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INZERCIA

V utorok 30. augusta 2022 

si pripomenuli položením 

kytíc pri pamätníku SNP 

(terasa pri MsÚ) v Banskej 

Štiavnici zástupcovia Mesta 

Banská Štiavnica, zástupcovia 

Základnej organizácie Sloven-

ského zväzu protifašistických 

bojovníkov Banská Štiavnica 

a občania nášho mesta 

78. výročie Slovenského 

národného povstania.

Príhovor predniesla primátorka 

nášho mesta:

„Vážení občania, vážení členovia SZPB, 

vážení a ctení hostia!

Ani 78 rokov po vypuknutí Slovenské-

ho národného povstania mesto Banská 

Štiavnica nezabúda na hrdinstvo pred-

chádzajúcich generácií, ktoré po rokoch 

útrap zatúžili po slobode. 

Vážený pedagogický zbor, 

vážení rodičia a priatelia škôl, 

milí žiaci, dovoľte, aby som 

Vám na začiatku školského 

roka 2022/23 venovala pár 

slov.

Naozaj veľmi očakávané dovolenky 

a prázdniny, ktoré ste si mohli ko-

nečne už bez akýchkoľvek „COVID“

obmedzení užívať v kolektíve pria-

teľov na výletoch, v prírode, pozná-

vaní nových miest doma aj vo svete, 

pri vode, na koncertoch, športovis-

kách…, sa žiaľ, končia. Začína nový 

školský rok, pre mnohých aj v no-

vých kolektívoch škôl, čo samozrej-

me môže priniesť aj počiatočné úz-

kosti a obavy z nového. Ale toto sú 

stále opakujúce sa súčasti začiatkov 

školy, na ktoré sa po pár dňoch za-

budne. Malým prváčikom pomôžu 

naše skúsené panie učiteľky, kto-

ré vedia dokonale zastúpiť mat-

ky a prvé dni v  školách budú skôr 

o  chlácholení, mojkaní a  upokojo-

vaní „maláčov“. 

Oslavy 78. výročia SNP

Príhovor primátorky mesta 
k začiatku školského roka

Účastníci spomienkových osláv  foto Michal Kríž �3.str.

�3.str.

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.

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

Oznam
V  dňoch 8.9. až 10.9.2022 sa 

v  Banskej Štiavnici konajú Sala-

mandrové dni 2022.

Príprava a priebeh podujatia si vy-

žiadajú zmeny v doprave a parko-

vaní na Námestí sv. Trojice.

Streda - 7. september 2022

• od 9:00 do 13:00 - montáž za-

strešenia pódia, prejazd povole-

ný s obmedzením

Štvrtok - 8. september 2022

• od 15:00 – umiestnenie predaj-

ných stánkov, zákaz parkovania, 

prejazd povolený s obmedzením

Piatok - 9. september 2022 

• od 5:00 - príprava jarmoku, úpl-

né uzavretie Nám. sv. Trojice pre 

dopravu

Sobota - 10. september 2022

• od 7:00 - príprava jarmoku,

• úplné uzavretie Nám. sv. Trojice 

pre dopravu do 21:00 hod.

• od 22:00 - Námestie sv. Trojice 

opäť otvorené pre dopravu (pre-

jazd i parkovanie povolené)

Ďakujeme za spoluprácu a pocho-

penie!

MsÚ
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DIÁR
z programu

primátorky

30.8.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Redakčná rada ŠN.

Účasť na oslavách 78. výročia SNP.

31.8.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Kontrola prác na štadióne.

Riešenie novely komunitného 

plánu.

2.9.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie so zástupca-

mi ÚRSO.

 Prijatie skupiny lekárov zo Slo-

venska na radnici.

Viera Lauková

24.8. vo viacerých médiách bola 

spomienka na významného sloven-

ského spisovateľa Mila Urbana, kto-

rý sa narodil v tento deň v r. 1904 

(zomrel 10.3.1982). Jeho román 

Živý bič patrí stále k najprekladanej-

ším slovenským literárnym dielam. 

V  r. 1924-26 študoval na Štátnej 

vyššej lesníckej škole v B. Štiavnici, 

ktorú však neukončil pre nedosta-

tok fi nančných prostriedkov.

25.8. vo viacerých médiách bola 

spomienka na vynikajúceho her-

ca Júliusa Pántika, ktorý zomrel 

v  tento deň v  r. 2002 (narodil sa 

15.1.1922). Absolvoval gymnaziál-

ne štúdiá v B. Štiavnici, kde aj prvý-

krát ako ochotnícky herec vstúpil 

na „dosky, ktoré znamenajú svet“, kto-

ré sa mu nakoniec stali celoživot-

ným osudom.

26.8. vo viacerých médiách bolo via-

cero reportáží a  informácií o  tom, 

že v tento deň v r. 1948 sa narodi-

la naša rodáčka Magda Vášáryová. 

Najprv bola vynikajúcou herečkou, 

následne veľvyslankyňou SR v  Ra-

kúsku a  neskôr v  Poľsku, štátnou 

tajomníčkou Ministerstva zahra-

ničných vecí a  európskych záleži-

tostí SR, ale aj poslankyňou NR SR. 

V  súčasnosti je už dlhodobo pred-

sedníčkou Živeny - spolku sloven-

ských žien. Nemôžem ešte nespo-

menúť, že svojmu rodnému mestu 

– B. Štiavnici venovala aj jedno zo 

svojich literárnych diel – Krátke lis-

ty jednému mestu, kde si zaspomí-

nala na svoje detstvo a mladosť v B. 

Štiavnici.

26.8. v  Rádiu Devín o  7.20 bola 

spomienka na významného histo-

rika PhDr. Jána Tibenského, DrSc. 

(26.8.1923 - 11.5.2012) v súvislos-

ti s tým, že sa narodil v tento deň 

v r. 1923. Okrem toho bol jedným 

z hlavných iniciátorov konštituova-

nia Slovenského banského múzea 

a významnou mierou sa zaslúžil aj 

o jeho rozvoj najmä od r. 1965.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

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.

Primátorka mesta Mgr. N.Ba-

biaková zvolala na 24.8.2022 

rokovanie MsZ.

MsZ schválilo:

- program rokovania zasadnutia 

MsZ v  BŠ s  dátumom 24. august 

2022,

- návrhovú komisiu v  zložení: 

JUDr. Dušan Lukačko, predse-

da komisie, Štefan Mičura, člen, 

Ing. Ján Čamaj, člen,

- Rozpočtové opatrenia v zmysle zá-

kona č. 583/2004 Z. z. o  rozpočto-

vých pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zá-

konov v znení neskorších predpisov,

- plnenie rozpočtu mesta pod-

ľa platnej rozpočtovej klasifi kácie 

k 30.6.2022,

- rozbor hospodárenia TS, m. p., BŠ 

k 30.6.2022,

- Výročnú správu ku konsolidovanej 

účtovnej závierke za rok 2021,

- Správu o  začatí obstarávania- 

Zmeny a doplnky č. 10 Územnoplá-

novacej dokumentácie mesta Ban-

ská Štiavnica.

MsZ sa uznieslo na:

- VZN Mesta Banská Štiavnica č. 

/2022 o miestnom poplatku za ko-

munálne odpady a drobné stavebné 

odpady s pripomienkami.

MsZ udelilo:

- Výročnú cenu mesta BŠ podľa VZN 

mesta Banská Štiavnica č. 2/2009 - 

Štatútu mesta Banská Štiavnica 

v zmysle §16: Mgr. Robertovi Haj-

šelovi, Alexandrovi Ladzianskemu.

MsZ berie na vedomie:

- kontrolu plnenia uznesení zo za-

sadnutia MsZ, konaného dňa 

22.6.2022,

- Správu o kontrolnej činnosti hlav-

ného kontrolóra Mesta Banská 

Štiavnica za 1. polrok 2022,

- udelenie Ceny primátora mes-

ta podľa VZN mesta Banská Štiav-

nica č. 2/2009 – Štatútu mes-

ta Banská Štiavnica v  zmysle §17: 

MUDr. Stanislavovi Čárskemu, 

PhD., MUDr. Františkovi Hamplovi, 

MUDr. Alici Kubinskej, Marianovi 

Palášthymu, MUDr. Eve Petráško-

vej, Anne Peťkovej, Kataríne Sen-

ciovej, PhDr. Anne Štetinovej, CSc., 

Viere Tokárovej, MUDr. Slavomíro-

vi Urbančekovi, PhD., MUDr. Iva-

novi Vojtášovi, Spevokolu Štiav-

ničan (bližšie info v budúcom čísle 

ŠN),

- Správu o  plnení povinností ve-

rejných funkcionárov v  zmysle zá-

kona č. 357/2004 v  znení neskor-

ších právnych predpisov (zák. č. 

545/2005 Z. z.),

- Monitoring plnenia komunitného 

plánu sociálnych služieb – vyhod-

notenie plnenia komunitného plá-

nu sociálnych služieb za rok 2021,

- informatívnu správu o  príprave 

Salamandrových dní 2022,

- informatívnu správu primátor-

ky mesta o možnosti využitia pred-

kupného práva na podiely od spo-

ločnosti Svet zdravia, a. s., vo výške 

66% spoločnosťou Nemocnica a. s., 

Bratská 17, 969 01 Banská Štiavni-

ca.

MsZ žiadalo:

- primátorku mesta, aby zvola-

la rokovanie poslancov MsZ do 

30.9.2022 k  možnosti odkúpenia 

obchodného podielu od spol. Svet 

zdravia, a. s., ako aj s predstaviteľ-

mi spoločnosti Agel a. s.

Majetkové veci mesta

a) Prevod pozemku parc. č. C  KN 

1307/2, 1307/6 k. ú. Štiavnické 

Bane, Horná Roveň,

b) Prevod pozemku parc. č. C  KN 

1575/2, lokalita Horná Huta,

c) Prevod pozemku parc. č. C  KN 

3947/1 v k. ú. BŠ (ul. Farská),

d) Zámer na zámenu pozemkov v k. ú. 

BŠ so spoločnosťou M+H+I s. r. o.,

e) Vyhodnotenie výsledkov opako-

vanej OVS na prevod pozemkov na 

ulici Pod Trojickým vrchom,

f) Návrh na vyhlásenie II. opako-

vanej obchodnej verejnej súťaže 

na prevod pozemkov parc. č. C KN 

4647/3 a C KN 4590/33 na ul. Mlá-

dežnícka v BŠ,

g) Návrh na vyhlásenie Opakovanej 

obchodnej verejnej súťaže na pre-

vod pozemkov parc.č. E  KN 5955 

a C KN 244/1 v k. ú. BŠ (ul. Obran-

cov mieru),

h) Uzatvorenie zmluvy o  budúcej 

zmluve o zriadení vecného breme-

na v prospech SSD, a. s., Žilina – Ul. 

J. Augustu,

i) Odmietnutie návrhov Obchodnej 

verejnej súťaže na predaj pozemkov 

v lokalite Poľnohospodárska ulica.

Po prerokovaní všetkých bodov 

primátorka mesta rokovanie MsZ 

ukončila.

Kompletné uznesenia 

z  MsZ sú zverejnené aj na 

www.banskastiavnica.sk

Spracoval: Michal Kríž

Z augustového rokovania MsZ
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Obetu tých, ktorí za spo-

ločný domov a slobodu položili svoj ži-

vot. Z  úcty k  odvahe našich predkov 

a  z  úcty k  našej národnej histórii je 

dnes našou úlohou nielen byť vďační 

a  ctiť si tieto udalosti, ale aj aktívne 

brániť demokratické princípy a  hod-

noty našej spoločnosti.

Touto historickou udalosťou v posledné 

dni augusta žije celé Slovensko. Sloven-

ské národné povstanie zviditeľnilo slo-

venský národ v celosvetovom meradle. 

Slovensko sa zaradilo do  protifašistic-

kej koalície a na stranu víťazných moc-

ností. Povstanie sa svojím obsahom 

a rozsahom začlenilo do širokého kon-

textu hnutia odporu v Európe. Aktívne 

vystúpenie Slovákov voči nacizmu bolo 

aj bojom za zachovanie vlastnej národ-

nej existencie a svojbytnosti.

Jedným z  najušľachtilejších ľudských 

snažení je úsilie o spravodlivosť. Jed-

ným z  najzákladnejších práv člove-

ka je právo byť slobodným. Jednou 

z najtragickejších súčastí histórie ľud-

stva sú udalosti, kedy človek musí brá-

niť slobodu a  spravodlivosť so zbra-

ňou v  ruke. Ale zároveň, odhodlanie 

jednotlivcov a národov položiť za tie-

to ideály to najcennejšie, postaviť sa 

zlu a  nespravodlivosti je tým najlep-

ším dôkazom, odkazom, ale tiež zá-

väzkom. A práve o to viac je potrebné 

vážiť si históriu doterajšiu. Pripomí-

nať si to, čo nás formovalo, čo utvára-

lo našu podstatu a čo nás doviedlo me-

dzi vyspelé štáty civilizovaného sveta. 

Sme súčasťou európskeho celku, kto-

rý postavil svoje základy na hodno-

tách slobody, demokracie a  spravod-

livosti, pretože sloboda, demokracia 

a spravodlivosť sú aj našimi hodnota-

mi. A boli hodnotami mnohých statoč-

ných ľudí, ktorí pre slobodu, demokra-

ciu a spravodlivosť žili aj umierali pred 

nami a ktorým vďačíme za to, že písa-

li naše dejiny statočne a so vztýčenou 

hlavou. Slovenské národné povstanie 

dokázalo zmobilizovať desaťtisíce ľudí. 

Títo ľudia presvedčení o  správnosti 

svojho konania a vedení túžbou po slo-

bode a spravodlivosti čelili nielen počet-

nejšej, ale aj skúsenejšej nemeckej ar-

máde. Slovenské národné povstanie je 

v  slovenskej histórii výnimočným po-

činom. Nemusíme zveličovať ani spo-

chybňovať jeho vojenský a  politický 

význam. Slovenským národným po-

vstaním sme sa prihlásili k  protihitle-

rovskej koalícii, k tým myšlienkam, pre 

ktoré je obrana slobody a spravodlivosti 

tým najvyšším cieľom. Slovenským ná-

rodným povstaním sme sa jednoznač-

ne vyjadrili, na ktorej strane stojíme. 

Nezostali sme sa nečinne prizerať, ale 

zmobilizovali svoje sily a bojovali. Slo-

venským národným povstaním sa nám 

do veľkej miery podarilo zbaviť ťarchy, 

ktorú predstavovala kolaborácia vyso-

kých politických predstaviteľov Sloven-

ského štátu s nacistickým Nemeckom. 

Preto je pre nás, občanov Slovenskej re-

publiky, dnes povinnosťou a  cťou pri-

pomenúť si pamiatku tých, ktorí sa 

i  napriek nepriaznivým podmienkam 

dokázali vzoprieť zlu, totalite, bojovať 

za svoje ideály, podstúpiť utrpenie aj 

zomierať.

Vážení spoluobčania, vzácni hostia,

Slovenské národné povstanie nám 

dnes pripomína množstvo pamätní-

kov a  hrobov v  našich mestách, ob-

ciach a  horách. Často sú na nich vy-

ryté mená tých, ktorí zahynuli. Každé 

z  nich symbolizuje, že Povstanie, to 

nie je len historická udalosť, ale aj 

množstvo ľudských osudov a  hrdin-

stiev. Práve týmto ľuďom sme zavia-

zaní nespreneveriť sa hodnotám, za 

ktoré zomreli, a ja verím, že tento od-

kaz budeme mať vždy na pamäti a že 

ho naplníme svojím každodenným ži-

votom v prospech našej krásnej vlasti 

– Slovenskej republiky.“

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

NOVINKY

1.str.

Tešíme sa aj na návrat 

našich stredoškolákov, veď mesto 

opäť krásne omladne a  dúfame, 

že aj títo noví prvoročiaci nájdu 

v Štiavnici svoj druhý domov, lásky, 

celoživotné priateľstvá.

Vážený pedagogický zbor, milí žiaci,

tento školský rok sa podľa všetké-

ho zaobíde bez protipandemických 

opatrení, čo znamená koniec on-

line vzdelávaniu, koniec nekoneč-

ným osamoteným vysedávaniam 

pred monitormi, koniec odtrhnu-

tia od kolektívu kolegov a  spolu-

žiakov, koniec pocitom melanchó-

lie a smútku, lebo spolu, v kolektíve 

sa všetko lepšie zvláda. Teším sa 

s Vami.

Tu by som sa opäť, aspoň v krátkos-

ti chcela poďakovať našim pedagó-

gom, ktorí v uplynulých školských 

rokoch vynaložili maximálne úsi-

lie na zvládnutie učiva v sťažených 

pandemických podmienkach. 

Máte moju veľkú vďaku a zároveň 

podporu a  želanie všetkého dob-

rého, veľa síl, energie a zdravia do 

ďalších úspešne odučených hodín, 

dúfam už v školách.

Ďakujem touto cestou aj Vám, naši 

úžasní rodičia za spoluprácu a do-

držiavanie často nepopulárnych, 

ale nevyhnutných obmedzení škôl, 

za Vašu výdrž a statočnosť pri uče-

ní a  doučovaní Vašich detí, testo-

vaniach, samotestovaniach, admi-

nistratívnych nevyhnutnostiach 

vyžadovaných školami, a  to všet-

ko popri plnení Vašich profesijných 

a iných povinností.

V  neposlednej miere chcem poďa-

kovať všetkým Vám, ktorí ste do 

svojich školských kolektívov prijali 

žiakov a študentov z Ukrajiny, po-

máhali im zvládať učivo, ale predo-

všetkým preukázali im obrovskú 

dávku priateľstva a empatie.

Začína sa školský rok, v ktorom si 

aj Mesto, ako zriaďovateľ, chce pl-

niť svoje záväzky a ciele v rámci po-

kračovania rekonštrukcií, obnovy 

a modernizácie škôl a školských za-

riadení. Pôjde predovšetkým o ďal-

šiu etapu výmeny strešných krytín, 

modernizáciu sociálnych zariadení, 

obnovu terás materskej školy a iné. 

Pri ich realizácii máme v pláne po-

užiť nielen vlastné fi nančné zdroje, 

ale vzhľadom k súčasnej fi nančnej 

situácii, predovšetkým fi nančné 

zdroje v rámci výziev ministerstiev.

Milí spoluobčania,

koncom minulého školského roka, 

(ktorý som zhodnotila ako ťažký 

z pohľadu dobiehania učiva z pan-

demických čias) som už sčasti na-

črtla, že aj nový školský rok bude 

náročný, a  to z  hľadiska dopadov 

energetickej krízy na fi nancovanie 

škôl a školských zariadení. Naplne-

nie môjho predvídania ma v  tom-

to prípade vôbec neteší, skôr by 

som sa radšej mýlila. Realita ob-

rovského zdražovania postaví mňa 

ako primátorku a  mesto ako zria-

ďovateľa škôl a  školských zariade-

ní, spolu s  našimi riaditeľmi škôl 

pred riešenie tak náročných úloh 

spojených so zabezpečením riad-

neho chodu základných škôl, ma-

terských škôl, základnej umeleckej 

školy, centra voľného času, škol-

ských klubov detí a  školských je-

dální, aké sme tu, dovolím si pove-

dať, ešte nemali, keď náklady škôl 

na energie sa zvýšili až trojnásob-

ne! Ale opäť, ostatne tak ako vždy 

pri závažných situáciách, ubezpe-

čujem, že nájdeme cestu a riešenie 

a na rovinu poviem, je to moja úlo-

ha a  úloha mestskej samosprávy, 

lebo my sme tu, s  vašou dôverou, 

že sa o  svojich občanov a  v  tom-

to prípade o  Vaše deti postaráme. 

Ostatne, tak ako vždy doteraz bude 

jednou z  mojich priorít, aby Vaše 

deti aj v  tomto školskom roku pl-

nili nielen svoj výchovno-vzdelá-

vací program v  zdravej a  bezpeč-

nej škole, ale aby dostali aj kvalitnú 

stravu v školských jedálňach, ako aj 

pestrú, voľnočasovú záujmovú čin-

nosť. Mesto ako zriaďovateľ musí 

prijať opatrenia na zmiernenie do-

padov fi nančnej náročnosti spo-

jenej s  poskytovaním vzdelávania 

a neprenášalo fi nančnú ťarchu len 

na samotné školy a  rodičov. Zača-

li sme okrem iného aj tým, že na-

šim budúcim prvákom sme pre-

platili základné školské pomôcky 

a zamietli sme aj zámer niektorých 

samospráv a škôl na zvyšovanie po-

platkov v  školských zariadeniach 

a režijných nákladov za stravu. Ne-

chceme sa vydať cestou prenáša-

nia zvýšených fi nančných nákla-

dov škôl na už aj tak dosť skúšané 

rodinné rozpočty. Samozrejme, 

sme pripravení aj na ďalšiu úpra-

vu rozpočtu, ak by bolo nutné ďal-

šie dofi nancovanie škôl za energie 

v  nadchádzajúcom zimnom obdo-

bí. V našich školách sa jednoducho 

musí, a aj bude svietiť a kúriť.

Vážený pedagogický zbor, milí naši 

žiaci, študenti,

želám Vám do nového školské-

ho roka veľa elánu, síl a  zdravia 

na zvládnutie nového učiva a  zís-

kanie potrebných kompetencií Va-

šich školských výchovných a vzde-

lávacích programov, ale popri tom 

Vám všetkým želám aj zdravú dáv-

ku bezstarostnosti, dobrú pohodu, 

veselé zážitky, radosť v  kolektíve 

a úprimné priateľstvá v našich - Va-

šich školách.

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

1.str.

Oslavy 78. výročia SNP

Príhovor primátorky mesta k začiatku školského roka
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kam v BŠ 
a okolí ?

Program:

8.9. 2022, 19.00 - 22.00 hod., Kultúr-

ne centrum, Kammerhofská 1

Šachtág

Tradičné podujatie baníckeho a  hut-

níckeho stavu, nadväzujúce na tradí-

cie Baníckej akadémie.

9.9. 2022, 8.00 hod, Gymnázium A. 

Kmeťa, Kolpašská ul.

Valné zhromaždenie Slovenskej 

banskej komory. Výročné rokova-

nie stavovskej organizácie

9.9. 2022, 9.00 - 14.00 hod., SBM - 

Berggericht, Námestie sv. Trojice 6

Stroj, ktorý zmenil svet

(Príbeh „ohňového“ stroja Isaaca Pot-

tera). Zážitková pátracia hra pre deti 

v  priestoroch zaujímavej výstavy. 

O  14.00 hod. bude nasledovať ko-

mentovaná prehliadka výstavy s  jej 

autorom Petrom Konečným.

9.9. 2022 - 10.9. 2022, 9.00 - 24.00 

hod., Radničné nám., pred budovou 

radnice

Slávobrána a Anton Schmidt 

Verná replika slávobrány postavenej 

pre cisára Františka I. Štefana Lotrin-

ského v roku 1751. Brána bude voľne 

dostupná a doplnená o historické in-

formácie.

9.9. 2022, 18.00 hod., SBM - Galé-

ria Jozefa Kollára, Námestie sv. Tro-

jice 8

Oto Skalický: Baníci 

Vernisáž najnovšej výstavy v priesto-

roch galérie.

9.9. 2022 - 10.9. 2022, 9.00 - 17.00 

hod., pre vopred nahlásené skupiny 

(sobota), Slovenský banský archív, 

Radničné nám. 16,

Isaac Potter a prvé parné stroje

Návštevníci dostanú príležitosť oboz-

námiť sa hravou formou aj prostred-

níctvom výstavy archívnych do-

kumentov s  príbehom anglického 

staviteľa strojov Isaaca Pottera.

9.9. 2022 - 10.9.2022, 10.00 - 24.00 

hod., Námestie sv. Trojice

Malý rínok - dobré veci z regiónu 

Štiavnica

Ponuka remeselných výrobkov vý-

robcov a  zručných majstrov z  regió-

nu Banskej Štiavnice, z regiónu Juž-

né Sitno, z okolitých obcí, od Pukanca, 

Hontianskych Nemiec až po Bzenicu. 

Podporujeme miestne komunity a re-

gionálnu remeselnú tradíciu! 

9.9.2022, 13.00 hod., Kostol sv. Ka-

taríny

Slávnostné zasadnutie mestského 

zastupiteľstva

Slávnostné zasadnutie banskoštiav-

nickej samosprávy spojené s  odo-

vzdávaním ocenení pre osobnosti, 

ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta. Pri-

pomenieme si krátkym programom 

260. výročie založenia Baníckej aka-

démie /1762 - 2022/. Vystúpia Štiav-

nickí facigeri a  poslucháči Hudobnej 

a umeleckej akadémie Jana Albrechta.

9.9. 2022, 14.00 - 19.00 hod., 

10.9.2022, 9.00 - 16.00 hod., SPŠ S. 

Mikovíniho (aula)

Burza minerálov

Tradičná burza minerálov v  histo-

rických priestoroch bývalej Baníckej 

a lesníckej akadémie.

9.9.2022, 15.00 hod., Kostol sv. Ka-

taríny

Oslavy Dňa baníkov, hutníkov, ge-

ológov a naftárov

Slávnostný ofi ciálny program sta-

vovských organizácií, štátnej správy 

a hostí, odovzdávanie rezortných oce-

není ministra hospodárstva SR.

9.9. 2022, 17.00 hod., Námestie sv. 

Trojice

Alchýmia zlata a striebra

Na Nám. sv. Trojice bude postavený 

funkčný model probovníckej pece, 

uskutoční sa pri nej odlievanie strie-

bornej mestskej pečate hosťami mes-

ta. Živý obraz o  začiatkoch činnosti 

Baníckej akadémie v Banskej Štiavni-

ci, o vedcovi Nikolausovi von Jacqui-

novi. Prehliadka pece a možnosť pre 

verejnosť vyskúšať si hutnícku a pro-

bovnícku prácu.

9.9. 2022, 19.00 hod., centrum mesta

Salamandrový sprievod

Tradičný historický sprievod, ktoré-

mu bude predchádzať sprievod zá-

stupcov výrobných organizácií, akade-

mickej obce a  európskych baníckych 

a  hutníckych združení, spolkov, ce-

chov a bratstiev, ktorý sa pohne 

z Dolnej ulice o 18.00 hod.

9.9. 2022, 21.00 - 24.00 hod., Ná-

mestie sv. Trojice

Firekunst I. - hudba a zábava

Stredoveká hudba, návštevníci si 

môžu vyrobiť vlastný suvenír, ukážky 

tavieb a skúšok rudy. Točenie ohňov 

pri probovníckej peci. Odlievanie 

z cínu a medi.

9.9. 2022, 21.00 hod.,  Amfi teáter 

pod Novým Zámkom, 

vstupné 15€ / 20€

Th e Backwards

Th e Beatles v  najlepšom prevedení. 

Koncert populárnej slovenskej sku-

piny pri príležitosti Salamandrových 

dní a  výročia narodenia Deža Hoff -

mana, fotografa Beatles a iných sveto-

vých hviezd.

10.9. 2022, 11.00 - 16.00 hod., Kul-

túrne centrum, Kammerhofská 1

Detský Salamander

Program pre deti zostavený z hudob-

ných a divadelných predstavení, urče-

ných najmladším návštevníkov Sala-

mandrových dní.

10.9. 2022, 13.00 hod., Kostol Nane-

bovzatia Panny Márie (farský kostol), 

Akademícká ul.

Ekumenická bohoslužba a koncert

Ekumenická bohoslužba pri príleži-

tosti Európskych dní baníkov a hutní-

kov a koncert Vojenskej hudby ozbro-

jených síl Ministerstva obrany SR.

10.9. 2022, 15.30 - 16.00 hod., Tra-

sa: Akademická ulica - Námestie sv. 

Trojice

17. európske banícke a  európ-

ske dni a 14. stretnutie baníckych 

miest a obcí Slovenska

Sprievod baníckych a  hutníc-

kych spolkov z Európy a Slovenska 

mestom. Pochod baníckych európ-

skych a slovenských spolkov, zdru-

žení a  bratstiev ulicami starobylej 

Štiavnice. Uvidíte spolkové zásta-

vy, insígnie a uniformy. Pochodom 

vzdajú účastníci česť historickým 

európskym baníckym a hutníckym 

tradíciám. Trasa sprievodu: Z Aka-

demickej ulice, cez ulicu Andreja 

Kmeťa na Námestie sv. Trojice.

10.9.2022, 16.00 hod., Námestie sv. 

Trojice

Príchod baníkov do centra mesta

Program pre baníkov aj verejnosť, 

slávnostné stužkovanie spolkových 

zástav, odovzdanie čestných odzna-

kov sv. Barbory, spoločné fotenie 

s účastníkmi, na záver spoločná hym-

nická pieseň.

10.9.2022, 17.00 hod., Námestie sv. 

Trojice

Firekunst II. - hudba a zábava

Živý obraz o  osvietenskom vedcovi 

a  metalurgovi Ignazovi Bornovi pri 

modeli probovníckej pece. Odlievanie 

baníckych insígnií zahraničnými hos-

ťami Salamandrových dní, ale aj verej-

nosťou.

10.9.2022, 18.00 hod., Námestie sv. 

Trojice

Zdar Boh!

Večerný program na námestí pri príle-

žitostí Európskych dní baníkov a hut-

níkov.

10.9.2022, 19.00 hod.,  Amfi teáter 

pod Novým Zámkom, 

vstupné 20€ / 25€

Fragile Queen

Unikátny projekt, ktorý spája sveto-

vé hity, populárnu vokálnu skupinu 

a  špičkových slovenských hudobní-

kov.

OKŠaMK

Salamandrové dni 8.9. - 10.9.2022

1.9. Leto s  rozprávkami v  Diva-

dielku Concordia, J. Palárika 4, BŠ, 

17.00 a 19.00.

2.9. Nezabudnutí susedia, Ná-

mestie sv. Trojice „modrý dom“, BŠ, 

15.00

Koncert: Hex pre Ďuďa, Amfi teá-

ter, Novozámocká 20/A, BŠ, 19.00

3.9. Koncert: Boban Markovič 

Orkestar + Vidiek, Amfi teáter, No-

vozámocká 20/A, BŠ, 19.30

2.-3.9. a 6.-10.9. Haraburdy alebo 

bazár (ne)potrebných vecí 2022, 

Dielnička v Kammerhofe, Kammer-

hofská 2, BŠ, 10.00 – 16.00

3.9. III. banskoštiavnický trail 

maratón, Futbalový štadión – Ban-

ská Štiavnica, Športová, BŠ, 9.00

Silové miesta Štiavnických vr-

chov, 7 stupňov, 7 čakier a 7 por-

tálov, miesto bude upresnené (BŠ), 

10.00-16.00

3. – 4.9. Dni sv. Huberta, jubilej-

ný 30. ročník, Kaštieľ a múzeum vo 

Svätom Antone, obec Svätý Anton, 

8.30

8.-10.9. Salamandrové dni, Rad-

ničné námestie, BŠ, 18.00

Každú stredu: Bádateľské experi-

menty v  mineralogickej expozícii, 

Berggericht, Nám. sv. Trojice 6, BŠ, 

10.00 – 16.00

Do 11.9. ut – ne: 10.00-18.00, vý-

stava: Stroj, ktorý zmenil svet: 

Príbeh ohňového stroja I. Pottera, 

Berggericht, Nám. sv. Trojice, BŠ, 6

Každú st – ne: Výstava: Stanislav 

Harangozó: Hudba & mesto, od 

9.00 – 17.00 do 15.9., Starý zámok, 

Starozámocká 11, BŠ

Každý ut-so: Zoologická digitál-

na performance: Samuel Chova-

nec: Leňochod má celkom vážny 

dôvod sa vykakať, Galéria J. Kol-

lára, Nám. sv. Trojice 8, BŠ, 9.00 – 

17.00.

Každý ut-so: Leonard Lelák: Po-

vstaneme z  tvojho popola, Galé-

ria J. Kollára, Nám. sv. Trojice 8, BŠ, 

9.00 – 17.00

Každú sobotu: Posedenie pri hud-

be a  prasiatku, Terasa u  Blaškov, 

Počúvadlianske jazero, BŠ, 18.00

OOCR Región Štiavnica

citát

„Mnoho ľudí zmešká malé šťastie, 

lebo čaká na veľké.“

Pearl S. Buck
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Deviaty ročník podujatia 

„Sitnianska Paškrta“ mal 

rekordný počet víťazov.

Podujatie pre maškrtné jazýčky 

s  názvom „Sitnianska Paškrta“ sa 

koná raz ročne pri obľúbenom taj-

chu Počúvadlo. Hlavným lákadlom 

je súťaž vo varení kotlíkových špe-

cialít. Tento rok súťažilo až 10 tí-

mov. Podujatie začalo skoro ráno 

registráciou súťažiacich. Tí mali za 

úlohu z  vlastných surovín vykúz-

liť čo najchutnejšiu maškrtu, podľa 

vlastnej voľby. Pre hostí tak kreatív-

ni kuchári chystali okrem fazuľové-

ho či srnčieho gulášu aj vegánsky sí-

rovec, poctivú kapustnicu, držkové 

špeciality, trhance či nórsku rybaciu 

polievku. Okrem domácich sa prišli 

do súťaže zapojiť aj tímy z Banskej 

Bystrice, Komárna, Bátoviec, Brati-

slavy, Krupiny a Želiezoviec.

Do rytmu a  do tanca počas celé-

ho dňa návštevníkom hrala coun-

try skupina Silné V3. Nechýbal ani 

sprievodný program pre tých naj-

menších. Okolo obeda bolo pre de-

tičky prichystané bábkové pred-

stavenie Divadielka Concordia 

s  názvom „Bajaja“ a  počas dňa si 

mohli vyskúšať aj obrie bublifuky. 

Celý program moderoval už tradič-

ne skvelý moderátor Erik Forgáč.

Štvorčlenná porota v  zložení Ľubo 

Lužina, Ľudmila Blašková, Zuzka 

Farbiaková a  Igor Kuhn hodnotili 

nielen chuť, ale aj samotnú prípra-

vu a  fi nálny vzhľad servírovaných 

špecialít. Ako pri udeľovaní cien 

uviedla pani Blašková z reštaurácie 

„Terasa u  Blaškov“: „Hodnotenie bolo 

skutočne ťažké, avšak každý jeden zo 

zúčastnených je víťazom už len tým, 

že prišli a dali do jedál svoj drahocen-

ný čas i energiu.“ Tieto slová potvrdi-

li aj výsledky súťaže, kde sa s rovna-

kým počtom bodov umiestnili dve 

družstvá na druhom a  dve  na tre-

ťom mieste. Tým sme zaznamena-

li nový rekord v počte víťazov. Prvé 

miesto vyhral tím s  názvom „Ret 

Hod Čili Repers“ zo Želiezoviec s „Les-

ným gulášom“.

Podujatie organizovala oblastná or-

ganizácia cestovného ruchu Región 

Banská Štiavnica s  podporou zná-

mej Terasy u  Blaškov, OZ Sitnian-

ski rytieri, priestor a technické záze-

mie zabezpečil ForRest Glamping, 

po dujatie fi nančne podporilo Mi-

nisterstvo dopravy a  výstavby SR. 

Cenami do súťaže okrem vyššie spo-

menutých prispelo aj Mesto Banská 

Štiavnica, Peter Ernek, Jaroslav Bel-

lák a Milan Jantošík. 

Ďakujeme a tešíme sa opäť o rok!

Terézia Sopková, 

OOCR Región Štiavnica

Sitnianska Paškrta 2022

Ochutnávka kotlíkových špecialít  foto OOCR Región Štiavnica

„Občas nezistíte hodnotu okamihu, 

kým sa nestane spomienkou.“

Dr. Seuss

Hľadáme 
dobrovoľníkov

Cieľom jednej z etáp Medzinárod-

ných cyklistických pretekov Okolo 

Slovenska bude tento rok aj Ban-

ská Štiavnica. Na základe tejto 

skutočnosti bolo medzi Mestom 

Banská Štiavnica a  Slovenským 

zväzom cyklistiky podpísané me-

morandum.

Slovenský zväz cyklistiky zabez-

pečí cieľ druhej etapy pretekov 

dňa 15.9.2022 v  meste Banská 

Štiavnica, kde mesto spolupracu-

je pri hľadaní sponzorov pre rea-

lizáciu podujatia, pri príprave ale-

bo získaní potrebných povolení, 

rozhodnutí na území mesta a za-

bezpečení dopravného projektu za 

účelom bezproblémového priebe-

hu podujatia.

Pre lepšiu organizáciu a  koordi-

náciu zriadila primátorka mesta 

koordinačný štáb zložený zo za-

mestnancov mesta, Technických 

služieb, m. p., športových akti-

vistov a  dobrovoľníkov na úse-

ku športu. Ak sa chcete zapojiť 

ako dobrovoľník a  pomôcť s  or-

ganizáciou, zavolajte nám na 

tel.č.: 045/6949654, príp. napíš-

te na mailovú adresu: jana.petr@

banskastiavnica.sk alebo 

PhDr. Peter Šemoda, náčelník 

mestskej polície: 0948 080 862. 

Ďakujeme! Viac informácii o  po-

dujatí nájdete na: https://www.

okoloslovenska.com/sk

MsÚ

Vážená pani primátorka, 

vážený pán viceprimátor.

Dovoľte nám touto cestou Vám 

poďakovať za osobný a verejný prí-

spevok k nášmu projektu OSA Na-

prieč Slovenskom 2022.

Jeho ofi ciálny 1. ročník, ktoré-

ho ste boli aj Vy neoddeliteľnou 

súčasťou sa podaril na výbornú 

a vo verejnosti zanechal prvú sto-

pu k téme bezpečnosti na cestách, 

ktorá otvorila ďalšie a ďalšie otáz-

ky a témy do diskusií. 

Sme pyšní na to, že sme mohli aj 

cez Vaše mesto priniesť trochu 

osvety v  novom cestnom záko-

ne.  Prostredníctvom všetkých TV 

médií, sociálnych sietí a aj s pris-

pením Vašej osvety cez Vaše me-

diálne výstupy sa začala vo väč-

šej miere šíriť myšlienka zvýšenia 

komunikácie na túto tému a zlep-

šenia podmienok pre účastní-

kov cestnej premávky, hlavne pre 

tých menej chránených - cyklistov, 

chodcov, motocyklistov, kolobež-

károv....

Neodmysliteľnou súčasťou náš-

ho projektu je aj jeho charita-

tívny rozmer a  pomoc osudu 

a  smutnému príbehu Lucie Prch-

líkovej, ktorej sme aj vďaka Vám 

mohli pomôcť  sumou až  4.000,-

EUR (3.210,- mestá a obce / 790,- 

cyklisti )

Za túto pomoc Vám patrí veľká 

vďaka!

My sme sa zatiaľ pustili do vyhod-

nocovania nášho projektu tak, aby 

sme ďalší ročník mohli pripra-

viť ešte precíznejšie a pomohli ší-

riť bezpečnosť na cestách aj v šir-

šom rozsahu. Už teraz sa tešíme 

na druhé pokračovanie podujatia, 

ktoré nám ukáže, či sa za rok ude-

jú zmeny v pozitívnom duchu tak 

ako všetci veríme a očakávame.

Dúfame, že Vás budeme môcť opäť 

osloviť s účasťou a hodnotením po 

ročnej odmlke.

Ešte raz veľká vďaka a mnoho síl 

želá  celý organizačný tím OSA 

Akadémie (Michaela Šimková, An-

drej Nemeček, Tatiana Samulová, 

Nina Gazdíková, Zuzana Škrova-

nová, Radomír Brtáň, Libor Žikla) 

a Adrián Gazdík.

OSA - Športová Akadémia, o.z.

Poďakovanie
TOP 10
Kina Akademik

Najnavštevovanejšie fi lmy za po-

sledné 3 mesiace:

1. Mimoni 2: Zloduch prichádza

2. Th or: Láska a hrom

3. Jurský svet: Nadvláda

4. Striedavka

5. Buzz Lightyear

6. Dievčatá z Dubaja

7. Veľa šťastia, pán veľký

8. After: Puto

9. Bullet Train

10. Elvis

OKŠaMK

myšlienka
dňa
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Slovo má… 

Andrzej Jagodziński.

V  Banskej Štiavnici pôsobia prekla-

dateľky a prekladatelia, ktorí tu trá-

via štipendijný pobyt a  pracujú na 

preklade diel slovenských autoriek 

a  autorov do cudzích jazykov. Rezi-

denčné pobyty Trojica Air v  tomto 

roku realizuje Literárne informač-

né centrum v  spolupráci s  Mestom 

Banská Štiavnica,  a  preto  by sme 

radi predstavili a  prezentovali ten-

to spoločný  projekt. V  auguste na 

mesačný  rezidenčný pobyt nastúpil 

Andrzej Jagodziński z Poľska (16.8. - 

15.9.). Bude prekladať Zlatú horúčku 

Tomáša Forróa. Položili sme mu pre-

to zopár otázok:

Ako ste sa dostali k  prekladom 

slovenskej literatúry do poľštiny?

A. J.: Som vyštudovaný slovakista 

a bohemista, ukončil som Varšavskú 

univerzitu a už viac ako 40 rokov pre-

kladám slovenskú a českú literatúru. 

Avšak s rôznou intenzitou, lebo pre-

kladom sa dá ťažko uživiť, preto som 

pár rokov musel byť aj novinárom, 

diplomatom a  kultúrnym manažé-

rom, v tých dobách mi na preklada-

nie veľa času nezostávalo. Ale mám 

tú prácu nesmierne rád a po prestáv-

kach sa k nej vždy s chuťou vraciam.

Ktoré diela ste doteraz preloži-

li a aké ohlasy zaznamenali doma 

v Poľsku?

A. J.: Publikoval som už viac ako 50 

knižných prekladov slovenskej a čes-

kej literatúry. Úprimne však prizná-

vam, že zatiaľ oveľa viac z  češtiny 

(Havel, Hrabal, Škvorecký, Kunde-

ra, Gruša, Hostovský a ďalší), ale ako 

prekladateľ som debutoval poviedka-

mi skvelého slovenského spisovate-

ľa Dušana Mitanu. Okrem neho som 

preložil knižky Martina M. Šimečku 

a  Tomáša Forróa, niekoľko hier Vi-

liama Klimáčka a Jána Šimka, a tiež 

veľa rôznych literárnych textov od 

Rudolfa Slobodu, Petra Zajaca, Du-

šana Dušeka, Martina Bútoru, Mi-

roslava Kusého, Ľubomíra Feldeka 

a ďalších.

Akému prekladu sa venujete po-

čas pobytu Trojica Air?

A. J.: Počas rezidenčného poby-

tu v  Banskej Štiavnici pracujem na 

preklade poslednej knihy reporté-

ra Tomáša Forróa „Zlatá horúčka“. Je 

to dramatická kronika úpadku Ve-

nezuely, naftovej veľmoci, ktorá sa 

za krátky čas ocitla na pokraji civili-

začnej katastrofy. Výborne napísa-

ná kniha varuje čitateľa, že nič nie je 

dané navždy a  vyjde začiatkom bu-

dúceho roka v prestížnom poľskom 

vydavateľstve Czarne, ktoré sa práve 

špecializuje na reportážnu literatúru.

Na prekladateľskej rezidencii 

v  Banskej Štiavnici ste po prvý-

krát? Ako na vás pôsobí mesto 

a aké sú podmienky na prácu, kto-

ré vytvára Trojica Air?

A. J.: Banskú Štiavnicu som si obľú-

bil už dávno. Bol som tu mnohokrát 

v mojich „minulých životoch“ ako riadi-

teľ Medzinárodného vyšehradského 

fondu a hlavne ako riaditeľ Poľského 

inštitútu v Bratislave, ale vždy len na-

krátko. Naplno som si mohol vychut-

nať krásu mesta pred dvoma rokmi 

na Trojici Air (čírou náhodou som tu 

prekladal prvú knihu Tomáša Forróa 

– „Donbas. Svadobný apartmán v hoteli 

Vojna“) a som prosto zamilovaný. Síce, 

zatiaľ ma počasie nerozmaznáva, ale 

o to viac času môžem venovať prekla-

du. A pracuje sa mi tu výborne.

Projekt rezidenčných pobytov pre pre-

kladateľov Trojica Air fi nančne pod-

poruje LITA, autorská spoločnosť.

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

Rezidenčné pobyty Trojica Air

Dňa 25.8.2022 sa členovia ZO 

JDS Štiavnické Bane a SZTP 

v Banskej Štiavnici zúčastnili 

galakoncertu Folklór vo fraku 

v amfi teátri Banská Bystrica. 

Za týmto názvom sa skrývalo isté ta-

jomno, lebo sme vopred netušili, ako 

môže byť folklór vo fraku, keďže po-

známe iba klasickú formu. O to väč-

šie a  krajšie prekvapenie sme zažili, 

keď sa koncert rozbehol na plné ob-

rátky. Prešli sme od operného stvár-

nenia Adrianou Kučerovou (mimo-

chodom pochádza z Hriňovej, čo sme 

vôbec netušili) a Filipom Tůmom, cez 

pop Petra Cmoríka až po rock v po-

daní Katky Knechtovej. Samozrejme, 

nemohla chýbať ani klasická folklórna 

časť v podaní Lúčnice, ale aj nádherný 

rusínsky spev Štefana Šteca. Nechý-

bal ani orchester Slovenskí symfoni-

ci a Sokoly. Fantastické boli aj rôzne 

aranžmány skladieb, kombinácie due-

tov, zazneli nielen obľúbené a známe 

piesne, ale aj hymnické skladby pre 

Slovensko tak typické, ako napr. „Na 

Kráľovej holi“. Programom nás sprevá-

dzal Štefan Skrúcaný aj s vtipným ko-

mentárom.

Nielen naši seniori, ale celé obecen-

stvo bolo nadšené a  spievalo napl-

no so spevákmi. A keby tam bolo viac 

miesta, určite by sa aj roztancovali. 

Bol to pre nás naozaj nádherný a ne-

zabudnuteľný večer.

Eva Šestáková, predseda ZO JDS 

Š.Bane a predseda OC SZTP BŠ

Galakoncert

Protagonisti predstavenia Folklór vo fraku foto archív autora

Záhradkárske 
okienko

Rez ríbezlí

Rez ríbezlí robíme v predjarí i po 

zbere. Ako to urobiť správne? Zá-

leží od podmienok.

Výchovný rez kríčkových ríbezlí

Výchovný rez robíme vždy 

v  predjarí (cca od 21.2. do cca 

15.3.), bez ohľadu na to, či sme 

ich sadili na jar alebo na jeseň. Ich 

výhony (3-5) skrátime na 2 až 3 

puky. V druhom roku ponecháme 

5 až 7 výhonov, ktoré pri čiernych 

ríbezliach neskracujeme, zatiaľ 

čo pri ostatných môžeme skrátiť 

o štvrtinu. Postupujeme tak, aby 

na konci štvrtého roka bolo na 

kríkoch asi 5 až 6 jednoročných 

výhonov, 5 až 6 dvojročných a 3 až 

5 trojročných

Zmladzovací rez ríbezlí

Zmladzovací rez robíme po zbere 

úrody každý rok tak, že pri čier-

nych ríbezliach niekedy trojročné, 

ale vždy štvorročné a staršie vetvy 

odrežeme tesne nad pôdou, aby 

ešte ostalo 14 až 16 vetví. Pri čier-

nych ríbezliach vetvy zásadne ne-

skracujeme. V  prípade ostatných 

ríbezlí postupujeme podobne, 

len podľa potreby vetvy skracuje-

me o  štvrtinu, aby sa rozkonári-

li. Keďže životnosť plodonosného 

obrastu je pri červených a bielych 

ríbezliach 6 až 8 rokov, podľa pre-

javenej plodnosti a  prírastkov 

(mali by byť ročne asi 20 cm), bež-

ne ponechávame aj päť- až šesť-

ročné vetvy, ak nie je krík pre-

hustený.

(pokračovanie nabudúce)

Michaela Mojžišová

Výpožičný 
režim
v mestskej knižnici:

po, ut, st, pi: 8.00-11.30 

12.00-17.00, št: nestránkový deň

pobočka sídl. Drieňová:

po a st: 8.00 – 12.00

Kontakt: 045/3214461

Bližšie info sa dozviete na web 

stránke mesta Banská Štiavnica, 

príp. na tel. č.: 045/6949658.

MsK
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INZERCIA

Mesto Banská Štiavnica 

vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž v  zmys-

le §9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v zne-

ní neskorších predpisov s  použitím 

§281 a nasl. Obchodného zákonníka 

na podávanie najvhodnejšieho návr-

hu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na 

predaj nehnuteľného majetku Mesta 

Banská Štiavnica:

- pozemok parc. č. C  KN 2671/1, 

o  výmere 426 m2, ostatná plocha, 

ktorý vznikol na základe Geometric-

kého plánu č. 47110899-80/2021 zo 

dňa 14.12.2021, úradne overeného 

dňa 17.1.2022 pod č. G1-399/2021, 

zlúčením dielu 1 o  výmere 334 m2 

ostatná plocha, ktorý vznikol z  pô-

vodnej E KN 508 o výmere 334 m2 

záhrada a dielu 2 o výmere 92 m2 os-

tatná plocha, ktorý vznikol z pôvod-

nej E KN par. č. 509 o výmere 92 m2 

zastavaná plocha.

Nehnuteľnosti sú vedené v  katastri 

nehnuteľností Okresného úradu 

v  Banskej Štiavnici, katastrálny od-

bor, na LV č. 3076 ( pod B1), pre 

Okres Banská Štiavnica, obec Ban-

ská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica 

v  prospech vlastníka Mesto Banská 

Štiavnica v 1/1.

Pozemok sa nachádza v severozápad-

nej časti zastavaného územia. Situo-

vaný je bezprostredne pri miestnej 

komunikácii – ul. Horná Resla s pek-

ným výhľadom na Staré mesto. Je tu 

možnosť napojenia na verejný vodo-

vod a elektrickú sieť. Pozemok je sva-

hovitý, t. č. nevyužívaný. Územným 

plánom mesta je vedený v  urbanis-

tickom obvode 2 ako obytné územie. 

Podľa Zásad ochrany pamiatkových 

území - Pamiatková rezervácia Ban-

ská Štiavnica – historické jadro – Pa-

miatková rezervácia Banská Štiavni-

ca – Kalvária, pozemok nie je určený 

ako rezervná plocha pre výstavbu.

Vyhlásenie súťaže: 30.6.2022

Ukončenie podávania návrhov 

do súťaže: 14.9.2022.

MsÚ

Obchodná verejná súťaž

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
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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Po dvojročnej prestávke 

zavinenej nepriaznivou 

pandemickou situáciou sa 

počas tohtoročných Salaman-

drových dní znovuotvoria 

dvere Slovenského banského 

archívu pre širokú verejnosť.

Tohtoročný jubilejný 10. ročník 

Dňa otvorených dverí sa uskutoč-

ní v piatok 9.  septembra, v čase od 

9. do 17. hodiny v  budove archívu 

(Fritzov dom) na Radničnom ná-

mestí 16. Ústrednou témou poduja-

tia bude „Isaac Potter a prvé parné stro-

je“, keďže tento rok si pripomíname 

300.  výročie postavenia prvého at-

mosférického parného stroja v stre-

doeurópskom priestore. Tento, na 

tú dobu, inovatívny stroj výrazným 

spôsobom pomohol vyriešiť najväč-

ší problém baníctva – zatápanie baní.

Hneď vo vestibule budovy sa budú 

môcť návštevníci oboznámiť pro-

stredníctvom niekoľkých posterov 

s naším archívom, jeho funkciou, pô-

sobnosťou a  aj históriou. Zároveň 

bude v  druhej časti miestnosti pri-

pravená sprievodná výstava „Veda, 

inovácie a  špionáž – ako vznikali prvé 

parné stroje“, ktorá uvedie návštevní-

kov do témy celého podujatia a pred-

staví najvýznamnejšie osobnosti 

z oblasti vedy, ktorí sa priamo i ne-

priamo podieľali na technológii, kto-

rá zmenila svet. Súčasne sa môžu do-

zvedieť na príklade atmosférických 

parných strojov, akým 

spôsobom sa v  minu-

losti šírili nové vedecké 

poznatky vo svete.

Jednou z  ďalších za-

stávok bude „strojovňa“ 

atmosférického par-

ného stroja umiestne-

ná v  priestoroch piv-

nice. Na tomto mieste 

sa netradičnou formou 

môže verejnosť dozve-

dieť čosi viac o samot-

nom fungovaní prvého 

parného stroja, dovte-

dajších spôsoboch čer-

pania spodnej vody, 

ako aj množstvo ďal-

ších zaujímavostí o ba-

níctve a banskej techni-

ke danej doby.

Medziposchodím budú 

návštevníkov sprevá-

dzať informácie a  ob-

rázky o  technológii, 

ktorá zásadným spôsobom ovplyv-

nila našu spoločnosť a  odštartova-

la éru využívania parnej energie. Na 

prvom poschodí si budú môcť malí 

i veľkí preveriť svoje zručnosti v hra-

vom kútiku, kde na nich budú čakať 

hádanky, hlavolamy, puzzle, skladač-

ky a pexeso.

Hlavná výstava bude umiestnená 

v bádateľni archívu, kde budú vysta-

vené originály archívnych dokumen-

tov, za pomoci ktorých sa výstava 

pokúsi rozpovedať 

netradičný životný 

príbeh anglického 

konštruktéra Isaa-

ca Pottera, ktorý sa 

z oblasti priemysel-

ného Birminghamu 

ocitol sprvoti v No-

vej Bani a  neskôr 

priamo v  Štiavnic-

kých Baniach, kde 

sa zásadným spô-

sobom podieľal na 

budovaní parných 

strojov. Vystavené 

však budú aj ban-

ské mapy s vyobra-

zením strojovní, 

ako aj plány jednot-

livých strojných za-

riadení.

Na druhom poscho-

dí bude okrem toho 

možné prekresliť 

si vybrané obrázky 

banských strojov na prekreslovacom 

stole, vyskúšať si pečatenie voskom 

či umenie súvisiace s písaním písma 

– kaligrafi u. Ba dokonca pri absolvo-

vaní všetkých stanovísk a správnom 

vypracovaní pracovného listu sa náv-

števníci môžu stať podielnikmi vý-

znamného Uhorského privilegova-

ného ťažiarstva.

Srdečne sa tešíme na Vašu návštevu!

Milan Palou, 

Slovenský banský archív

Deň otvorených dverí 
v Slovenskom banskom archíve

Párstoročná 
sitnianska 
hádanka
Kde bolo, tam bolo, za tromi dola-

mi a za tromi horami, stál vrch Sit-

no. O vrchu a hrade na ňom vieme 

viac povestí ako faktov. Kto však 

ako prvý pomenoval Sitno a prečo 

zrovna takto? Odpoveď je možné 

nájsť v etymológii slov. Všeobecne 

sa uznáva, že Kelti obývali Štiav-

nicu asi najskôr, aj keď nemáme 

na to dostatok dôkazov a niektorí 

historici s  týmito tvrdeniami ne-

súhlasia. Vieme však to, že prví 

obyvatelia tohto vrchu boli kmeň 

Kvádov, ktorí sa tu ocitli niekoľ-

ko storočí pred Keltmi. Teda... ak 

sa držíme tvrdení Ptolemaia, kto-

rému trochu nesedí geografi a opi-

su miesta. Lokalitu na Sitne opi-

suje ako „priesmyk pod Hercýnskym 

lesom, kde sa nachádzajú železné 

bane a  Mesačná hora“. Hercýnsky 

les sa mal tiahnuť od nemeckého 

Dunaja až po naše Karpaty. Celý 

tento opis je dosť kontroverzný, 

keďže spomínaná Mesačná hora 

sa nedá identifi kovať a či Hercýn-

sky les išiel aspoň okolo Štiavnic-

kých vrchov tiež nie je zrovna isté. 

Každopádne, u Kvádov sa však zá-

hada názvu najskôr neskrýva, mi-

nimálne neexistuje nič, čo by tomu 

naznačovalo. Aj preto Kelti dostá-

vajú ďalšie prvenstvo – v  gaelči-

ne existuje slovo „Sith“, čo v  pre-

klade značí niečo nadprirodzené. 

Ďalšie slovo, „Sithean“, opisuje ma-

gický vrch, v  ktorom sa ukrývajú 

postavy s nadprirodzenými schop-

nosťami – čo nápadne pripomína 

známu povesť o  Sitnianskych ry-

tieroch. Mohla povesť pochádzať 

dokonca až z  keltských čias? Zo 

slovanského hľadiska, sa význam 

slova mení, ale stále si ponechá-

va svoje mýtické čaro. Slovo „sitno“ 

je považované za archaické slovo, 

znamenajúce peklo. Ďalej sa spá-

ja s  významom ako pekelné dno, 

podzemná priepasť, prepadlisko. 

Keď sa pozrieme na fakt, že Sitno 

je sopečného pôvodu, takéto výz-

namy dávajú zmysel. Existovala aj 

teória o rastline sitina, ktorá moh-

la na Sitne rásť a mohla by udávať 

pôvod jeho mena, ale keďže sa-

motný Andrej Kmeť túto rastlinu 

na Sitne nikdy nenašiel, je to veľmi 

nepravdepodobné. Je teda mož-

né, že Slovania si pravdepodobne 

prevzatý keltský názov spájali už 

s iným významom.

Barbora Murgačová
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Aktuálne v kine Akademik
Piatok 2.9. o 18:30 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 odstrčí. 
Odhalenie o otcovi otriaslo jeho 
nepreniknuteľnou maskou až do 
základov a Tessa si nie je istá, 
či ho ešte dokáže zachrániť bez 
toho, aby obetovala sama seba. 

Sobota 3.9. o 18:30 hod.

Vitaj doma,Brate!
Komédia, 104 min., MP, vstup-
né: 5€. Marína prichádza k ro-
dičom do Báčskeho Petrovca, aby 
im predstavila svojho snúbenca, 
slávneho spisovateľa Zoliho. Za-
rytý abstinent a vegetarián to 
najskôr nemá v dedine presláve-
nej klobásou a pálenkou vôbec 
ľahké. No len dovtedy, kým všet-
ci uveria, že o nich Zoli napíše 

knihu a konečne sa preslávia po 
celom svete, ...takmer všetci! 

Nedeľa 4.9. o 16:00 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. 

Nedeľa 4.9. o 18:30 hod.

Dievčatá z Dubaja
Erotický, dráma, krimi, 146 min., 
MP:18, vstupné: 5€. Po erotic-
kom megahite 365 dní prichádza-
jú naši severní susedia s ďalším 
sexi fi lmom, ktorý vás vezme do 
luxusného a zmyselného sveta pl-
ného drahých šiat, prepychových 
jácht, krásnych žien a hriešne 
bohatých mužov. 

Utorok 6.9. o 18:30 hod.

Jedna sekunda
Dráma, 104 min., MP:12, vstupné: 
5€. Čína počas kultúrnej revo-
lúcie. Z pracovného tábora ute-
čie väzeň. Pri hľadaní ukradnu-
tého fi lmového kotúča, na ktorom 
sa objavuje jeho dávno strate-
ná dcéra, riskuje všetko - pre 
jednu sekundu. Čoskoro narazí 
na malú zlodejku, osirelé diev-
ča, ktoré prenasleduje vlastná 
strašná strata.

Štvrtok 8.9. o 18:30 hod.

Tritisíc rokov 
túžby
Fantasy, 108 min., MP:12, vstup-
né: 5€. Osamelá intelektuál-
ka, doktorka Alithea Binnie, 
má striktne racionálny prístup 
k životu. Na jednej zo svojich 
ciest po svete však zažije nie-
čo, čo prevráti jej svet komplet-
ne hore nohami. Na trhu v Istan-
bule si kúpi starožitný suvenír, 
z ktorého ako v rozprávke nechce-
ne vypustí džina. Ten jej ponúk-
ne splniť tri želania výmenou za 
svoju slobodu. 

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. 28/2022: „Tre-

ba vychádzať zo zásady, že veda a viera 

nie sú tu preto, aby sa navzájom vylučo-

vali, ale dopĺňali.“ Výhercom sa stáva 

Jana Paukovicová, B. Štiavnica. 

Srdečne blahoželáme! Tento týždeň 

hráte o  poukážku na konzumáciu 

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

reštaurácii Sv. Barborka, A. Kmeťa 

2, Banská Štiavnica. Vašou úlohou 

je správne vylúštiť krížovku a zaslať 

ju spolu s kupónom do redakcie ŠN 

v termíne do 12.9.2022.

V  tajničke sa ukrýva výrok Cham-

forta: „Musíme sa vyhýbať... (dokon-

čenie v tajničke.)

A., Policajný zbor, pridaj soľ, chlp, 

listnatý strom,

B., 1. časť tajničky,

C., Neseká, konzervujú dymom, 

časť obce,

D., Posotí, lyžiarsky výťah, druh úče-

su, iniciálky spisovateľa Chalupku,

E., Dvojhláska, Tebe, bol v stroji, 

les, zn. mangán, ampér,

F., Oliver, notes, lozieva, módna 

značka,

G., Ruský súhlas, meno Chačatur-

jana, číra tekutina, nežný cit,

H., Rada, kolíky, určité množstvo 

peňazí, koncovka zdrobnenín,

I., Útok, druh slivky, severské 

zvieratá, remíza v šachu,

J., Strana, ibaže, suchá tráva, varí 

sa,

K., 3. časť tajničky, prever.

1., Spoluhlásky v slove pohon, 2. 

časť tajničky, 5 v Ríme,

2., Nie dobre, mláďa kravy, druh 

mravcov pl.,

3., Policajný útvar, krtkovia, vy-

hynutý kočovník, spoluhláska v slo-

ve Iža,

4., Omaká, náboj do vzduchovky, 

popevok,

5., Pridáva soľ, používa sa pri výro-

be piva, dedo,

6., Hmyz podobný včele, zrazu, 

druh vtáka,

7., Liter, človek, čo sa túla., krič na 

niekoho,

8., Vnímal zrakom, meno dcéry 

Dary Rolins, Slovenské elektrárne,

9., Amatér, hodovanie, vidina,

10., Lovkyňa perál, dom. zviera, so-

nografy,

11., Ozn. áut Slovenska, nemocní, 

muž. meno,

12., Aj, 1000 kg, panie, vnútri,

13., Český slávik, miska, skôr,

14., Árás bez dĺžňov, zn. mobilu, 

dvojhláska,

15., Smola, koniec tajničky. 

Pomôcky: Kudu, Lola, Atty, Nokia, 

Dior, kont.

Pozn. aut.: Interpunkčné znamien-

ka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

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

A

B

C

D
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F

G

H

I

J

K

Kupón č. 30
Krížovka
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Oslava 50. výročia založenia 

Musikschule Hünenberg.

Na základe neúnavnej snahy pána Ri-

charda Aeschlimanna, čestného ob-

čana Banskej Štiavnice a následného 

ofi ciálneho pozvania riaditeľa Mu-

sikschule v Hünenbergu pána Beata 

Bürgiho, sa koncom júna 2022 po-

darilo zástupcom ZUŠ zúčastniť na 

oslavách 50. výročia založenia ich 

školy.

Do Hünenbergu cestovali autami /do 

Bratislavy, vďaka pán Chovan a Ko-

vár/ a vlakmi do Zürichu a Hünen-

bergu. Pán Aeschlimann pripravil pre 

ZUŠ-károv, ako aj pre ofi ciálnu dele-

gáciu mesta v zložení Ing. Ivana Ni-

kolajová, Ing. Jakub Melicherčík, pán 

Ján Petrík st. a Mgr. Henrieta Godo-

vá bohatý program. Henrietke zod-

povednej za medzinárodné vzťahy 

ďakujeme za koordináciu a podporu.

ZUŠ v Banskej Štiavnici reprezento-

vali páni učitelia - pani zástupkyňa 

Mgr. Katarína Tuhárska, Mgr. Zuza-

na Kovárová-Ladzianska, Mgr. An-

drea Halibožeková, Mgr.art. Tomáš 

Valíček, ArtD., pani ekonómka 

Ing. Monika Lipovská a vybrané žiač-

ky - fl autistky: Karolínka Filkorová, 

Jasmine Lužicová, Ronja Tarando-

vá, Tereza Stránska a Nina Kovárová 

a gitaristka Amélia Tarandová.

Pán Aeschlimann pripravil pre obe 

delegácie bohatý program. V piatok 

24. júna dopoludnia sa konalo pri-

jatie Štiavničanov na radnici mes-

ta Hünenberg. Nasledovala návšte-

va Musikschule, ukážka vyučovania 

sólového spevu a  odborná diskusia 

s výmenou pedagogických skúsenos-

tí v kruhu pedagógov školy. Žiaci mali 

v dopoludňajších hodinách možnosť 

navštíviť manufaktúru na výrobu čo-

kolády „ChocoWelt“ v Aeschbachu.

Popoludní spoznávali krásy hlavné-

ho mesta kantónu Zug – mesto Zug.

V  sobotu 25. júna pokračovalo po-

znávanie krás Švajčiarska výletom do 

mesta Luzern, po ktorom nasledova-

la plavba loďou po jazere Vierwald-

stättersee a výstup na vrch Rigi naj-

strmšou zubačkou na svete.

V sobotu o 19.00 sa už začínal sláv-

nostný koncert k 50. výročiu založe-

nia školy.

Bol to jeden z významných koncer-

tov v  rámci školského hudobného 

festivalu s  názvom „musik tut gut“. 

Konal sa v mestskej sále „Heinrich von 

Hünenberg“ v Hünenbergu.

Hudobnými číslami sa predstavil 

detský zbor, gitarový ansámbel, ľu-

dová hudba, mládežnícky zbor, or-

chester mladých trombónistov, 

sláčikové kvarteto, juniorská kape-

la, bigband či sláčikový orchester. 

Tiež pedagógovia a žiaci našej ZUŠ. 

V rámci programu odovzdala p. zá-

stupkyňa Tuhárska pánovi Aeschli-

mannovi a  p. riaditeľovi Musik-

schule Bürgimu pozdravný list od 

p. riaditeľky Mgr. Ireny Chovanovej 

a obrazy s výjavmi mesta B. Štiav-

nica. Za obrazy ďakujeme Helenke 

Chovanovej.

Pán Beat Bürgi sa pre médiá vyjad-

ril k festivalu, kde opísal vystúpenie 

i  našu spoluprácu: „Slovenský spo-

lok mal možnosť ukázať svoje umelecké 

kvality. Už niekoľko rokov aktívne pod-

poruje mesto Hünenberg spolok Ahoj 

Štiavnica, ktorý rozvíja spoluprácu so 

slovenským mestom B. Štiavnicou. De-

legácia miestnej ZUŠ prijala naše pozva-

nie zúčastniť sa festivalu a prezentovala 

sa vystúpením spevácko-inštrumentál-

neho zoskupenia. Ponúkli nám rôznoro-

dú a pestrú paletu hudby, pôsobivo pre-

zentovanú žiakmi a pedagógmi.“

V nedeľu dopoludnia sa konala pre-

hliadka ľudových hudieb. K  tomu-

to podujatiu si p. učitelia pripravili 

úpravy viacerých slovenských ľu-

dových piesní, ktorú prezentovali 

publiku v krojoch z Prenčova. Veľ-

kým zážitkom bola aj nedeľná náv-

števa Kláštorného kostola Muri 

a účasť na organovom koncerte.

Pondelok 27. jún bol dňom návra-

tu, cesta vlakom z Hünenbergu do 

Zürichu,ďalej do Viedne a  do Bra-

tislavy. Na bratislavskej stanici 

sme našu ZUŠ-kársku partiu čakali 

a osobnými autami sme šťastne pri-

cestovali domov. Účastníci zájazdu 

boli plní dojmov a zážitkov,

s ktorými sa s nami vďačne podelili.

Na otázky odpovedala pani učiteľka 

Andrejka Halibožeková:

Pedagógovia navštívili aj vyučo-

vanie na Musikschule. Aké si od-

nášate dojmy, poznatky či skúse-

nosti?

A.H.: „Videli sme to na koncerte, aj po-

čuli od učiteľov. Žiaci sa učia predovšet-

kým fungovať ako hudobníci v rôznych 

skupinách. Jednotlivé nástroje, spevác-

ky zbor, tvorili krásnu jednotu. Bolo vi-

dieť, že to nie je „nacvičené“ pre danú 

udalosť, ale že žiakom je takéto hranie 

prirodzené. Spomínam si na atmosfé-

ru sobotného koncertu. Bola veľmi pria-

teľská, radostná. Na všetkých účinku-

júcich bolo vidieť nadšenie, s ktorým sa 

venujú hudbe.“

Komu by ste chceli poďakovať 

za možnosť reprezentovať našu 

ZUŠ v Hünenbergu?

A.H.: „V prvom rade sa chcem poďako-

vať našej pani riaditeľke, ktorá ma so 

Zuzkou Kovárovou nominovala na túto 

cestu. Potom pánovi Aeschlimannovi, 

ktorý sa počas celej návštevy, ale aj pred 

ňou o nás staral a pripravil nám krás-

ny program. Ďalej pánovi Gajdošovi 

a ďalším Slovákom, ktorí nám rozprá-

vali o ich novom domove vo Švajčiarsku. 

Všetkým našim sprievodcom a  mojím 

drahým kolegom, s ktorými som mohla 

prežiť krásny čas. Tiež super žiačkam, 

ktoré sa nám starali o program vo vla-

ku, a tak bolo na dlhej ceste veselšie.“

Za vedenie školy ďakujem všetkým 

zúčastneným pedagógom a  žia-

kom za výbornú reprezentáciu ZUŠ 

v Hünenbergu. Verím, že sme vďa-

ka veľkej snahe a  obetavosti pána 

Richarda Aeschlimanna začali obo-

hacujúcu spoluprácu medzi našimi 

školami a  krásne rozvinuli plodnú 

spoluprácu medzi našimi mestami.

Irena Chovanová

Partnerstvo ZUŠ so švajčiarskou školou

Musikschule Hünenberg  foto archív ZUŠ

Letná suchota

Navôkol ticho smutne dýcha,

len tlkot srdca počuť v ňom.

Z oblohy hviezda na zem padá,

kvietky vednú objaté suchotou.

Letné lúče slnka skaly rozpaľujú.

Polia lúky sa bez vody vysušujú.

Navôkol smädom trpia i jablone.

Nerodí sa v suchote žiadne ovocie.

Voda v  riekach, tajchoch prudko 

klesá.

Slnko z mrakov už vykúka,

ponúka stále horúce lúče.

Vtáci štebocú v  tieni stromov 

smutne.

Oťaželi teplom augustové noci,

mesiac svieti bez oblakov.

Dni sú horúce, niet pomoci,

stonajú stromy z horúcich úpalov.

Niekde jak plameň horelo lístie 

v lete.

Suchota praská jak oheň v kozube.

Na poliach smutná je spomienka 

na leto,

keď páliace poludnie stromy kro-

tilo.

Bože náš, čo keď príde ohnivá noc,

a čo keď z oblohy hviezda padne?

Život by bol dolu na dne?

Len Ty máš Bože nad celým sve-

tom moc.

S túžbou v srdci čakáme Tvoju po-

moc.

Eva Kolembusová

Infocentrum 
mesta
Banská Štiavnica

Otvorené:

po-ne: 8.00 – 17.00

Kontakt: 045/6949653, 

ic@banskastiavnica.sk

IC BŠ

Minca
Platidlo – mincu Štiavnická poltura 

v hodnote 10EUR si môžete zakú-

piť v  Informačnom centre mesta 

Banská Štiavnica na Námestí sv. 

Trojice. Bližšie info: 045/6949653, 

všetky ďalšie informácie ako aj 

zoznam akceptačných podni-

kov nájdete na webovej stránke: 

www.stiavnickapoltura.sk

IC BŠ
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inzercia

 Výkup parožia, tel. č.: 

0904 834 937

INZERCIA

„Poznávajme kraje svoje, 

aby sme spoznali samých 

seba. Nepohŕdajme krajom 

svojim, aby sme nepohŕdali 

samým sebou.” Andrej Kmeť: 

Krupinské bralce

Občianske združenie Hont a  jeho 

dejiny pokračuje aj tento rok vo 

vydávaní jediného vedecko - popu-

lárneho časopisu o dejinách a kul-

túre Hontu. Časopis má dve hlav-

né a  tri vedľajšie sekcie. Medzi 

hlavné patrí odborná a  kultúrna 

sekcia a  obe podliehajú stanove-

nej téme. Po prvom tohtoročnom 

čísle, ktoré sa venovalo dejinám 

Hontu v 14. až 15. storočí, Veľkej 

noci a košikárstvu, pokračuje sna-

ha dostať do povedomia širšej ve-

rejnosti históriu, kultúru, tradície 

a  pamiatky tejto významnej časti 

Slovenska vydaním druhého čísla, 

ktorého témou sú Hont v 16. sto-

ročí a Poľovníctvo. 

Odborná sekcia druhého čísla roč-

níka 2022 pokračuje v predstavo-

vaní dejín Hontu po storočiach. 

Tentokrát sa dočítate o 16. storočí, 

ktorého udalosti v  zásadnej mie-

re ovplyvnili nielen uhorské, ale aj 

svetové dejiny. Osmanská prítom-

nosť v  našom regióne sa odrazila 

v mnohých aspektoch. Vďaka opä-

tovnej súhre odborných a laických 

bádateľov dejín Hontu si môžete 

prečítať o osmanskej expanzii oča-

mi súčasníkov, o tom, aké atribúty 

musela spĺňať Hontianska stolica, 

aby získala erbové právo, o fortifi -

kácii mesta Krupina a jeho posta-

vení v 16. storočí a o hontianskej 

šľachte, ktorá bola jedným z  naj-

dôležitejších činiteľov v tomto ob-

dobí. 

Kultúrna sekcia je venovaná po-

ľovníctvu a  čitateľ bude mať 

možnosť nazrieť do histórie po-

ľovníctva v  troch hontianskych 

mikroregiónoch: Štiavnický, Kru-

pinský, Ipeľský. Ako je to v kultúr-

nej sekcii zvykom, nebude chýbať 

pútavý rozhovor, tentokrát so Šte-

fanom Engelom, riaditeľom Mú-

zea vo Svätom Antone, ktorý nám 

prezradí, aké je to byť poľovníkom 

a čo všetko to obnáša. 

Vedľajšie sekcie otvára hneď na za-

čiatku nová sekcia venovaná kul-

túrno-historickému dianiu v Hon-

te. Okrem plánovaných podujatí sa 

dozviete aj o novo-vydaných publi-

káciách v Honte. Sekcia Historická 

pamäť otvára možnosť subjektív-

neho pohľadu Honťanov na deji-

ny Hontu. Okrem toho však nav-

štívime výstavu makiet v  Šahách 

s  názvom „Mesto v  meste“ a  zistí-

me motiváciu autora vytvárať ma-

kety historických pamiatok, ktoré 

v  danej podobe už ni-

kdy neuvidíme. Na zá-

ver čísla nemôžu chý-

bať ani výklady názvov 

hontianskych miest 

a obcí z pera pána pro-

fesora Jaromíra Krška, 

ktorý tentokrát odhalil 

pôvod obecných náz-

vov obcí Ladzany a Hr-

kovce. 

Ak vám je téma o deji-

nách, tradíciách a  kul-

túre Hontu blízka, 

v  priebehu mesiaca 

september sa budete 

môcť stretnúť aj s člen-

mi redakcie v  Pro-

fi le kaviarni v  Krupi-

ne a  v  Urban - Dom 

cigár vo Veľkom Krtí-

ši. O presnom čase bu-

deme informovať na facebookovej 

stránke Hont a jeho dejiny. Samo-

zrejme, ak máte chuť si časopis 

prečítať a dozvedieť sa tak mnoho 

nových a  podnetných informácií, 

môžete si ho predplatiť na stránke 

https://hontdejiny.sk/ alebo osob-

ne zakúpiť v každom kúte Hontu:

- Informačné centrum mesta Kru-

pina

- Profi le Kaviareň v Krupine a Mú-

zeu vo Svätom Antone

- U troch zvieratiek Banská Štiav-

nica

- Lišov Múzeum

- Turisticko - informačné centrum 

v Dudinciach

- Včelia farma Katka - Lesenice

- Hontianske múzeum a galéria Ľ. 

Šimonyiho v Šahách (na opýtanie 

u vedúceho múzea)

- Urban - Dom cigár Veľký Krtíš

 Petra Palíková Kohútová

Hont a jeho dejiny: 
čo priniesol 2. ročník

Dňa 28.augusta 2022 sme 

si pri pomníku padlých vo 

Sv. Antone pripomenuli 

78 rokov od vypuknutia 

Slovenského národného 

povstania. 

Slávnosť začala Slovenskou hym-

nou, ktorú zaspieval miestny 

Chrámový zbor a básňou v  poda-

ní zástupkyne starostu Z. Binde-

rovej. Nasledoval príhovor staros-

tu obce, pána M. Kminiaka. Pán 

starosta pripomenul spomienku 

na túto významnú dejinnú udalosť 

a  odkaz pre súčasnosť a  budúc-

nosť. Program bol za účasti miest-

neho DHZ a  ich zástupcov. Účasť 

obyvateľov bola uspokojivá.

Andrej Palovič

Pripomenutie SNP 
vo Svätom Antone

Účastníci spomienkových osláv foto Š. Legény

Futbal
Výsledkový servis:

27. – 28.8.2022

4. kolo, V. liga, skup. Juh, A mužstvo

FK Slovenské Ďarmoty – FK Sitno 

Banská Štiavnica 3:2

1.kolo, IV liga, U19 , skup. Stred, sk. A

Sportika 8

MFK Žarnovica - FK Sitno Banská 

Štiavnica 3:1

2.kolo, II. liga, skup. CU 15

MKF Krupina - FK Sitno Banská 

Štiavnica 3:1

2.kolo, II. liga, skup. CU 13

MKF Krupina - FK Sitno Banská 

Štiavnica 3:2

Sme radi, že sa bavíte futbalom!

FK Sitno BŠ

Zájazd
Milí záhradkári!

Dňa 1.10.2022 sa bude ko-

nať zájazd  na výstavu Deň Zelí 

v Stupave, kde budú rôzne druhy 

zeleniny, ovocia a ukážky nakla-

dania kvasenej kapusty, predaj 

kapusty a  rôzne podujatia s  do-

provodom regionálneho folkló-

ru. Prihlásiť sa môžete v  Elek-

tre IMO Domáce potreby, bližšie 

info: 0903 250 921.

Michaela Mojžišová, 

ZO SZZ Štefultov
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sn@banskastiavnica.skINZERCIA

Tu môže byť 
práve váš 

inzerát

AKCIA
na 3 opakovania 
plošnej inzercie 

20% zľava

Inzerujte aj vy v

Š  avnických
novinách

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

U GAZDU
Vladimír Gazda

J. A. Komenského 3
969 01 Banská Štiavnica

Prevádzka: Trate mládeže 1216/6
Banská Štiavnica

OTVÁRACIE HODINY:
Pondelok – Nedeľa

8:00 – 22:00

Usporiadam pre Vás kary, 
oslavy, rodinné akcie!!!

Kapacita: 60 ľudí
Zodpovedný vedúci: 

Vladimír Gazda

Kontakt: 0918 241 237

Ponúkame služby 
orezávanie, spilovanie stromov, sta-
rých a veľkých halúz, či spustenie 
celého stromu, k tomu aj výžin krí-
kov a trávy. Drevo môžeme popíliť 
na mieru, cena sa dohodne pri obh-
liadke danej práce, vždy sa dá však 
dohodnúť! 
Robíme aj výkopové práce a aj vy-
pratávanie domov či starých pájt. 
Viac info: 0917 098 224.


