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INZERCIA

Príbeh probérov.

Námestie sv. Trojice v Banskej Štiav-

nici prešlo za dlhé stáročia svojim 

vlastným urbanistickým vývojom, 

stavebnými zmenami i zmenami vy-

užitia. Spočiatku to bola len bočná, 

vedľajšia mestská ulica, akási prie-

myselná zóna. V stredoveku táto plo-

cha vôbec nebola centrom mesta, 

skôr to bolo bočné údolie, v ktorom 

sa ťažila ruda. Jeho stredom pretekal 

potok Štiavnica, vtedy ešte nezakry-

tý gotickou kanalizáciou. Ako prvé 

boli na budúcom námestí situované 

parcelné náleziská rúd a  prvé stre-

doveké technologické, hospodárske 

a obytné stavby. 

Dobrá správa pre cestujúcich 

na trase Banská Štiavnica – 

Bratislava.

Po spoločnej dohode primátorky 

mesta Banská Štiavnica Mgr. Na-

deždy Babiakovej a zástupcov spo-

ločnosti SAD Zvolen, a.s., sa po 

niekoľkých rokovaniach podarilo 

obnoviť priame autobusové spoje-

nie Banská Štiavnica – Bratislava.

Od piatku 9.9.2022 bude obnove-

ná diaľková linka 613 501 

(Banská Štiavnica – Brati-

slava)

S trasou: Banská Štiavni-

ca – Levice – Vráble –Nit-

ra – Sereď – Bratislava.

Viac na: https://

sadzv.sk/wp-content/

u p l o a d s / 2 0 2 2 / 0 9 /

lV_0613501.pdf

Ing. Ivana Nikolajová,

prednostka MsÚ

Salamander je tohto roku výnimočný

Obnovené autobusové spojenie 
z Banskej Štiavnice do Bratislavy


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 povolený 

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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z programu

primátorky

citát

„Život je javisko, na ktorom musíš 

stáť a hoc Ti srdce krváca, ústa sa 

musia smiať.“

Oscar Wilde

5.9.

  Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Účasť na otvorení školského 

roka 2022/23 – Základná škola 

J. Horáka.

 Obhliadka prác na štadióne.

 Redakčná rada ŠN.

6.9.

  Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Účasť na stretnutí k príprave Sa-

lamandrových dní 2022.

 Zasadnutie mestskej volebnej 

komisie.

7.9.

  Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

  Príprava stretnutia 17. európ-

skych dní baníkov a  hutníkov 

a 14. stretnutia banských miest 

a obcí Slovenska.

8.9.

  Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Účasť na otvorení 17. európ-

skych dní baníkov a  hutníkov 

a 14. stretnutia banských miest 

a obcí Slovenska.

9.9.

  Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Účasť na zasadnutí Slovenskej 

banskej komory.

 Účasť na slávnostnom zasadnutí 

mestského zastupiteľstva.

 Účasť na celoslovenských osla-

vách Dňa baníkov, hutníkov, ge-

ológov a naftárov.

 Účasť na slávnostnom vztyčova-

ní vlajky Organizácie miest sve-

tového dedičstva.

 Účasť v  Salamandrovom sprie-

vode.

10.9.

 Účasť na 17. európskych dňoch 

baníkov a hutníkov a 14. stretnu-

tí banských miest a obcí Sloven-

ska.

Viera Lauková

28.8. v  Rádiu Devín o  10.00 bola 

relácia o  Dežovi Hoff mannovi 

(24.5.1912 – 29.3.1986), bansko-

štiavnickom rodákovi a  svetozná-

mom fotografovi Th e Beatles, ako aj 

ďalších svetoznámych osobností.

28.8. v Rádiu Devín o 15.00 bolo čí-

tanie z knihy banskoštiavnického ro-

dáka Antona Hykischa „Milujte krá-

ľovnú“ o  panovníčke Márii Terézii 

(1740 – 1780), ktorá okrem iného 

rozhodla v  r. 1762 o  založení sve-

toznámej Baníckej akadémie v  B. 

Štiavnici.

29. a  30.8. vo viacerých médiách 

bolo množstvo reportáží a informá-

cií ku 78. výročiu SNP. Významne 

v nich rezonovali aj informácie o Slo-

bodnom slovenskom vysielači, kto-

rý začal svoje vysielanie v B. Bystri-

ci 30.8.1944 o  11.00. Hlásateľom 

tohto rozhlasového vysielača až do 

27.10. bol aj Ladislav Sára (9.2.1913 

– 19.2.1945), ktorý v školskom roku 

1928/29 začal študovať na Učiteľ-

skom ústave v B. Štiavnici.

30. a 31.8. v Rádiu Regina pred 7.00 

boli informácie o aktuálnych aktivi-

tách Slovenského banského múzea.

1.9. v Rádiu Lumen o 6.32 bola spo-

mienka na doc. PhDr. Petra Ratko-

ša, DrCs., (22.7.1921 – 1.9.1987), 

významného slovenského histori-

ka, ktorého doménou bola aj histó-

ria slovenského baníctva. Bol jedným 

z iniciátorov skonštituovania Sloven-

ského banského múzea a významne 

sa zaslúžil o jeho rozvoj od r. 1965.

1.9. vo viacerých médiách odzne-

lo, že v tento deň dostal Štátnu cenu 

Jozefa Miloslava Hurbana aj Rudolf 

Schuster. Je čestným občanom náš-

ho mesta a z jeho politických funkcií 

uvádzam aspoň tie najvýznamnejšie 

– bol predsedom Slovenskej národ-

nej rady, veľvyslancom v  Kanade 

a v r. 1999 – 2004 prezidentom SR.

1.9. v RTVS na Jednotke o 12.50 bol 

dokumentárny fi lm o  histórii a  pa-

mätihodnostiach B. Štiavnice. Bol to 

výborný fi lm, až na jednu chybičku, 

že B. Štiavnicu navštívila aj panovníč-

ka Mária Terézia. Nebolo tomu tak, 

ale dala nášmu mestu ten dar naj-

vzácnejší – rozhodla v r. 1762 o za-

ložení budúcej svetoznámej Baníckej 

akadémie v B. Štiavnici.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

V pondelok 5. septembra 2022 

sa primátorka nášho mesta 

Mgr. Nadežda Babiaková 

a prednostka MsÚ Ing. Ivana 

Nikolajová za účasti zástupcu 

zhotoviteľa Združenia 

Strabag, s. r. o., zúčastnili na 

kontrolnom dni pokračujúcich 

prác na štadióne. 

Práce pokračujú podľa plánu a  sú 

pred dokončením. Na atletickom 

štadióne je vybudovaný 6 dráhový 

400 m ovál, sektor pre skok do diaľ-

ky, sektor pre skok do výšky, trať 

vodnej priekopy a sektor pre vrh gu-

ľou a vrh oštepom.

Novovybudovaný atletický štadión 

po skolaudovaní bude príležitosťou 

pre organizovanie národných aj me-

dzinárodných atletických podujatí.

Tešíme sa, že Banská Štiavnica sa 

rozvíja nielen v oblasti cestovného 

ruchu, ale aj športu a aktívneho ži-

votného štýlu.

Michal Kríž

Kontrolný deň na štadióne

Atletický štadión pred dokončením  foto Michal Kríž

Dopravné 
obmedzenia

Dňa 15.9.2022 sa budú aj v na-

šom meste konať cyklistic-

ké preteky okolo Slovenska. 

Z tohto dôvodu v čase od 12.00 

hod. začnú platiť dopravné ob-

medzenia.

Čas príchodu pretekárov by mal 

byť na horskej prémii – Červená 

studňa v  čase cca o  15.45 hod. 

Následne budú pretekári po-

kračovať po štátnej ceste č. I/51 

smer Hájik. Ďalej po hlavnej ces-

te pod Kalváriou, popri futbalo-

vom štadióne, sídlisku Drieňová, 

až na kruhový objazd pri Bille. 

Z  kruhového objazdu smer cen-

trum, popri Kostole Sv. Katarí-

ny, popred mestský úrad, smer 

ul. Novozámocká, Pracháreň, 

Štiavnické Bane, Počúvadlianske 

jazero, obec Počúvadlo, Baďan, 

Klastava, Beluj, Prenčov, Svätý 

Anton a  späť do centra, kde sa 

pôjdu ešte 2 okruhy cez centrum, 

Pracháreň, kruhový objazd Bil-

la, centrum mesta a pri druhom 

okruhu bude záver etapy na ul. 

A. Kmeťa pri reštaurácii Sv. Bar-

borka. Ukončenie pretekov sa 

predpokladá v čase o 19.00 hod.

Úplná uzávera ulíc bude na ul. 

Dolná, Kammerhofská, A. Kme-

ťa, Mierová, Akademická, Rad-

ničné námestie, Námestie sv. 

Trojice, A. Sládkoviča, Novozá-

mocká a A. Pécha.

15.9.2022 o 9.00 hod. sa bude 

vykonávať stavanie uzávery 

k cieľu od kruhového objazdu po 

ul. A. Kmeťa. Žiadame spoluob-

čanov, aby svoje vozidlá parkova-

li v priľahlých uličkách alebo vy-

užili záchytné parkoviská na ul. 

Dolná a  Mládežnícka. Jedná sa 

hlavne o  ulice Dolná, Kammer-

hofská počas trvania pretekov.

Prosíme občanov, aby rešpek-

tovali prenosné dopravné zna-

čenie, usporiadateľov, ako aj 

dopravné vozidlá, ktoré budú 

pretekárov sprevádzať. Prvé pôj-

de policajné vozidlo, ktoré uzav-

rie vstup na vozovku aj chodcom 

a  pre ukončenie pretekov pôjde 

motocyklista so šachovnicovou 

vlajkou. Po prejdení tohto moto-

cyklistu sa premávka na miest-

nych komunikáciách ulíc Dolná 

a Kammerhofská obnoví. Ostat-

né obmedzenia budú platiť až do 

skončenia pretekov.

Peter Šemoda,

náčelník MsPo
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Nachádzali sa pred vyús-

tením vchodov do štôlní. Sem, do jed-

notlivých miestnych banských prevá-

dzok prichádzali vážení muži, napoly 

remeselníci, napoly alchymisti, ovlá-

dajúci tajomné umenie testovania 

rudy. Erzprobierer /skúčač rudy/, 

ako sa tento úradník, technik a  do-

zorca v  jednej osobe volal, si so se-

bou priniesol malé prenosné laborató-

rium, vrátane piecky a urobil skúšku, 

test, či ruda z bane je bohatá na dra-

hé kovy alebo nie. Výsledky svojho 

testu zapísal a prepočítal, a určil tak 

ďalší osud ťažby, zamestnancov aj ťa-

žiarov. A práve o týchto mužoch bude 

ústredný príbeh tohtoročných Sala-

mandrových dní. Bude stvárnený vo 

forme podujatia s názvom Alchýmia 

zlata a striebra. Na tom istom námes-

tí, kde kedysi skúšači reálne pracovali, 

bude stáť model skúšobníckej próber-

skej pece a počas dvoch dní v nej bu-

deme robiť skúšobné tavby, próber-

ské skúšky, ale aj odlievanie mestskej 

pečate či baníckych insígnií. Sprítom-

níme tak udalosti dávno minulé, aby 

sme zachovali našu historickú pamäť, 

v  neochvejnom presvedčení, že niet 

ničoho dôležitejšieho ako historická 

kontinuita.

Čo je pre návštevníkov podujatia 

pripravené?

Postavíme funkčný model probov-

níckej pece tradičnými peciarskymi 

technikami.

Po takmer päťsto rokoch oživíme 

časť hutníckeho zariadenia, ktoré 

sa v Štiavnici používalo ešte v stre-

dovekom Kammerhofe - vyrobíme 

kópiu próberskej mufl e vykopanej 

práve v tomto objekte.

Oživíme staré skúšobnícke techno-

lógie. 

Sú pripravené hutnícke nástroje vy-

robené podľa predlôh z roku 1556.

Pripomenieme si krátkym progra-

mom 260. výročie založenia Ban-

skej akadémie /1762 – 2022/. Pred-

stavíme osobnosť prvého profesora 

tejto školy Nikolausa von Jacquina.

Sprítomníme udalosti z roku 1786, 

teda zrodenie nepriamej amalga-

mácie v Sklených Tepliciach.

Spropagujeme prvú vedeckú spo-

ločnosť na svete Bergbaukunde.

Odlejeme striebornú mestskú pečať 

z roku 1275.

Zoznámite sa s odlievaním predme-

tov z bronzu aj medi.

Návštevníci si môžu odliať vlastný 

suvenír /banícke kladivká, fokoš, 

krížik.../.

V  noci spestrí program točenie 

ohňov a Faklcúg.

Na svojich poslucháčov čaká aj stre-

doveká hudba, nebudú chýbať soko-

liari, živá dáma, Peter Zaujec a jeho 

skvelé piesne, cigánsky oheň, coun-

try hudba a divadelné vystúpenia.

Príďte a nebudete ľutovať!

Keď k  tomu všetkému pripočíta-

te vlastný Salamandrový sprievod, 

programy v  mestskom amfi teátri, 

odborné podujatia pre banícku ve-

rejnosť a  stretnutie zástupcov slo-

venských baníckych spolkov, ce-

chov a  združení, dostanete pestrú 

mozaiku tohtoročného mestského 

sviatku. Na Námestí sv. Trojice náj-

dete 50 remeselníkov a  predajcov, 

tradičné chuťovky na zahryznutie, 

občerstvenie a dobrú náladu.

Organizátori, ktorí sa tohto roku sna-

žili vniesť do salamandrových plachiet 

nový vietor sa tešia na vašu účasť!

Peter Danáš

NOVINKY
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Salamander je tohto roku výnimočný

Program:

8.9. 2022, 19.00 - 22.00 hod.,

Kultúrne centrum, Kammerhof-

ská 1

Šachtág

9.9. 2022, 8.00 hod,

Gymnázium A. Kmeťa, Kolpaš-

ská ul.

Valné zhromaždenie Slovenskej 

banskej komory. Výročné roko-

vanie stavovskej organizácie.

9.9. 2022, 9.00 - 14.00 hod.,

SBM - Berggericht, Námestie sv. 

Trojice 6

Stroj, ktorý zmenil svet (Prí-

beh „ohňového“ stroja Isaaca 

Pottera)

9.9. 2022, 18.00 hod.,

SBM - Galéria Jozefa Kollára,

Námestie sv. Trojice 8

Oto Skalický: Baníci

Vernisáž najnovšej výstavy 

v priestoroch galérie.

9. - 10.9. 2022, 9.00 - 17.00 hod.,

pre vopred nahlásené skupiny (so-

bota), Slovenský banský archív, 

Radničné nám. 16,

Isaac Potter a prvé parné stroje

9. - 10.9.2022, 10.00 - 24.00 hod.,

Námestie sv. Trojice

Malý rínok - dobré veci z regiónu 

Štiavnica

9.9.2022, 13.00 hod.,

Kostol sv. Kataríny

Slávnostné zasadnutie mestské-

ho zastupiteľstva

9.9. 2022, 14.00 - 19.00 hod.,

10.9.2022, 9.00 - 16.00 hod.,

SPŠ S. Mikovíniho (aula)

Burza minerálov

9.9.2022, 15.00 hod.,

Kostol sv. Kataríny

Oslavy Dňa baníkov, hutníkov, 

geológov a naftárov

9.9. 2022, 17.00 hod.,

Námestie sv. Trojice

Alchýmia zlata a striebra

9.9. 2022, 19.00 hod., 

centrum mesta

Salamandrový sprievod

9.9. 2022, 21.00 - 24.00 hod.,

Námestie sv. Trojice

Firekunst I. - hudba a zábava

9.9. 2022, 21.00 hod., 

Amfi teáter pod Novým zámkom, 

vstupné 15€ / 20€

Th e Backwards

10.9. 2022, 11.00 - 16.00 hod.,

Kultúrne centrum, Kammerhof-

ská 1

Detský Salamander

10.9. 2022, 13.00 hod.,

Kostol Nanebovzatia Panny Márie 

(farský kostol), Akademícká ul.

Ekumenická bohoslužba a  kon-

cert

10.9. 2022, 15.30 - 16.00 hod.,

Sprievod baníckych a  hutníc-

kych spolkov z Európy a Sloven-

ska mestom 

Trasa: Akademická ulica - Námestie 

sv. Trojice

10.9.2022, 16.00 hod.,

Námestie sv. Trojice

Príchod baníkov do centra mesta

10.9.2022, 17.00 hod.,

Námestie sv. Trojice

Firekunst II. - hudba a zábava

10.9.2022, 18.00 hod.,

Námestie sv. Trojice

Zdar Boh!

10.9.2022, 19.00 hod.,

Amfi teáter pod Novým zámkom, 

vstupné 20€ / 25€

Fragile Queen

OKŠaMK

Salamandrové dni 8.9. - 10.9.2022
Banská Štiavnica

Mágia 
Salamandra
Keď vo večernom prítmí bansko-

štiavnických ulíc počas čarovnej 

salamandrovej noci blysnú plame-

ne kahancov a fakieľ, odraziac sa 

na čiernych baníckych uniformách 

a vytvárajúc tak žlté mihotajúce sa 

škvrny na slávnostných odevoch 

nosičov fakieľ, to akoby sa mo-

hutný salamander vplazil neoča-

kávane medzi staré meštianske 

domy. Ako obrovský varan, vlniac 

sa ťarbavo celým svojím korpu-

som šplhá sa tento imaginárny 

tvor pomaly do strmého kopca, do 

užľabiny medzi Starým a Novým 

zámkom. Jeho telo tvoria baníci, 

študenti, Štiavničania.... Oživuje-

me ho spoločne v túto septembro-

vú noc, privolávame skrze neho 

ducha zašlých čias. Chceme opäť 

pocítiť vôňu bane, vidieť blikajúce 

svetlo na stenách starých kresa-

níc, dotýkať sa vyhárajúcich pok-

ladov zeme. Žltý, drahý, predrahý 

kov, roztápajúci sa v  rukách sta-

rých alchymistov, pre ktorých je 

salamander živým symbolom ich 

vedy ešte aj dnes. V štôlňach štiav-

nických baní, i v tôňach hlbokých 

zelených dolín prežíva tento živo-

čích s  krásnou kombináciou žltej 

až oranžovej farby na svojej čier-

nej stále vlhkej koži. Symbol všet-

kých alchymistov. Tvor, ktorý voj-

de do ohňa a nepoškodený z neho 

opäť vyjde. Odoláva transmutáci-

ám, oheň ako jeden z pradávnych 

mocných živlov nemá nad ním ni-

jakej moci. Salamander, prežije 

páľavu, nebojí sa temnoty, nikto 

ho neohrozí, stráži poklady pod-

zemia. A my ho každý rok oživuje-

me, pochod ľudí sa mení na pohyb 

imaginárneho tvora mestskými 

tmavými ulicami. Len trochu fan-

tázie, a môžeme ho uvidieť. Kúsok 

predstavivosti, a je tu s nami. Áno, 

náhle pocítime jeho prostredníc-

tvom silu tajomna, mágiu ohňa 

a  prítomnosť našich predkov 

v magických zákutiach prastarých 

ulíc baníckeho mesta.

Peter Danáš

Infocentrum 
mesta
Banská Štiavnica. Otvorené:

po-ne: 9.00 – 17.00

Kontakt: 045/6949653, 

ic@banskastiavnica.sk

IC BŠ



4
číslo 31 • 8. september 2022

sn@banskastiavnica.skAKTUALITY

Mestské zastupiteľstvo na 

svojom riadnom zasadnutí dňa 

24. augusta 2022 uznesením č. 

102/2022 podľa VZN Mesta Banská 

Štiavnica č. 2/2009 – Štatútu 

mesta Banská Štiavnica udelilo:

v  zmysle §16 Výročnú cenu mesta 

Banská Štiavnica: 

Výročnú cenu mesta

Alexandrovi Ladzianskemu

Občanovi Banskej Štiavnice, folkloris-

tovi a umeleckému ľudovému rezbá-

rovi. Zakladajúcemu a  dlhoročnému 

spevákovi a  hudobníkovi folklórne-

ho súboru Sitňan. Úspešnému ume-

leckému rezbárovi,  výrobcovi fujár, 

píšťal, koncoviek a gájd. Reprezentu-

je naše mesto na mnohých folklór-

nych vystúpeniach a celoslovenských 

súťažiach a medzinárodných sympó-

ziách v ľudovom rezbárstve a šíri dob-

ré meno mesta nielen na Slovensku, 

ale aj v zahraničí. Výročná cena mes-

ta Banská Štiavnica sa udeľuje za šíre-

nie dobrého mena nášho mesta doma 

i v zahraničí.

Mgr. Robertovi Hajšelovi

Občanovi Banskej Štiavnice, ktorý Eu-

rópsku úniu pozná prakticky zo všet-

kých uhlov, keďže celý jeho profesio-

nálny život sa spája s EÚ. Slovensko 

a záujmy jeho občanov zastupuje ako 

poslanec Európskeho parlamentu. In-

tenzívne a  pravidelne pracuje najmä 

so seniormi nášho mesta. Výraznou 

mierou sa podieľa na  spoločenskom 

a  kultúrnom živote v  meste Banská 

Štiavnica. Svojou dlhoročnou angažo-

vanou prácou v prospech našich ob-

čanov a v prospech mesta prezentuje 

dobré meno mesta Banská Štiavnica 

doma a v zahraničí. Ocenenie sa ude-

ľuje pri príležitosti životného jubilea.

Okrem vyššie uvedených ocenení 

primátorka mesta Banská Štiavni-

ca Mgr. Nadežda Babiaková udelila 

v zmysle §17 Cenu primátora mes-

ta Banská Štiavnica:

MUDr. Stanislavovi Čárskemu, PhD.

V Banskej Štiavnici sa narodil a prežil 

tu celé svoje detstvo. Viac ako 30 ro-

kov vykonáva prácu lekára chirurga 

a v súčasnosti primára II. chirurgickej 

kliniky SZU. Počas celého svojho pro-

fesijného života bol vždy ústretový 

a  nápomocný občanom nášho mes-

ta, ku ktorému sa hrdo hlási a šíri jeho 

dobré meno. Ocenenie sa udeľuje za 

obetavú prácu lekára pri príležitosti 

životného jubilea.

MUDr. Františkovi Hamplovi

V Banskej Štiavnici sa narodil a pre-

žil tu celé svoje detstvo. Viac ako 30 

rokov vykonáva obetavú prácu leká-

ra chirurga, v súčasnosti tiež vedúce-

ho chirurga Transplantačného cen-

tra pri FNsP F.D. Roosevelta. V rámci 

transplantačnej chirurgie má na Slo-

vensku niekoľko prvenstiev – najväčší 

súbor úspešne odtransplantovaných 

pečení. Počas celého profesijného ži-

vota bol vždy ústretový a nápomocný 

pri pomoci občanom nášho mesta, ku 

ktorému sa hrdo hlási a šíri jeho dob-

ré meno doma aj v zahraniční. Ocene-

nie sa udeľuje pri príležitosti životné-

ho jubilea.

MUDr. Alici Kubinskej

Lekársku prax v odbore pediatria vy-

konáva v našom meste viac ako šty-

ridsať rokov.  Pôsobila v  rôznych 

oblastiach, či už ako lekárka na novo-

rodeneckom oddelení, v rámci poho-

tovostnej lekárskej služby, alebo vo 

všeobecnej ambulancii pre deti a do-

rast. Bohatú lekársku prax dopĺňa 

poradenská činnosť pre matky, ale-

bo práca pri detskom stacionári pre 

deti s  rôznymi druhmi hendikepov. 

Osobný ľudský a zároveň profesionál-

ny prístup pomohol mnohým obča-

nom nášho mesta a okolia. Ocenenie 

sa udeľuje za celoživotnú prácu v zdra-

votníctve v  odbore pediatria, v  pro-

spech občanov mesta Banská Štiav-

nica, pri príležitosti životného jubilea.

Marianovi Palášthymu

Banskoštiavničan, celý svoj život žije 

a pôsobí v Banskej Štiavnici. Ocenenie 

sa udeľuje za dlhoročnú, činorodú prá-

cu s mládežou v našom meste, ktorej 

sa systematicky venoval či už ako vy-

chovávateľ, alebo neskôr riaditeľ Do-

mova mládeže na Povrazníku. Ako 

aktívny športovec odovzdával svoje 

skúsenosti svojim zverencom a v tom-

to duchu ich aj vychovával a motivo-

val. Ocenenie sa zároveň udeľuje za 

všestrannú prácu v oblasti organizo-

vania športových a  spoločenských 

podujatí a  všeobecnú angažovanosť 

vo verejnom živote mesta.

MUDr. Eve Petráškovej

Lekársku prax v  odbore neurológia 

vykonáva v  našom meste viac ako 

tridsať rokov. Jej osobný, ľudský a zá-

roveň profesionálny prístup pomo-

hol mnohým občanom nášho mes-

ta. Ocenenie sa udeľuje za dlhoročnú 

obetavú prácu lekárky, ako aj za osob-

nú angažovanosť a  aktívny prístup 

k veciam verejným a za účasť na roz-

voji a udržaní zdravotníctva v Banskej 

Štiavnici.

Anne Peťkovej

Ocenenie sa udeľuje za prácu s teles-

ne postihnutými občanmi nášho mes-

ta, za ľudský a  angažovaný prístup 

pri riešení ich zdravotných, ekono-

mických či sociálnych potrieb a prob-

lémov. Aj vďaka Vašej práci v Sloven-

skom zväze telesne postihnutých je 

kvalita života našich telesne postih-

nutých spoluobčanov lepšia. Ocene-

nie je prejavom uznania činností, za-

nietenia, energie a  ľudskosti, ktorú 

dávate do svojej práce.

Kataríne Senciovej

Ocenenie sa Vám udeľuje za dlho-

ročné pôsobenie v  Slovenskom Čer-

venom kríži a  v  Domove sociálnych 

služieb pre mentálne a  telesne po-

stihnuté deti a dospelých. Počas svoj-

ho profesijného života zodpovedne 

a s nasadením pracovala a venovala sa 

sociálne znevýhodneným a  odkáza-

ným občanom. Ocenenie je prejavom 

uznania činností, zanietenia, energie 

a ľudskosti, ktorú ste dávali do svojej 

práce.

PhDr. Anne Štetinovej, CSc.

Ocenenie sa udeľuje za dlhoročnú prá-

cu v oblasti klinickej, dopravnej, pra-

covnej a  organizačnej psychológii, 

ako aj v psychoterapii. Prax v ambu-

lancii klinickej psychológie v Banskej 

Štiavnici vykonáva viac ako tridsať ro-

kov a pomáha v nej nie len obyvate-

ľom Banskej Štiavnice a blízkeho oko-

lia, ale aj občanom Banskobystrického 

samosprávneho kraja. Aj Vašou záslu-

hou bol v Banskej Štiavnici založený 

detský stacionár pre deti s  rôznymi 

druhmi postihnutia. Vaša aktívna čin-

nosť zahŕňa aj publikovanie, posky-

tovanie vzdelávania a poradenstva či 

aktívne členstvo v Th e New York Aca-

demy of Sciences. Ocenenie sa udeľuje 

pri príležitosti životného jubilea.

Viere Tokárovej

Banskoštiavničanke, dlhoročnej člen-

ke Dobrovoľného požiarneho zboru, 

následne členke výboru Dobrovoľné-

ho hasičského zboru. Za aktívnu prá-

cu a plnenie úloh požiarnej ochrany, 

kde bola viackrát ocenená a vyzname-

naná. Ocenenie sa udeľuje za celoži-

votnú angažovať v práci Dobrovoľnej 

požiarnej ochrany, ale aj v oblasti kul-

túrneho a spoločenského života v na-

šom meste najmä v časti mesta Šte-

fultov.

MUDr. Slavomírovi Urbančeko-

vi, PhD.

Banskoštiavničanovi, za profesionál-

nu a  obetavú prácu lekára, primára 

a  prednostu Dermatovenerologickej 

kliniky FNsP F.D. Roosvelta v Banskej 

Bystrici, ako aj za Vaše ďalšie odborné 

aktivity spojené s členstvom v reno-

movaných inštitúciách či profesijných 

organizáciách. Svoje vedomosti a bo-

haté skúsenosti odovzdávate ďalej 

študentom medicíny Lekárskej fakul-

ty Slovenskej zdravotníckej univerzi-

ty. Počas celého svojho profesijného 

života bol vždy ústretový a nápomoc-

ný občanom nášho mesta, ku kto-

rému sa hrdo hlási a  šíri jeho dobré 

meno. Ocenenie sa udeľuje pri príleži-

tosti životného jubilea.

MUDr. Ivanovi Vojtášovi

Lekárovi dermatovenerológovi, ktorý 

počas celého svojho aktívneho pracov-

ného života aktívne pracoval pre zdra-

votníctvo v  Banskej Štiavnici a  oby-

vateľov nášho mesta. Do súčasnosti 

vykonáva svoju prácu na vysokej od-

bornej úrovni, svedomito a  poctivo. 

Celý svoj aktívny pracovný život pre-

žil v  Banskej Štiavnici. Ocenenie sa 

udeľuje za dlhoročnú a obetavú prácu 

v  zdravotníctve, ktorú vykonával na 

pozíciách lekára, primára oddelenia či 

riaditeľa regionálnej nemocnice. Vždy 

veľmi výrazne bojoval a  presadzoval 

zachovanie  zdravotnej starostlivosti 

v Banskej Štiavnici, bol a stále je aktív-

nym vo verejnom živote. Ocenenie sa 

udeľuje za celoživotný prínos v oblas-

ti zdravotníctva, pri príležitosti život-

ného jubilea.

Spevokolu Štiavničan

Ocenenie sa udeľuje pri príležitosti 

50. výročia Spevokolu Štiavničan, kto-

rý sa formoval z baníckeho kvarteta, 

neskôr okteta, až po spevácky zbor. 

Svoju pravidelnú činnosť v  ustálenej 

podobe začal vykonávať v roku 1972, 

odkedy funguje nepretržite až dodnes. 

V  súčasnosti je Spevokol Štiavničan 

považovaný za samozrejmú súčasť 

kultúrneho a  spoločenského života 

v meste. Aj jeho zásluhou sa uchováva 

a propaguje duchovné dedičstvo Ban-

skej Štiavnice a  okolia. Za 50 rokov 

svojej doterajšej existencie absolvoval 

tisícky skúšok a rôznych vystúpení na 

Slovensku, ale aj v zahraničí. Taktiež 

získal viaceré ocenenia a v súčasnosti 

patrí medzi najlepšie mužské spevác-

ke zbory na Slovensku. Stalo sa už tra-

díciou, že ceny mesta sa odovzdávajú 

na slávnostnom zasadnutí mestské-

ho zastupiteľstva v Kostole sv. Katarí-

ny, počas konania mestských slávnos-

tí Salamandrové dni. Tento rok tomu 

bude rovnako, v piatok 9. septembra 

o 13.00 hodine v Kostole sv. Katarí-

ny si ocenení prevezmú ceny mesta, 

ako výraz vďaky a uznania za ich prá-

cu v prospech nášho mesta a spoloč-

nosti.

Ing. Ivana Nikolajová

prednostka MsÚ

Udelenie cien mesta Banská Štiavnica
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kam v BŠ 
a okolí ?

Banskoštiavnický salamander 

pri príležitosti nového sviatku 

„Baníckeho dňa“ prvýkrát 

prešiel ulicami Štiavnice v roku 

1934. 

Vznikol spojením viacerých sprievo-

dov, na ktoré bol mestský život ešte 

v  19. storočí bohatý. Cieľom bolo 

povznesenie mesta a  snaha o  zvi-

diteľnenie baníctva v ťažkom obdo-

bí. Charakter a obsadenie sprievodu 

sa vyvíjali a menili, dnešnú podobu 

sprievod získal v roku 1988 pod re-

žijným vedením Ing. Dalmy Štepá-

nekovej (1933 - 2019), ktorej sa stal 

Salamandrový sprievod súčasťou ži-

vota. V sprievode nevystupujú pro-

fesionálni herci, ale dobrovoľníci 

z radov študentov a obyvateľov nie-

len nášho mesta, ktorým patrí veľ-

ká vďaka všetkých divákov.

Zmenu priniesol rok 2020 a  pro-

tipandemické opatrenia. Sprievod 

sa musel pretransformovať dočas-

ne na scénický program na štiavnic-

kom amfi teátri a bol ochudobnený 

o účasť študentov. Program na am-

fi teátri sa zopakoval aj v roku 2021, 

pričom mestom prešiel aj sprievod 

„v okresanej podobe“, kedy z Námes-

tia sv. Trojice k  amfi teátru prešiel 

sprievod so 150 účastníkmi (na-

miesto bežných 350 až 400).

Rok 2022 je návratom k  tradičné-

mu sprievodu v  jeho veľkolepos-

ti. Mestom opäť prejde sprievod 

so 400 dobrovoľníkmi, ktorí stvár-

nia tradičné postavy, nebudú chý-

bať ani kone či oslík. Atmosféru 

sprievodu oživia hudobníci zakom-

ponovaní do jednotlivých obrazov. 

Samotná štruktúra sprievodu bola 

jemne pozmenená, diváci však ne-

budú o nič ukrátení a čaká ich veľa 

zábavy i nové kostýmy (obraz šašov, 

Maharadžu so sprievodom a  iné). 

Sprievod začne tradične o  19.00 

hod. na ulici Trate mládeže a prej-

de ulicami Drevená, Križovatka, 

Dolná, Kammerhofská, A. Kmeťa 

a ukončí sa nad Radničným námes-

tím približne o 21.00 hod.

Organizácia sprievodu ostala od 

roku 2020 v rukách najbližších po-

mocníkov D. Štepánekovej: Jána 

Petríka, Ivety Petrikovičovej a Šte-

fana Lacka. Náplňou ich práce je or-

ganizačné a hlavne personálne za-

bezpečenie sprievodu, udržiavanie 

a rozširovanie šatnice, rozvoz kos-

týmov a ich následný zber, údržba 

rekvizít od drevených kladiviek pre 

deti až po delo či koč… Práce oko-

lo sprievodu je neúrekom a počíta 

sa na mesiace, pred i po sprievode. 

Salamandrová šatnica by bez šikov-

ných rúk Ivety Petrikovičovej veľ-

mi rýchlo stratila svoj lesk. Sú v nej 

tisíce kusov šatstva, topánok a do-

plnkov. Rokmi sa opotrebúvajú, 

každoročne je ich nutné po sprie-

vode čistiť, prať, žehliť, opravovať, 

obnovovať, vymieňať… potrebujú 

odbornú starostlivosť človeka, kto-

rému na ich dobrom stave záleží, 

a  tú našťastie dostávajú. O rozvoz 

a zber kostýmov sa starajú chlapi, 

rovnako ako o dobrý stav rekvizít. 

Pri zabezpečovaní ľudí do sprie-

vodu ide o  spoločnú mravčiu prá-

cu, pri ktorej sa s nádejnými účin-

kujúcimi pretelefonujú hodiny. 

S hľadaním potrebných postáv do-

konca pomáhajú aj samotní účast-

níci sprievodu a  veľkú pomoc do-

stávame aj od škôl - menovite SPŠ 

S. Mikovíniho, SOŠ Lesníckej či 

Gymnázia Andreja Kmeťa. Svojimi 

najmenšími prispieva aj MŠ 1. mája. 

Nemôžem vynechať ani dôležitú 

úlohu, ktorej sa každoročne zhosťu-

jú pomocníci, ktorí zabezpečujú lí-

čenie a maľovanie účastníkov sprie-

vodu, zoraďujú účastníkov, formujú 

obrazy a  kontrolujú samotný prie-

beh sprievodu…

O sprievode si môžete myslieť čo-

koľvek, len pamätajte, že Sala-

mandrový sprievod sa neobjaví 

raz ročne „na Križovatke” sám od 

seba a ani sa nad radnicou neroz-

plynie. Sú za ním tisíce odpracova-

ných hodín organizátorov, pomoc-

níkov i  účinkujúcich. Tí obetovali 

svoj osobný čas a  neraz i  pohod-

lie, aby svojou účasťou podporili 

a udržali pri živote Salamandrový 

sprievod, ktorý od svojho oživenia 

v  roku 1934 križuje s  prestávka-

mi ulice Štiavnice už úctyhodných 

88 rokov.

Záverom si neodpustím prosbu 

smerujúcu nielen k Štiavničanom: 

pokiaľ máte doma akékoľvek ne-

potrebné uniformy, klobúky ale-

bo odevy či predmety, ktoré svo-

jim vzhľadom pripomínajú módu 

z prelomu 19. a 20. storočia a ste 

ochotní ich darovať, kontaktujte 

nás. Radi ich zaradíme do šatnice 

a  použijeme pri tvorbe kostýmov 

možno aj pre vás či vašich blíz-

kych. Dopredu ďakujeme za každú 

snahu o podporu Salamandrového 

sprievodu. Vďaka patrí aj pekár-

ni Anton Antol, ktorá už dlhé roky 

podporuje sprievod a  sponzorsky 

aj tento rok dodá chutné praclíky, 

i  Slovenskému banskému múzeu, 

za zapožičanie baníckych lámp.

JP

Salamandrový sprievod v plnej sile!

Obraz zo Salamandrového sprievodu  foto Lubo Lužina

8.-10.9. Haraburdy, Dielnička 

v Kammerhofe, Kammerhofská 2, 

BŠ, 10.00 – 16.00

Salamandrové dni, Radničné ná-

mestie, BŠ, 18.00

9.9. Koncert: Th e Backwards, 

amfi teáter, Novozámocká 20/A, 

BŠ, 21.00.

Zážitkové sprevádzanie: Stroj, 

ktorý zmenil svet, Nám. sv. Tro-

jice 6, BŠ, 9.00-14.00

Vernisáž: Oto Skalický: Baní-

ci, Galéria J. K., Nám. sv. Trojice 

8, BŠ, 18.00

Túlavé divadlo – Cyrano, Resla 

Residence ***, Dolná Resla 2, BŠ, 

20.00

10.9. Podsitnianske dni hojnos-

ti, centrum obce Baďan, 12.00

Koncert: Fragile Queen, amfi -

teáter, Novozámocká 20/A, BŠ, 

19.00-21.00

Kontrabasový polorecitál – 

Martina Timková, ZUŠ, Nám. 

sv. Trojice 4, BŠ, 15.00

14.9. Jazzový koncert – E. 

Kakarová, Archanjel Caff e Bar, 

BŠ, 18.30

15.9. Mágia Zvuku – Men-

hír, Červená studňa, BŠ, 16.00 – 

20.00

Výstava víťazných fotografi í 

súťaže Montánna fotografi a 

2020, 2021, Hotel Kerling, BŠ, 8.-

9.9., 10.00 – 15.00, 10.9., 08.00 – 

11.00

Kaž. stredu: Experimenty v mi-

neralogickej expozícii, Bergge-

richt, Nám. sv. Trojice 6, BŠ, 10.00 

– 16.00

Do 11.9. ut – ne: 10.00-18.00 

a od 12.9. ut-so 9.00 – 17.00 Vý-

stava: Stroj, ktorý zmenil svet: 

Príbeh ohňového stroja I. Pot-

tera, Berggericht, Nám. sv. Troji-

ce 6, BŠ

Každú st – ne: Výstava: Sta-

nislav Harangozó: Hudba & 

mesto, Starý zámok, Starozámoc-

ká 11, BŠ, od 9.00 – 17.00 do 15.9.

Každý ut-so: Zoologická digi-

tálna performance: S. Chova-

nec: Leňochod, Galéria J. Kollára, 

Nám. sv. Trojice 8, 9.00 – 17.00.

Každý ut-so: L. Lelák: Povsta-

neme z tvojho popola, Galéria J. 

Kollára, Nám. sv. Trojice 8, 9.00 – 

17.00

Každú sobotu: Hudba a prasiat-

ko, Terasa u Blaškov, Počúvadlian-

ske jazero, 18.00

OOCR Región Štiavnica
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Aby som mohol napísať 

aspoň niečo o štiavnických 

Salamandroch, musel som 

očami prebehnúť 2 878 strán, 

ktoré som v minulosti napísal 

a doložil fotografi ami. 

Neskoršie som si ich dal zviazať do 

11 fasciklov. O  prvých baníckych 

dňoch a o Salamandroch som vedel 

veľmi málo, bližšie som sa o  nich 

dozvedel, keď som sa dostal k publi-

kácii „Slovenský národopis“ (3/1989).

Prvé banícke dni a  Salamandre sa 

v  našom meste konali v  rokoch 

1934, 1935 a 1936, a to v dňoch 5. 

a 6. júla, keď boli dva dni po sebe 

štátne sviatky sv. Cyrila a Metoda. 

Podľa fotografi í od môjho nebohého 

suseda pána Vilka Gráneka (známe-

ho štiavnického divadelného herca) 

odhadujem, že v  Salamandrovom 

sprievode bolo okolo 80 maskova-

ných postáv, tiež uniformovaní ba-

níci a dychová hudba. V r. 1937 sa 

už banícky deň, ani Salamander 

nekonali, ale baníci si svoj sviatok 

oslávili na Hornej Rovni v „Ružovej 

vile“.

Obnovenie baníckych dní a  Sala-

mandrov sa začalo až po 2. sveto-

vej vojne v  r. 1949, keď to pre ši-

rokú štiavnickú verejnosť oznámil 

odborársky časopis „Štiavnický ba-

ník a  hutník“. V  tomto roku vláda 

ČSR stanovila, že banícky deň sa 

bude konať 9. septembra. Musím 

podotknúť, že Salamander sa ko-

nal vždy v  rámci baníckeho dňa, 

i keď veľmi nepravidelne. Ďalší Sa-

lamander sa uskutočnil v  r. 1960 

a 1961, až prišiel rok 1964, keď sa 

Salamander neuskutočnil v čase ba-

níckych dní, ale v auguste. V tomto 

roku sa v B. Štiavnici konali veľko-

lepé oslavy 200. výročia založenia 

Baníckej akadémie. Súčasťou osláv 

bola tiež i oslava 750. výročia udele-

nia mestských práv. Každý čakal na 

tento Salamander, až tento deň pri-

šiel vo večerných hodinách 27. au-

gusta 1964. Naskytá sa mi otázka, 

prečo bol tento Salamander taký 

mimoriadny? Najčestnejšie miesto 

v Salamandrovom sprievode patri-

lo dovtedy ešte žijúcim, posledným 

absolventom svetoznámej alma 

mater Vysokej školy baníckej a les-

níckej. Pri prechádzaní mestom sa 

títo starí páni objímali s  občanmi 

mesta, pričom nebola núdza o slzy. 

Túto veľkolepú prehliadku si do B. 

Štiavnice prišlo pozrieť 30.000 di-

vákov nielen z Československa, ale 

aj z Maďarska, Nemecka a Rakúska. 

Zúčastnili sa aj rektori vysokých ba-

níckych škôl so svojimi študentmi 

z Freibergu, Leobénu, Miškolca, zo 

Sovietskeho zväzu a z Poľska. Uspo-

riadateľom osláv bolo ministerstvo 

hutného priemyslu a rudných baní, 

ministerstvo školstva a  kultúry, 

Historický ústav SAV, Vysoká ško-

la technická v Košiciach, Ústav pre 

výskum rúd v  Prahe, Rudné bane, 

n. p., B. Štiavnica, Mesto B. Štiavni-

ca a okresný národný výbor. Pred-

sedom organizačného výboru bol 

profesor JUDr. Ing. Jozef Šimčisko. 

Oslavy sa konali pod záštitou vlády 

ČSR, vládnu delegáciu viedol pod-

predseda vlády O. Černý, minister 

Ing. Jozef Krejčí, námestník minis-

terstva kultúry Ing. Havlín. Mno-

hí niekdajší akademici pochodujúci 

v sprievode opierajúci sa o paličku, 

v druhej ruke držali rozlúčkovú reč, 

lúčiac sa so Štiavnicou z roku 1863:

„Drahá Štiavnica,

si nudným, chudobným, ošarpaným 

mestom a  predsa nám dávaš tie naj-

krajšie a  najšťastnejšie dni nášho ži-

vota. Všetko vidíme v  zlatých farbách 

mladosti a rodiacej sa lásky. Všetky tvo-

je dotyky zostávajú v  našich spomien-

kach ako pocity až po hrob. A na sklonku 

svojho života, keď posledné zbytky ná-

deje odovzdáme svojim vnukom, naša 

láska k tebe ostane – nezoslabne. Zosta-

ne v nás i v desivej chvíľke smrti...atď.“

Pri týchto spomienkach chcel by 

som uviesť ešte jeden môj zážitok. 

Niekoľko dní pred Salamandrom si 

ma zavolal riaditeľ závodu Ing. La-

dislav Sombathy, aby som prišiel 

k nemu do kancelárie, aj s Danom 

Ulbrichom, vedúcim Maximilian 

šachty – v tom čase, hlavným tvor-

com Salamandrového sprievodu 

a  prikázal nám, aby sme zašli za 

Ing. Arpádom Bergfestom a pozva-

li ho do Salamandrového sprievodu, 

ako jediného ešte žijúceho Štiavni-

čana, ktorý ukončil túto akadémiu. 

Na pozvanie nám povedal: „Milí ko-

legovia, som už veľmi starý a  na toto 

podujatie už nemám síl“. Mal absolút-

nu pravdu, o niekoľko dní sme ho 

odprevádzali na cintorín. Tento Sa-

lamander tvorilo okolo 480 masko-

vaných a  uniformovaných postáv. 

Začiatok sprievodu okrem pastie-

ra nesúc jaštericu tvorili historické 

staré banícke zástavy, ktoré niesli 

uniformovaní baníci z  príslušnej 

baníckej lokality (zástavy Banská 

Belá, Staré Hory, Hodruša, Vyhne, 

Nová Baňa, Špania Dolina, Kremni-

ca atď.). Salamander uzatvárali ale-

gorické vozy. Na tento Salamander 

ani ja nezabudnem, lebo som mal 

na starosti ubytovanie niektorých 

hostí a v sprievode som robil posta-

vu v starej baníckej uniforme vyso-

koškoláka s vytasenou šabľou. Keď 

sa dívam na fotografi e, nedá mi ne-

spomenúť na kamarátov – dnes už 

starých otcov, ako sedia na hornej 

terase na chodníku pod obchodom 

„Ľuba“ – Ing. Janko Čamaj, Vladko 

Nemčok, Ing. Jožko Kernáč alebo 

na krásne dievčence SPŠ baníckej 

vyparádené v  baníckych unifor-

mách, držiace sa za ruky. Tak čo, pa-

mätáte sa na to? „Slečnie, štiavnické 

kišasonke“, dnes už staré mamy – 

Piovarčiová, Ilčíková, Zimmerma-

nová, Sásiková, Trvalcová. Oči mali 

chlapci na vás nechať! Nezabúdam 

naň ani ja, keď denno-denne po-

zerám na veľkú striebornú medai-

lu vyrazenú k 200. výročiu založe-

nia Baníckej akadémie, ktorú som 

obdržal ako spoluorganizátor toh-

to podujatia.

Salamander pokračoval ďalej v  ro-

koch 1972, 1974, 1978, až prišla 

tá 10 ročná pauza do r. 1988. Sa-

lamander v  r. 1991 bol tiež výni-

močný, kedy ho neusporiadalo ani 

mesto ani Rudné bane. Jeho tvor-

com bola umelecká agentúra „An-

dersen“ z  Martina. Od r. 1992 sa 

usporiadateľom stalo Mesto B. 

Štiavnica pod taktovkou Ing. Dal-

my Štepánekovej každý rok až do jej 

smrti v r. 2019. „Malé Salamandre“, 

ako som ich ja pomenoval, uspo-

riadavalo mesto - kultúrne osveto-

vé stredisko s názvom „Od pastiera 

po Anču“, pod dohľadom Mgr. Jan-

ka Petríka, ktorý sa tejto úlohy vy-

nikajúco zhostil, za čo mu patrí veľ-

ká vďaka. V r. 2019 náhradný veľký 

Salamander, ktorý sa voľakedy tia-

hol celým mestom, usporiadavateľ  

predstavil v  jednotlivých obrazoch 

v amfi teátri. Podobne to prebieha-

lo i v r. 2021 s malou obmenou, že 

k  samotnému vystúpeniu v  amfi -

teátri sa pridal aj malý sprievod od 

Námestia sv. Trojice popod repliku 

slávnostnej brány do amfi teátra, 

kde prebehol program podobný ako 

v r. 2019.

Ako tento sprievod bude vypadať 

do budúcnosti? To by som rád ve-

del aj ja! Pevne verím, že táto krás-

na tradícia, ktorú nám závidia mno-

hé mestá na Slovensku sa opäť vráti 

do B. Štiavnice v  plnom rozkvete. 

Pri písaní týchto riadkov mi prichá-

dza na rozum mnoho vecí, ktoré 

by bolo nutné povedať o Salaman-

droch. Počas Salamandra v r. 1992 

vyšla prvá krásne ilustrovaná publi-

kácia „Banskoštiavnický Salamander“ 

od autorov PhDr. RNDr. Janka No-

váka, CSc. a Ing. Dalmy Štepáneko-

vej. Pre veľký záujem o túto publi-

káciu bolo v r. 2010 druhé vydanie 

a v r. 2013 tretie vydanie. 

23. októbra 2013 bol „Štiavnický Sa-

lamander“ zapísaný a  zaradený do 

Zoznamu nehmotného a kultúrne-

ho dedičstva Slovenska UNESCO. 

Osvedčenie o zápise bolo na Minis-

terstve kultúry SR a z rúk ministra 

si toto vyznamenanie prevzala pri-

mátorka nášho mesta Mgr. Nadež-

da Babiaková. Hneď po tomto akte 

pani primátorka osobne poďakova-

la Ing. Dalme Štepánekovej za dlho-

ročnú organizáciu tohto podujatia. 

Ďalej svojim príhovorom poďako-

vala niektorým dlhoročným účast-

níkom sprievodu: Jozefovi Bara-

najovi, Ing. Milanovi Urbánkovi, 

Alenke Považanovej, Anke Debná-

rovej, Jozefovi Osvaldovi a ďalším, 

že reprezentovali naše mesto v kos-

týmoch vybraných postáv Bansko-

štiavnického Salamandra. A na ko-

niec sa pýtam sám seba: Koľkýže to 

bol Salamander? Ak dobre počítam, 

bol som účastníkom 39 Salaman-

drov, z toho 19 krát som stvárňoval 

toho beťára-šibala „štiavnického Nác-

ka“. Môj prvý Salamander bol v  r. 

1951, keď som bol ako študent Ba-

níckej školy oblečený za kutnohor-

ského baníka. Takže tento rok, ak 

mi to zdravie dovolí, budem posta-

vu Nácka so cťou robiť už jubilejný, 

40. krát! Zdar Boh!

Jozef Osvald

Štiavnické Salamandre 
v spomienkach 86-ročného Jozefa Osvalda
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oznamy, 
spomienky

Oznam
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, zá-

ujemci sa môžu prihlásiť na čísle 

0904 335 202.

Výbor ZO SZTP 

Banská Štiavnica

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

Prešlo už dlhých 15 rokov od 

chvíle, keď sme sa navždy 

rozlúčili s bývalým primá-

torom mesta Ing. Mariánom 

Lichnerom, CSc., s človekom, 

ktorý nadovšetko miloval 

Banskú Štiavnicu, ktorý v tejto 

náročnej funkcii pracoval 

16 rokov.

Pracoval viac ako žil, lebo veril 

v naše mesto a chcel, aby v ňom žili 

ľudia šťastní a spokojní. Vďaka ob-

čianskej dôvere, sústredenej cieľa-

vedomej a nekompromisnej práci sa 

mu podarilo dosiahnuť výnimočné 

výsledky pre naše mesto. Jeho zá-

sluhou bolo Mesto Banská Štiavni-

ca zapísané do Zoznamu svetového 

kultúrneho a prírodného dedičstva 

UNESCO. Vďaka jeho schopnos-

tiam sa stala Banská Štiavnica 

známa po celom svete. Jeho činy 

a výsledky sú svedectvom o jeho vy-

konanej statočnej práci a o plodoch 

úsilia a  uzdravujúcich premenách 

chorľavého mesta a  o  vzbĺknutých 

plameňoch nádeje osvetľujúcich 

štiavnickú tvár nového tisícročia. 

Hlboko sa skláňame pred člove-

kom, ktorý svojimi schopnosťami 

dokázal statočne pracovať, tvoriť, 

ktorý celý svoj život obetoval pre 

krajšiu a  lepšiu Banskú Štiavni-

cu, ktorú nesmierne miloval. S lás-

kou a  úctou aj po toľkých rokoch 

na neho spomínajú stovky Štiavni-

čanov, ako aj jeho spolupracovníci 

mestského úradu.

Česť jeho pamiatke!

MsÚ

Spomienka

Dňa 8. septembra 2022 sa 

dožíva vzácnych 70. narodenín 

náš kamarát a bývalý 

spoluhráč pán Marián Švidroň.

Jubilant zažil počas svojej dlhoroč-

nej aktívnej činnosti jednu zo zla-

tých ér štiavnického futbalu v  1. 

pol. 70.-tych rokov 20. stor. Bol jed-

ným z  hráčov poslednej generácie, 

ktorá ešte zažila „vôňu a  podkožné 

šrámy“ škvárového ihriska na Hor-

nom majeri pod plavárňou. Že bol 

veľkým talentom a futbalom doslo-

va žil, dokazuje skutočnosť, keď ako 

18-ročný hráč dorastu okresnej sú-

ťaže nevýraznej úrovne po prerade-

ní do mužstva dospelých hrajúceho 

krajskú súťaž a postupovalo sa vý-

konmi, okamžite „uchytil“ a vydobil 

si pevné miesto v základnej zosta-

ve. So spoluhráčmi hájil česť farieb 

štiavnického futbalu s plným nasa-

dením, čo bolo odmenené postup-

mi a nevídanou (závidenou väčšími 

mestami) diváckou návštevnosťou 

v počte 1000 -2100 na zápas.

Pochádza z rýdzo športovej rodiny, 

jeho mladší brat Ferko hrával tiež 

za mužstvo nášho mesta, ich otec 

totožného mena bol dlhoročným 

členom nášho futbalového výboru 

a technickým otcom terajšej tribú-

ny na štadióne. Spolu s manželkou 

nechýbali na žiadnom zápase doma 

ani v rôznych oblastiach Slovenska.

Marián, za tie krásne roky prežité 

na ihrisku, umocnené nezlomenou 

vôľou, prepotenými dresmi a  vý-

sledkami, ale aj za chvíle mimo ih-

riska Ti ďakujú, spomínajú a do ďal-

ších rokov Ti prajú veľa zdravia, 

rodinnej pohody, pokojných dní, 

spoluhráči z mužstva, ktorého si bol 

pevnou súčasťou: Jozef Schingler, 

Ivan Madara, Stano Opiela, Kamil 

Chovan, Pipo Čenger, Jozef Šedivý, 

Jozef Bačík, Laco Pastier, Jaro Fan-

čovič a výborníci Miki Lamper, Jozef 

Osvald, Ján Mravík a Juraj Görner.

V mene celého vtedajšieho hráčske-

ho kolektívu a výboru FO

Ivan Madara

Životné jubileum

V nedeľu 4.9.2022, v deň 

Pána, vyvrcholili slávnosti 

Dní sv. Huberta, svätohuber-

tovskou omšou v parku, 

kde v sprievode sokoliarov, 

lesníkov niesli obetné dary 

na čele s uloveným jeleňom 

a darmi prírody. 

Na úvod slávnosti zaznela hymna 

o sv. Hubertovi v podaní B. Šaling Le-

gényovej. Sv. omša začala privítaním 

hlavného celebranta, banskoštiav-

nického vdp. dekana Norberta Ďur-

díka svätoantonským farárom Mi-

chalom Balážom. Pán dekan Ďurdík 

v kázni poukázal na život sv. Huber-

ta a predchodcu patróna poľovníkov 

sv. Egídia, ktorého kostol je v neďale-

kej obci Ilija. Nielen zver loviť, ale ju 

aj chrániť, zveľaďovať prírodu a tým 

chváliť Stvoriteľa. Pápež František 

pred rokom na Slovensku poukázal 

na blízkosť človeka z  vrcholov hôr 

k Bohu. Sv. omšu doprevádzal chrá-

mový zbor zo Sv. Antona a hornový 

quartet Laugarício. Na záver sv. omše 

pán dekan udelil veriacim slávnost-

né požehnanie. Veľké poďakovanie 

patrí zamestnancom múzea vo Svä-

tom Antone a všetkým spolupracov-

níkom, ktorí sa podieľali na neopako-

vateľnej atmosfére tohtoročných Dní 

sv. Huberta.

foto: Š. Legény ml.

Andrej Palovič

Svätohubertovská omša 
- oslava Stvoriteľa

Oznámenie
o  prerušení distribúcie elek-

triny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny v  B. 

Štiavnici:

• 20. 9. v čase od 7.30 – 16.30 na 

ul.: Počúvadlianske Jazero.

• 23. 9. v čase od 8.00 – 16.30 na 

ul.:Obrancov mieru.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, 

riaditeľ sekcie 

Dispečingy SSD, a.s.
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Oto Skalický: Baníci

Niektorí to vedia, ale mnohí ur-

čite nie, že Galéria Jozefa Kollára 

má, ako aj iné budovy v meste, svo-

ju „baňu“. Dňa 9. septembra 2022 

o 18.00 hod v nej otvoríme výsta-

vu „Baníci“ súčasného slovenské-

ho fotografa Ota Skalického. Otvo-

renie sa stane súčasťou oslavy Dňa 

baníkov.

V autentickom prostredí vstupu do 

banskej štôlne si návštevníci budú 

môcť prehliadnuť na veľkoformá-

tových skorodovaných plechoch 

portréty baníkov v nadživotnej veľ-

kosti. Hoci ich autor takmer mo-

numentalizuje, jasnosť a čitateľnosť 

jednotlivých fi gúr sa postupne vy-

tráca vďaka špeciálnej fotografi ckej 

technike. Obraz je v neustálom pro-

cese a záleží na autorovi, v ktorom 

momente proces vytrácania zastaví. 

Práca baníka vždy bola a bude mi-

moriadne fyzicky aj psychicky ná-

ročná a zdraviu škodlivá. Baníci na 

Skalického fotografi ách pochádza-

jú z  obce Hodruša Hámre neďale-

ko Banskej Štiavnice, kde sa dodnes 

ťaží zlato. Projekt do istej miery po-

ukazuje na fenomén dnešnej spo-

ločnosti, v  ktorej stále viac pre-

važuje tzv. virtuálna práca, zatiaľ 

čo fyzická práca stráca na hodnote, 

a úcta a pokora pred fyzickým ľud-

ským výkonom mizne.

Oto Skalický (1988) je predstavite-

ľom nastupujúcej generácie foto-

grafov na Slovensku. V  roku 2015 

ukončil Vysokú školu výtvarných 

umení v  Bratislave v  Ateliéri Mira 

Švolíka. Zúčastnil sa viacerých sku-

pinových výstav v  Nemecku, Čes-

kej republike, Poľsku, Slovinsku 

a Slovensku. Svoj súbor diel „Baní-

ci“ vystavoval napr. vo Fotografi c-

kej galérii Fiducia v Ostrave a galérii 

Photographic v Prahe, ale aj v Slo-

venskej národnej galérii k 65. výro-

čiu založenia VŠVU. Oto Skalický je 

aj hudobníkom a  hral v  skupinách 

Ecetera Band a  Galeria Formacia. 

V súčasnosti žije a pracuje v Poľsku.

Ďakujeme a  srdečne pozývame na 

vernisáž!

9. september 2022, 18:00 hod.

Galéria Jozefa Kollára

Námestie sv. Trojice 8

Banská Štiavnica

Výstavu realizujeme s  fi nančnou 

podporou Mesta Banská Štiavnica.

Oto Skalický,

tím Galérie J. Kollára

SBM – Galéria Jozefa Kollára 
otvára výstavu v štôlni 

Po covidových obmedzeniach 

opäť veľká brigáda na Kalvárii.

Menej odborné práce (kosenie, hra-

banie, prenášanie lešenia a  pod.) 

nám od začiatku rekonštrukcie po-

máhali robiť dobrovoľníci, hlavne 

študenti, skauti alebo zamestnan-

ci fi riem. Vďaka tomu sme získané 

fi nancie od darcov mohli smerovať 

na odborné remeselné práce, hlav-

ne na reštaurovanie fresiek, oltárov, 

mreží, fasád a  sochárskej výzdoby. 

Každý, kto niekedy spolupracoval 

s reštaurátormi, vie, že sú to zdĺha-

vé a drahé práce.

Kvôli zákazu hromadných poduja-

tí sme na dva roky zostali na tieto 

pomocné práce sami. Pokosiť a po-

hrabať veľký štvor - hektárový are-

ál Kalvárie, keď ste na to len traja – 

štyria, je neskutočná drina. A treba 

to spraviť viackrát do roka. Podob-

ne náročné je priebežne vystrihávať 

náletové dreviny, ktoré rastú tem-

pom pol metra za rok. Ak by sa to 

nerobilo, za pár rokov opäť zmiznú 

kaplnky v zelenej džungli.

Prvé dva septembrové dni nám pri-

šli na pomoc maturanti z gymnázia 

Jura Hronca. Povozili sme stokilové 

kamenné články - torzá portálu do 

pripravovanej výstavy vo veži Horné-

ho kostola, vykopali sa jamy na stoj-

ky pre nové zábradlie. Vystrihali sme 

množstvo náletovej zelene, čím sa aj 

eliminuje možnosť ďalšieho požiaru. 

Na historickom kalvárskom chodní-

ku sme vyzbierali 150 kíl komunál-

neho odpadu, ponosili kopec dreva, 

kameňov aj pokosenej trávy. Je chvá-

lyhodné, že učitelia zaradili pomoc 

komunite ako súčasť vyučovania 

a formácie mladých ľudí. Kedysi boli 

študentské brigády na školách bežné, 

mali by sme sa k tomu vrátiť. Práce je 

v krajine viac než dosť.

Všetkým 65-tim brigádnikom aj ich 

pedagógom vrelá vďaka!

Martin Macharik, 

predseda Kalvárskeho fondu

Septembrová brigáda

Vyzbieraný odpad  foto archív autora

Septembrová 
tradícia

Salamandrový sprievod je skrát-

ka súčasť kultúry nášho mesta. 

Každý občan Štiavnice vie, čo sa 

v druhý septembrový piatok bude 

diať. Keď však budete počuť účast-

níkov sprievodu kričať „Lesáci, ba-

níci..!“, zamyslite sa nad tým, ako 

táto tradícia vznikla.

Mária Terézia je osobnosť histórie, 

ktorej vďačíme za veľa. Mimo tých 

hlavných vecí, pravdepodobne by 

bez nej nevznikol ani tento sprie-

vod... aj keď to asi nebolo jej plá-

nom, keď v Štiavnici v roku 1762 

založila prvú banícku vysokú ško-

lu. Tá mala byť pôvodne založená 

v Prahe, ale hovorí sa, že panovníč-

ka nechcela, aby študentov vyru-

šoval život veľkomesta. Tí to však 

zobrali do svojich rúk a ešte v tom 

roku založili Salamandrový sprie-

vod vo svojej prvej podobe. Pôvod-

ne išlo o  valetantské sprievody – 

rozlúčkové pochody, ktorých sa 

zúčastňovali študenti, ktorí kon-

čili na akadémii, ale aj starší aka-

demici. Až neskôr sprievod nabral 

trochu posmešný, akýsi satirický 

význam a študenti v ňom znázor-

ňovali niektoré postavy len preto, 

aby si z nich mohli „vystreliť“.

V roku 1919, keď bola škola pre-

sťahovaná do Maďarska, Sala-

mandrovému sprievodu bolo ko-

niec. Nie však nadlho, už v  roku 

1934 bola tradícia obnovená. Zra-

zu to prerušila vojna, až do roku 

1949 a aj potom sa sprievod konal 

nepravidelne do roku 1991. Zno-

vu bola tradícia prekazená (aj keď 

teda sprievod vystúpil na obme-

dzenom priestore), ako všetci vie-

me, počas pandémie.

A  čo postavy tohto sprievodu? 

Mnohé z nich nepotrebujú vysvet-

lenie, keďže sa spájajú s históriou 

mesta. Ale napríklad takí Indiá-

ni, ktorí sú vždy súčasťou sprievo-

du, sú otázkou pre mnohých ľudí. 

Na tento fakt majú niektorí z or-

ganizátorov dve vysvetlenia. Keď-

že v  dobe, keď sprievod vznikal 

len z fi nancií študentov, sa v ňom 

nachádzali akékoľvek masky na-

šli, len aby to vyzeralo pestrejšie 

- ostalo to tak už do dnešných dní. 

Druhá verzia hovorí, že vraj sa na-

šli v Štiavnici nálezy (resp. obrazy) 

z čias dobývania Ameriky.

Nech už to je akokoľvek, nech je 

tohtoročný Salamandrový sprie-

vod nezabudnuteľný!

Barbora Murgačová
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Aktuálne v kine Akademik
Nedeľa 11.9. o 18:30 hod.

Tritisíc rokov 
túžby
Fantasy, 108 min., MP:12, vstup-
né: 5€. Osamelá intelektuálka, 
doktorka Alithea Binnie (Tilda 
Swinton), má striktne racionálny 
prístup k životu. Na jednej zo 
svojich ciest po svete však za-
žije niečo, čo prevráti jej svet 
kompletne hore nohami. Na trhu 
v Istanbule si kúpi starožitný 
suvenír, z ktorého ako v roz-
právke nechcene vypustí dži-
na (Idris Elba). Ten jej ponúk-
ne splniť tri želania výmenou za 
svoju slobodu. Neodolateľná po-
nuka má však háčik. Doktorka sa 
vyzná v mytológii a veľmi dob-
re vie, že s džinom sa nerad-
no zahrávať bez následkov, keďže 
takto splnené priania sa väčši-
nou napokon obrátia proti tomu, 
kto si ich želal. Džin jej za-
čne rozprávať fantastické príbe-
hy zo svojej minulosti a z his-
tórie ľudí. Napokon sa Alithea 
predsa len nechá zlákať a vyslo-
ví želanie, ktoré obidvoch pre-
kvapí...

Nedeľa 11.9. o 16:00 hod.

Princezná rebelka
Animovaný, dobrodružný, 89 min., 
MP, vstupné: 5€. Malá sirota Mia 
žije spolu so svojimi tromi la-
sičkami na ulici. Živí sa tým, 
že chodí kradnúť jedlo na hrad 
zlovestného regenta Tristana, 
ktorý si uzurpuje trón. Jedného 
dňa sa jej podarí preľstiť strá-
že tak, že si oblečie princez-
novské šaty. Tým sa začína jej 
bláznivá výprava za záchranou 
následníka trónu Rolanda, kto-
rý sa stal obeťou kúzla a pre-
menil sa na… mačkokohúta. Na 
obidvoch čaká neuveriteľné dob-
rodružstvo, ktoré prevráti celé 
kráľovstvo naruby a naučí Miu, 
že šľachetnosť sa môže nachádzať 
v každom z nás.

Utorok 13.9. od 18:30 hod.

Poklad pána Arna
Historický, dráma, 108 min., 
MP:15, vstupné: 5€. Kriminál-
na dráma, odohrávajúca sa v drs-
nej zimnej krajine prímorské-
ho Švédska 16. storočia voľne 
vychádza z rovnomenného romá-
nu. Krutosť, zločiny i milost-

ný vzťah vypĺňajú príbeh troch 
škótskych žoldnierov, utekajú-
cich pred zákonom, ktorých naj-
väčším nepriateľom nie je svet-
ská moc, ale osud.

Štvrtok 15.9. o 18:30 hod.

Vstupenka do raja
Komédia, 120 min., MP:12, vstup-
né: 5€. George Clooney a Julia 
Roberts sa v úlohách ex-manže-
lov opäť stretávajú na veľkom 
plátne. Čaká ich spoločná misia, 
ktorá má zabrániť ich zamilova-
nej dcére, aby urobila rovnakú 
chybu, ktorej sa kedysi sami do-
pustili.

Piatok 16.9. o 18:30 hod.

Volám sa Zlatan
Dráma, 100 min., MP:12, vstupné: 
5€. Zlatan Ibrahimovič – pochá-
dza z rodiny balkánskych prisťa-
hovalcov, narodil sa vo Švédsku. 
Napriek ťažkému detstvu sa stal 
jedným z najúspešnejších švéd-
skych futbalistov. Na dosiahnu-
tie vysnívaných úspechov musel 
Zlatan čeliť mnohým výzvam, tak 
na futbalovom ihrisku, ako aj v 
osobnom živote. 

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

K R Í Ž O V K A

Vážení lúštitelia!

Výherné poukážky na konzumáciu 

v hodnote 10eur v pizzerii, reštaurá-

cii Sv. Barborka, A. Kmeťa 2, Banská 

Štiavnica si výherca môže vyzdvih-

núť v  redakcii ŠN. Správne znenie 

krížovky z  č. 29/2022: „O  20 rokov 

budeš viac sklamaný z vecí, ktoré si ne-

urobil, než z  tých, ktoré si urobil.“ Vý-

hercom sa stáva Viera Javorská, 

B. Štiavnica. Srdečne blahoželá-

me! Tento týždeň hráte o  poukáž-

ku na konzumáciu v hodnote 10€ (2 

x 5€) v pizzerii, reštaurácii Sv. Bar-

borka, A. Kmeťa 2, Banská Štiavni-

ca. Vašou úlohou je správne vylúštiť 

krížovku a  zaslať ju spolu s  kupó-

nom do redakcie ŠN v  termíne do 

19.9.2022.

V tajničke sa ukrýva výrok Napole-

óna: 

A., Žila, cestovný doklad, staršie 

ruské auto, ruská rieka,

B., 1. časť tajničky, opak von,

C., Areka, je zaľúbený, plod kokoso-

vej palmy,

D., Lesný závod, cicavec z  pralesa, 

drahý vták, kokosová tyčinka, koho,

E., Stred slova pálka, jednotka váhy, 

povraz so slučkou, hl. mesto Talian-

ska,

F., Spolu, meno Chačaturjana, no-

sieva, hreší,

G., Dával na kopu, 1000kg, robiť,

H., Ázijský sokolík, druh rastlinné-

ho masla, číselná lotéria, Z po rusky,

I., Kočiar, nástroj na zdvíhanie, role, 

dvojka,

J., Okresný výbor, lazár, biograf, 

krátky kabát,

K., Koniec tajničky, ozn. ruských 

lietadiel.

1., Vrkoč, 2. časť tajničky, kopnu-

tie,

2., Meno Rapaičovej, opak dobra, 

ťažký mäkký kov,

3., Evidencia vojakov, hlt, Indián, 

Liberecké trhy,

4., Zvodná žena, kamenistá zem, 

naparuj,

5., Citoslovce, pracoval pluhom, ná-

doba na kvety,

6., Pátram bez dĺžňa, kraj na Sloven-

sku,

7., Andrej dom., ruská rieka, zapísa-

ný tón, predložka 3. pád,

8., Stred slova nesekla, časť tela, kód 

na karte,

9., Časť Viedne, pokladňa, robí,

10., Podmienková spojka, žne, zele-

nina, predložka,

11., Predložka, orgán zraku, koníky, 

slov. ekonomika,

12., Adrián, časť dňa, daruj,

13., Osobné zámeno, čistá priehľad-

ná, Ivana,

14., 3. časť tajničky, osobné záme-

no.

Pomôcky: Aha, Ajo, Om, AN, PIN, 

grip, vamp, Laa.

Pozn. aut.: Interpunkčné znamien-

ka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kupón č. 31
Krížovka
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Na 7. ročníku bude až 

5 premiér zo zahraničia a opäť 

Art Putika i Amplión Karavana

Banská Štiavnica – Koncom septem-

bra sa v Banskej Štiavnici opäť zasta-

via špičkoví umelci na medzinárod-

nom festivale kabaretného divadla 

a  pouličného umenia Amplión. Leit-

motívom siedmeho ročníka je totiž 

spomalenie a  zastavenie sa a  slogan 

Zastaviť sa je umenie! Dramaturgovia 

z  Ansámblu nepravidelného divadla 

(AND), ktorí festival celý rok pripra-

vujú, cítia, že v uponáhľanej a napätej 

každodennosti potrebujeme trochu 

spomaliť, zastaviť sa. Nielen samých 

seba, ale pokúsiť sa spoločne zmeniť 

aj ekologickú ľahostajnosť pri devas-

tácii nášho životného prostredia a tiež 

upokojiť aj nenávistných ľudí rozde-

ľujúcich spoločnosť. Pozvaní umelci z 

8 krajín prinesú a predvedú svoje bla-

hodarné a povzbudivé umenie v cen-

tre mesta a tiež v blízkom okolí cez ví-

kend 23. – 25. septembra 2022.

Návštevníci festivalu sa môžu tešiť 

na dvoch výnimočných headlinerov. 

Prvým je taliansky kabaretný maj-

ster s  umeleckým menom Ugo San-

chez jr, ktorý predvedie dve zábavné 

show: pouličnú Rio Boom Boom pre 

rodiny s deťmi a kabaretnú Ugo San-

chez Wants To Play pre dospelých. 

Druhým headlinerom je slovenská 

CreDance company & Maca a Kape-

la roka, ktorí spoločným nádherným 

hudobno-tanečno-pohybovým no-

vým kabaretom Lepetit Malý Princ 

robia svet krajším. Diváci spomalia aj 

vďaka citlivému cirkusu francúzske-

ho performera Miguela Rubia z Colec-

tiff  Primavez Playground, jeho život 

aj show s 8-metrovou čínskou tyčou 

doslova stojí a padá na dôvere a spo-

lupráci publika. Mladá a  stredná ge-

nerácia si môže perfektne oddýchnuť 

a dobiť baterky na dvoch famóznych 

pražských kapelách – recesisticko-po-

etickej bande Filtr a parádnej tech-

no-dychovke TooT Ensemble, ktorá 

bude hrať do tanca. Pokračujú aj ne-

formálne krčmové dišputy Art Puti-

ka, na ktorých tvorca skvelých rozho-

vorov Karol Sudor privíta významnú 

českú reportérku Petru Procházko-

vú a ekumenického kazateľa Danie-

la Pastirčáka. Novinkou 7. ročníka 

budú Art Stop! / Zastávky umenia a 

špeciálny pouličný happening študen-

tov JAMU z Brna Chvála pomalosti. 

Okrem toho zábavu a dobrú náladu 

v  meste i  na okolí bude svojou cha-

rizmou a unikátnym pochôdzkovým 

orchestrom Poom-Cha šíriť taliansky 

kabaretný pouličník GALiRó ako ec-

centric one-clown-band. Vizuálno-ob-

razovú katarziu na festivale navodí 

performatívna výstava svetov mys-

lí umiestnených v dimenzii bez času 

Časomysle slovenskej scénografky a 

maliarky Nadi Salbotovej. Diagnosti-

ku spoločnosti kresleným humorom 

a zamyslenie sa nad klamstvami, de-

zinformáciami a  konšpiráciami po-

núkne medzinárodná výstava reno-

movaných svetových karikaturistov 

Antihybrid. A žltá fi atka Janka Mišíka 

z Kremnice bude opäť sprevádzať Am-

plión Karavanu, výjazdy umelcov z 

centra do mestských častí a okolitých 

obcí k našim divákom na perifériu.

Domáci Ansámbel nepravidelného di-

vadla (AND) t. r. uvedie reprízy svo-

jich najnovších inscenácií: Welcome 

To Stupidity – sad street show zame-

ranú proti ľudskej hlúposti a bar ka-

baret noir Bohorovní o tých, čo sa cí-

tia viac ako Boh a tých, ktorí sa mu 

podobajú. Okrem toho pripravil dva 

komponované programy: No Stop, 

No Fun – moderné umelecké pred-

nesy ad hoc skupiny D´fastfood dže-

nerejšn na tému zastavenia sa spoje-

né s vizuálno-zvukovou performance 

výstavy Časomysle. A  4. ročník čes-

ko-slovenskej súťaže kabaretných 

skečov plný nových talentov Sketch 

Up! Moderuje ho majster skečov Palo 

Seriš, obývačkový pop a garážový rock 

zahrá vtipná kapela Filtr. Festival Am-

plión sa uskutoční v dňoch 23. – 25. 

septembra 2022 na 12 scénach a pó-

diách v centre Banskej Štiavnice. Po-

čas troch dní prítomné publikum zre-

generuje 70 umelcov z 8 krajín sveta, 

ktorí v 12 interiéroch aj exteriéroch 

mesta odohrajú až 30 produkcií. Fes-

tival uvedie 5 slovenských premiér 

zahraničných umelcov, zažiaria 2 vý-

nimoční headlineri a divákov oboha-

tia 2 originálne diskusné formáty Art 

Putika. V uliciach vytvoria atmosféru 

aj traja vybraní buskeri a 1 špeciálny 

happening. Štyria laureáti si odnesú 

cenu Amplion Argentum za najinšpi-

ratívnejšie diela. Zastaviť na Amplió-

ne sa oplatí! Predpredaj vstupeniek 

na www.goout.net od 5. septembra 

2022. Hlavný program bude v centre 

mesta, 8 výjazdových produkcií Am-

plión Karavana na 6 scénach na peri-

férii a v okolitých obciach. Komplet-

né informácie sú na www.amplion.eu. 

Festival Amplión – Nový kabaret & 

pouličné umenie® je  medzinárod-

ný multižánrový festival plný divad-

la, hudby, literatúry, pohybového aj 

výtvarného umenia. Koncom sep-

tembra vlieva energiu do ulíc okúzľu-

júcej Banskej Štiavnice, napĺňa ju vy-

beranými kúskami zo  slovenského 

i svetového umenia. Festival z verej-

ných zdrojov podporil Fond na pod-

poru umenia, ktorý je súčasne hlav-

ným partnerom podujatia. Hlavnými 

mediálnymi partnermi sú Denník N 

a Rádio Expres. Siedmy Festival Am-

plión sa uskutoční s fi nančnou podpo-

rou Banskobystrického samosprávne-

ho kraja a Fondu LITA.

Tím AND

Banská Štiavnica 
bude koncom septembra zastávkou kabaretného a pouličného umenia

Hudobno-tanečno-pohybové vystúpenie  foto Mako Hindy

Súťaž 
o vstupenky
Milí čitatelia!

V  mesiaci september sme opäť 

pre Vás pripravili zaujímavú súťaž 

o vstupenky na Festival Amplión 

– Nový kabaret & pouličné ume-

nie 2022, ktorý bude 23. - 25. 9. 

v Banskej Štiavnici.

Súťažná otázka:

Ktoré dielo Antoine de Saint Exu-

péryho bude uvedené ako nový 

hudobno-tanečno-pohybový ka-

baret na Festivale Amplión 2022?

Kupón so správnou odpoveďou 

nám môžete posielať v termíne do 

19. 9. 2022. Výhercov uverejníme 

v ŠN č. 33/2022 dňa 22. 9. Praje-

me Vám veľa šťastia!

red.

Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Kontakt:

Kupón č.31

Letná súťaž
Výhercovia

Správne odpovede: 1.Th e Bac-

kwards a Fragile, 2. 4, 3. Th e Be-

atles, 4. Queen

Zo správnych odpovedí sme vy-

žrebovali týchto výhercov vecných 

cien: 1. I. Oravcová, 2. E. Koledová, 

3. A. Kopálová, 4. V. Balážová, 5. S. 

Budinská, 6. A. Plevová, 7. Ľ. Balá-

žová, 8. E. Kolembusová, 9. P. Ko-

leda, 10. K. Pištová, 11. M. Buzal-

ková, 12. E. Lacková, 13. A. Turcer, 

14. A. Patakyová, 15. E. Uhrinčaťo-

vá, 16. I. Moravčíková, 17. M. Ča-

klošová, 18. O. Moravčíková, 19. M. 

Beňo, 20. rod. Dobrovičová.

Srdečne blahoželáme všetkým 

šťastným výhercom! Ceny si mô-

žete vyzdvihnúť v redakcii ŠN.

red.

myšlienka
dňa

„Ži! Ži ten úžasný život, ktorý je 

v tebe! Nech sa ti nič nestratí a nez-

mizne. Neustále hľadaj nové vnemy. 

Ničoho sa neboj.“

Oscar Wilde
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Športové ZK:

Atletika - I. a II. stupeň ZŠ

Florbalové ZK - I. a II. stupeň ZŠ

Gymnastika  - začiatočníci, mierne 

pokročilí, pokročilí

Strelecký ZK – od 10 rokov

Šach - I. a II. stupeň ZŠ + SŠ

Plávanie / Plavecký klub / I. a II. stu-

peň ZŠ

Posilňovňa klub – od 10 rokov

Volejbal – II. stupeň ZŠ

Basketbal - II. stupeň ZŠ

Joga – 7. – 10 . rokov, 11 – 15 rokov

Kickbox – 9. – 10. rokov

Prírodovedné ZK :

Krúžok mladých priateľov poľov-

níctva – 5. – 7. roč. ZŠ

Matematické ZK - II. stupeň ZŠ

Jazykovedné, spoločenské 

a umelecké ZK:

Anglický jazyk – MŠ, I. stupeň ZŠ

Aplaus –tance – moderné, mexické, 

ľudové, country tance - prípravka + 

tanečný súbor

Folklórny ZK – I. a II. stupeň ZŠ

Talentárium – 5. – 9. roč. ZŠ

Hudobno-pohybový – MŠ

Výtvarné ZK – pre MŠ

Kreatúra – hravý a moderný výtvar-

ný krúžok pre žiakov II. stupňa

Veselé varenie – 5. – 9. roč. ZŠ

Slovenčina – 8. roč. ZŠ

Technické ZK:

Lego – I. stupeň ZŠ

Lego robotika – II. stupeň ZŠ

Zápis na všetky uvedené ZK bude 

13. – 14.9.2022 v  Centre voľné-

ho času , ul. L. Svobodu 40, Ban-

ská Štiavnica od 14.00 hod. 

– 17.00 hod. Bližšie informá-

cie na č.t.: 0907598567, e-mail: 

cvcbanskastiavnica@centrum.sk, 

žiadosť o prijatie nájdete aj na web 

stránke: www.cvcbanskastiavnica.

edupage.org

Záujmová krúžková činnosť začína 

k 1.10.2022.

J.Machilová

Záujmová krúžková činnosť 
v Centre voľného času

Uplynulým víkendom začali 

pretekári ŠK Atléti BS štvrtú 

desiatku pretekov v tomto 

roku.

V sobotu 3.9. na 2. ročníku Sel-

mec trailu maratónu organizo-

vaný v  našom meste baníckou 

univerzitou z  Miškolca sa na tra-

tiach 10,5km, polmaratón a  ma-

ratón zúčastnili Jaroslav Beňo /

Atléti BS/, ktorý vyhral najkrat-

šiu dištanciu. Na polmaratóne sa 

na štart postavil Tomáš Počai /At-

léti BS / a taktiež nepoznal premo-

žiteľa a  suverénne zvíťazil. Mara-

tónsku náročnú trať s prevýšením 

1400m vyhral taktiež náš bežec 

Marek Vidlička, a  tak sme urobili 

husársky kúsok a  vyhrali všetko, 

čo sa dalo. Pretekov sa zúčastnilo 

72 pretekárov.

V nedeľu 4.9. úspešný víkend pre 

naše mesto a  klub potvrdila ví-

ťazstvom v  Malom Krtíši na trati 

10km Janka Potančoková.

Srdečne všetkým gratulujem a dr-

žím palce na ďalších súťažiach. 

O mesiac sa Marek Vidlička pred-

staví na ME ozbrojených síl v ma-

ratóne v Holandsku a koncom sep-

tembra Tomáš Počai štartuje na 

ME v Spartan race, na ktoré si tak-

tiež vybojoval postup.

Pretekov sa zúčastňujeme vďaka 

fi nančnej podpore z rozpočtu Mes-

ta Banská Štiavnica.

R. Petro, predseda ŠK Atléti BS

Atléti BS úspešne

Futbal
Výsledkový servis:

3.9.2022

5. kolo, V. liga, skup. JUH, A muž-

stvo

FK Sitno Banská Štiavnica – OFK 

Slovenská Ľupča 2:1

2.kolo, IV liga, U19, skup. STRED, 

sk. A Sportika 8

MFK Nová Baňa- FK Sitno Banská 

Štiavnica 2:3

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

FK Brusno - FK Sitno Banská 

Štiavnica 0:4

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

FK Brusno - FK Sitno Banská 

Štiavnica 1:6

K dosiahnutým výsledkom blaho-

želáme a  prajeme ďalšie úspešné 

kopy do brány.

Sme radi, že sa bavíte futbalom!

FK Sitno BŠ

Salamandrík
Program pre deti

počas Salamandrových dní

10. 9. 2022

10:00 Otvorenie s Forgim

10:30 Nevadivadlo: Smradi

11:15 Tancujme!

11:45 Tom a Elo: Ako psíček a ma-

čička piekli tortu

13:30 Nevadivadlo: Cestoviny 

s vajcom

14:15 Kúzelná balónová šou

15:00 Notový Danny

Tvorivé dielne a Zábava s farbami

Skautská hra

Maľovanie na tvár

Detské knihy

Maskoti

Podujatie z verejných zdrojov pod-

poril Fond na podporu umenia.

OKŠaMK

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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 Robím podbitie striech, štítov, 

rekonštrukcie krovov, stavba te-

rás, záhradných domčekov, ceno-

vá ponuka na mieste. Kontakt: 

0904 845 562

 Staviam kamenné múry, po-

desty, krby, pece na pizzu, oblože-

nie ext.- interiérových stien unikát-

nou štruktúrou prírodného kameňa 

bez špár. Viac info a  foto na MTČ: 

0944 501 129

 Kosenie záhrad a pozemkov kro-

vinorezom a lištovou kosačkou, opi-

lovanie a spilovanie stromov moto-

rovou pílou, tel.č.: 0940 870 762

 Výkup parožia, tel. č.: 

0904 834 937

AKCIA
na 3 

opakovania 
plošnej 
inzercie 

20% zľava

inzercia

služby

Sociálna – SeniorSociálna – Senior
prepravná služba Banská Štiavnicaprepravná služba Banská Štiavnica

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

0948 460 7000948 460 700
Pracovná doba:Pracovná doba:

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

Inzerujte aj vy
v Š  avnických

novinách

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


