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INZERCIA

Salamandrové dni 2022 

(8.-10.9.) sa niesli po 2 rokoch 

protipandemických opatrení 

s tradičným programom 

mestských osláv, na taký, aký 

sme boli zvyknutí, spojené 

zároveň so 17. európskymi 

dňami baníkov a hutníkov 

a 14. stretnutím baníckych 

miest a obcí Slovenska.

Hosťami Salamandrových dní 2022 

boli: poslanec EP Robert Hajšel, mi-

nister obrany SR Jaroslav Naď, štát-

ny tajomník MŽP SR Juraj Smata-

na, dekan Fakulty BERG TU Košice 

a predseda predstavenstva Sloven-

skej banskej komory (SBK) Michal 

Cehlár, poslanci MsZ, p. farár Ľudo-

vít Frindt, starostovia obcí a mnohí 

ďalší vzácni hostia.

k Salamandrovým dňom 2022, 

ktorý predniesla v piatok 

9.9. v kostole sv. Kataríny 

na slávnostnom MsZ.

„Vaša excelencia pani prezidentka, vá-

žený pán predseda NR SR, vážený pán 

predseda vlády SR, vážený pán euro-

poslanec, vážení páni poslanci NR SR, 

vážení páni ministri, ďalší ctení hos-

tia, vážení poslanci Mestského zastu-

piteľstva v Banskej Štiavnici, moji milí 

Štiavničania, dámy a páni!

Opäť po roku sa stretávame tu, na tom-

to mieste, na slávnostnom zasadnutí 

mestského zastupiteľstva.

Je pre mňa nesmiernou cťou, že sa mô-

žem aj v tomto roku, tak ako v predchá-

dzajúcich rokoch, prihovoriť ku Vám, 

moji milí štiavnickí spoluobčania a vzác-

ni naši hostia v  tomto prenádhernom 

božom chráme, jedinečnom neskorogo-

tickom skvoste v rámci vyvrcholenia to-

horočných Salamandrových dní 2022. 

Po dvoch rokoch poznačených ťažkým 

obdobím pandémie, ktorá zasiahla kaž-

dodenný život nás všetkých, sa opäť pl-

nohodnotne vraciame k  programu tra-

dičných Salamandrových dní, pretože 

chceme byť aj naďalej verní našim jedi-

nečným tradíciám, ktoré si chceme pri-

pomenúť aj na tomto našom slávnost-

nom zasadnutí MsZ. 

Salamandrové dni 2022

Príhovor primátorky mesta 

Vztyčovanie zástavy OMSD pred radnicou  foto Michal Kríž 	3.str.

	2.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.

Štvrtok 22.9. o 18:30 hod.

Piargy
Dráma, 100 min., MP:12, vstupné: 5€

Výmenník
Vstup pondelok- streda- piatok

15:00- 16:00 hod.
Objednávky na: vymennik.reservio.com 

Miesto: Kultúrne centrum, Kammerhofská č. 1, Banská Štiavnica
Kontakt: 045/6949651

Univerzita 
architektúry 
2022

11. septembra – 17. septembra 

2022, Banská Štiavnica

12. ročník Medzinárodný multi-

disciplinárny študentský work-

shop a vedecké kolokvium Staveb-

no-historický a urbanistický vývoj 

Banskej Štiavnice, 4. časť Banská 

Štiavnica renesančná.

Poznávanie, dokumentovanie 

a  prezentovanie novovekého ur-

banizmu a architektúry. 

Odborní garanti workshopu: 

prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. 

(dekan Fakulty architektúry a dizaj-

nu, STU v Bratislave), Ing. arch. Ka-

tarína Terao Vošková, PhD.

Fakulta architektúry a dizajnu, 

STU v Bratislave

myšlienka
dňa

„Keď sa budeš smiať, bude sa s tebou 

smiať celý svet. Keď budeš plakať, 

budeš plakať sám.“

Bob Marley
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Mám nesmiernu a  tú 

najúprimnejšiu radosť, že na tomto 

slávnostnom zasadnutí MsZ sa zúčast-

ňujú okrem Vás, vážení spoluobčania, 

moji milí Štiavničania, páni poslan-

ci MsZ aj mimoriadne vzácni hostia – 

prezidentka SR, predseda NR SR, pred-

seda vlády SR, poslanec európskeho 

parlamentu, poslanci nášho najvyššie-

ho zákonodárneho orgánu NR SR, čle-

novia vlády SR, ministerstiev, ústred-

ných orgánov, inštitúcií a  spoločností, 

predstavitelia vedeckých ústavov a vy-

sokých škôl, ako aj renomovaných celo-

slovenských fi riem. Je mi cťou Vás všet-

kých čo najsrdečnejšie privítať v našom, 

po dlhé stáročia svetoznámom historic-

kom meste a popriať Vám všetkým, aby 

ste si z pobytu v jeho čarokrásnom pro-

stredí odniesli do Vašich domovov tie 

najhlbšie dojmy a spomienky s predsa-

vzatím, že toto naše mesto budete s Va-

šimi priateľmi a známymi navštevovať 

aj v budúcnosti. 

Posledné dva roky boli pre naše historic-

ké mesto a jeho obyvateľov náročné tak 

ako nikdy predtým. Na jednej strane 

som nesmierne rada, že naše mesto, ten 

najdrahocennejší historický a  pamiat-

kový klenot zapísaný už 29. rok v Zo-

zname svetového dedičstva UNESCO, 

opäť za uplynulé obdobie opeknel. Ku 

čomu som spolu so svojimi spolupracov-

níkmi prispievala aj ja. Dokázali sme 

z  fi nančných prostriedkov aj napriek 

zvýšeniu cien a ekonomickej náročnos-

ti a z dotácií a fondov zrealizovať pro-

jekty na zvýšenie kvality života, zlepšiť 

infraštruktúru, občiansku vybavenosť 

a  technickú infraštruktúru, dofi nanco-

vať vnútromestskú dopravu, školstvo, 

sociálnu oblasť, ako aj zlepšiť kvalitu 

podmienok pre výchovnovzdelávací pro-

ces, zrekonštruovať verejné priestran-

stvá ul. Pod Kalváriou, zrekonštruovať 

štadión s  vybudovaním atletickej drá-

hy, strop v  mestských kúpeľoch vráta-

ne vzduchotechniky, začať rekonštruk-

ciu verejných priestranstiev ul. Dolná 

Resla a rekonštrukciu historickej radni-

ce, upraviť ďalšie verejné priestranstvá 

a pripraviť projekt pre ďalšie budovanie 

technickej infraštruktúry a  revitalizá-

cie vnútroblokov na sídlisku Drieňová, 

PD úprav verejných priestranstiev Pa-

mätník padlých hrdinov. Úpravou verej-

ných priestranstiev sme zlepšili životné 

prostredie. Aj napriek mnohým opatre-

niam, ktoré zasiahli ekonomiku samo-

správ miest a obcí hlavne v oblasti zvý-

šenia nákladov najmä v oblasti energií 

a  investícií sa nám podarilo zastabili-

zovať a  zabezpečiť nielen základné fi -

nancie pre chod mesta, ale aj ďalší roz-

voj mesta.

Nedá mi nespomenúť, že volebné obdo-

bie 2018 - 2022 bolo najťažším obdo-

bím pre samosprávy miest a obcí. A teda 

aj pre našu samosprávu, a to najmä po-

sledné dva roky – obdobie celosvetovej 

pandémie COVID-19, pomoc utečen-

com v  súvislosti s  vojnou na Ukrajine, 

infl ačná a energetická kríza. To všetko 

doľahlo aj na naše mesto a  roky 2020 

– 2022 boli a  sú mimoriadne nároč-

né nielen pre našich obyvateľov, ale aj 

pre samosprávu, kedy práca samosprá-

vy musela začať fungovať za iných pod-

mienok, ktoré si vyžadovali zabezpeče-

nie opatrení za mimoriadnej krízovej 

situácie - zasadnutia krízového štábu, 

denné monitorovanie situácie v  meste, 

celoplošné testovanie, protipandemic-

ké opatrenia, pomoc utečencom z Ukra-

jiny a infl ácia, a to, čo začalo a nás čaká, 

energetická kríza, zvýšenie výdavkov na 

krytie nákladov za energie. Dopad zvý-

šenia cien na mestský rozpočet a hľada-

nie riešení, ako pomôcť obyvateľom.

Toto náročné obdobie si vyžadova-

lo a  vyžaduje zvýšené pracovné úsilie, 

tak vedenia mesta, ako aj jednotlivých 

zamestnancov. Chcem z  tohto miesta 

taktiež vysloviť slová úcty a uznania le-

károm, zdravotníckemu personálu, Slo-

venskému Červenému krížu a poďako-

vať zamestnancom mestského úradu za 

prácu počas pandémie COVID-19, za 

prácu na úseku pomoci utečencom, za 

prácu v prospech obyvateľov nášho mes-

ta. Samospráva prešla ťažkou skúškou 

so cťou a ešte ťažšou skúškou prešli naši 

občania, mnohým pandémia vzala svo-

jich blízkych, podpísala sa na ich zdra-

ví, dnes mnohých trápia dopady ener-

getickej krízy, dopad na rozpočty rodín 

i jednotlivcov. Chcem Vás, drahí spolu-

občania uistiť, že samospráva urobí aj 

v ďalšom období všetko v rámci svojich 

kompetencií a možností pre zmiernenie 

všetkých nepriaznivých dopadov.

Práve v týchto náročných časoch je dô-

ležitá spolupatričnosť a miesto pre naj-

vyššie ľudské hodnoty – slušnosť, to-

leranciu a  ľudskosť. Samospráva je 

najbližšie k  občanovi, tu občan nie je 

anonymný, tu tvoríme jednu veľkú rodi-

nu, ktorá žije spolu v časoch dobrých aj 

zlých, my žijeme s občanmi každoden-

ne - v časoch radostí, ale aj starostí. Pre-

to aj z  tohto miesta, ako predstaviteľ-

ka samosprávy vyzývam predstaviteľov 

vlády SR, poslancov NR SR a všetkých 

kompetentných, aby počúvali pozorne, 

čo hovoria predstavitelia samospráv, 

aby riešili veci týkajúce sa zmiernenia 

následkov energetickej krízy, ekonomic-

kých dopadov na občanov, na rozpočty 

miest a obcí. V politike by mal byť na pr-

vom mieste človek, občan a jeho zabez-

pečenie, slušnosť, tolerancia a úcta člo-

veka k človeku, to by mali byť hodnoty, 

ktoré nás môžu posúvať k riešeniu vecí 

pre ľudí, pre občanov.

Banská Štiavnica z  roka na rok opek-

nieva a  snaží sa naplniť cieľ záchrany 

a záväzok Dohovoru o ochrane svetové-

ho dedičstva UNESCO, aby sme chrá-

nili a zachovali tieto jedinečné hodnoty 

pre budúce generácie. Dovoľte mi poďa-

kovať sa aj z  tohto miesta za doteraj-

šiu spoluprácu a vyjadriť tú najvrelejšiu 

vďaku všetkým, ktorí sa o to pričinili aj 

v uplynulom období, ale nedá mi nespo-

menúť aj to, že túto povinnosť má štát, 

ktorý dohovor prijal a  musí pre napl-

nenie dohovoru vytvárať aj adekvátne 

podmienky, a  to v  prvom rade ekono-

mické a nie naopak, vziať samosprávam 

– lokalitám UNESCO, zrušiť systém vy-

členenia fi nančných prostriedkov v  SR 

a nezaoberať sa spôsobom ako budeme 

túto situáciu riešiť v budúcnosti bez po-

znania veci.

Banská Štiavnica je cenným a  unikát-

nym historickým mestom, ktoré vzhľa-

dom na túto skutočnosť potrebuje mi-

moriadnu starostlivosť.


1.str.

DIÁR
z programu

primátorky

citát

„Pravda je taká, že každý ti raz ublí-

ži. Musíš proste nájsť ľudí, pre kto-

rých sa oplatí trpieť.“

Bob Marley

Príhovor primátorky mesta 

	4.str.

12.9.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Zasadnutie koordinačného štá-

bu k  Medzinárodným cyklistic-

kým pretekom Okolo Slovenska 

– trasa Banská Štiavnica.

 Pracovné rokovanie so zástup-

com Slovak Telekom, a.s,. k op-

tickej sieti na sídlisku Drieňová.

Redakčná rada ŠN.

13.9.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Uskutočnila sa gremiálna pora-

da zástupcov mestských spoloč-

ností a vedúcich oddelení MsÚ.

Stretnutie so zástupcami obyvate-

ľov 120 b. j. ul. Križovatka k pre-

rokovaniu pripravovaného záme-

ru úpravy verejného priestranstva 

okolia bytového domu.

14.9.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Výber miesta pre ihrisko v okolí 

bytoviek na Povrazníku.

15.9.

Účasť na otvorení a vyhodnote-

ní súťaže Medzinárodných cyk-

listických pretekov Okolo Slo-

venska – trasa Banská Štiavnica.

16.9.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Slávnostné prijatie maturantov 

SVŠ po 50 rokoch.

17.9.

 Individuálne uvítanie do života.

Viera Lauková

Vzácni hostia z Novej Bane foto Michal Kríž
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Salamandrové dni 2022 

sa začali vo štvrtok tradičným šach-

tágom v kultúrnom centre a pokra-

čovali v  piatok 9.9. sprievodnými 

podujatiami: Valné zhromaždenie 

SBK, výstavy: Stroj, ktorý zmenil 

svet v  Berggerichte, Oto Skalický: 

Baníci v Galérii J. Kollára SBM, Isaac 

Potter a prvé parné stroje v Sloven-

skom banskom archíve a Burza mi-

nerálov v aule SPŠ S. Mikovíniho.

V  Kostole sv. Kataríny sa konalo 

slávnostné zasadnutie mestského 

zastupiteľstva spojené s  odovzdá-

vaním ocenení pre osobnosti, kto-

ré sa zaslúžili o rozvoj mesta a odo-

vzdávanie rezortných vyznamenaní 

zástupcami MH SR pri príležitos-

ti sviatku Dňa baníkov, geológov, 

hutníkov a  naftárov. S  príhovormi 

vystúpili primátorka nášho mesta 

(str. 1-4), europoslanec Robert Haj-

šel a  Jaroslav Naď, minister obra-

ny SR. Zasadnutie MsZ otvoril vice-

primátor mesta, podujatie uvádzal 

Peter Danáš, o  hudobný doprovod 

a  príjemnú atmosféru sa postarali 

spevokol Štiavničan, Bratstvo štiav-

nických facigerov a HUAJA.

Pred budovou radnice sa konal 

akt vztýčenia zástavy Organizá-

cie miest svetového dedičstva za 

účasti europoslanca R. Hajšela a M. 

Cehlára, dekana Fakulty BERG TU 

KE, predstaviteľov samosprávy 

mesta ako aj ďalších vzácnych hos-

tí a návštevníkov nášho mesta. Po 

úvodnej piesni mužského spevác-

keho zboru Štiavničan, slávnost-

ný príhovor predniesla primátorka 

nášho mesta.

Program Salamandrových dní 2022 

pokračoval na Nám. sv. Trojice pri 

funkčnom modeli probotníckej 

pece odlievaním striebornej pečate 

hosťami mesta, nechýbali na rínku 

stánky s  dobrými vecami Regiónu 

Štiavnica, sokoliarskym vystúpe-

ním a bohatým kultúrnym progra-

mom s  hudobným vystúpením do 

spevu a tanca Juraja Zaujeca.

V sobotu 10.9. pokračoval program 

pre deti detským Salamandrom 

v  priestoroch kultúrneho centra. 

Nechýbali divadelné vystúpenia, 

koncert, kúzelník, balóniky, tvorivé 

dielne, bubliny, maskoti, maľovanie 

na tvár, skauti, pekné knihy a zdra-

vé jedlo. V  Kostole Nanebovzatia 

Panny Márie sa konala ekumenická 

bohoslužba pri príležitosti Európ-

skych dní baníkov a hutníkov a ná-

sledne sprievod baníckych a hutníc-

kych spolkov z Európy a Slovenska 

mestom. V Amfi teátri pod Novým 

zámkom vystúpili kapela Th e Bac-

kwards s  koncertom Th e Beatles 

pri príležitosti narodenia fotografa 

Deža Hoff mana a  unikátnym pro-

jektom Fragile so svetovými hitmi 

kapely Queen. Viac o baníckej a kul-

túrnej časti Salamandrových dní 

prinesieme v budúcom vydaní ŠN. 

O  rok dovidenia na už tradičných 

Salamandrových dňoch 2023!

Michal Kríž

NOVINKY
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613501 Kremnica - Žiar nad Hronom - Banská Štiavnica - Žarnovica - Levice - Nitra - Bratislava

Platí od 9.9.2022 do 10.12.2022.

Prepravu zabezpečuje : Slovenská autobusová doprava, Zvolen, a.s., závod Žiar nad Hronom, Priemyselná 257

 Ladom.Vieska, tel.045/5313334,5313314,5313302

5 33 Zastávky 44

(5) (7) (5)(7)

11:40 11:40 Banská Štiavnica,,križovatka 19:35

11:50 11:50 Štiavnické Bane,,OcÚ 19:27

11:51 11:51 Štiavnické Bane,,Rybníky 19:25

11:53 11:53 Štiavnické Bane,,Rychňava rázc. 19:23

11:57 11:57 Vysoká,,rázc. 19:20

12:02 12:02 Dekýš,,rázc. 19:17

12:07 12:07 Dekýš,,Štampoch hájovňa 19:10

12:15 12:15 Pukanec,Majere,Jednota 19:05

12:20 12:20 Pukanec,,nám. 19:00

| | Devičany,,Jednota 18:54

12:35 12:35 Nová Dedina,Opatová 18:45

12:48 12:48 Levice,,Turecký rad |

12:50 12:50 Levice,,AS 18:35

12:58 12:58 Kalná n.Hronom,,Jednota 18:26

13:03 13:03 Veľký Ďur,Horný Ďur 18:18

13:15 13:15 Vráble,,AS 18:05

13:35 13:35
Nitra,,AS WC \323

17:40

13:40 13:40 17:40

14:05 14:05 Sereď,,nám. 17:10

15:05 15:05 Bratislava,,AS  WC \323 16:20

(5) premáva v piatok

(7) premáva v nedeľu

Štiavnické 
Salamandre
v spomienkach 86-ročného Joze-

fa Osvalda.

Moja doterajšia účasť na štiav-

nických Salamandroch: V r. 1934, 

1935 a 1936 - som ešte nebol na sve-

te. V r. 1949 – prvý Salamander, na 

ktorý si pamätám ako 14 ročný pri 

zoraďovaní sprievodu pri Kost. sv. 

Alžbety. Moja osobná účasť v štiav-

nických Salamandroch bola na-

sledovná: V r. 1951 – môj prvý Sa-

lamander, bol som študent Vyššej 

priemyselnej školy baníckej, zúčast-

nil som sa ako aušusník. V r. 1960 

– bol som spoluorganizátor. V  r. 

1961 – bol som vedúci sprievodu 

so šabľou. V r. 1964 – bol som spo-

luorganizátor a vedúci sprievodu so 

šabľou. 200 ročnica v auguste, mas-

kovanie Kammerhof, sprievod od 

Kost. sv. Alžbety. V r. 1972, 1974, 

1978 a 1988 - bol som spoluorgani-

zátor, maskovanie od bieleho domu. 

V r. 1991 – bol som spoluorganizá-

tor a poradca, sprievod od technic-

kých služieb, organizovala ho ume-

lecká agentúra „Andersen“ z Martina. 

V r. 1991 – 1996 - bol som zlatokop 

Hodruša a  tiež ako spoluorganizá-

tor. V r. 1997 – 2022 bol som prvý-

krát ako Náco. V  r. 2022 – po 40. 

krát! Jozef Osvald

Salamandrové dni 2022

Ekumenická bohoslužba vo Farskom kostole  foto Michal Kríž
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Mesto ako jedno z  mála 

slovenských miest má 20 rokov svoj 

zákon, zákon NR SR č. 100/2002 Z. 

z. o  ochrane a  rozvoji územia Banskej 

Štiavnice a  okolia, a  preto vlády SR, 

nech boli akéhokoľvek politického zlo-

ženia pomáhali ekonomicky mestu vy-

tvárať podmienky a inštitucionálny roz-

voj mesta, podporovať to, čo v meste je 

a mnohokrát aj za cenu vyšších fi ananč-

ných nákladov. Všetky kroky, tak sa-

mosprávy, ako aj jednotlivých minis-

terstiev by mali smerovať k posilneniu 

rastu a  pozdvihnutiu Banskej Štiavni-

ce, pretože Banská Štiavnica – je nielen 

slovenská, je svetová. Jej bohatá histó-

ria a  dynamická prítomnosť sú dôka-

zom, že veľké myšlienky a  projekty sa 

rodia nielen v metropolách.

Banská Štiavnica je už dlhodobo reno-

movanou značkou nielen u  nás, ale aj 

v zahraničí. Všetkých nás to teší, ale aj 

zaväzuje. Určite k tomu prispeli aj naše 

výstavy v  Európskom parlamente – 

prvá v roku 2018 a druhá v júli 2022.

Som úprimne rada, že naše mesto 

je tento rok miestom, kde sa konajú 

17. európske dni baníkov a  hutníkov 

a 14. stretnutie baníckych miest a obcí 

Slovenska, ako aj tradičným miestom, 

kde sa uskutočnilo Valné zhromažde-

nie SBK a  kde sa budú aj tohto roku 

konať celoslovenské oslavy Dňa baní-

kov, geológov, hutníkov a  naftárov. Je 

to neklamným dôkazom, že celá táto 

hospodársky a  celospoločensky mimo-

riadne významná pospolitosť sa hrdo 

hlási k niekdajším svetoznámym odka-

zom Banskej Štiavnice. Patrí Vám za 

to, čo najúprimnejšia vďaka a dovoľte, 

aby som aj z tohto miesta nielen v mene 

mojom, ale aj v mene celej mestskej sa-

mosprávy a všetkých občanov zapriala 

všetkým slovenským baníkom, geoló-

gom, hutníkom, ako aj naftárom v ďal-

šom období čo najviac úspechov.

Ctení naši hostia, vážení prítomní, váže-

ní poslanci MsZ, moji milí Štiavničania!

Stalo sa už každoročnou tradíciou, že 

neodmysliteľnou súčasťou slávnostných 

zasadnutí MsZ je aj udeľovanie výroč-

ných cien mesta tým osobnostiam, kto-

ré sa výnimočným spôsobom zaslúžili 

o  rozvoj Banskej Štiavnice, zviditeľne-

nie a šírenie jej dobrého mena v SR i vo 

svete. Úprimne všetkým, ktorí budú 

dnes ocenení blahoželám v  mene mo-

jom, v  mene poslancov MsZ, ako aj 

v mene všetkých občanov nášho mesta 

a dovoľte, aby som Vám za všetko, čo ste 

doteraz spravili pre naše mesto a  jeho 

obyvateľov čo najvrelejšie a  najsrdeč-

nejšie poďakovala.

Po skončení tohto slávnostného poduja-

tia sa uskutoční slávnostný akt vztýče-

nia zástavy OMSD pred našou staro-

bylou radnicou. Zástava OMSD bude 

aj takto očividne pripomínať tisíc-

kam okoloidúcich zo SR i zo sveta, že aj 

naše drahé, vzácne, milované a jedineč-

né historické mesto so svojim jedineč-

ným pamiatkovým fondom patrí do tej 

najvznešenejšej a najvzácnejšej medzi-

národnej pospolitosti.

Aj pri tejto slávnostnej príležitosti ape-

lujem na Vás, moji milí Štiavničania, 

ako aj na Vás, ctení hostia, aby naša 

najväčšia hrdosť a pýcha, tá najdraho-

cennejšia a  najvzácnejšia perla Ban-

ská Štiavnica nadobúdala čoraz viac na 

kráse, nádhere, vzácnosti a  výnimoč-

nosti. Naša milovaná Banská Štiavni-

ca za svoj vznik a bohatstvo vďačí ba-

níctvu – drahokovovým pokladom pod 

štiavnickou krajinou a za svoju jedineč-

nosť vďačí jednej múdrej panovníčke 

Márii Terézii, ktorá rozhodla o založení 

Baníckej akadémie v našom meste pred 

260 rokmi, v roku 1762. Štiavnicu tre-

ba vnímať srdcom a jej jedinečnosť vte-

dy dokážeme vidieť v plnej kráse a to je 

apel na nás všetkých.

Vážení a ctení hostia, moji milí bansko-

štiavnickí spoluobčania!

V dnešný deň tohoročné Salamandrové 

dni vyvrcholia, ale nekončia, zajtra po-

kračujeme programom 17. európskych 

dní baníkov a  hutníkov a  14. stretnu-

tím banských miest a  obcí Slovenska. 

Bola to, a ešte bude dnes a zajtra mimo-

riadne pestrá paleta podujatí pre tisíc-

ky vďačných návštevníkov a divákov zo 

SR, ako aj zo zahraničia. Vyvrcholením 

tohoročných Salamandrových dní bude 

dnes večer už tradičný Salamandrový 

sprievod, jediné a  jedinečné podujatie 

na svete. Viacerí z Vás tu prítomných sa 

podieľali na jeho príprave, mnohí z Vás 

budú jeho neodmysliteľnou súčasťou 

a ostatní, pevne verím, si nenechajú ujsť 

príležitosť vidieť tento nádherný a fas-

cinujúci pohľad do obdivuhodnej sve-

toznámej histórie nášho mesta.

 Vzácni naši slovenskí, ako aj zahraniční 

hostia, moji milí Štiavničania!

Keďže 29.10. aj obyvatelia nášho mes-

ta pristúpia k  volebným urnám, aby 

si zvolili svojho poslanca do BB SK, 

poslancov MsZ, ako aj nového primáto-

ra alebo primátorku, využívam aj túto 

príležitosť, aby som Vás, moji milí spo-

luobčania, pozvala k čo najväčšej účas-

ti na týchto voľbách. Pevne verím, že 

Vaše rozhodnutia budú tak ako dote-

raz múdre a správne. O funkciu primá-

torky nášho drahocenného mesta sa bu-

dem opäť uchádzať aj ja. Rada by som 

kontinuitne pokračovala v mojom dote-

rajšom úsilí o zveľadenie Banskej Štiav-

nice a lepší a plnohodnotnejší život všet-

kých jeho obyvateľov. Všetkým tým, 

ktorí mi odovzdajú svoj hlas už vopred 

čo najúprimnejšie ďakujem.

Nakoniec si Vám ešte dovoľujem zapriať 

tie najkrajšie, najhlbšie a  najtrvalejšie 

zážitky z tohoročných Salamandrových 

dní a rada by som Vám povedala:

Dovidenia na Salamandrových dňoch 

2023.

Zdar Boh!“

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

Príhovor primátorky mesta 

2.str.

Dopravné 
obmedzenia

Dňa 15.9.2022 sa budú aj v na-

šom meste konať cyklistické pre-

teky Okolo Slovenska. Z  tohto 

dôvodu v čase od 12.00 hod. za-

čnú platiť dopravné obmedze-

nia.

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, Štiav-

nické Bane, Počúvadlianske ja-

zero, 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

Sprievod baníckych a hutníckych spolkov  foto Michal Kríž
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kam v BŠ 
a okolí ?

15.9. Mágia Zvuku – Men-

hír, Červená studňa, BŠ, 16.00 – 

20.00

17.9. Podhorský kotlík, súťaž 

vo varení kotlíkových špecialít, 

vystúpenie skupiny Sweet Litt-

le Chicks a  prehliadka veteránov 

Klubu historických vozidiel Bojni-

ce, ihrisko v obci Podhorie, 10.00

Koncert: Zdenka Predná, Os-

kar Rózsa, Dodo Klimko a Mar-

cel Meszáros, Kammerhofská 1, 

Kultúrne centrum, BŠ, 20.00

Divadlo: Metamorfózy ženy 

(Láska-Vnútorná bohyňa-Mat-

ka-Prastará matka), Divadielko 

Concordia, J. Palárika 4, BŠ, 19.00

Dobrovoľnícka brigáda – obno-

va jarku: tajch Bakomi, Štiavnic-

ké Bane, 9.30-13.00

21.9. 26. Sympózium z  dejín 

farmácie, sympózium, venova-

né 70. výročiu založenia Farmace-

utickej fakulty UK a 230. výročiu 

úmrtia J. Hoffi  ngera, Starý zá-

mok, Starozámocká 11, BŠ, 9.00 

– 16.00

23.-25.9. Festival Amplión – 

Nový kabaret & pouličné umenie, 

medzinárodný festival nových fo-

riem najlepšieho slovenského i za-

hraničného kabaretného divadla 

a  pouličného umenia, Radničné 

námestie, BŠ, 15.00

Každú stredu: Stredy v geobá-

dateľni, Bádateľské experimen-

ty v mineralogickej expozícii, Ber-

ggericht, Námestie sv. Trojice 6, 

BŠ, 10.00 – 16.00

ut – so: Stroj, ktorý zmenil 

svet: Príbeh ohňového stro-

ja Isaaca Pottera, Berggericht, 

Námestie sv. Trojice 6, BŠ, 9.00-

17.00.

Každý ut-so: Samuel Chova-

nec: Leňochod má celkom váž-

ny dôvod sa vykakať, Galéria 

J. Kollára, Námestie sv. Trojice 

8, výstava potrvá do 6.11.2022, 

9-00 –17.00

Každý ut-so: Leonard Lelák: 

Povstaneme z  tvojho popola, 

kurátorka: Mária Janušová. Vý-

stava potrvá do 30.4.2023, Galé-

ria J. Kollára, Námestie sv. Trojice 

8, BŠ, 9.00 – 17.00

Každú sobotu Posedenie pri 

hudbe a  prasiatku, Terasa 

u Blaškov, Počúvadlianske jazero, 

BŠ, 18.00

OOCR Región Štiavnica

Minulý týždeň boli v našom 

meste opäť tradičné Salaman-

drové dni 2022. 

Zúčastnili sa ich mnohí záujemco-

via nielen zo SR, ale aj zo zahrani-

čia. Určite jednu z najväčších pozor-

ností pútali dve osobnosti – Robert 

Hajšel, europoslanec a  Jaroslav 

Naď, minister obrany SR. R. Hajšel 

si dokonca prevzal aj výročnú cenu 

mesta za jeho dlhodobú a systema-

tickú starostlivosť o  naše mesto 

a hlavne o jeho budúcnosť. Podob-

ne dlhodobo napomáha v  rôznych 

aktivitách nášmu mestu aj Jaro-

slav Naď, minister obrany SR. Vy-

užil som ich prítomnosť na Sala-

mandrových dňoch 2022 a  spravil 

som s nimi interview. O to viac, že 

R. Hajšel je banskoštiavnický rodák, 

ktorý dodnes nestratil svoje väzby 

so Štiavnicou a J. Naď ako Exštiav-

ničan má presne také isté väzby na 

naše mesto.

Robert Hajšel:

„Musím sa priznať, že som dojatý a je 

to pre mňa obrovská česť, ale zároveň aj 

záväzok, aby som sa snažil svojou prá-

cou aj naďalej pomáhať mestu, hlavne 

komunikovať a šíriť dobré meno v za-

hraničí. Ako europoslanec samozrej-

me sa snažím aj svojimi aktivitami pri-

spievať k tomu, aby aj život našich ľudí 

v Štiavnici bol ľahší, pretože robím vo 

výbore pre energetiku a priemysel a sa-

mozrejme snažím sa, aby sme poschva-

ľovali také nástroje, ktoré aj naša vlá-

da môže využiť pre samosprávy, ktoré 

potom poťažmo môžu uľahčiť život tým 

ľuďom. Je to zároveň pre mňa aj ocene-

nie mojej práce toho, že som rodený 

Štiavničan a vždy sa sem rád vraciam, 

napriek tomu, že polovicu života som 

prežil v zahraničí a myslím si, že všetci 

ocenení, nielen ja by sme mohli byť in-

špiráciou aj pre tých mladších, aby sa 

snažili to čo im toto mesto, ktoré má je-

dinečné génius loci, týmito unikátnos-

ťami, ktoré sa v tomto meste UNESCO 

nachádzajú, aby sme ich inšpirovali do 

toho, aby svojou prácou a aktivitou sa 

snažili zveľaďovať ďalej.

Salamandrové dni som vždy považo-

val za vyvrcholenie osláv Dňa baníkov, 

energetikov, hutníkov, naftárov, a  jed-

noducho všetkých, ktorí robia okolo ťa-

žobného priemyslu. Je to totižto ťažká 

robota, na tom našom štiavnickom re-

gióne bolo množstvo štôlní, baní, máme 

tu štiavnické bane, ktorých je názov aj 

v obci, to znamená, že treba si oceňovať 

a  vyhodnocovať túto ťažkú prácu a  aj 

v čase socializmu sa to už robilo. Ja som 

bol v podstate žiakom a už vtedy sme sa 

zúčastňovali pri takýchto oslavách ako 

sú Salamandrové dni a kedykoľvek, keď 

mám čas, rád sa stanem aj súčasťou 

tohto sprievodu, neviem, či si pamätá-

te, že sa to volá Salamandrový sprievod 

práve preto, že tie horiace fakle, fakíri, 

študenti niesli nad sebou a zvrchu pri-

pomínali chodiacu salamandru.“

Jaroslav Naď:

„Pokladám sa za Štiavničana, lebo 

som tu prežil asi od 6. ročníka základ-

nej školy celé detstvo a  mladosť vrá-

tane štúdia na gymnáziu a  moji rodi-

čia tu stále žijú, takže chodievam sem 

často a vždy, keď sa ma niekto opýta, 

odkiaľ pochádzam, tak poviem, že som 

Štiavničan. Salamandrové dni, to vždy 

bolo také vyvrcholenie, tešíme sa nato 

všetci už keď sa blížili tieto dni, tak sme 

dokonca uvažovali, či pôjdeme, ale nie 

do sprievodu. Mne sa niekoľkokrát po-

darilo byť aj osobne v sprievode. Pamä-

tám si špeciálne na gymnáziu, keď som 

2 ročníky po sebe bol miništrant, tak-

že mal som tú česť a je to taký kolorit 

Štiavnice, ktorý je jednoznačne potreb-

ný a ak niekto špekuluje o tom, či by sa 

to malo organizovať raz za 5 rokov ale-

bo menej často, tak ja hovorím, že Sala-

mandrové dni sú úžasné a ľudia sa nato 

tešia a treba to robiť každý rok.“

Za rozhovory poďakoval

Michal Kríž

Robert Hajšel a Jaroslav Naď 
nielen, ale aj o Banskej Štiavnici

INZERCIA
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Mesto Banská Štiavnica 

získalo pre rok 2022 fi nančnú 

dotáciu od Ministerstva 

kultúry SR v rámci programu 

Obnovme si svoj dom, 

podprogram 1.3 na projekt: 

Aktualizácia Manažment plánu 

lokality UNESCO „Historické 

mesto Banská Štiavnica 

a technické pamiatky v jeho 

okolí“ - 1. etapa.

Cieľom projektu je vypracovanie 

aktualizácie Manažment plánu lo-

kality UNESCO „Historické mesto 

Banská Štiavnica a  technické pamiat-

ky v  jeho okolí“. Manažment plán 

bol vypracovaný v  rokoch 

2009 – 2010. Vzhľadom na 

uplynutie času a rôzne zme-

ny vo vnímaní svetového de-

dičstva a  jeho ochrany je potreb-

né manažment plán aktualizovať 

a  prispôsobiť súčasným potrebám 

a  trendom so zreteľom na rozvoj 

udržateľného cestovného ruchu, 

ako aj zachovania jedinečnej hod-

noty lokality svetového dedičstva.

Obyvatelia mesta - dospelí aj 

mládež a návštevníci mesta budú 

mať v  najbližšom období mož-

nosť zapojiť sa do prieskumu, 

ktorého cieľom je zistiť objektív-

ne informácie a postoje k ochra-

ne kultúrneho dedičstva a rozví-

jajúceho sa turistického ruchu.

Samospráva na základe výsled-

kov prieskumov, ktorých výsled-

ky budú zverejnené, bude plá-

novať a realizovať opatrenia pre 

zvýšenie spokojnosti obyvateľov 

a návštevníkov mesta.

Podrobnosti o zahájení priesku-

mov budú zverejnené na webovej 

a FB stránke mesta.

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

Manažment plánu lokality UNESCO 
- váš názor na ochranu pamiatok a turistický ruch je dôležitý

Ďalšia sezóna letných 

tvorivých dielničiek 

v Kammerhofe je za nami.

Dielnička ponúka celoročný 

program prispôsobený zvykoslo-

viu ročných období. Je organi-

zovaná občianskym združením 

Iniciatíva za živé mesto s fi nanč-

nou podporou Fondu na podpo-

ru umenia. Takto umožňuje de-

ťom, ale aj ich rodičom získať 

poznatky a  zručnosti o  miest-

nych remeslách a zvykoch vychá-

dzajúcich z  bohatého zbierkové-

ho fondu Slovenského banského 

múzea. Každoročne, počas dvoch 

prázdninových mesiacov si v dvoj-

týždňových turnusoch môžu dec-

ká vyskúšať ryžovanie zlata, na-

hliadnuť do kumštu plstenia, 

smaltovania, drôtovania, plete-

nia košíkov, šitia a vyšívania, pa-

ličkovania, tkania na doštičkách, 

batikovania, ale aj voňavého pe-

čenia medovníkov a chleba. Kaž-

dý si tam vždy nájde niečo, čo ho 

zaujme. Tohoročný letný program 

bol obohatený o  dvoch šikov-

ných majstrov, ktorí do Dielnič-

ky zavítali až z  Kokavy nad Ri-

mavicou. Martin Feldbaba, ktorý 

predvádzal výrobu švihadiel na 

pôvodných nástrojoch na výro-

bu povrazov a lán a pani Ľubomí-

ra Žílková, ktorá v  rámci ukážok 

spracovania ľanu predviedla záu-

jemcom trepanie na trlici, česanie 

a pradenie nití na kolovrátku. Pre 

mnohých – najmä tých, ktorí naše 

tvorivé dielne navštevujú pravi-

delne to bola nová, úžasná skúse-

nosť a niektorí si dokonca vyrobili 

švihadlá aj ako milý eko „udržateľ-

ný“ darček. V zmysle „eko“ sme aj 

batikovali. Plátenné batikované 

znovupoužiteľné tašky strieda-

la výroba včelobalov, ktoré sa te-

šia čoraz väčšej obľube. Je nutné 

dodať, že tento výrobok z  našej 

dielničky oslovil najmä mami-

ny, ktoré častejšie využívajú oba-

lové materiály, takže práve taký-

to recyklovateľný voňavý obal so 

včelím voskom a farebnými vzor-

mi sa stal príjemnou alternatí-

vou. Takto sa naplnila aj hlavná 

myšlienka tvorivých dielničiek 

v  Slovenskom banskom múzeu 

„Tvorivo, zdravo, udržateľne...“

Tou to cestou by sme radi pozva-

li všetkých na plánovaný jesenný 

program v DIELNIČKE, ktorý pri-

pravujeme na november (podľa 

programu na muzeumbs.sk a  so-

ciálnych sieťach). Záverom chce-

me poďakovať všetkým zanie-

teným lektorom, pomáhajúcim 

zamestnancom SBM, ako aj všet-

kým našim návštevníkom, ktorí 

nám venujú svoju priazeň.

Za IŽM a SBM 

Helena Galková

Dielnička v Kammerhofe

Tvorivé dielničky pre deti foto archív SBM

Záhradkárske 
okienko

Rozmnožujeme spolu kríčkové 

ríbezle

Na jeseň, ešte ký m pôda neza-

mrzne, môžeme si podomácky 

dať pomerne jednoducho zako-

reniť všetky druhy ríbezlí pomo-

cou zdrevnatený ch odrezkov. 

Odoberieme ich nožnicami z roč-

ný ch výhonov. Ich dĺžka má byť 

približne 20 centimetrov. Spod-

ný  rez je kolmý  a tesne pod púči-

kom, horný  rez vedieme šikmo 

nad púčikom s  miernou rezer-

vou. Odrezky zaškôlkujeme do 

pripravenej pôdy buď za rý ľom 

alebo pomocou vý sadbového ko-

líka. Nad povrchom pôdy zosta-

ne iba jediný  púčik.

Ak vý sadbu jednotlivý ch prú-

tov pre nepriaznivé počasie ne-

stihneme, a  máme odrezky za-

ujímavý ch odrôd, môžeme ich 

uložiť do pôdy rovnaký m spôso-

bom v celom zväzku a rozjedno-

tiť pred príchodom jari. Taký mto 

spôsobom si môžeme napesto-

vať čierne, červené i biele ríbezle, 

kríky josty, ako aj podpníky me-

ruzalky, určené pre stromčekové 

tvary ríbezlí a egrešov. Na sním-

ke sú odrezky ríbezle zlatej pri-

pravené na zaškôlkovanie.

Michaela Mojžišová

ponuka 
práce

1. Predavač/ka - Banská Do-

nutéria, s.r.o., Kammerhofská 

190, B. Štiavnica, p. Tomala tel.: 

0915129222, e-mail: michal@

donuteriabanska.sk, za mesiac od 

700,-€, VPM 1, ÚSO, nástup ihneď

2. Vedúci ekonóm SBM - Sloven-

ské banské múzeum, Kammerhof-

ská 2, B. Štiavnica, p. Ivaničová 

tel.: 0456949411, e-mail: mzdy@

muzeumbs.sk, VŠ 2.st., aspoň 

1 rok prax, VPM 1, nástup ihneď

3. Pracovník wellness/masér

- ERB Hotel, s. r. o., B. Štiavnica, 

p. Šovčíková - tel.: +421915888723, 

e-mail: a.sovcikova@hotelerb.sk, za 

mesiac od 900,-€, ÚSO, prax aspoň 

3 mesiace, VPM 1, nástup ihneď

4. Recepčná/chyžná - J & T Lo-

gistic, s.r.o., Dolná 12/A, B. Štiav-

nica, p. Tereň tel.: 0902903290, za 

hod. od 5,3,-€, ÚSO, VPM 1, ná-

stup ihneď

Ingrid Kosmeľová
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Spomienka

Už navždy Ti 

prestali svie-

tiť hviezdy, 

slnko presta-

lo hriať, ale tí, 

čo ťa mali radi, neprestanú 

na Teba spomínať.

Dňa 13. septembra 2022 

uplynulo 10 rokov, čo nás 

navždy opustila naša milo-

vaná mamička Mária Čilia-

ková, rod. Kováčová. S  lás-

kou spomína 

dcéra Janka s manželom, 

vnučky Janka, Ivetka, 

Dominika, pravnučka 

Natálka, Lenka, Hanka, 

Denisko a zať Jozef

oznamy, 
spomienky

Oznam
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v Banskej Štiavnici oznamu-

je svojim členom, že úradné ho-

diny v kancelárii sú z technických 

príčin iba v stredu, v  termíne 

8.00 hod. - 12.00 hod.

Výbor ZO SZTP

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, záu-

jemcovia sa môžu prihlásiť na čís-

le: 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

V čase, keď je bezpečnosť 

a integrita Európskej únie (EÚ) 

ohrozená zvonku, je posil-

nenie súdržnosti a vzájomnej 

podpory o to dôležitejšie. 

Súdržnosť a  pocit jednoty však 

môžu vzniknúť len vtedy, ak sa na-

vzájom poznáme, vážime si a roz-

víjame dôležité osobné vzťahy. 

Osobitný význam tu zohráva naj-

mä podpora európskej myšlienky 

medzi mladými ľuďmi a mladými 

dospelými.

Posledné týždne a  mesiace nám 

možno viac ako kedykoľvek pred-

tým ukázali, aké dôležité je dať 

mladým ľuďom príležitosť na túto 

výmenu.

Dolnosaské lesnícke vzdelávacie 

stredisko (NFBz) je ako ústredné 

stredisko odbornej prípravy a ďal-

šieho vzdelávania štátnych lesov 

Dolnosaska projektovým partne-

rom programu EÚ ERASMUS+. 

NFBz má preto záujem ďalej roz-

širovať počet partnerstiev s inými 

porovnateľnými lesníckymi vzde-

lávacími inštitúciami v  EÚ a  zin-

tenzívniť spoluprácu.

Dolné Sasko je jedným z  najse-

vernejších spolkových krajín Ne-

mecka a vyznačuje sa rôznymi les-

nými lokalitami. Nízke pohoria 

s nadmorskou výškou až 971 m sú 

rovnakou súčasťou porastov ako 

lesné oblasti na úrovni mora pria-

mo pri Severnom mori. Asi 25% 

spolkovej krajiny pokrývajú lesy, 

čo zodpovedá asi 1 204 591 ha. 

330 813 ha štátnych lesov obhos-

podarujú Dolnosaské štátne lesy, 

medzi ktoré patrí aj NFBz. NFBz 

sa nachádza na juhovýchode Dol-

ného Saska na úpätí pohoria Harz, 

ktoré má veľmi drsné podnebie 

vďaka svojej blízkosti k  Severné-

mu moru a horám. Horná hranica 

lesa sa tu už nachádza v nadmor-

skej výške asi 1100m. Harz sa vy-

značuje storočiami histórie baníc-

tva a lesníctva.

Táto história, ako aj obraz kraji-

ny s  rozsiahlymi lesmi, nádrža-

mi z banských dôvodov a mnohý-

mi pozostatkami baníctva vrátane 

banskej akadémie a rôznych loka-

lít svetového dedičstva UNESCO, 

spájajú región Harz s  regiónom 

Banskej Štiavnice.

Delegácia z  Dolnosaského lesníc-

keho vzdelávacieho strediska, po-

zostávajúca zo 4 lesníkov, navští-

vila v  auguste 2022 kolegov zo 

Strednej odbornej školy lesníckej 

v  Banskej Štiavnici. Cieľom bola 

odborná výmena, spoznávanie in-

štitúcie, kolegov a  regiónu, s  cie-

ľom pripraviť budúce pobyty žia-

kov a pedagógov.

Pani Eleonóra Valovičová nás 

v  prvý večer srdečne privítala. 

S  kolegom pánom Michalom Di-

viakom nás celý týždeň sprevádza-

li. Obaja boli vysoko motivovaní 

a  mimoriadne priateľskí a  snaži-

li sa nám priblížiť lesy, školu, kra-

jinu a  ľudí. Atmosféra bola počas 

celého týždňa veľmi kolegiálna. 

Stručne povedané, európska. Mali 

sme možnosť spoznať impozantnú 

budovu lesníckej školy s technicky 

vybavenými učebňami a  pôsobi-

vou botanickou záhradou. Veľmi 

podnetné bolo stretnutie s učiteľ-

mi odborných predmetov a  soko-

liarstva. Získali sme podrobný po-

hľad na vyučovací proces školy.

Potešilo nás najmä to, že časti škol-

ských lesov sú obhospodarované 

aj podľa princípov prírode blízke-

ho hospodárenia v lesoch (objekty 

ProSilva), ako je to aj u nás.

Impozantná krajina a  lesy v  oko-

lí Banskej Štiavnice, ako aj baníc-

ka a mestská história, boli ďalšími 

zastávkami na našej ceste.

Celkovo na nás hlboko zapôso-

bil región a Stredná odborná ško-

la lesnícka v  Banskej Štiavnici. 

Paralely medzi krajinou Banskej 

Štiavnice a  Harzu sú ohromujúce 

a  uľahčia žiakom/stážistom akli-

matizovať sa počas budúcich po-

bytov. Je tiež dobré vidieť, že nie 

sme sami so súčasnými problé-

mami ako sú sucho, výber dru-

hov stromov, výzvy lovu a návrat 

vlkov a rysov a môžeme sa tu učiť 

jeden od druhého. Sme presvedče-

ní, že naši stážisti môžu z výmeny 

so Strednou odbornou školou les-

níckou v  Banskej Štiavnici výraz-

ne profi tovať, či už profesionálne 

alebo osobne. Žiakom zo Sloven-

ska budeme môcť ponúknuť tiež 

pestrý vzdelávací program, kto-

rý im pomôže v ich profesionálnej 

kariére.

Chceli by sme sa poďakovať všet-

kým zúčastneným kolegom zo 

Strednej odbornej školy lesníckej 

v Banskej Štiavnici za krásny a za-

ujímavý čas a nádej na ďalšiu vý-

menu a dobrú spoluprácu.

Tim Eickmann

Európske lesnícke stretnutie

Pred dierami - podzemným kameňolomom  foto Eleonóra Valovičová 
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Jubilejný 30. ročník celo-

slovenských poľovníckych 

slávností Dni sv. Huberta 

sa niesol v duchu odkazu 

legendy o sv. Hubertovi 

„zver nielen loviť, ale najmä 

chrániť a pochopiť jej význam 

v prírode“.

Po trojročnej prestávke prilákalo 

skvelé slnečné počasie v  prvý sep-

tembrový víkend tisíce návštevní-

kov do svätoantonského kaštieľa, 

no najmä do parku, kde sa konal 

hlavný program.

Slávnosti otvoril riaditeľ múzea 

Ing. Štefan Engel, PhD.,  prítom-

ným hosťom a  návštevníkom sa 

prihovoril aj minister pôdohospo-

dárstva a  rozvoja vidieka Samuel 

Vlčan, pod záštitou ktorého sa Dni 

sv. Huberta konali. Na hlavnom pó-

diu zaznela hymna Slovenskej po-

ľovníckej komory v podaní sólistu 

Opery Slovenského národného di-

vadla Otokara Kleina so sprievo-

dom lesných rohov a členov Klubu 

trubačov SR.

Slávnostne boli odovzdané rezort-

né vyznamenania Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

SR zaslúžilým pracovníkom za vý-

znamné zásluhy o rozvoj poľovníc-

tva na Slovensku a ocenenia Sloven-

ského poľovníckeho zväzu.

Pri 30ke je už čo bilancovať a na čo 

spomínať...

A  tak sme si v  hudobno-slovnom 

pásme „Tri desaťročia Hubertových 

slávností“ predstavili zakladateľov 

slávností, pospomínali, ako to všet-

ko začalo, aké súťaže a novinky po-

stupne za tie roky pribúdali a  kto-

ré osobnosti boli zaradené do Siene 

úcty a slávy.

Tradične si mohli návštevníci pozrieť 

expozície kaštieľa, výstavu „Poľovníc-

ka galéria“ a „Tri desaťročia Hubertových 

slávností“ v sýpke, ukážky sokoliarov, 

prezentáciu slovenského hrubosrsté-

ho stavača, špeciálnu klubovú výsta-

vu alpských jazvečíkovitých duričov, 

lukostrelcov, remeselníkov a  atrak-

tívny rybolov. Medzi ďalšie zaujíma-

vé časti programu patrili vystúpenia 

hudobných súborov alebo divadelné 

predstavenie „Doba ľudová“ v  poda-

ní Paradájz Pikčr. Študenti Strednej 

lesníckej školy pripravili pre deti Po-

ľovnícky chodník. V oddychovej zóne 

na nádvorí mohli návštevníci obdivo-

vať rekordné trofeje jeleňa, diviaka či 

srnca, spestrením bola lesnícka a po-

ľovnícka pedagogika pre najmenších.

Tí, ktorí si chceli zasúťažiť mali mož-

nosť ukázať svoje schopnosti a šikov-

nosť v súťažiach o Naj bradu, Poľov-

nícku fotografi u, Poľovnícky klobúk, 

hádzanie fl inty do žita alebo Poľov-

nícky nôž.

Uvedené do života boli 3 knihy - „Ži-

voty kolorované myslivosti“ od Oldri-

cha Koudelku, reprezentačná kni-

ha múzea „Kaštieľ vo Svätom Antone“ 

a  Zborník múzea vo Svätom Anto-

ne s podtitulom „Hubertovský špeciál“. 

„Legendu o sv. Hubertovi“ zahrali žiaci 

ZŠ F. Coburga vo Svätom Antone.

V sobotné popoludnie sa v parku vá-

bilo, lákalo, priťahovalo. Prebiehali 

tam Majstrovstvá Slovenska vo vábe-

ní jeleňov a Majstrovstvá Slovenska 

vo vábení ostatnej zveri.

Nedeľný program otvoril koncert 

hornového kvarteta Laugarício so 

spevom Barbory Šaling Legényovej 

a Miestneho chrámového zboru.

Vyvrcholením 30. ročníka bola tra-

dične Svätohubertovská omša so 

sprievodom s  uloveným jeleňom 

a darmi prírody, ktorú celebroval de-

kan banskoštiavnického dekanátu d. 

p. Ďurdík.

Oslavy sv. Huberta sa niesli skutoč-

ne v príjemnej a pokojnej atmosfére. 

Slávností sa zúčastnilo približne 7 tis. 

návštevníkov – milovníkov prírody.

Múzeum vo Svätom Antone

30. ročník Dní sv. Huberta 
vo Svätom Antone

Otvorenie jubilejného ročníka slávností  foto archív MSA

V dennom stacionári 

Margarétka, ako iste viete, 

je stále veľký záujem o túto 

aktivitu. 

Venujeme sa jej už 5 rokov a za ten 

čas aj výroba sviečok prešla zmena-

mi a  rôznymi nápaditými tvarmi 

a vôňami. Sviečky darujeme rodine, 

priateľom, blízkym, ktorých máme 

radi a tiež ako prezentovanie našej 

šikovnosti pri realizácii tejto akti-

vity. Preto sme sa rozhodli aj tento 

rok požiadať samosprávny kraj o po-

skytnutie poslaneckej dotácie podľa 

VZN č. 25/2014. Boli sme úspešní 

a na účet nám prišla suma vo výške 

1000eur.

Vôňa sviečky nás dokáže nielen na-

ladiť, ovplyvniť naše správanie, roz-

hodovanie. Pomáha aj na zníženie 

stresu, vytvorenie pocitu bezpe-

čia, harmónie, nehy, zmyselnosti či 

zlepšenie spánku. Vplýva na našu 

tvorivosť, dokonca aj naše sebave-

domie, fyzickú aktivitu či chuť upra-

tovať, nakupovať, oddychovať. Na 

relax používame vôňu levandule, 

harmančeka, šalvie či medovky. Na 

vylepšenie nálady používame vôňu 

mandarinky alebo mäty. Po citróne, 

eukalypte, rozmaríne alebo citróno-

vej tráve sa dokážete určite lepšie 

sústrediť. Ak máte problém zaspať, 

zapáľte si v spálni jasmínovú svieč-

ku a  vychutnajte si jej upokojujú-

cu arómu. Táto vôňa Vám pomôže 

k pokojnej noci a väčšej bdelosti ďal-

ší deň.

Svet bez sviečok a  ich vôní by bol 

čierno-biely a je skvelé, že v dnešnom 

modernom svete máme možnosť si 

vybrať do svojho života vône, ktoré 

ho urobia farebnejším a šťastnejším.

Ešte raz ďakujeme všetkým, ktorí 

nám pomáhajú.

Margarétka, denný stacionár 

a opatrovateľská služba

Poďakovanie BBSK

Čarodejnícka 
epidémia

„Ak natrafíte na bosorku, treba ju pod-

robiť testu. Hoďte ju do vody - ak sa uto-

pí, bola nevinná, ak vypláva na povrch, 

treba ju upáliť!“ Toto pravidlo bolo 

sväté. Dnes už hádam všetci vieme, 

že niekdajší hon na tzv. čarodejnice 

bol neuvážený a nezmyselný. Tento 

„trend“ sa však, bohužiaľ, nevyhol 

ani Banskej Štiavnici. Prečo však 

všetci chceli loviť bosorky?

Idea o  mágií a  čarodejniciach tu 

bola pravdepodobne od momentu, 

keď si človek začal vymýšľať príbe-

hy. Až sa raz dvaja nemeckí domi-

nikáni rozhodli napísať knihu „Kla-

divo na čarodejnice“, čím odsúdili na 

smrť desiatky tisíc nevinných ľudí. 

Ich kniha sa stala najžiadanejšou, 

hneď po Biblii. Podľa inštrukcií opí-

saných v nej sa údajné čarodejnice 

popravovali 300-400 rokov.

Tendencia upáliť každú nešťast-

nú dušu, ktorá sa niekomu spro-

tivila, sa po svete šírila rýchlejšie 

než mor. Rôzne pramene uvádza-

jú rôzne informácie, ale väčšina sa 

zhoduje na tom, že prípad prvej 

poriadne odsúdenej bosorky s ofi -

ciálnym súdnym procesom sa na 

Slovensku vyskytol v roku 1520... 

priamo v Banskej Štiavnici. Iden-

tita ženy, jej previnenie a  taktiež 

neskorší osud nám ostal nezná-

my. Zo záznamov však nepria-

mo vyplýva, že o  pár rokov skôr 

na Slovensku zrejme už raz istá 

bosorka bola katom popravená, 

a  tak nám neostáva nič iné, len 

predpokladať, že prvá štiavnic-

ká bosorka sa dočkala podobného 

krutého osudu.

Záznamy o  odsúdených bosor-

kách boli z  pochopiteľných dôvo-

dov častokrát nejasné a  nie zrov-

na dôkladne udržiavané. Vieme, že 

v  Štiavnici bolo odsúdených a  po-

pravených bosoriek viac, ale pres-

nejšie informácie o nich sú takmer 

neexistujúce. V roku 1638 odsúdi-

li v Spišskej Novej Vsi istú, relatív-

ne šťastlivú bosorku Magdalénu, 

ktorá taktiež pochádzala z  Ban-

skej Štiavnice. Jej šťastie spočíva-

lo v tom, že jej údajné zločiny nikto 

nevedel dokázať, a tak ju „iba“ vy-

hostili z mesta.

Na Slovensku bolo celkovo odsú-

dených viac ako 400 bosoriek. Ko-

niec tomuto šialenstvu na území 

habsburskej monarchie priniesla 

až Mária Terézia, zákonom z roku 

1776.

Barbora Murgačová
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Aktuálne v kine Akademik
Štvrtok 15.9. o 18:30 hod.
Sobota 17.9. 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. 

Nedeľa 18.9. o 18:30 hod.

Pozvánka do pekla
Horor, triler, 120 min., MP:15, 

vstupné: 5€. Po smrti svojej 
matky a bez príbuzných podstú-
pi Evie test DNA… a objaví dlho 
strateného bratranca, o ktoré-
ho existencii nemala tušenie. 
Jej novo nájdená rodina ju po-
zve na okázalú svadbu na anglic-
kom vidieku, kde sa najprv nechá 
zviesť zvodným aristokratic-
kým hostiteľom. Keď však odhalia 
zvrátené tajomstvá v histórii 
svojej rodiny a znepokojujú-
ce úmysly skrývajúce sa za ich 
hriešnou štedrosťou, premení sa 
jej návšteva na nočnú moru a boj 
o prežitie.

Utorok 20.9. o 18:30 hod.

Slovo
Dráma, 104 min., MP:12, vstup-
né: 5€. Psychologické rodin-
né drama zasazené do Česko-
slovenska v období května 1968 
až 1969, které v intenzivních 
vhledech nahlíží do života man-
želů Václava a Věry, kteří spo-
lečně prochází politicko-spo-
lečenskými i osobními poryvy, 
s přáním nezpronevěřit se zá-
kladním hodnotám, které dělají 
člověka lidským.

Štvrtok 22.9. o 18:30 hod.

Piargy
Dráma, 100 min., MP:12, vstup-
né: 5€. Dedina Piargy bude žiť 
hriešnym životom, pokiaľ v jednu 
fašiangovú noc celkom nezmizne. 
Akoby ju čerti odniesli s ľuďmi, 
domami aj zvieratami. Naplnia 
sa proroctvá starej vedmy Uli 
o príchode ancikrista a krutom 
treste? Dej fi lmu, ktorý vzni-
kol na motívy novely Františka 
Švantnera nás zavedie do dediny 
Piargy. Mladá, krásna a chudob-
ná Juliša tu zaplatí krutú daň 
za túžbu po lepšom živote. Keď 
sa vydá za Martina – syna naj-
bohatšieho statkára, ocitne sa 
v rodine, kde vládnu tvrdé pra-
vidlá. Nielenže bude čeliť ne-
príjemnému tlaku svokry, ale ne-
dokáže sa ubrániť ani násilným 
zvodom svokra. Juliša sa napriek 
tomu do manželovho otca zamiluje 
a vznikne ľúbostný trojuholník. 
Zakázané tajomstvo však neosta-
ne dlho utajené a vyťažiť z neho 
zatúžia všetci. Julišina sestra, 
ľudia v obci a dokonca aj dedin-
ský kňaz.

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. 30/2022: „Mu-

síme sa vyhýbať hlúpostiam, ktoré si 

od nás vyžaduje náš charakter.“ Vý-

hercom sa stáva Želka Rihová, B. 

Štiavnica. Srdečne blahoželáme! 

Tento týždeň hráte o poukážku na 

konzumáciu v hodnote 10€ (2 x 5€) 

v  pizzerii, reštaurácii Sv. Barbor-

ka, A. Kmeťa 2, Banská Štiavnica. 

Vašou úlohou je správne vylúštiť 

krížovku a  zaslať ju spolu s  kupó-

nom do redakcie ŠN v  termíne do 

26.9.2022.

V  tajničke sa ukrýva výrok Matky 

Terezy: 

A., Snop, osma, druh látky, 55 

v Ríme,

B., Začiatok tajničky, nula,

C., Sťa, zámok, noha zvieraťa, je-

denkrát,

D., Lesnícka škola, daruje, ozn. rus-

kých lietadiel, sala, patriaci Riovi,

E., Ústredná komisia skr., trs trávy, 

farári, pochádzajúci z lesa,

F., 5. časť tajničky, Jozef, síra,

G., Meno Surehanda, ročné obdo-

bie, samice jeleňov, solmizačná sla-

bika,

H., Stred slova hrany, ustielaj, zvuk 

pri búrke, trhá,

I., Jód, lump, medvedík z rozpráv-

ky, ruská rieka, končatina, Anno 

Domini,

J., Kyslík, bájkar, koniec tajničky, 

poplatok na hraniciach,

K., 2. časť tajničky, čln na Rýne.

1., Pracoval pluhom, neúrodná 

pôda, naša TV,

2., Takto, vzdelávacia inštitúcia, 

americký herec,

3., Eduard, denný domáci rozvrh 

skr., spodok nádoby, spoluhlásky 

v slove Zuza,

4., Sklenená nádoba na pitie, príby-

tok včiel, stoj,

5., Oska, ranec množ. č., výborný, 

polomer,

6., Celtový prístrešok, meno Sa-

gana, popevok,

7., Koniec angl., dal do pohybu, 

pyšný vták,

8., Hlas kozy, bol na niekoho navia-

zaný, domáce vtáky,

9., Vpili, potok, dioptria,

10., Oranie, časť tela, existoval,

11., Adriana, krája nožom, hlas kra-

vy, samohlásky v slove nula,

12., Spoluhlásky v  slove Laco, ris-

kovanie, 4. časť tajničky,

13., Žen. meno, osobné zámeno, 

poválaj stred slova,

14., Vozík, 3. časť tajničky.

Pomôcky: Pu, Ob, Lee, Aak, AN.

Pozn. aut.: Interpunkčné zna-

mienka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kupón č. 32
Krížovka
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Infocentrum 
mesta
Banská Štiavnica. Otvorené:

po-ne: 8.00 – 17.00

Kontakt: 045/6949653, 

ic@banskastiavnica.sk              IC BŠ

Trvanie výstavy: 

10/9/2022 – 16/10/2022

Kurátor: Jan Gerych

Galéria Jula Bindera, Nám. sv. Tro-

jice 21, Banská Štiavnica

Otvorené: streda- nedeľa: 

12.00-17.00, sobota: 12.00-18.00

Hledání, bdělost, pohyb, zkoumání 

– výstava Kristíny Kandrikové vyža-

duje celého diváka. Prožitek její mal-

by zahrnuje spolupráci. Potom šedá 

místa značnou v mžiku zářit a zlomy 

povrchu se blískat. Obrazy pracují 

v prostoru, jeden ovlivňuje druhý, ale 

účinek nepřichází, dokud není divák 

skutečně přítomen. Požadavek divá-

kovy přítomnosti se může zdát ba-

nální, ale je to přesně naopak.

Kristína Kandriková experimentuje 

s malbou na esenciální úrovni. Zahr-

nuje to formální pokusy, performa-

tivní, technické, fyzikální, fyziolo-

gické, rituální, orientované na sebe 

i  na diváka. Přes množství přístu-

pů však vedou výsledky její tvorby 

jedním směrem, k  oproštění se od 

všeho rušivého a k čirému bytí. Při 

práci se snaží dosáhnout stavu vytr-

žení, totální inspirace, „kde sa rozply-

nie myseľ“ a  zprostředkovává jej di-

vákům v obrazech tak, aby jej sami 

mohli pocítit.

Jádro výstavy Choď za oči tvoří mal-

by - objekty, které se prostřednictvím 

světelnosti, moderních nemalířských 

materiálů, nebo barvy nečekaně, ně-

kdy nepatrně proměňují. Nevyskočí 

to na diváka okamžitě, aby proměny 

zachytil, musí vnímat. Kontrapunkt 

k pracně tvořeným obrazům předsta-

vuje upravený readymade z ateliéru. 

Zpravidla vzniká skoro samovolně, 

mimoděk, je fyzickým svědkem au-

torčiny práce a taky zhmotněním její 

tvůrčí fi lozofi e. Když vynaloží patřič-

nou energii a um, dosáhne stavu, kdy 

se to začne dít už vlastně samo. V po-

slední době si Kandriková zvykla do-

provázet svá experimentální díla ješ-

tě příběhovými obrazy, které popisují 

její tvorbu.

Kristína není z těch, kdo chrlí jedno 

plátno za druhým. Její výstupy jsou 

skromné, ale jsou výsledkem hlubo-

kých experimentů, které plátno čas-

to ani nepotřebují. Při svých poku-

sech zredukovala obraz na samotnou 

malbu, překonávala strach ze tmy, 

vynalézala nové tajné techniky, od-

rážela světlo, vyzařovala barvu, pro-

svěcovala pigment, zlézala kopec za 

soumraku, vyvolávala si psychický 

stav absolutní inspirace a instalovala 

obrazy, aby diváka povznesly na ho-

lou přítomnost. Události posledního 

roku ji dovedly k  dalšímu novému, 

zčásti terapeutickému, způsobu prá-

ce, kdy mechanicky repetetivně lepila 

proužky refl exní pásky na netkanou 

textilii. Velikost obrazů se odvíjí od 

toho, kolik zvládla nalepit. 

Vnímání umění, jeho přesahy a úči-

nek na diváka jsou snad ty nejzá-

kladnější otázky oboru. Kristína 

Kandriková se do dané problema-

tiky pohroužila natolik, až dospěla, 

tak jako vícekrát v minulosti, k hra-

ničnímu bodu, který v  této dimen-

zi představuje vyšší vědomí (higher 

consciousness). Usiluje o něj při prá-

ci a snaží se jej zprostředkovat svými 

obrazy dalším. Dokáže divák vnímat, 

co autorka obrazy vysílá? Dokáže se 

zpřítomnit, naladit, být vědomý? 

„Všetko, každá chvíľa, moment, je 

prchavý okamih a idú jeden za druhým 

a nevieme ich zachytiť. A v tom je tá krá-

sa, ale zároveň aj bolesť. Že tie chvíle, 

o ktorých sme si mysleli, že budú večné, 

tak vôbec.“

Jan Gerych, kurátor

Tím GJB

Kristína Kandriková – Choď za oči

Medzinárodné podujatie 

Noc literatúry sa bude konať 

v Banskej Štiavnici siedmykrát 

a návštevníci sa vďaka nemu 

ocitnú na známych kultúrnych 

miestach a priestoroch.

V  stredu 21. septembra 2022 od 

18.00 sa okrem Banskej Štiavni-

ce do tohto populárneho poduja-

tia zapojí ešte sedemnásť sloven-

ských miest, ako i desiatka ďalších 

miest po celom svete. Noc literatúry 

atraktívnym spôsobom prepája zá-

žitkové spoznávanie mesta a súčas-

nú európsku literatúru.

„Po dvoch rokoch, kedy sme mali obme-

dzené stretávanie sa, chceme ľudí opäť 

pozvať na túto sviežu akciu, a to priamo 

do kultúrnych centier a  miest s  kultú-

rou spojených. Chceme, aby si ľudia uve-

domili, že tu stále pre všetkých fungu-

jú a tešili sa z ich návštevy,“ vysvetľuje 

výber miest organizátor Tomáš La-

zar z Antikvariátika. „Medzi kultúrne 

priestory, ktorých dočasné zatvorenie 

nás určite rozosmutnilo, patrilo bezpo-

chyby kino Akademik. Počas tohto špe-

ciálneho podvečera teda budeme mať 

možnosť nahliadnuť do premietacej sie-

ne, kde zaznie strhujúci príbeh o hľada-

ní predkov od nórskej autorky Niny F. 

Grünfeld Frida v podaní Zuzany Patko-

šovej.“

K  ďalším priestorom, kde prebeh-

ne Noc patria: kultúrne centrum 

Eleuzína, Galéria Jozefa Kollára, 

podkrovie Rubigalu a  Projekt Ba-

komi. Z ukážok budú čítať Zuzana 

Paškayová, Uľa Osipová a ďalší.

„Ako čítajúce sme pozvali aj ukrajinské 

ženy, ktoré našli svoj dočasný domov 

v  Štiavnici,“ ozrejmuje Lazar. „Budú 

čítať na ich obľúbenom mieste Art Café, 

kde ich môžete stretnúť každú stredu 

ako vyšívajú a štrikujú s miestnymi mi-

lovníčkami štrikovania. Príbeh z knihy 

Internát od ukrajinského autora Serhi-

ja Žadana zaznie v ukrajinčine.“

Čítať sa bude od 18.00 do 21.00 

hod. na všetkých miestach súčas-

ne, preto vaša trasa môže začať na 

ktoromkoľvek mieste. Akcia pre-

bieha v  30-minútových interva-

loch, pričom 15 minút sa číta a 15 

minút je určených na presun k ďal-

šiemu miestu. „Návštevníci tak majú 

možnosť stihnúť počas jednej noci 

prejsť všetky miesta,“ vysvetlil prie-

beh akcie Tomáš Lazar. „Na každom 

z uvedených miest dostanete brožúrku 

s mapkou a podrobnými informáciami. 

Účastníci môžu navyše na každom nav-

štívenom mieste získať pečiatku. Kto 

zozbiera všetkých šesť pečiatok, bude 

zaradený do žrebovania o knižné tituly, 

z ktorých ukážky sa budú počas Noci li-

teratúry čítať,“ doplnil Tomáš Lazar. 

Tie venuje Antikvariátik a  vydava-

teľstvo Literárna bašta. Záverečné 

„literárne ponocovanie“ a  žrebovanie 

súťaže sa uskutoční v  Art Café po 

21. hod. Hlavný koordinátor celého 

podujatia je České centrum. Vstup 

na podujatie je bezplatný. Kom-

pletný program nájdete na stránke 

www. antikvariatik.sk/kultura.

Tomáš Lazar

Noc literatúry 2022 bude na jeseň

Čítanie s Dadom Naďom  foto archív autora

Kalvárska púť
Kalvárska púť bude v  tomto roku 

prebiehať na pódiu za Dolným kos-

tolom v nasledovných termínoch:

Streda, 14.9., od 18:00 hod - Po-

výšenie svätého Kríža, slávnosť 

s  následnou adoráciou Najsvätej-

šej sviatosti

Štvrtok, 15.9., od 10:30 - Se-

dembolestnej Panny Márie, pat-

rónky Slovenska

Nedeľa, 18.9., od 10:30 – Kal-

várska púť

V  stredu pred omšou a  vo štvr-

tok a nedeľu po omši budú pre zá-

ujemcov otvorené Sväté schody, 

a bude sa dať pozrieť, ako prebieha 

reštaurovanie fresiek a  schodníc. 

Tiež bude otvorený Horný kostol 

a Boží hrob a záujemcovia si môžu 

pozrieť čerstvo nainštalované sú-

sošie „Očistec“ pod oltárom.

Martin Macharik, 

predseda Kalvárskeho fondu
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Na strelnici Drieňová 

sa 28.8.2021 uskutočnil 

už 43.ročník streleckých 

pretekov Zlatá puška mesta 

Banská Štiavnica v disciplíne 

GM-800 a 9.ročník Memoriálu 

Lamberta Jokla v disciplíne 

OS-80.

Hlavnými organizátormi pretekov 

boli OPK Žiar nad Hronom, RgO 

Stredné Pohronie, Mesto Banská 

Štiavnica, Stredná odborná ško-

la lesnícka Banská Štiavnica, Po-

ľovnícka spoločnosť mesta Nová 

Baňa, Mestské lesy Banská Štiavni-

ca, spol. s r.o.

Streleckého preteku o Zlatú pušku 

mesta Banská Štiavnica sa zúčastni-

lo 41 strelcov s nasledovným celko-

vým umiestnením:

Víťazom blahoželáme, zároveň ďa-

kujeme všetkým sponzorom, ktorí 

prispeli k úspešnému priebehu sú-

ťaží a tešíme sa na ich ďalší ročník.

ML Banská Štiavnica

Strelecké preteky

Disciplína GM - 800 Disciplína OS - 80

1. Rastislav Štrama – OPK Levoča Anton Molnár – OPK Šala

2. Ing.Štefan Bugyi – Belanov s.r.o. Peter Zemko – OPK Piešťany

3. Peter Kalaš – OPK Považská Bystrica Peter Babic – OPK Rimavská Sobota

Ostatný víkend sa športovci 

ŠK Atléti BS opäť zapojili 

do pretekárskeho deja 

a v celku úspešne.

V sobotu na behu tekvičiarov v Žar-

novici vyhrala svoju kategóriu a  cel-

kovo v ženách tretia, bola Janka Po-

tančoková. Jankina forma graduje 

a  verím,že sa koncom mesiaca na 

MSR v cestnom behu na 10km pre-

bojuje k skvelému umiestneniu. Peter 

Kačáni sa po dlhšej pauze predstavil 

na pretekoch na Skalke a obsadil pa-

rádne druhé miesto. V nedeľu na ces-

ných cyklistických pretekoch Okolo 

Malohontu v Rimavskej Sobote štar-

toval Milan Potančok a obsadil vo svo-

jej kategórii 10. miesto. Milanovi se-

dia lepšie MTB preteky, kde sa mu 

1.9. v Sielnici podarilo zvíťaziť na tra-

ti 38km. Všetkým našim športovcom 

gratulujem. Pretekov sme sa zúčastni-

li vďaka fi nančnej podpore z rozpočtu 

Mesta Banská Štiavnica.

R. Petro

Atléti BS opäť úspešní

Strelci na strelnici Drieňová  foto archív ML BŠ

Futbal
Výsledkový servis:

6.9.2022

MFK Detva - FK Sitno Banská 

Štiavnica 2:2

Góly: L. Pellegrini, P. Jacko

8.9.2022

Výsledkový servis mládeže

U11 v 1. kole víťazne

Naši chlapci z  U11 pod vedením 

trénera Hanzlíka dnes zvíťazili 

nad súperom z Hliníka.

6.kolo, IV. elvésport liga, U15 

ObFZ ZH

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

sk. A Sportika 8

FK Sitno Banská Štiavnica – ŠKM 

Slovan Dudince 4:1

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

Oranjes Zvolen - FK Sitno Banská 

Štiavnica 0:20

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

Oranjes Zvolen - FK Sitno Banská 

Štiavnica 0:9

K dosiahnutým výsledkom blaho-

želáme a  prajeme ďalšie úspešné 

kopy do brány.

Sme radi, že sa bavíte futbalom!

FK Sitno BŠ

Pozvánka
Plaváreň na Klingeri.

Srdečne všetkých pozývame na 

ofi ciálne, slávnostné otvore-

nie II. etapy Plavárne na Klinge-

ri, ktoré sa bude konať v  piatok 

23.9.2022 o  10.00 hod. na taj-

chu Klinger.

Tešíme sa na Vás!

Tím OOCR Región Štiavnica
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 Kalvársky fond ponúka do pre-

nájmu zariadené priestory reštau-

rácie v Infocentre na ulici Pod Kal-

váriou 1. Ročný nájom - príspevok 

na Kalváriu: 8000€. Viac info na: 

kalvaria@kalvaria.org.

 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

reality

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

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.


