prosecom 

na prípitok, celkove 111 účastníkov. 

Moderátor podujatia Mgr. Peter Da-

náš privítal účastníkov oslavy, ako aj 

hostí, pani Mgr. Nadeždu Babiako-

vú, primátorku mesta Banská Štiav-

nica a Roberta Hajšela - europoslan-

ca Štiavničana.

Štiavnický 14 členný banícky spevo-

kol zaspieval peknú pesničku Štiav-

nica. Julka Popracová predniesla bá-

seň Priateľom od autorky pani Márie 

Petrovej. Pokračovali príhovory, pani 

Mgr. Nadeždy Babiakovej, pána Ro-

berta Hajšela, pána MUDr. Mariána 

Strešku za lekárov a pani PhDr. Viery 

Chladnej za zdravotné sestry. Prího-

vor Vladimíra Popraca, so spomien-

kou na budovu nemocnice a  čís-

le 14 - pôrodná sála, kde sa 13. júla 

1943 narodil. Som rád, že som sa do-

žil tejto chvíle, žiaľ, niektorí už nie, 

ako MUDr. Filip Danninger, gestor 

knižnej kapitoly ženského oddele-

nia, MUDr. Ján Pokorný, MUDr. Ján 

Ondrašik, Helena Lauková, vrch-

ná sestra chirurg. oddelenia, Joze-

fa Pšenicová, zdravotná sestra, Má-

ria Rádiková, zdravotná sestra, Irena 

Hollanová, detská zdravotná sestra. 

Minútou ticha sme si uctili všetkých, 

čo už nie sú medzi nami.

Nastala slávnostná chvíľa, po 12 ro-

koch práce na knihe História zdra-

votníctva v  Banskej Štiavnici - jej 

uvedenie do života. Asistovali: Viera 

Kartíková, služobne najstaršia zdra-

votná sestra a Mgr. Emília Lopušní-

ková, riaditeľka SČK, MUDr. Otília 

Zigová lupienkami ruží z  jej vlast-

nej záhradky. Róbert Hajšel posypal 

knihu starou omietkou z  pôrodnice 

a  Vladimír Poprac starou omietkou 

z  chirurgie. Nasledovalo odovzda-

nie obrazu Anjela Mgr. Ing. Boriso-

vi Ivaničovi - grafi cká úprava kni-

hy, Róbertovi Hajšelovi - sponzorovi 

oslavy obraz Banskej Štiavnice. Ob-

razy namaľovala pani Danica Košia-

rová. Ďakujeme. Banícky spevokol 

zaspieval pesničku „Tu ma bolí tu ma 

pichá, tam ma niečo šponuje, zavoláme 

pána Danningera, ten nám to zoperuje...“ 

atď. Moderátor Peter Danáš sa poďa-

koval účinkujúcim a so želaním Dob-

rú chuť ofi ciálnu časť oslavy ukončil. 

Nasledovalo občerstvenie, obložené 

chlebíky a obložené misy. Zišli sa le-

kári od Prešova cez Banskú Bystricu, 

Banskú Štiavnicu, rodinní príslušní-

ci od Bratislavy. Na záver sa chcem 

srdečne poďakovať všetkým členom 

redakčnej rady za ich záslužnú prá-

cu, a to menovite: MUDr. Otke Zi-

govej, Mgr. Lucke Krchnákovej, 

Julke Popracovej, PhDr. MUDr. Fi-

lipovi Dannigerovi, Ing. Myro-

novi Majdákovi, MUDr. Mikulá-

šovi Nagyovi, MUDr. Viliamovi 

Višňovskému, PhDr. RNDr. Jánovi 

Novákovi, CSc., MUDr. M. Streško-

vi, MUDr. Ivanovi Vojtášovi, 

MUDr. Jozefovi Kočajdovi.

S úctou gen. 

Vladimír Poprac, iniciátor 

a zostavovateľ s kolektívom

Kniha História zdravotníctva, 
SČK a DHZ v Banskej Štiavnici, uzrela svetlo sveta dňa 16. júla 2022

Uvedenie knihy do života  foto archív autora

Infocentrum 
mesta
Banská Štiavnica

Otvorené:

po-ne: 9.00 – 18.00

Kontakt: 045/6949653, 

ic@banskastiavnica.sk

IC BŠ
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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

Poďakovanie
Touto cestou by som sa chcela po-

ďakovať kolektívu MŠ na Miero-

vej ul. pod vedením p. riaditeľky 

Janky Trilcovej, p. uč. Janky Dula-

jovej, p. kuchárke a p. upratovačke 

za ľudský prístup vždy s úsmevom 

na tvári a dobrým slovom k môj-

mu vnúčikovi Števkovi Murárovi. 

Srdečná vďaka!

Mamimka Mirka a babka

Ešte veľmi mnohokrát – iste aj 

vyše sto tisíckrát, vyjde slnko 

spoza Kalvárie, aby obdivo-

valo dielo Milana Augustína. 

Dielo literárne, výtvarné i  dielo du-

chovné, ktoré vzniklo pri jeho po-

tulkách svetom. Milan Augustín je 

človek súvislostí na trase Banská 

Štiavnica-Štiavnické Bane-Bratislava 

– celý svet a späť. Celý život podpo-

ruje spoluprácu, partnerstvá a  pria-

teľstvá medzi mnohými dobrými 

ľuďmi z  viacerých krajín. Človekom 

súvislostí nemôže byť každý i  keď 

veľa ľudí si to o sebe myslí. Milan je 

človek podstatných súvislostí a veľmi 

dobre ich rozoznáva – triedi ich, spá-

ja a výsledky sú úžasné – aj v podo-

be kníh aj v podobe výtvarných prác 

a  aj v  podobe rozprávania. Málokto 

má však tú výhodu, že môže byť pri 

tom, keď Milan rozpráva o súvislos-

tiach. Niektorí ani nechcú počúvať – 

asi sa boja počuť pravdu. Tí čo počú-

vajú, sa iste obohatia. Dnes by mali 

počúvať jeho rozprávanie aj také ľud-

ské extrémy - tí veľmi zakríknutí aj tí 

prehnane namyslení. Tí prví by sa do-

zvedeli, že máme byť na čo hrdí a pre-

čo chodiť so vztýčenou hlavou a tí, čo 

si myslia že všetko vedia - tí dostanú 

komplexy a majú šancu stať sa pokor-

nými, lebo to, čo vie Milan - nato jed-

noducho nemajú. Ja mám to šťastie, 

že môžem počúvať Milanovo rozprá-

vanie. Pre mňa je úžasné - cez jeho 

súvislosti, uvedomiť si, aké je vzác-

ne žiť tu v  kraji pod Sitnom, aký je 

to významný kraj – som hrdý aj vďa-

ka Milanovi. Ja mám šťastie, že sa 

s ním poznám už viac rokov. Keď mal 

jubileum 55 rokov, udelil som mu 

v Banskom dome v Banskej Štiavni-

ci „Nobelovu cenu“ – takú z  čokolády 

a v pozlátku s reliéfom Alfreda Nobe-

la, ktorú som priniesol špeciálne pre 

neho zo Štokholmu. Vtedy to bolo 

zrejme prvýkrát v  histórii, keď bola 

„Nobelova cena“ udelená na Sloven-

sku a Milan ju získal za šírenie dob-

rého mena nášho podsitnianskeho 

kraja vo svete. Keďže má zmysel pre 

humor, tak sa na mňa za tento po-

čin nehnevá. Milan výrazne pomo-

hol pri vydaní prvej reprezentačnej 

publikácie o svätoantonskom kaštie-

li. V roku 2003 sme realizovali v Mú-

zeu vo Svätom Antone výstavu jeho 

obrazov „Milan Augustín Mágia a  pa-

ralely sinajskej a podsitnianskej krajiny“. 

Aj vďaka nemu vtedy spievala u nás 

Janka Hubinská krásny francúzsky 

šansón. Často sme spoločne pripra-

vovali banskoštiavnický program so 

skupinou Sitňan pre Cech Štiavniča-

nov v Bratislave. Milan daroval mú-

zeu vzácne exponáty z dražby od Fer-

dinanda Coburga a  veľa krásnych 

kníh. To hlavne vďaka Milanovi sme 

venovali Zborník Múzea vo Svätom 

Antone XXI/2014 pamiatke na vzác-

neho človeka Jožka Šteff eka. Milan 

vtedy prispel nádherným príspev-

kom na jeho počesť s  názvom „Trú-

benie na mušľu“. V  našom kaštieli sa 

konala aj prezentácia jeho kníh „Ľud-

ská tvár vo výtvarnom prejave doby ka-

mennej“ v roku 2015 i „Vtedy na Ma-

lecóne“ v roku 2016. 27. októbra 2017 

sme vo výstavnej sále svätoantonské-

ho kaštieľa pripravili Literárny večer 

s Milanom Augustínom - pri príleži-

tosti jeho jubilea 70 rokov. Vtedy sa 

nám podarilo do vitríny sústrediť jeho 

ucelené knižné literárne dielo. Vysta-

vených publikácií bolo až 25. Okrem 

knižných titulov Milan Augustín pra-

videlne prispieval do zborníka Mú-

zea vo Svätom Antone. PhDr. Milan 

Augustín, PhD. sa narodil v Banskej 

Štiavnici 21. augusta 1947. Je absol-

ventom Strednej priemyselnej školy 

baníckej v  Banskej Štiavnici. Dejiny 

umenia vyštudoval na Filozofi ckej fa-

kulte Univerzity Komenského v Bra-

tislave. Zaslúžil sa o vznik detašova-

ného pracoviska Projektového ústavu 

kultúry, ako aj Reštaurátorských ate-

liérov v  Banskej Štiavnici, ktorých 

bol aj prvým podnikovým riaditeľom 

v  Bratislave. Tu pracoval v  rokoch 

1980 – 1988. V tomto období sa vý-

razne zaslúžil o systematické reštau-

rátorské výskumy a následné reštau-

rovanie najvzácnejších pamiatkových 

objektov v  Banskej Štiavnici vráta-

ne súsošia Sv. Trojice. Výraznou mie-

rou sa zaslúžil o pamiatkovú obnovu 

mesta, reštaurovanie, ale aj elimino-

vanie havarijného stavu vzácnej stre-

dovekej kanalizácie mesta. Pri tomto 

všetkom robil aj významné architek-

tonické a  reštaurátorské prieskumy 

a výskumy, čo prezentoval aj vo via-

cerých odborných štúdiách a  publi-

káciách. V  rokoch 1992 – 1998 bol 

osobným tajomníkom predsedu Sve-

tového kongresu Slovákov Leopol-

da Danihelsa. Bol hlavným tvorcom 

Židovského múzea v  Bratislave, ale 

taktiež jedinečnej výstavy na Brati-

slavskom hrade „Napísané zostáva – 

najstaršie klenoty slovenského písomníc-

tva a  písomné pamiatky, ktoré sa viažu 

k obdobiu Veľkej Moravy“ (rok 1998). Je 

aj dlhoročným členom Banskoštiav-

nicko-hodrušského baníckeho spol-

ku a zakladateľom i „richtárom“ Cechu 

Štiavničanov v  Bratislave. Výtvarné 

práce Milana Augustína boli vystave-

né na mnohých výstavách v Bratisla-

ve i Banskej Štiavnici. Milan Augustín 

trávil pod Sitnom veľa času, býval 

v  unikátne zrekonštruovanej proti-

tureckej bašte zo 17. stor. v Štiavnic-

kých Baniach. Nie je veľa takých vzác-

nych ľudí ako Milan Augustín a  ja 

som úprimne rád, že mu môžem byť 

priateľom. Rád si spomínam na mno-

hé stretnutia v  štiavnických i  bra-

tislavských krčmičkách, na Flöglo-

vej i na bašte na Piargu. 18. augusta 

2017 som mu na slávnostnom šach-

tágu v obradnej miestnosti Mestské-

ho úradu na radnici v Banskej Štiav-

nici odovzdal Medailu Bohyne lovu 

Diany, ktorú mu naše múzeum ude-

lilo za úspešnú prezentáciu Múzea vo 

Svätom Antone i  banskoštiavnické-

ho regiónu vo svete. Maestro, prajem 

Ti – aj v mene čitateľov Štiavnických 

novín, všetko najlepšie k  sedemde-

siat-päťke, veľa krásnych kníh, výtvar-

ných prác, veľa krásnych okamihov 

s priateľmi, ale hlavne veľa, veľa zdra-

via. Lesu zdar Boh môj dobrý človek!

Marian Číž

Jubileum Milana Augustína

Blahoželanie k životnému jubileu  foto Lubo Lužina

Odhlásenie 
času 
zvýšeného nebezpečenstva 

vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského 

a  záchranného zboru v  Žiari nad 

Hronom v  súlade s  §4 písm. b) 

a s §21 písm. a) v nadväznosti na 

§21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. 

z. o ochrane pred požiarmi v znení 

neskorších predpisov a s §2 ods. 2 

vyhlášky Ministerstva vnútra Slo-

venskej republiky č. 121/2002 

Z. z. o požiarnej prevencii v zne-

ní neskorších predpisov odvolá-

va čas zvýšeného nebezpečen-

stva vzniku požiaru na lesných 

pozemkoch a  v  ich ochrannom 

pásme (50 m od hranice lesné-

ho pozemku) v územnom obvo-

de okresov Žiar nad Hronom, 

Žarnovica a  Banská Štiavnica 

od 22.8.2022 od 12.00 hod. do 

odvolania. Od uvedeného dátu-

mu nie je potrebné zabezpečovať 

opatrenia súvisiace s časom zvýše-

ného nebezpečenstva vzniku po-

žiaru uvedeného vo vyhlásení zo 

dňa 24.6.2022.

Ivan Pružina, 

riaditeľ OR HaZZ v ZH
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Celoslovenské poľovnícke 

slávnosti Dni svätého Huberta 

2022 sú organizované pod 

záštitou Samuela Vlčana, 

ministra pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR.

Program

3.9.2022 – sobota

Park – hlavná terasa

8.00 - 11.00

Hubertovská kvapka krvi - dob-

rovoľné darcovstvo návštevníkov 

slávností

8.30 - 9.00

Dychová hudba Sitňanka

9.00 - 9.20

Otvorenie 30. ročníka Dní sväté-

ho Huberta, Hymna SPK v podaní 

sólistu Opery SND Otokara Kleina 

so sprievodom lesných rohov, Klub 

trubačov SR, záujmový klub pri SPZ

9.20 – 10.00

Odovzdávanie rezortných vyzna-

menaní Ministerstva pôdohos-

podárstva a  rozvoja vidieka SR za 

významné zásluhy o  rozvoj poľov-

níctva na Slovensku, Odovzdávanie 

ocenení Slovenského poľovníckeho 

zväzu, Zhrnutie osobností uvede-

ných do Siene úcty a slávy poľovníc-

tva na Slovensku, Hudobné vstupy 

- Trubači pod vedením E. Hatiara, 

Banskoštiavnická fanfára (M. Olos 

a M. Vacek), Svätohubertská fanfára

Prípitok pre ocenených – chodba juž-

né krídlo – prezident SPK T. Lebocký

Hudobno-slovné pásmo „Tri desať-

ročia Hubertových slávností“, Pred-

stavenie zakladateľov Hubertových 

slávností

10.00 - 10.15

Uvedenie do života publikácií: Živo-

ty kolorované myslivostí (vydavateľ 

O. Koudelka), Reprezentačná kni-

ha Múzea vo Svätom Antone (vyda-

vateľ Múzeum vo Svätom Antone), 

Zborník Múzea vo Svätom Antone 

XXV/2022 (vydavateľ Múzeum vo 

Svätom Antone)

10.30 - 11.00

Ukážky činností a  sokoliarske vy-

stúpenie (Sokoliari sv. Bavona pri 

ZŠ s MŠ M. Hella Štiavnické Bane, 

Slovenský klub sokoliarov pri SPK, 

sokoliari SOŠL B. Štiavnica)

11.00 - 11.15

Legenda o sv. Hubertovi, detské di-

vadelné predstavenie ZŠ s MŠ F. Co-

burga vo Svätom Antone

12.00 - 12.20

Vyhlasovanie výsledkov súťaží: Po-

ľovníctvo vo fotografi i - celosloven-

ská súťažná prehliadka, Poľovnícky 

nôž 2022, Naj brada... 

najdlhšia a  najkrajšia, 

Poľovnícky šperk 2022, 

Poľovnícky klobúk... 

najkrajšie upravený po-

ľovnícky klobúk 

13.00 - 15.00

Majstrovstvá Slovenska 

vo vábení jeleňov 2022, 

Majstrovstvá Slovenska 

vo vábení ostatnej zve-

ri 2022

Kaštieľ + nádvorie

8.30-17.00

Prehliadka expozícií 

Múzea vo Svätom Anto-

ne, Výstava Poľovnícka galéria, Po-

ľovníctvo vo fotografi i – celosloven-

ská súťažná prehliadka XXV. ročník, 

Laserová strelnica

8.00 – 10.30

Zóna stánkov - registrácie súťaží 

a ocenených

Park – ostatné terasy

8.30-17.00

Poľovnícky chodník – poľovníc-

tvo pre deti SOŠL B. Štiavnica, 

Ukážky loveckej lukostreľby a  tak-

tiky lovu, streľby z  luku a  kuše – 

Slowakbowhunting – poľovnícka 

organizácia, Slovenský klub lovec-

kej lukostreľby pri SPK, Atraktívny 

rybolov a rybie špeciality, Hádzanie 

fl inty do žita, Klubová výstava – KV, 

CAC alpského jazvečíkovitého duri-

ča s  medzinárodnou účasťou, Pre-

zentácia slovenského hrubosrsté-

ho stavača, Stretnutie pri Kaplnke 

sv. Huberta: Odkaz Milana Húžev-

ku, Lesnica - hudobný nástroj po-

ľovníka

10.00-15.00

Dychová hudba Sitňanka

11.00-16.00

Divadelné predstavenie – Paradájz 

Pikčr Banská Štiavnica

Sýpka

8.30-17.00

Sieň úcty a  slávy poľovníctva na 

Slovensku, Výstava „Tri desaťročia 

Hubertových slávností“, Ukážky prác 

remeselníkov, Zasadnutie klubov: 

Klub slovenských poľovníčok, Klub 

histórie slovenského poľovníctva 

pri SPZ

4.9.2022 – nedeľa (vstup voľný)

Park – hlavná terasa

9.30-10.30

Koncert – hornové kvarteto Lau-

garício, Barbora Šaling-Legényo-

vá (spev) a Miestny chrámový zbor 

Svätý Anton

10.30

Svatohubertovská omša

13.00-14.00

Vystúpenie folklórneho súboru Sit-

ňan

Kaštieľ

8.30-16.00

Prehliadka expozícií Múzea vo Svä-

tom Antone (prehliadka expozícií 

spoplatnená)

Výstava Poľovnícka galéria, Poľov-

níctvo vo fotografi i – celoslovenská 

súťažná prehliadka XXV. ročník, La-

serová strelnica

Park – ostatné terasy

9.00-15.00

Poľovnícka kynológia, Slovenský 

hrubostrstý stavač

9.00-15.00

Ukážky sokoliarstva – Sokoliari sv. 

Bavona pri ZŠ s MŠ M. Hella Štiav-

nické Bane, Slovenský klub soko-

liarov pri SPK, sokoliari SOŠL B. 

Štiavnica, Atraktívny rybolov a ry-

bie špeciality, Ukážky streľby z  lu-

kostreľby

13.00

Divadelné predstavenie Paradájz 

Pikčr Banská Štiavnica

Sýpka

8.30-16.00

Sieň úcty a  slávy poľovníctva na 

Slovensku, Výstava „Tri desaťročia 

Hubertových slávností“, Ukážky prác 

remeselníkov

Zmena programu vyhradená!

Vstupné na Celoslovenské po-

ľovnícke slávnosti Dni sv. Huber-

ta 2022:

3.9.2022 (sobota) – celodenné 

vstupné do areálu (park + kaštieľ)

- Dospelý 12,- €

- Dieťa 6 - 18 rokov  6,- €

- Dôchodca nad 62 rokov, ŤZP

  6,- €

4.9.2022 (nedeľa)

- Do areálu (park)  zdarma

- Do expozícií múzea (kaštieľ)

 podľa platného cenníka múzea

MsA

Dni svätého Huberta 2022 (3. - 4.9.)Protiturecký 
telegraf

Turci napádali krajinu po kraji-

ne, mesto po meste, bez obavy, 

že ich niekto v  postupe zastaví 

a strach bol rozsievaný na všet-

ky strany. Keď v roku 1526 fatál-

ne porazili uhorské vojsko, bolo 

viac-menej jasné, že skaza sa blí-

ži nad slovenské mestá. A  veru 

ich aj zasiahla - Turci postupo-

vali rýchlo, dobyli každý hrad, 

ktorý im stál v ceste, až sa ocitli 

blízko hraníc banskobystrického 

kraja. Bol čas konať a chrániť dô-

ležitú časť vtedajšieho Uhorska 

- banské mestá. Tu prichádza 

do hlavnej úlohy Štefan Dobó, 

novovymenovaný kapitán ban-

ských obcí. Po dohode so zástup-

cami miest bol vymyslený (je na 

mieste povedať, že prvý efektív-

ny) protiturecký obranný sys-

tém, tzv. „protiturecký telegraf“. 

Na vyvýšených miestach v  kraji 

boli umiestnené vartovky a  ich 

strážcovia, s jednoduchým poky-

nom - keď budete vidieť vojská, 

páľte vatry. Keď budete vidieť, 

že horí vatra na blízkom stráž-

nom vrchu, rýchlo páľte aj vy. 

Súčasť obranného systému tvo-

rili aj výstrely - rôzny počet vý-

strelov mal rôzny význam. Ta-

kéto strážne veže sa nachádzali 

na mnohých miestach - vždy 

tak, aby z jedného bolo stále vi-

dieť na to ďalšie. Nachádzali sa 

na každej strategicky význam-

nej lokalite, od dnešného Žiaru 

nad Hronom, cez Banskú Štiav-

nicu, Kremnicu, Zvolen, Banskú 

Bystricu, Slovenskú Ľupču, až 

po Ľubietovú. Keď sa rozpálila 

vatra na nejakej vartovke, stráž-

na veža najbližšie pri nej zapáli-

la tú svoju. Nech išli Turci z akej-

koľvek svetovej strany, tento 

obranný systém bol skrátka ne-

preniknuteľný. Keď zo Štiavni-

ce bolo vidieť horieť na Sitne, za-

pálili vatru aj vo veži na Novom 

zámku, čo už videli všetci naoko-

lo, a tak sa uzavreli všetky prie-

chody do mesta, všetky brány, 

vojská sa pripravili na prípadný 

boj a ľudia sa poschovávali. Keby 

Turci aj prenikli cez banskobys-

trické hranice, kým by sa dostali 

k mestu, jeho obyvatelia už boli 

pripravení. Ako však dnes každý 

obyvateľ nášho mesta vie, Ban-

ská Štiavnica a jej okolie veru ni-

kdy Turkami dobyté nebolo.

Barbora Murgačová
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Aktuálne v kine Akademik

Piatok 26.8. o 19.30 hod.
Nedeľa 28.8. o 19.30 hod.

After: Puto
Romantický, 119 min., MP:12, 
vstupné: 5€. Zatiaľ čo Hardin 
zostáva v Londýne, aby sa kon-
frontoval so svojou minulosťou 
a znovu sa s ňou vyrovnal, Tessa 
sa vracia do Seattlu. Tam ju po-
stihne tragédia, ktorá jej úplne 
zmení život. Hardin chce Tesse 
pomôcť, ale je taký zaneprázd-
nený bojom s vlastnými démonmi, 
že ju nakoniec od seba odstr-
čí. Odhalenie o otcovi otrias-
lo jeho nepreniknuteľnou maskou 
až do základov a Tessa si nie je 
istá, či ho ešte dokáže zachrá-
niť bez toho, aby obetovala sama 
seba. Tessa si uvedomuje, že na 
to, aby sa pohla vpred, musí bo-
jovať sama za seba. Zvažuje, že 
odíde do New Yorku, aby tu zača-
la novú životnú kapitolu. Hardin 
sa vracia do Spojených štátov, 
aby Tesse povedal, ako veľa pre-
ňho znamená, no možno je už prí-
liš neskoro…

Sobota 27.8. o 19.30 hod.

Vitaj doma, Bratre!
Komédia, 104 min., MP, vstup-
né: 5€. Marína prichádza k ro-
dičom do Báčskeho Petrovca, aby 
im predstavila svojho snúben-
ca, slávneho spisovateľa Zoli-
ho. Zarytý abstinent a vegeta-
rián to najskôr nemá v dedine 
preslávenej klobásou a pálenkou 
vôbec ľahké. No len dovtedy, kým 
všetci uveria, že o nich Zoli 
napíše knihu a konečne sa pre-
slávia po celom svete,... takmer 
všetci! Maríninho otca Karola by 
malo tešiť dcérino šťastie, av-
šak príchodom Zoltána sa prebudí 
ťažoba tajomstva, ktoré malo zo-
stať navždy skryté. 

Nedeľa 28.8. o 17.00 hod.

Labky v akcii
Animovaný, 97 min., MP, vstup-
né: 5€. Hank je malý pes, ktorý 
má veľký sen – stať sa samura-
jom. Vydá sa na cestu za zná-
mym majstrom do mesta Kakamu-
cho, ktorého obyvatelia ho ale 

nevítajú s nadšením. Sú to totiž 
všetko mačky. V snahe aspoň tro-
chu sa im zapáčiť, nechtiac sa 
stane súčasťou nekalej hry is-
tého malého zloducha, ktorý má 
v pláne získať absolútnu moc nad 
svetom...teda zatiaľ aspoň Kaka-
muchom. 

Utorok 30.8. o 19.30 hod.

Broadway
Dráma, 97 min., MP:15, vstupné: 
5€. Nelly utiekla od svojej bo-
hatej a panovačnej rodiny. Počas 
tancovania v striptízovom klu-
be sa zoznámi s Marcosom, ma-
lým, ale charizmatickým gang-
strom, ktorý jej pomôže utiecť 
pred poskokmi jej otca. Markos 
sa čoskoro stane jej ochrancom 
a milencom. Privedie ju na Bro-
adway, do opusteného zábavného 
komplexu v Aténach, ktorý obý-
va malá komunita tanečníkov, tu-
lákov, zlodejov a zajatej opice. 
Chvíľu je všetko v poriadku, až 
keď sa na Broadwayi objaví zá-
hadný muž, zranený a obviazaný, 
ktorého prenasleduje najnebez-
pečnejšia mafi a v Aténach. 

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, Ban-

ská Štiavnica si výherca môže vy-

zdvihnúť v  redakcii ŠN. Správne 

znenie krížovky z č. 27/2022: „Skú-

senosť je dobrá škola, ale školné je prí-

liš drahé.“ Výhercom sa stáva Adela 

Plevová, B. Štiavnica. Srdečne bla-

hoželáme! Tento týždeň hráte o po-

ukážku na konzumáciu v  hodnote 

10€ (2 x  5€) v  pizzerii, reštaurácii 

Sv. Barborka, A. Kmeťa 2, Banská 

Štiavnica. Vašou úlohou je správne 

vylúštiť krížovku a  zaslať ju spolu 

s kupónom do redakcie ŠN v termí-

ne do 5.9.2022.

V tajničke sa ukrýva výrok M. Twa-

ina: „O 20 rokov budeš viac sklamaný.

(dokončenie v tajničke.)

A., Skriňa, Daniel dom., samohlás-

ky v slove obulo, vnútri,

B., 3. časť tajničky,

C., Žen. meno, podpaľovač, bomba, 

citoslovce výsmechu,

D., Je zaľúbený, český spevák, šedá, 

severské zviera,

E., Prášok na pranie, písacia po-

treba, kašička, pes detsky,

F., Rapa, časť tela, kul,

G., Prchavé kvapaliny, myšiaky, 

čistiaci prostriedok, Nové Zámky,

H., Časť čižmy, zbub, chaos, hlas-

ný zvuk zvierat,

I., Kráča, Dorota, meno Rolins, 

oceán,

J., Japonská čerešňa, Nora nao-

pak, hlupák,

K., Koniec tajničky, vie česky.

1., Ozn. ruských lietadiel, 2. časť 

tajničky, ozn. áut Slovenska,

2., Žen. meno, obchytá, ruský sú-

hlas, tona,

3., Meno kocúra, perie, úder 

v boxe,

4., Ária z prehodeným prízvukom, 

požívaj tekutinu, staroegyptský 

Boh Slnka, druh stupnice,

5., Cudzie muž. meno, farba na vla-

sy pl., nemocné,

6., Druh kozmetiky, strihá nitky, 

ktoré sú všité, druh ryby,

7., Umelecký počin všeobecne, lat-

ka, textová skratka,

8., Frankovka, robí, zn. tyčiniek,

9., Spodok nádoby, sánky, obyvateľ 

Nového Zélandu,

10., Zn. oerstedu, Michal dom., vý-

hra,

11., Preberá sa k  životu, kofola, 

druh pudingu,

12., Dá za pravdu, les, 1051 v Ríme,

13., Otília, dezinfekčný prostrie-

dok, konaj, liter,

14., Vychovávanie, neplač,

15., Zostal zvädnutý, 1. časť taj-

ničky.

Pomôcky: Ron, DUR, Murko, 

Heny, ochabol, dielo, Toro.

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. 29
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!

4. Skupina Fragile, ktorú roc-

kovú kapelu bude interpreto-

vať?

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.4

24. letný fi lmový festival 

4 živly: Chaos

10. – 14.8.2022, Banská Štiavnica

V stredu 10. augusta začal a v ne-

deľu 14. augusta skončil v Banskej 

Štiavnici Letný fi lmový festival 4 ži-

vly. Jeho tohtoročnou témou sa stal 

Chaos a festival premietol 23 celo-

večerných a 8 krátkometrážnych fi l-

mov, ktoré na tento fenomén naze-

rali z najrôznejších uhlov.

Najnavštevovanejším fi lmom 

programu sa stala slovenská gang-

sterská komédia Čierne na bielom 

koni, ktorú festival premietol v slo-

venskej predpremiére. Príbeh o zlo-

čincoch z  divokého slovenského 

juhu na banskoštiavnickom amfi te-

átri uviedol režisér Rasťo Boroš spo-

ločne s  trojicou hercov – Milanom 

Ondríkom, Attilom Mokosom a To-

mášom Mischurom. Snímka príde 

do kín v októbri tohto roka.

Režisérka a aktivistka Viera Duba-

čová osobne uviedla svoj rozpraco-

vaný dokumentárny fi lm Tí, ktorí 

zostali. Navštívila v  ňom ukrajin-

ské mestá, ktoré ruská armáda 

okupovala a bombardovala – Irpiň, 

Buča, Hostomeľ, Ozera. Zazname-

nala tam sériu výpovedí a príbehov 

o ľuďoch, ktorí neutiekli a napriek 

ohrozeniu života ostali: pomáhať, 

žiť, prežívať. Film bol na 4 živloch 

prvýkrát predstavený verejnosti 

a čaká ho televízne uvedenie vo vy-

sielaní RTVS.

Sprievodnými aktivitami festi-

val rozšíril možnosti, akými svoju 

tému publiku priblížiť. Matematik 

Roman Hric pripravil neformálnu 

prednášku o  teórii chaosu, v  kto-

rej objasnil, čo vlastne označuje-

me týmto pojmom a či môže vôbec 

existovať jeho teória. 

Vladimíra Čavojová a Ivan Brezina, 

autori knihy Prečo ľudia potrebujú 

krízy? prišli diskutovať o tom, ako 

sa ľudstvo vyrovnáva s  náročnými 

výzvami a že na jeho históriu mô-

žeme nahliadať aj ako na živú reťaz 

žánrovo rozmanitých, neraz tragic-

kých spoločenských kríz, pretka-

ných len vzácnymi obdobiami pro-

sperity a pokoja.

Unikátnym zážitkom pre festiva-

lové publikum bol audiovizuálny 

koncert, ktorým program obohati-

li hudobník Stroon (Dalibor Koci-

án) a grafi cký dizajnér DevKid (Ján 

Šicko). Na nočnom amfi teátri s vý-

hľadom na celé mesto a  padajúce 

perzeidy odohrali koncertné spra-

covanie Stroonovho albumu Tem-

ple Timbre Embers s  naživo ge-

nerovaným vizuálom, o  ktorý sa 

postaral DevKid a  v  ktorom časti-

ce na fi lmovom plátne reagovali na 

zvuky z pódia.

Súčasťou festivalového progra-

mu bola aj tento rok sekcia Detské 

4 živly venovaná rodinám s deťmi. 

Okrem štvorice fi lmových premie-

taní bola jej súčasťou aj otvorená 

výtvarná dielňa, ktorú festival pri-

pravil vďaka spolupráci so streamin-

govou platformou DAFilms SK. Deti 

si v nej vytvárali vlastné pohľadnice, 

ktoré po naskenovaní mobilným te-

lefónom ožili animáciou.

Letný fi lmový festival 4 živly patrí 

medzi slovenské fi lmové podu-

jatia s  najdlhšou tradíciou. Jeho 

25. ročník sa uskutoční v  dňoch 

9. – 13. augusta 2023. Jeho tému 

a  neskôr i  program organizátori 

a  organizátorky zverejnia na web-

stránke podujatia (www.4zivly.sk).

Peter Gašparík, OZ 4 živly

Festival 4 živly zaplavil Banskú Štiavnicu 
fi lmovým chaosom

Pohyb je život, a preto sa 

šport stal súčasťou nášho 

života. 

Tentokrát 19.8.2022 sme dostali 

pozvanie zo ZO JDS Kopanice a radi 

sme ho prijali, aby sme spolu zažili 

príjemný deň plný smiechu, poho-

dy, radosti a  zábavy. Niektorí sme 

tu boli prvýkrát, a tak sme boli pre-

kvapení, aký krásny a upravený are-

ál tu majú vybudovaný nielen pre 

seniorov, ale pre celé rodiny, chalu-

párov aj  turistov. Súťažili sme v  6 

disciplínach: petang, ruské kolky, 

hod na basketbalový kôš, šípky, kop 

na bránku, hod kruhmi na cieľ. Za-

pojili sme sa do všetkých disciplín, aj 

keď niektoré boli pre nás novinkou, 

hlavne najťažší bol hod kruhmi. Do-

siahli sme maximálny počet bodov 

za celé družstvo – veľkú nulu.

Ale darilo sa nám v  šípkach, zlato 

získal Ľubo a  bronz Eva Šestákov-

ci. Dominik Kútnik získal strieb-

ro v  basketbale a  bronz za kop do 

bránky. Smolu mala Lenka Sidoro-

vová, ktorá po 3. rozstrele dostala 

len zemiakovú medailu v kolkoch.

Radosť z medailí je vždy veľká, ale 

ešte väčšia radosť je zo spoločného 

stretnutia priateľov a  členov JDS 

z  okresu Žarnovica. Pripravili pre 

nás chutný obed, slané aj sladké 

dobroty a dokonca bola aj tombola, 

takže šťastlivci aj niečo vyhrali.

Veľká vďaka usporiadateľom za po-

zvanie a  krásny deň, tešíme sa na 

ďalšie spoločné stretnutia. Najbliž-

šie vás privítame zase na Piargu.

Eva Šestáková,

ZO JDS Štiavnické Bane

Športový deň seniorov na Kopaniciach

Seniori súťažili v disciplínach  foto archív ZO JDS ŠB

Tvorcovia nového fi lmu pred uvedením  foto Michal Kríž

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. Viac informácií na linku: 

http://selmecmaraton.hu/en

MsÚ
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inzercia

  Výkup parožia, tel. č.: 

0904 834 937

INZERCIA

Posledné preteky 2. ročníka 

behaj lesmi priniesli nový 

rekord!

Po minuloročnej úspešnej pre-

miére zožala bežecká séria Behaj les-

mi úspech aj v  jej druhom ročníku. 

K trom stáliciam sa pridali dve nové 

lokality a  niekoľko tisíc nových be-

žeckých nadšencov. Unikátne miesta 

slovenskej prírody, desiatky kilomet-

rov po lesných chodníkoch a fantas-

tická atmosféra. Presne takáto bola 

séria Behaj lesmi 2022 i  posledné 

preteky v Štiavnických vrchoch, kto-

ré priniesli nový účastnícky rekord - 

1073 nadšených pretekárov.

Druhého ročníka pretekov Behaj les-

mi sa zúčastnilo celkovo 4 880 bež-

cov, z ktorých bolo viac ako 150 oven-

čených v  kategórii Pätoráci, čo značí 

účastníkov všetkých piatich pretekov. 

Obľúbená séria Behaj lesmi má tak 

za sebou ďalší, a určite nie posledný, 

ročník v piatich dychberúcich sloven-

ských lokalitách – na Devíne, vo Veľ-

kej Fatre, Štiavnických vrchoch, ale aj 

Čičmanoch a Bachledovej doline. Be-

haj lesmi ponúklo trasu šitú priamo 

na mieru pre každého bežca či bež-

kyňu. Pretekári si mohli vybrať me-

dzi 10-13 km kratšou trasou, 18-22 

km dlhšou trasou alebo 3-5 km dlhým 

charitatívnym behom VoltaRun.

Na pretekoch štartovali aj tí naj-

mladší bežci na Detských pretekoch 

Dr.Max, ktoré tak sformovali do-

konalý rodinný deň, kde sa mohol 

zapojiť úplne každý. Celá séria pre-

tekov celkovo privítala až 837 nad-

šených lesných mláďat, ktoré si užili 

pravú pretekársku atmosféru a do-

mov si okrem zážitkov na celý život 

odniesli aj pretekárske tričko a plné 

vrecko cien od lekární Dr.Max.

Na dlhšej, 20 kilometrovej trase do-

behol ako prvý Roman Bak so skve-

lým časom 01:21:46 a za ženy zví-

ťazila a  dobehla ako prvá Viera 

Slivková s  časom 01:36:31. Krat-

šiu Lesnícku 13, ktorá účastníkov 

tiež previedla hrebeňom krásnych 

Štiavnických vrchov, opanoval Ma-

túš Hujsa s časom 00:48:04 minúty 

a za ženy to zvládla ako prvá Lucia 

Pelikánová v čase 00:58:05 minúty.

Okrem toho prebehlo v  Štiavnic-

kých vrchoch i  oceňovanie najlep-

ších bežcov za celú sezónu, ktorí zís-

kali titul Pani a Pán Lesov. Prestížne 

ceny si z  rúk predstaviteľov zakla-

dajúceho partnera pretekov, štátne-

ho podniku Lesy Slovenskej repub-

liky, prevzali Viera Slivková a Matej 

Páleník na dlhších a Zuzana Staná-

ková a Tomáš Môcik na kratšej trati.

Udržateľné preteky v lese

Aj tento ročník sa celým podujatím 

niesol duch pomoci prírode a v ruke 

každého pretekára nechýbal špe-

ciálny znovupoužiteľný pohárik 

Speedcup, ktorý aj vďaka zapoje-

niu hlavného partnera spoločnos-

ti Dr.Max eliminoval v zázemí plas-

tový odpad. S úctou k našim lesom 

si organizátori pre tohtoročnú sezó-

nu pripravili dokonale rozložiteľné 

ekologické značenie pretekárskych 

trás z  materiálu Solubag, ktorý je 

možné používať opakovane a v prí-

rode sa rozpustí už po 180 dňoch.

Okrem už zavedených prvkov ako 

sú znovupoužiteľné poháriky a roz-

pustné tašky z neplastového mate-

riálu, ktoré mali úspešnú premiéru 

už vlani, sa koncept udržateľnosti 

rozšíril tento rok aj o triedenie Bio 

odpadu a plechoviek. Udržateľnosť 

bola doslova hmatateľná i v nových 

ekologických medailách, ktoré boli 

pre účastníkov vyrobené z čisto prí-

rodných materiálov a bez akýchkoľ-

vek chemických prísad.

Pomoc športom staršej generácii

Významnou časťou programu všet-

kých piatich pretekov Behaj lesmi 

boli charitatívne preteky Voltarun, 

ktoré si zabehla celkovo takmer ti-

sícka lesných bežcov.

Posledné preteky vygenerovali fi -

nančný výťažok 3325€ na reha-

bilitačné pomôcky pre seniorov 

z  centra Domov Života v  Banskej 

Štiavnici, kým suma za celú sériu či-

nila nakoniec krásnych 14 867€!

Koniec dobrý, všetko dobré

Zlatým klincom sezóny, ktorá sa po 

prvýkrát dostala aj na východ na-

šej republiky, boli posledné prete-

ky v Štiavnických vrchoch, ktorými 

sa ukončila sezóna 2022. Okrem sa-

motných výkonov bola čerešničkou 

na záver aj návšteva úspešnej biat-

lonistky a ambasádorky série Behaj 

lesmi Paulíny Bátovskej Fialkovej, 

ktorá spolu s úsmevmi rozdávala aj 

podpisy svojim fanúšikom.

Sezóna 2022 bola naozaj nádherná 

a v mnohých ohľadoch prelomová. 

Nezostáva nám teda napísať nič iné 

ako: Ďakujeme a  vidíme sa v  roku 

2023!

Richard Valoušek,

Communications Director

Slováci milujú beh v lese

Rekordný ročník podujatia  foto archív autora

Beh lesmi v Štiavnických vrchoch  foto archív autora 

Majstrovstvá 
sveta 
v Šamoríne

Triatlonové a akvatlonové Majstrov-

stvá sveta sa uskutočnili od 18.8.-

21.8. v Šamoríne. Prvý deň patril ak-

vatlonu a na tratiach 1km plávania 

v Dunaji a 5 km v športovom kom-

plexe X-bionic, súťažili profesionáli 

aj vekové kategórie od 20-85 rokov. 

Ambície nášho klubu neboli prehna-

ne veľké, ale reálne, vzhľadom na 

tréningové možnosti. O 10.55 štar-

tovali kategórie 20-49 rokov spo-

lu a o 11.00 ostatní. Po plávaní bol 

Rado Nemčok v  kat. na 4. mieste 

a  nasledoval 5 km beh v  35 stup-

ňoch. Dunaj mal 23 st., a tak sa plá-

valo bez neoprénov, čo bolo super. 

Nakoľko beh nie je silnou Radovou 

disciplínou, stačilo to na konečné 8. 

miesto v cieli. Gratulujeme! Zvíťazil 

francúzsky pretekár Roye. Je to naj-

lepšie umiestnenie na MS v kariére. 

V  nedeľu sa predstavili triatlonis-

ti z celého sveta, bez R. Vargu, kto-

rý je zranený, ale prišiel povzbudiť. 

Sezóna sa ešte neskončila, ale už te-

raz dopadla nad očakávanie... (kom-

pletné výsledky na: triathlon.org/

results).

KMT BŠ

Futbal
1. súťažný zápas pre U13 a U15 

víťazne

21.8., U13 4:2 a U15 5:2, obe muž-

stvá zvíťazili nad súperom FK Slo-

van Kúpele Sliač. Pozrite si dvoji-

tú víťaznú radosť našich mužstiev. 

Gratulujeme!

U9, 20.8.2022

Naša U9 sa zúčastnila Mavistav 

CUP-u. Chlapci pod vedením tré-

nera Micháleka obsadili fantastic-

ké 2. miesto. Gratulujeme!

FK Sitno BŠ
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Sociálna – SeniorSociálna – Senior
prepravná služba Banská Štiavnicaprepravná služba Banská Štiavnica

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

0948 460 7000948 460 700
Pracovná doba:Pracovná doba:

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


