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INZERCIA

V utorok 27. septembra 2022 

sa uskutočnilo v priesto-

roch MsÚ Banská Štiavnica 

rokovanie ministrov obrany 

krajín Vyšehradskej skupiny.

Slávnostne privítala za sprievodu vo-

jenskej stráže MO SR s  vojenskými 

poctami ministrov krajín V4, minis-

tra obrany SR Jaroslava Naďa, minis-

terku obrany ČR Janu Černochovú, 

maďarského ministra obrany Kris-

tófa Szalay-Bobrovniczkyho a  Štát-

neho tajomníka poľského minister-

stva národnej obrany Marcina Ociepa 

primátorka mesta Mgr. Nadežda Ba-

biaková, ktorá priblížila sprievodný 

program a  vyzdvihla túto poctu pre 

Mesto Banská Štiavnica slovami: 

Zástupcovia Mesta Banská 

Štiavnica a miestnej 

skupiny URBACT sa v dňoch 

29.8. – 2.9.2022 zúčastnili 

5. medzinárodného stretnutia 

k projektu, ktoré sa tentokrát 

uskutočnilo v mestečku Agia 

v Grécku. 

Delegáciu tvorili Mgr. Henrieta 

Godová, koordinátorka projektu, 

Mgr. Anna Possegga, členka miest-

nej skupiny URBACT a  Mgr. Nor-

bert Ďurdík, člen miestnej skupiny 

URBACT. Cieľom stretnutia bolo in-

formovanie o  doterajšom postupe 

v implementácii projektu v jednot-

livých mestách partnerov projektu, 

o dobrovoľníckych aktivitách a im-

plementácii Plánu prenosu príkladu 

dobrej praxe, ako aj monitorovanie 

a hodnotenie plnenia Plánu preno-

su. Každý partner prezentoval cie-

le, aktivity a merateľné ukazovate-

le, ktoré si stanovil splniť do konca 

roka. Tiež sme analyzovali problé-

my implementácie projektu v  Agii 

a  navrhovali ich riešenia. Súčas-

ťou stretnutia bola aj prezentácia 

ad hoc experta na tému spoločen-

ská zodpovednosť podnikateľských 

subjektov a ciele udržateľného roz-

voja do roku 2030. 

Rokovanie ministrov obrany V4 
na radnici

5. medzinárodné stretnutie 
k projektu Volunteering Cities+

Ministri obrany V4 s primátorkou  foto Michal Kríž 	3.str.

	3.str.

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

Ďakujeme...
Mnohí, a  to nielen Štiavničania, 

ktorí si vo štvrtok o 8. septembra 

kúpili ŠN, si isto povedali chvála 

bohu, že prečo? Hneď na 1. strane 

bol oznam o obnovení autobuso-

vého spojenia Banská Štiavnica - 

Bratislava, a to od 9.9.2022. Niek-

torí si asi povedali, bolo už načase, 

ibaže vieme, že naša pani primá-

torka Mgr. Naďka Babiaková sa 

o to pokúšala mnohokrát, no ne-

podarilo sa jej to, až na x. pokus. 

Ako ju mnohí Štiavničania pozná-

me, snaží sa pre nás a naše mesto 

aj nemožné, len aby sme sa mali 

lepšie. A  Vám, pani primátorka, 

Mgr. Naďka Babiaková, patrí od 

všetkých týchto cestujúcich veľké 

ďakujeme!

E.U.

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z dô-

vodu odstraňovania porúch na 

zariadeniach distribučnej sústa-

vy prevádzkovateľa distribučnej 

sústavy spoločnosti Stredoslo-

venská distribučná, a. s. Bez el. 

energie budú v B. Štiavnici: 6.10.

v čase od 10.00 – 14.00 na ul. Dre-

vená.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy SSD, a.s.
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DIÁR
z programu

primátorky

18.9. vo viacerých médiách 

odznelo, že Mariána Kočnera zba-

vili obvinenia v  súvislosti s  jeho 

motákovou aférou. V tejto súvis-

losti bol obvinený aj JUDr. Michal 

Truban, banskoštiavnický rodák, 

v  tom čase predseda Špeciali-

zovaného trestného súdu. Jeho 

meno v médiách síce nebolo spo-

menuté, som však presvedčený, 

že ak aféra s motákmi M. Kočne-

ra nemá opodstatnenie, takže na 

vtedajšej afére s  motákmi nemá 

žiadnu spoluúčasť ani M. Truban.

18.9. v  Rádiu Lumen bola viac 

razy spomienka na Th Dr. Micha-

la Buzalku v  súvislosti s  tým, že 

sa narodil v  tento deň v  r. 1885 

(zomrel 7.12.1961). V apríli 2019 

som mal interview s  kardinálom 

Jozefom Tomkom, v  tom čase 

už len emeritným prefektom pre 

evanjelizáciu národov, ktorý mi 

okrem iného o  ňom povedal 3 

najvýrečnejšie a  najcharakteris-

tickejšie slová, ktoré charakteri-

zujú jeho celoživotné, bohužiaľ, 

aj neuveriteľne strastiplné život-

né osudy: „biskup, pedagóg, trpiteľ 

za vieru“. K  tomu všetkému uvá-

dzam len toľko, že sa narodil vo 

Svätom Antone, absolvoval ban-

skoštiavnické Piaristické gymná-

zium, pred 1. svetovou vojnou bol 

kňazom aj v B. Štiavnici. V súčas-

nosti je v procese blahorečenia.

27.9. netradične sa presuniem do 

tohoto dňa vzhľadom na to, že by 

som sa už možno nedostal ku mi-

moriadne dôležitej udalosti, ktorá 

sa udiala práve v tento a nasledu-

júci deň v B. Štiavnici. Z iniciatívy 

Exštiavničana Jaroslava Naďa, 

ministra obrany SR sa uskutočni-

lo v B. Štiavnici zasadnutie minis-

trov obrany V4. Zatiaľ je to ešte 

len druhé podujatie podobného 

druhu, 1. krát som spolu s vte-

dajším ministrom životného pro-

stredia SR Lászlo Miklósom zor-

ganizoval zasadnutie ministrov 

životného prostredia SR v r. 1999 

v Kammerhofe, ktorý bol jedným 

z  objektov Slovenského banské-

ho múzea, ktorého som bol vtedy 

riaditeľom.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

Mesto Banská Štiavnica 

v rámci revitalizácie verejných 

priestranstiev na sídlisku 

Drieňová zadalo v máji tohto 

roku prípravu projektovej 

dokumentácie týkajúcej sa 

úprav dvoch vnútroblokov, 

a to na uliciach Energetikov 

a J. Straku. 

Úprava týchto verejných priestran-

stiev v  sebe zahŕňa hlavne prv-

ky udržateľnosti, ktoré slúžia pre 

zlepšenie environmentálnych as-

pektov v  území, čo je v  dnešnej 

dobe klimatických zmien už ne-

vyhnutnosťou. Samotný projekt 

rieši najmä: revitalizáciu verej-

ných priestranstiev prostredníc-

tvom revitalizácie verejnej zelene, 

chodníkov, verejného osvetlenia, 

drobnej architektúry a  mobiliáru 

a ďalšie veci, ktoré určite prispejú 

k vytvoreniu a vybudovaniu lepšie-

ho priestoru pre obyvateľov mes-

ta, rodiny s deťmi, ale aj pre senio-

rov. V  júni k  návrhu mohla svoje 

nápady v rámci spracovania pridať 

aj verejnosť, a to prostredníctvom 

dotazníka zverejneného na face-

bookovom profi le Mesta Banská 

Štiavnica, ktoré sa zohľadnili pri 

ďalšej fáze spracovania projektovej 

dokumentácie. Po zapracovaní pri-

pomienok a nápadov sa 22.8.2022 

uskutočnilo osobné prerokovanie 

návrhov a prezentácia projektant-

mi s pozvanými zástupcami vlast-

níkov bytových domov na sídlisku 

Drieňová, za účasti zástupcov MsÚ 

Banská Štiavnica. Projektová do-

kumentácia je prvou požiadavkou 

pri záujme získať fi nančnú pod-

poru z  externých zdrojov. Cieľom 

uvedených aktivít je skultúrnenie 

priestorov medzi panelákmi a  ich 

účelové využitie obyvateľmi sídlis-

ka Drieňová všetkých vekových ka-

tegórií.

MsÚ

Riešenie verejného 
priestranstva 
vo vnútroblokoch na sídlisku Drieňová

26.9.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

 Zabezpečovanie zasadania mi-

nistrov obrany krajín V4.

 Redakčná rada ŠN.

27.9.

 Zasadnutie ministrov obrany 

krajín V4.

28.9.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie k budova-

niu detského ihriska na sídlis-

ku Drieňová.

 Uskutočnilo sa zasadnu-

tie Mestského zastupiteľstva 

v Banskej Štiavnici.

29.9.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

 Slávnostné otvorenie atletic-

kého štadióna.

30.9.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

 Pracovné stretnutie k predsta-

veniu a všeobecnej prezentácii 

Fondu na spravodlivú trans-

formáciu pre potencionálne 

projekty okresu Banská Štiav-

nica.

Viera Lauková

Oznam
o výberovom konaní do komu-

nitného centra

V  rámci Národného projek-

tu Budovanie odborných kapa-

cít na komunitnej úrovni (kód 

ITMS2014+: 312041403) Mesto 

Banská Štiavnica vyhlasuje vý-

berové konanie dňa 24.10.2022 

o  11.00 hod. na  jedno pracov-

né miesto odborného pracovní-

ka komunitného centra (hrubá 

mzda 850€), výkon práce v Komu-

nitnom centre na Šobove 1407/7, 

Banská Štiavnica.

Oznam o  výberovom kona-

ní je zverejnený na úradnej ta-

buli mesta (Stavebný úrad), 

na internetovej stránke mesta 

www.banskastiavnica.sk, na vstu-

pe do Komunitného centra (Šo-

bov 1407/7, Banská Štiavnica), 

na informačnej tabuli Úradu prá-

ce, sociálnych vecí a  rodiny Ban-

ská Štiavnica, ako aj na interneto-

vej stránke ÚPSVaR.

Tento projekt sa realizuje vďa-

ka podpore z ESF a EFRR v rám-

ci OPĽZ.

Bližšie informácie na tel. č.: 

045/6949607.

MsÚ

Pozvánka
na výjazdné zasadnutie vzdelá-

vacej sekcie „Utorkové popoludnie“

baníckeho spolku, ktoré sa usku-

toční v sobotu 1. októbra 2022 

v  Pezinku. Odchod autobusom 

z  Banskej Štiavnice o  6.00 hod. 

z  Križovatky so zastávkami Pod 

Drieňovou a Pod Kalváriou.

Program:

1. Prehliadka Geoparku Malé Kar-

paty.

2. Priateľské stretnutie s  členmi 

Malokarpatského baníckeho spol-

ku a s členmi Neziskovej organizá-

cie Barbora. 

3. Ochutnávka vína a občerstvenie.

Lektor: Jirko Vitáloš

Richard Kaňa,

predseda spolku

Infocentrum 
mesta
Banská Štiavnica. Otvorené:

po-ne: 9.00 – 17.00

Kontakt: 045/6949653, 

ic@banskastiavnica.sk

IC BŠ

Pozvánka
10. Medzinárodný hudobný fes-

tival Schemnitiensis 2022 – Duo 

Figura – Labant

1.10.2022, 17:00, Koncertná 

sieň HUAJA, Botanická 354/2, 

Banská Štiavnica

HUAJA
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„V  Banskej Štiavnici sa 

uskutočnilo v  dňoch 26.- 27.9. roko-

vanie ministrov obrany krajín V4 zo 

Slovenska, ČR, Maďarska a  Poľska. 

Okrem ofi ciálneho rokovania v Banskej 

Štiavnici absolvovali krátku prehliad-

ku mesta, navštívili a sfárali do štôlne 

Glanzenberg, zúčastnili sa slávnost-

ného šachtágu so spoznávaním baníc-

kych tradícií. Do baníckeho stavu bola 

prijatá ministerka obrany ČR a minis-

ter obrany MR. Toto podujatie minis-

tri V4 vysoko hodnotili a vyjadrili veľký 

obdiv a poďakovanie. Následne sme ich 

v rámci ofi ciálneho rokovania privítali 

na pôde mesta, predstavil sa im detský 

súbor Permoník z MŠ 1. mája, ako aj 

sokoliarske vystúpenie zo ZŠ Maximi-

liána Hella v Štiavnických Baniach. Ja 

osobne ako primátorka tohto mesta sa 

na toto podujatie pozerám z toho hľa-

diska, že je to významné podujatie pre 

Mesto Banská Štiavnica. Je to prezen-

tácia nášho mesta doma aj v zahraničí. 

Myslím, si, že každá takáto návšteva 

prispeje k pozdvihnutiu Banskej Štiav-

nice z mediálneho hľadiska na medzi-

národnej úrovni, a  že aj malé mesto 

môže byť schopné zorganizovať veľké 

podujatie a  to sa potvrdilo aj v  tomto 

prípade.“

Za samotnú organizáciu treba po-

ďakovať a vyzdvihnúť všetkých, kto-

rí sa akýmkoľvek spôsobom pričini-

li o zdarný priebeh tohto podujatia.

Michal Kríž

NOVINKY

�1.str.

Každý partner dostal 

za úlohu vypracovať akčný plán na 

zapojenie podnikateľských subjek-

tov do projektu, ktorý bude indi-

viduálne konzultovaný pre potre-

by každého partnerského mesta 

projektu. V  rámci stretnutia sme 

navštívili aj dobrovoľnícke aktivi-

ty v Agii, a to archeologickú loka-

litu hrad Velika, odkrývanú najmä 

s pomocou dobrovoľníkov a Festi-

val jabĺk, ktorý pripravujú dobro-

voľníci a je oslavou a prípravou na 

sezónu zberu jabĺk. Región Laris-

sa, do ktorého Agia patrí, je zná-

my jablkovými, čerešňovými, fi -

govými, olivovými a  gaštanovými 

sadmi. 

Počas našej návštevy sa konal aj 

protest poľnohospodárov proti zá-

kazu vývozu jabĺk do Egypta, čím 

stratili dôležitý zahraničný trh 

a  najväčšieho odberateľa. Projekt 

vstupuje do fázy šírenia informá-

cií o výsledkoch projektu. V tomto 

štádiu každý partner pripraví po-

dujatie pre verejnosť a ďalšie akti-

vity, prostredníctvom ktorých bude 

šíriť informácie o  projekte. V  naj-

bližšom období nás čaká spolupráca 

s podnikateľskými subjektmi a na-

plánovanie ďalších dobrovoľníc-

kych aktivít, naplánovanie Open 

City Day – prezentácia výsledkov 

projektu verejnosti a  účasť na po-

slednom medzinárodnom stretnutí 

k projektu, ktoré sa uskutoční v no-

vembri v meste vedúceho partnera 

– Athienou (CY).

Pridajte sa aj vy k fb skupine Dob-

rovoľníctvo v  Banskej Štiavnici 

priamo na Facebooku alebo pro-

stredníctvom e-mailovej adresy: 

henrieta.godova@banskastiavnica.

sk alebo k dobrovoľníckym aktivi-

tám, ktoré v rámci projektu orga-

nizujeme!

Henrieta Godová

�1.str.

5. medzinárodné stretnutie 
k projektu Volunteering Cities+

Rokovanie ministrov obrany V4 
na radnici

Minister obrany SR Jaroslav 

Naď 27.9. v Banskej Štiavnici 

absolvoval rokovania so 

svojimi rezortnými kolegami 

z krajín Vyšehradskej skupiny. 

Ich rozhovoru dominovali témy 

pomoci Ukrajine, obrannej spolu-

práce, ako aj otázky spojené s roz-

vratným pôsobením hybridných 

aktérov či bezpečnostné výzvy na 

západnom Balkáne a  ďalších re-

giónoch.

„Vyšehradská skupina opäť ukázala, že 

je odolný organizmus, ktorý je veľmi 

dôležitý v rôznych oblastiach, a to nie-

len pre celú strednú Európu, ale aj pre 

EÚ a  NATO,“ uviedol minister Naď. 

Ústrednou témou počas rokovaní 

bola územná celistvosť Ukrajiny, kto-

rá je podľa neho spoločným záujmom 

všetkých krajín V4. „Všetci vieme, kto 

je agresor, všetci vieme, kto je obeť. 

Všetci chceme, aby sa mier na Ukra-

jinu vrátil tak skoro ako to len bude 

možné. Preto hľadáme spoločné rieše-

nia, ako Ukrajine pomôcť,“ zdôraznil, 

pričom v tejto súvislosti spomenul 

hlavne ošetrovanie a výcvik ukrajin-

ských vojakov a opravy ukrajinskej 

techniky.

„Pokiaľ nebudeme hľadať veci, kto-

ré nás rozdeľujú, ale záležitosti, kto-

ré nás spájajú, môže byť V4 fungu-

júci formát. Spoločná minulosť nás 

predurčuje k tomu, aby sme spolu boli 

schopní komunikovať,“ uviedla česká 

ministerka obrany Jana Černocho-

vá. Tá zároveň vyzdvihla iniciatívu 

krajín V4 v podobe spolupráce pri 

odmínovaní ukrajinského územia.

Utorňajšie rozhovory v  Banskej 

Štiavnici boli taktiež zamerané na 

posilňovanie spolupráce medzi 

podnikmi obranného priemyslu, 

zintenzívnenie spoločného výcviku 

a cvičení či rozšírenie dialógu V4+ 

s  partnermi z  USA, Francúzska, 

Nemecka, Veľkej Británie a Južnej 

Kórey. Súčasťou diskusie však boli 

aj témy obrannej spolupráce v rám-

ci zoskupenia krajín V4, ktoré-

mu SR bude predsedať do 30. júna 

2023. Ako minister Naď priblížil, 

konkrétne išlo napríklad o  prípra-

vu Bojovej skupiny EÚ krajín V4, 

ktorá bude v pohotovosti v prvom 

polroku 2023. Maďarský minis-

ter obrany Kristóf Szalay-Bobrov-

niczky v tejto súvislosti potvrdil zá-

väzok svojej krajiny prispievať do 

tohto bojového zoskupenia. Zdô-

raznil tiež pozíciu Maďarska, kto-

ré je proti ruskej agresii a považu-

je za dôležité brániť teritoriálnu 

integritu Ukrajiny. Poukázal tak-

tiež na potrebu minimalizovať ri-

ziko eskalácie vojenského konfl ik-

tu na Ukrajine a jeho rozšírenie na 

územie iných štátov. Štátny tajom-

ník poľského ministerstva národ-

nej obrany Marcin Ociepa pri tej-

to príležitosti akcentoval potrebu 

prehlbovať spoluprácu medzi kraji-

nami V4 aj v boji proti hybridným 

hrozbám ruských aktérov v regióne 

strednej Európy. „Jednotnosť a silný 

hlas V4 potrebujeme počuť čoraz viac, 

viac ako kedykoľvek predtým. Uka-

zujeme tým na náš spoločný záujem 

o bezpečnosť v našom regióne,“ uzav-

rel štátny tajomník Ociepa.

Martina Kovaľ Kakaščíková,

 hovorkyňa MO SR

Minister Naď: Vyšehradská skupina opäť ukázala, 
že je odolným organizmom, dôležitým aj v oblasti obrannej spolupráce

Deti z MŠ 1.mája s vojenskou dychovkou  foto Michal Kríž
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Nastáva jesenné sychravé 

počasie a prichádza vykuro-

vacie obdobie v bytoch 

a bytových domoch. 

Rána aj večery sú už chladné, preto 

sa v bytoch a bytových domoch za-

čalo kúriť. Na aktuálnu situáciu sme 

sa opýtali konateľa Bytovej správy, s. 

r.o., v Banskej Štiavnici RNDr. Pavla 

Bačíka, ako je pripravená na zimnú 

vykurovaciu sezónu?

1. Pán konateľ, kedy sa tento 

rok začalo s vykurovaním v by-

toch a bytových domoch?

Dodávka tepla podľa platnej le-

gislatívy začína v  termíne od 1.9. 

do 31.5., ak 2 dni po sebe klesne 

priemerná teplota pod 13°C a ne-

predpokladá sa, že v  nasledujú-

ci deň stúpne priemerná teplota 

nad túto hodnotu. Teplota sa me-

ria ráno o  7.00, o  14.00 a  večer 

o 21.00 - tento údaj sa započítava 

dvakrát. Tento rok to bolo v pon-

delok 19. septembra. Ak by bola 

takto nameraná priemerná teplota 

dva dni po sebe vyššia ako 13°C aj 

vo vykurovacom období, dodávka 

tepla sa preruší až do ďalšieho spl-

nenia horeuvedenej podmienky.

2. Počas mimovykurovacieho 

obdobia, ktoré práce sa vyko-

nali, čo všetko ste predtým mu-

seli urobiť?

Prekontrolovali sme technic-

ký stav kotolní, na prístupných 

miestach sme skontrolovali roz-

vody tepla a  teplej vody. Vykona-

li sme drobné opravy a  odstránili 

sme dve poruchy na potrubiach na 

sídlisku Drieňová. Poruchy sa vy-

skytli len na miestach, kde sa po-

vrchová voda dostala na potrubie. 

V jednom prípade to bola voda so 

soľou na parkovisku na ul. Ludvi-

ka Svobodu, v druhom prípade to 

spôsobila voda z narušenej statiky 

teplovodu pri zelovoci. Mali sme 

veľký problém obstarať špecifi cké 

komponenty potrebné na opravu 

tejto poruchy.

3. Vzhľadom na momentálnu 

situáciu so stúpajúcim vývojom 

cien energií, aký to bude mať 

dopad na zvyšovanie nákladov 

v nadchádzajúcej sezóne?

Situácia je veľmi zložitá. Cena 

tepla každého výrobcu tepla je re-

gulovaná Úradom pre reguláciu 

sieťových odvetví, jej podstatnú 

časť tvorí cena plynu, ktorá je mo-

mentálne na cenových burzách 

v astronomických výškach, 3-krát 

je vyššia ako doteraz. Plyn sme 

ešte nenakúpili, čakáme na opat-

renia vlády SR a EÚ, plyn nakupu-

jeme vždy na celý kalendárny rok. 

Zatiaľ bol našim dodávateľom 

SPP, ktorý mal pre nás najvýhod-

nejšiu ponuku a  zatiaľ je najsta-

bilnejším dodávateľom na trhu. 

Naša snaha ako výrobcov tepla je 

však zabezpečiť čo najnižšiu mož-

nú cenu tepla pre občanov pre rok 

2023, tak ako každý rok. Štát by 

mal v  tomto prípade zasiahnuť 

a zastropovať ceny energií, nielen 

pre rodinné domy, ale aj pre by-

tové domy napojené na centrálne 

zdroje tepla.

Je nám jasné, že cena tepla na rok 

2023 bude vyššia ako tento rok. 

Pre aspoň malé ušetrenie nákla-

dov na teplo odporúčam vetrať 

nárazovo a nastaviť si termohlavi-

ce a zbytočne neprekurovať. Keď 

človek odchádza z bytu, nezatvá-

rať regulátory na nulu, ale nechať 

aspoň temperovanie. Platí vyhláš-

ka ministerstva hospodárstva, 

ktorá stanovuje teplotu v jednot-

livých miestnostiach bytov (21°C 

s toleranciou -1, +3°C), každé zvý-

šenie teploty o jeden stupeň zvy-

šuje náklady o 6%. Aj takéto raci-

onálne správanie zníži náklady na 

výroby tepla, čo sa samozrejme 

pozitívne odrazí pri ročnom vyúč-

tovaní nákladov.

4. V prípade problémov pri do-

dávke tepla a  TÚV, na koho sa 

môžu užívatelia bytov a  byto-

vých domov obrátiť?

Nahlasovať poruchy a podnety je 

potrebné telefonicky na:

0903 696 183, 0903 696 207, 

mailom: konatel@bsbs.sk, 

tepelnehospodarstvo@bsbs.sk.

Ak sa vyskytnú nejaké problé-

my, prídeme, pozrieme a  vyrie-

šime k  spokojnosti našich klien-

tov. Bližšie informácie sú na 

www.bsbs.sk.

Za aktuálne informácie poďako-

val

Michal Kríž

Vykurovacia sezóna 2022/23

Volebná komisia Banskobys-

trického kraja podľa §146 

ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. 

o výkone volebného práva 

a o zmene a doplnení niekto-

rých zákonov v znení neskor-

ších predpisov uverejňuje 

zoznam kandidátov, ktorých 

zaregistrovala pre voľby 

predsedu do zastupiteľstva 

Banskobystrického kraja.

Kandidáti:

1. Michal Albert, PhDr., PhD., 40 r., 

moderátor, Banská Bystrica, Komu-

nistická strana Slovenska

2. Maroš Čupka, Bc., DiS. art., 26 r., 

študent vysokej školy, Banská Bys-

trica, Socialisti.sk

3. Rudolf Huliak, Ing., 47 r., podni-

kateľ, Očová, Národná koalícia / ne-

závislí kandidáti

4. Marek Kotleba, Mgr., 39 r., posla-

nec parlamentu, Banská Bystrica, 

Kotlebovci - ľudová strana naše Slo-

vensko

5. Ondrej Lunter, Mgr., 35 r., pod-

predseda samosprávneho kraja, 

Banská Bystrica, Nezávislý kandi-

dát

6. Marek Modranský, Mgr., 43 r., 

dopravný expert, Banská Bystrica, 

nezávislý kandidát

7. Adrian Polóny, PhDr., 48 r., ria-

diteľ dopravnej spoločnosti, Banská 

Bystrica, nezávislý kandidát

8. Jozef Sásik, Ing., 64 r., katolícky 

politológ, Banská Bystrica, Sloven-

ská ľudová strana Andreja Hlinku

9. Miroslav Suja, PaedDr., Mgr., 46 

r., poslanec parlamentu, Detva, Re-

publika

Volebná komisia Banskobystrické-

ho kraja podľa §141 ods. 2 zákona 

č. 180/2014 Z.z. o výkone volebné-

ho práva a o zmene a doplnení nie-

ktorých zákonov v znení neskorších 

predpisov uverejňuje zoznam kan-

didátov, ktorých zaregistrovala pre 

voľby do zastupiteľstva Banskobys-

trického kraja.

Volebný obvod číslo 2

Kandidáti:

1. Pavel Bačík, RNDr., 60 r., ria-

diteľ, Banská Štiavnica, nezávislý 

kandidát

2. Martin Bálik, 33 r., študent, Ban-

ská Štiavnica, Slovenská ľudová 

strana Andreja Hlinku

3. Oldřich Havlík, Ing., 67 r., súk-

romný podnikateľ, Štiavnické Bane, 

Kotlebovci - ľudová strana naše Slo-

vensko

4. Ľudovít Kaník, Ing., 57 r., inves-

tičný riaditeľ, Banská Štiavnica, De-

mokrati Slovenska

5. Anna Maďarová, Ing., 37 r., re-

ferentka, Banská Štiavnica, Dobrá 

voľba a umiernení

6. Mikuláš Pál, Mgr., 46 r., riaditeľ 

v štátnej správe, Banská Štiavnica,

7. Lukáš Pellegrini, Mgr., 34 r., ha-

sič, Banská Štiavnica,

8. Štefan Šulek, Ing., 52 r., ekonóm, 

Prenčov, Smer - sociálna demokra-

cia, Republika

Vo volebnom obvode sa volí 1 posla-

nec.

BBSK

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

1. Pomocný pracovník v Penzió-

ne Kremenisko - N.I.K. Slovakia, 

spol. s r.o., Kremenisko 1, B.Štiav-

nica, p. Nikolaj tel.: 0903463115, 

email: nikolaj@nik-slovakia.sk, za 

mesiac od 646,-€, SO, VPM 1, ná-

stup ihneď

2. Servisný technik vzduchotech-

nických zariadení - iTechMont 

s.r.o., Pletiarska 1616, B. Štiavni-

ca, p. Maruniak tel.: 0911973199, 

e-mail: jan.maruniak@itechmont.

sk, za mesiac od 750,-€, VŠ 2.st., 

VPM 2, nástup ihneď

3. Sestra - Všeobecná ne-

mocnica B. Štiavnica - Svet 

zdravia, a.s., Bratská 17, B. 

Štiavnica, p. Zimanová tel.: 

0911330486, e-mail: lubomira.

zimanova@svetzdravia.com, za 

mesiac od 1008,3,-€, ÚSO, VPM 1, 

nástup ihneď

4. Sociálny pracovník - Domov 

Márie, Špitálska 3, B. Štiavnica, 

p. Bernátová tel.: 0903266212, 

0456921366, e-mail: riaditel@

domovmarie.sk, za mesiac od 

800€, VŠ 1.st., VPM 1, nástup ih-

neď

5. Stavebný klampiar - Bigman 

SK, s.r.o., Štiavnické Bane 921, p. 

Štiaková, tel.: 0904478598, e-mail: 

dstiakova@gmail.com, za mesiac od 

650,-€, SO, VPM 2, nástup ihneď

Spracovala na základe podkladov 

ÚPSVaR B. Štiavnica : 

Ingrid Kosmeľová

ponuka 
práce
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kam v BŠ 
a okolí ?

Aj v mesiaci október čaká na 

Štiavničanov množstvo zaují-

mavých podujatí, ktoré sme 

pre nich pripravili na oddelení 

kultúry, športu a mediálnej 

komunikácie.

Ešte tesne pred týmto mesiacom 

– 30. septembra o  18.00 hod. 

pokračuje cyklus U  mešťana Ru-

bigalla, ktorý z  verejných zdro-

jov podporil Fond na podporu 

umenia. V priestoroch podkrovia 

mestskej knižnice sa stretneme 

s Miriam Kaiser a  jej hudobník-

mi a Rút Krajčiou v hudobno – po-

etickom pásme s  názvom Žalmy 

kráľa Dávida. Ako z názvu vyplý-

va, pásmo prepája hudbu a biblic-

ké texty a ponúka tak zážitok pre 

široké spektrum divákov.

Už o  týždeň na to – 8.10.2022 

o 18.00 hod. v  rámci rovnakého 

projektu vystúpi v  Rubigalle zo-

skupenie Slovak Tango a  svoju 

tvorbu predstavia štiavnickí au-

tori. Čaká nás večer plný nielen 

ukážok z  diel miestnych nepro-

fesionálnych umelcov, ale aj hity 

30.- 50. rokov, ktoré toto zosku-

penie bravúrne reprodukuje. Ak 

máte radi tvorbu Gejzu Dusíka či 

interpretáciu Františka Krištofa – 

Veselého, určite si toto podujatie 

poznačte do kalendárov.

14.10.2022 o  18.00 hod. zaví-

ta do Banskej Štiavnice opäť Slo-

venský komorný orchester. Po 

veľkom úspechu jarného kon-

certu prinesie nový repertoár. Je 

nám cťou, že táto zložka Sloven-

skej fi lharmónie si opäť vybrala 

naše mesto ako súčasť svojho tur-

né a veríme, že na svoje si prídu 

všetci milovníci klasickej hudby. 

Špičkové teleso vystúpi v priesto-

roch kultúrneho centra.

28.10.2022 o  18.00 hod. opäť 

v  cykle U  mešťana Rubigalla pri-

vítame historičku Tunde Len-

gyelovú. Porozpráva nám o feno-

méne bosoriek, stríg a čarodejníc 

v  našej histórii. Po prednáške 

nám zahrá kapela Strigôň, ktorá 

sa zaoberá interpretáciou stredo-

vekej hudby.

29.10.2022 o  18.00 hod. sa 

v  kultúrnom centre uskutoční 

atraktívne divadelné predstave-

nie Sylvia Miláčik. Romantickú 

divadelnú komédiu s  pesničkami 

do nášho mesta prinesie Teatro 

Wustenrot a predstavia sa viaceré 

známe tváre z divadelných dosiek 

či televíznych obrazoviek: Natá-

lia Puklušová, Vlado Černý, Anna 

Šišková, Marián Labuda či Tomáš 

Mrekaj.

Lístky na podujatia zakúpite na 

www.banskastiavnica.sk/kultura, 

prípadne v sieti Ticketlive.sk a In-

formačnom centre na Námestí sv. 

Trojice.

Okrem týchto podujatí pripravu-

jeme tradične aj atraktívnu ponu-

ku v  kine Akademik. 8.10.2022 

nás čaká projekcia fi lmu Piar-

gy, ktorého scény sa točili aj 

v  našom meste, pričom prítom-

ný bude aj režisér diela Ivo Traj-

kov. V  závere mesiaca zase pri-

pravujeme lahôdku – prehliadku 

úspešných fi lmov z  festivalov 

pod názvom Be2Can. Viac in-

formácií nájdete na stránke 

www.banskastiavnica.sk/kino.

Rastislav Marko

Október plný dobrej kultúry

20.9.2022 sa v Bratislave usku-

točnilo slávnostné uvedenie 

fi lmu Piargy. 

Aj keď názov môže byť klamlivý 

(nie, fi lm sa neodohráva v obci okre-

su Banská Štiavnica), predsa len 

vzniklo prepojenie na náš región. 

Viaceré scény z fi lmu sa totiž pred 

niekoľkými rokmi natáčali priamo 

v centre Banskej Štiavnice.

Dej fi lmu, ktorý vznikol na motívy 

novely Františka Švantnera nás zave-

die do fi ktívnej dediny Piargy. Mladá, 

krásna a chudobná Juliša (Judit Bár-

dos) tu zaplatí krutú daň za túžbu po 

lepšom živote. Keď sa vydá za Marti-

na (Daniel Fischer) – syna najbohat-

šieho statkára, ocitne sa v rodine, kde 

vládnu tvrdé pravidlá. Nielenže bude 

čeliť nepríjemnému tlaku svokry, ale 

nedokáže sa ubrániť ani násilným 

zvodom svokra (Attila Mokoš). Juliša 

sa napriek tomu do manželovho otca 

zamiluje a  vznikne ľúbostný troju-

holník. Zakázané tajomstvo však ne-

ostane dlho utajené a vyťažiť z neho 

zatúžia všetci. Julišina sestra (Lucia 

Siposová), ľudia v  obci a  dokonca aj 

dedinský kňaz (Peter Nádasdi).

Nádherné čierno – biele spraco-

vanie v  podaní tímu okolo mace-

dónskeho režiséra Iva Trajkova si 

vyslúžilo už na uvedení obrovský 

potlesk plnej sály a pochvalami ne-

šetria ani kritiky. Ak si chcete vy-

chutnať tento fi lm na plátne ban-

skoštiavnického kina Akademik, 

môžete tak urobiť 8. októbra, kedy 

špeciálnu projekciu ozvláštni účasť 

režiséra Iva Trajkova. Nenechajte si 

ujsť príležitosť pozrieť si unikátny 

slovenský fi lm, v ktorom si „zahra-

lo“ aj naše mesto.

R. Marko

Banská Štiavnica 
opäť na fi lmovom plátne

Chceli by ste začať s  otužova-

ním? Teraz je tá správna doba!

Štiavnické tajchy sú otužilcami 

vyhľadávané celoročne. Pravidel-

ne sa sem chodia otužovať hlavne 

dve veselé skupiny otužilcov. Obe 

sú otvorené novým členom a radi 

vám so začiatkami pomôžu a všet-

ko vysvetlia.

Prvými sú domáci „Jašterice zo 

Štiavnice“, ktorých nájdete pravi-

delne na tajchu Veľká Vodáren-

ská vždy v  stredu o  16.00h. Sú 

to veselí ľudia plní odvahy a  elá-

nu a s otužovaním začínajú už od 

septembra postupne.

Druhá skupinka – „Žiarske ľadové 

medvede“ si obľúbili Hornohodruš-

ský tajch, na ktorom sa stretávajú 

vždy v nedeľu o 10.00h a rovnako 

sem pozývajú všetkých priazniv-

cov otužovania na otvorenie 6. 

otužileckej sezóny už túto nede-

ľu o  10.00h. Na svojom Facebo-

ok profi le pravidelne uverejňujú aj 

tipy na otužovanie, z ktorých sme 

pre vás zopár vybrali:

- otužovanie v ľadovej vode sa zá-

ťažou na organizmus vyrovná 

športovému výkonu, preto sa tak 

treba aj stravovať 

- pred otužovaním odporúčajú ne-

piť žiadne nápoje, ktoré zvyšujú 

krvný tlak (káva, alkohol a pod.)

- rovnako je nesprávne sa otužo-

vať nalačno a unavený - rýchlejšie 

dochádza k podchladeniu

Na čo netreba zabudnúť v  sil-

nom mraze:

- nestojte bosými nohami na ľade 

- mokrá noha okamžite primrzne

- nezabúdajte, že studená voda vy-

sušuje pokožku, treba sa o ňu starať

- tenký ľad zanecháva na koži ne-

prehliadnuteľné rezy, pred vstu-

pom si prečistite vodnú plochu

Na otužovanie sú okrem toho vy-

užívané aj tajch Počúvadlo, Vind-

šachta a  Veľké  Studenské  jazero 

(domácimi nazývané  Kolpachy). 

Nezabúdajte, že vstup do tajchov 

je na vlastné riziko.

Prajeme vám príjemné otužovanie.

Tím OOCR Región Štiavnica

citát

„Človek je jediný živý tvor, ktorý 

spôsobuje bolesť iným,  bez žiadne-

ho iného cieľa okrem toho, že to chce 

urobiť.“

Arthur Schopenhauer
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V piatok 2. septembra otvorila 

Materská škola Čistinka na 

Drieňovej opäť svoje brány 

a privítala detičky do vynove-

ných priestorov s niekoľkými 

prekvapeniami.

Leto ubehlo ako voda, ale naša ma-

terská škola počas neho vôbec neza-

háľala. V  minulom školskom roku 

sa iniciatívne zapájala do niekoľkých 

projektov a v mnohých bola aj úspeš-

ná. Projekty boli zamerané na obnovu 

a  modernizáciu detských preliezok, 

či prípravu nových súčastí školské-

ho dvora a exteriéru materskej školy. 

Niektoré zmeny sa týkali skvalitne-

nia výchovno-vzdelávacieho procesu 

a poskytnutia lepších podmienok pre 

predprimárne vzdelávanie.

Z mnohých spomenieme projekt Na-

dácie SPP – zamestnanecký projekt, 

z ktorého sa nám podarilo získať fi -

nančné prostriedky vo výške 490eur. 

Chceme poďakovať pani Ivete Mihi-

novej, ktorá bola už po tretíkrát na-

šim partnerom v projekte. Jeho cie-

ľom bolo vyhradiť časť záhrady pre 

bezpečnú hru dvoj-trojročných detí 

a umožniť im spoločne tráviť čas na 

čerstvom vzduchu. Z  danej sumy 

sme zakúpili pružinové hojdačky pre 

najmenšie deti.

Z  projektu vyhláseného BBSK sme 

získali fi nančnú dotáciu vo výške-

1200eur, z ktorej sme zakúpili lavičky, 

vyvýšené záhony, exteriérovú tabuľu, 

rastliny, zeminu a  mulčovaciu kôru. 

Naším zámerom bolo vytvoriť este-

tické prostredie pri vstupe do budovy 

MŠ a zveľadiť priestor, ktorý je záro-

veň verejným priestranstvom, aby sa 

nielen deti, ale aj rodičia a iní návštev-

níci cítili u nás príjemne.

Nadácia Volkswagen vyhlásila projekt 

s  cieľom podpory verejnoprospeš-

ných aktivít a dobrovoľníckej činnos-

ti zamestnancov partnerských spoloč-

ností Porsche Slovakia a Volkswagen 

Group Services. Keďže išlo o partner-

ský projekt, naším partnerom bol pán 

Marián Madro, a  preto mu chceme 

aj touto cestou veľmi pekne poďako-

vať za spoluprácu. Tu sa nám podari-

lo získať fi nančné prostriedky vo výš-

ke 2 500 eur, za ktoré sme vybudovali 

bosonohý chodník, obnovili sme ná-

tery na existujúcich hrových prvkoch, 

vymenili sme krytinu na detských prí-

streškoch, zakúpili a položili sme do-

padové plochy pod hrazdy a hojdačky. 

Naša škôlka sa už druhý rok aktívne 

venuje podpore pohybových aktivít 

a zdravého životného štýlu detí. Zapo-

jili sme sa do programu Dajme spolu 

gól v spolupráci so Slovenským futba-

lovým zväzom. Cieľom projektu bolo 

poskytnúť všetkým deťom bez rozdie-

lu sociálneho a  zdravotného statusu 

možnosť pravidelnej pohybovej akti-

vity. Získali sme tréningové pomôcky 

a športové potreby na realizáciu špor-

tového krúžku. Sme radi, že fi lozofi a 

našej materskej školy sa môže aj tou-

to cestou pretaviť do reálnej podoby.

Povinné predprimárne vzdelávanie 

detí so zdravotným znevýhodnením 

a  detí zo sociálne znevýhodneného 

prostredia sme podporili projektom 

s  názvom Pomocný vychovávateľ. 

Uspeli sme a  mohli sme zamestnať 

dvoch pomocných vychovávateľov 

a  preto môžeme v  našej materskej 

škole kvalitne vzdelávať aj deti so špe-

ciálnymi potrebami.

Tento školský rok sme sa rozhod-

li so súhlasom zriaďovateľa – Mes-

ta Banská Štiavnica pre nedostatoč-

nú kapacitu a zvýšený záujem rodičov 

otvoriť piatu triedu s názvom Mesia-

čiky. Preto sme sa zapojili do projek-

tu Predškoláci 2, ktorého cieľom bolo 

vybavenie novovzniknutých tried 

a dočasných priestorov určených pre 

poskytovanie predprimárneho vzde-

lávania nevyhnutným interiérovým 

vybavením, učebnými pomôckami 

a  didaktickými hračkami na rozvíja-

nie celostného osobnostného rozvoja 

detí. Získali sme fi nančné prostriedky 

v plnej výške 10 000 eur, vďaka čomu 

sme novú triedu zariadili novým ná-

bytkom, edukačnými pomôckami 

a hračkami pre deti.

Touto cestou sa chceme poďakovať aj 

nášmu zriaďovateľovi – Mestu Ban-

ská Štiavnica, za vyčlenené fi nančné 

prostriedky na rekonštrukciu terasy, 

ktorá bola v havarijnom stave. Teraz 

sa deti môžu bez obáv na terase hrať 

a sú tu v bezpečí. 

Veríme, že detičky sa v našej mater-

skej škole budú aj naďalej cítiť príjem-

ne a budú k nám chodiť s úsmevom 

na tváričkách. Ani v ďalšom školskom 

roku nebudeme zaháľať a s odhodla-

ním sa pustíme do nových výziev.

Kolektív MŠ Bratská

Vynovená materská škola Čistinka na ulici Bratská

V rámci grantového programu 

Nadačného fondu Tesco „Vy 

rozhodujete, my pomáhame“ 

Občianske združenie Senior pri 

Domove Márie získalo už pred 

dvomi rokmi fi nančnú podporu 

na vybudovanie terapeutic-

kého chodníka. 

Ako všetkých aj nás zasiahla neprí-

jemná pandémia, a  tak sa realizácia 

tohto projektu časovo predĺžila.

Na budovaní terapeutického chodní-

ka pre spomienkové prechádzky spo-

ločne s našimi klientmi síce pomalým, 

ale neúnavným tempom pracujeme. 

Priestor určený na tento chodník za 

uplynulý čas prešiel viditeľnou preme-

nou. Odstránili sme burinu, vyrovna-

li terén, položili podkladovú fóliu a za-

čali sme ukladať pripravenú drevenú 

konštrukciu, ktorá je potrebná na vy-

medzenie chodníka. Prevažnú väč-

šinu týchto prác vykonali sami naši 

klienti pod dohľadom a  s  pomocou 

zamestnancov. Spoločnými silami sa 

tak snažíme dosiahnuť svoj cieľ - krás-

ny a funkčný terapeutický chodník, na 

ktorý sa všetci tešíme.

Domov Márie

Terapeutický chodník

Práce klientov Domova Márie  foto archív DM BŠ

Obnova a modernizácia MŠ  foto archív MŠ, Bratská
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Spomienka

Očiam si odiš-

la, v  srdciach 

si zostala...

Všetko zmiz-

ne, len stopy 

Tvojej lásky a spomienky na 

predobré srdce nám zostanú.

Úsmev mala na perách, dob-

rotu v srdci, lásku v duši.

Kto bol milovaný, nebude 

nik dy zabudnutý.

30. septembra uplynulo 

už desať rokov, odkedy nás 

navždy opustila naša drahá 

maminka, starinká a prasta-

rinká Mária Parillová. Stá-

le na ňu s veľkou láskou spo-

míname. Venujte jej, prosím, 

tichú spomienku. Ďakujeme 

všetkým, čo si spomenuli.

Dcéry, zať, 

vnúčatá a pravnúčatá 

oznamy, 
spomienky

Pozvánka
„Láska nepozná starobu a srdce nepo-

zná vrásky...“

Živena a Mesto Banská Štiavnica 

Vás srdečne pozývajú na tradič-

né jesenné stretnutie, pretože ok-

tóber je mesiacom Úcty k starším 

a  my na Vás myslíme. Tešíme sa 

na spoločné stretnutie pri krásnej 

hudbe, priateľských rozhovoroch 

a  príjemnej atmosfére v  nedeľu 

9.10. o 15.00 hod. v Kultúrnom 

centre na Kammerhofskej ulici.

Renata Taligová, 

MO SZŽ Živena BŠ

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
Upozorňujeme našich prispieva-

teľov, že príjem príspevkov a  in-

zercie do najbližšieho čísla ŠN je 

v pondelok do 14.00 hod. 

Ďakujeme za porozumenie!  red.

V týchto dňoch si pripomíname 

30. výročie vzniku Skautského 

domu na ulici Antona Pécha. 

Otcom myšlienky bol prof. Jozef 

Šteff ek (1952-2013), známy štiav-

nický biológ, aktivista, skaut, zbe-

rateľ, cestovateľ a človek neúnavnej 

energie. V  priestoroch mohutného 

renesančného domu predtým sídlil 

Pioniersky dom a veľa Štiavničanov 

spomína, ako sem chodili na krúžky. 

V roku 1991 bol z dôvodu zániku pio-

nierskej organizácie a z dôvodu zlého 

technického stavu dom uzavretý.

V  roku 1990 sa zároveň obnovilo 

skautské hnutie. Takmer stovka detí 

sa nemala kde stretávať, a tak prof. 

Šteff ek predstavil verejnosti a vlast-

níkom domu (Okresný úrad) plán 

budovania Skautského domu. Vznik-

la skautská „Nadácia Baden Powel-

la“, ktorá vlastní dom dodnes. Dom 

bol po delimitácii v dezolátnom sta-

ve. Menila sa celá strecha, všetky 

rozvody, omietky, podlahy a  vlast-

ne postupne každý centimeter toh-

to rozsiahleho objektu. Prvých 9 ro-

kov práce aj prevádzku ťahal prof. 

Šteff ek, posledných 17 rokov je pre-

vádzkarom domu Martin Macharik. 

Oprava domu bola mimoriadne ná-

ročná, fi nančne vyčerpávajúca a po-

darila sa len vďaka dobrovoľnej práci 

desiatok Štiavničanov a skautov z ce-

lého sveta, ktorí na budovaní domu 

pomáhali. Za všetkých uvediem as-

poň Miloša Zábudlého, Romana 

Šteff eka, Alexandra Gregussa a Miša 

Pálku. Všetkým patrí veľká vďaka.

Každoročne dom navštívia stov-

ky skautov zo Slovenska a za 30 ro-

kov to boli stovky, možno aj tisí-

ce skautov z celého sveta. Skautský 

dom ponúka voľné ubytovacie kapa-

city aj iným skupinám, hlavne det-

ským a  študentským organizáciám. 

V dome je aj sídlo Kalvárskeho fon-

du a 8 rokov tu pracovalo materské 

centrum „za Pecou“, ktoré viedla Mi-

rka Machariková. Skautský dom pre-

vádzkuje aj historické táborisko na 

Hodruši, kde sa organizovali tábory 

ešte pred druhou svetovou vojnou 

a aj tento rok sa tu opäť organizova-

li tábory.

Tento rok plánujeme na dome 

umiestniť pamätnú tabuľu a inštalo-

vať spomienkové a  muzeálne pred-

mety viažuce sa k domu, skautingu 

v  meste a  k osobnosti zakladateľa 

prof. Šteff eka. Budeme radi za každú 

spomienku alebo predmet viažuci sa 

k tejto histórii.

Martin Macharik, riaditeľ Skaut-

ského domu a poslanec mesta

30 rokov Skautského domu 
v Banskej Štiavnici

V piatok 16.septembra 2022 sa 

v kultúrnom dome vo Svätom 

Antone, konala predpremiéra 

dokumentárneho fi lmu: 

Biskup Michal Buzalka. 

V koprodukcii TV Lux a RTVS vzni-

kol fi lm o  rodákovi zo Štiavnicka, 

zo Svätého Antona, ktorý sa naro-

dil 18.9.1885 rodičom Anne a Jura-

jovi Buzalkovcom a vyrastal v našej 

obci a práve v týchto dňoch si pri-

pomíname výročie jeho narodenia. 

Študoval aj na gymnáziu v Banskej 

Štiavnici. Ako kňaz v  období de-

jinných udalostí prežil búrlivé časy 

maďarizácie, prvej svetovej vojny, 

ako biskup v časoch druhej svetovej 

vojny či jeho prenasledovanie počas 

komunizmu, bol vo väzení, muče-

ný a v súčasnej dobe je kandidátom 

na blahorečenie. Jeho biskupským 

heslom bolo: Cez kríž ku svetlu. 

Kríž, cez ktorý sa k nám prihovára 

Ježiš. V biskupskom erbe mal štiav-

nickú Kalváriu, ľaliu a  slovenský 

kríž. Film o tomto významnom člo-

veku je dielom scenáristu a režiséra 

Mareka Poláčeka, ktorý dielo nato-

čil v dejinných súvislostiach udalos-

tí života Michala Buzalku. Doku-

ment tvoria faktografi cké výpovede 

historikov zo Slovenska, Talianska, 

Česka, Francúzska, doplnené do-

bovými fotografi ami a  svedectva-

mi ľudí ako kardinál Jozef Tomko či 

z  rodiny biskupa, Anna Koreňová, 

Mária Montillová Buzalková a ďal-

ších. Filmom sprevádza postulá-

tor blahorečenia a  autor projektu 

d. p. Peter Slepčan. Na záver pre-

mietania tvorcovia diskutovali s di-

vákmi a ponúkli zaujímavé rozprá-

vanie z  natáčania fi lmu. Na pódiu 

vystúpili postulátor Slepčan, reži-

sér Poláček, pán farár Michal Baláž 

a  starosta obce Svätý Anton, Mar-

tin Kminiak, ktorý poďakoval tvor-

com za zaujímavé spracovanie témy 

a divákom za pozornosť. Doku-fi lm 

Biskup Michal Buzalka bude mať 

blízkej dobe televíznu premiéru na 

RTVS.

Text a foto: Andrej Palovič

Predpremiéra doku-fi lmu o rodákovi 
zo Štiavnicka, biskupovi Michalovi Buzalkovi zo Svatého Antona

V stredu 14. septembra 2022 

na sviatok Povýšenia sv. 

Kríža sa vo farnosti Svätý 

Anton uskutočnilo požehnanie 

obnoveného kríža so svätou 

omšou. 

Kríž je na voľnom priestranstve 

kopca, predtým v zosuvnom pásme, 

dnes spevneného múrom. Za spevu 

piesne Kríž je znakom spásy v po-

daní miestneho chrámového zboru 

pán farár Michal Baláž kríž požeh-

nal. V  kázni poukázal na význam 

kríža aj v  dnešnej ťažkej dobe. Na 

záver slávnosti starosta obce spo-

menul a poďakoval ľuďom, ktorí sa 

podieľali na rekonštrukcii a obnove 

kríža. Na udalosti sa zúčastnilo do 

päťdesiat ľudí z blízkeho okolia.

foto: Andrea Halibožeková

Andrej Palovič

Posvätenie kríža 
v obci Svätý Anton
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 Aj tento rok ponúkne JAMA 

rozšírený študentský program, 

v ktorom si môžu mladí ľudia 

nad 18 rokov zašpiniť ruky 

(metaforicky aj doslova), 

niečo sa naučiť, tvoriť a zapojiť 

sa aj priamo do programu 

JAMA 76. 

Na výber majú z dvoch workshopov 

pod vedením umelcov a skúsených 

lektorov, na ktorých vznikne výstup 

pre hlavný program podujatia.

Lektormi na aktuálnom ročníku 

Dielní sú Wifried Ritsch, profesor 

z  prestížneho Institut für elekroa-

kustische Musik und Akustik Graz 

(IEM), Rakúsko, a  mladý sloven-

ský skladateľ a dirigent Matej Slo-

boda stojaci, okrem iného, za čoraz 

viac pozornosť pútajúcim projek-

tom EnsembleSpectrum. Work-

shopy budú mať, napriek primár-

ne hudobnému profi lu ich vedúcich 

postáv, intermediálny a  interdisci-

plinárny charakter a sú vhodné pre 

účastníkov z rôznych oblastí, aj bez 

predošlých hudobných skúseností.

Deň s mladým skladateľom aj gu-

ruom európskeho mediálneho 

umenia

Záujemcovia o Dielne 76 budú mať 

na výber z dvoch celodenných wor-

kshopov. Každý účastník si môže 

vybrať jeden, na ktorom strávi svoj 

piatok 14. 10.

Winfried Ritsch uvedie účastní-

kov do sveta DIY elektroniky, kto-

rý je (nielen) pre novomediálnych 

umelcov ich štetcom a mramorom. 

Možnosť navrhovať a  konštruo-

vať vlastné nástroje sa dnes výraz-

ne demokratizuje aj vďaka open 

source fi lozofi i a  otvorenosti v  sú-

časnom umení. Na workshope si 

účastníci vyrobia solárnou energiou 

napájané akustické objek-

ty, z ktorých vznikne zvu-

ková inštalácia prezento-

vaná v hlavnom programe 

JAMA 76. Winfried Ritsch 

je umelec a výskumný in-

žinier špecializujúci sa na 

mediálne umenie so zame-

raním na počítačovú hudbu a  net-

art. Je profesor na IEM Graz, kde 

vedie „Klangatelier Algorythmics“.

Druhá dielňa sa bude venovať téme 

grafi ckých partitúr, ktoré boli do-

ménou Milana Adamčiaka. Expe-

rimentálny hudobný zápis kóduje 

hudobné a zvukové parametre spô-

sobom, ktorý ponúka väčšiu inter-

pretačnú variabilitu, čo ale nezna-

mená, že je bez pravidiel.

Workshop „Let it ring!“ pod vede-

ním skladateľa Mateja Slobodu 

bude venovaný grafi ckým partitú-

ram, ich tvorbe a realizácii. Na po-

medzí hudby a vizuálneho umenia 

preskúmajú účastníci priestor ná-

znakov, alúzií a metafor. Tento hu-

dobný workshop (vhodný aj pre ne-

hudobníkov) bude obsahovať aj živé 

hranie, a to či sa bude hrať na rých-

lovarnej kanvici, vŕzgajúcej podlahe 

alebo husliach, záleží na rozhodnutí 

každého z účastníkov.

Pre účasť na oboch workshopoch 

nie je potrebné ovládať hru na žia-

den hudobný nástroj.

Prihlasovanie a účastníci

Dielne sú otvorené pre študentky 

a  študentov stredných alebo vyso-

kých škôl vo veku nad 18 rokov. Or-

ganizátori preferujú študentov škôl 

s umeleckým alebo technickým za-

meraním so záujmom o umenie, ale 

prihlásiť sa môžu aj uchádzači zo 

škôl iného zamerania.

JAMA – 76. ročník Milana Adam-

čiaka sa koná v  Banskej Štiavnici, 

Banskej Belej a okolí 14. a 15. ok-

tóbra 2022. Študentské Dielne 76 

sa konajú v  piatok 14. októbra od 

rána do večera a  ich výstupy budú 

prezentované v hlavnom programe 

JAMA počas víkendu.

Vybraní uchádzači dostávajú okrem 

piatkového aktívneho programu aj 

bezplatný vstup na celú JAMA 76 

a všetky jej aktivity, možnosť vystú-

piť v jej programe, a ubytovanie.

O JAMA

JAMA je podujatie odohrávajú-

ce sa na pomedzí rôznych umelec-

kých foriem, médií a životných skú-

seností. Spája tvorcov a účastníkov 

z rôznych prostredí. Ak je to možné, 

snaží sa o aktívnu účasť návštevní-

kov, miestnej komunity a  študen-

tov. Každoročné vydania sú číslova-

né na počesť nedožitých narodenín 

intermediálneho umelca Milana 

Adamčiaka (1946-2017). Tohtoroč-

ná JAMA sa koná 14. a 15. októbra 

v Banskej Štiavnici a Banskej Belej. 

Viac info o JAMA nájdete na webe: 

jama.ooo/o-jama.

Organizátorom JAMA – 76. roč-

ník Milana Adamčiaka je združenie 

ooo. Spoluorganizátorom poduja-

tia je rezidenčná platforma Banská 

Stanica Contemporary.

JAMA sa koná s  podporou Fondu 

na podporu umenia, ktorý poduja-

tie podporil z verejných zdrojov ako 

hlavný partner a Slovenský ochran-

ný zväz autorský. Ďakujeme!

Tím JAMA

Študentské Dielne 76 na JAMA 
– 76. ročník Milana Adamčiaka prinesú workshopy s umelcami Matejom 
Slobodom a Winfriedom Ritschom

Mali sme trochu hektický 

víkend, ale vďaka dobrej 

nálade a dobrej partii všetko 

„klaplo“. 

Na sobotu nám vyšlo celkom aj po-

časie. Podhorský kotlík bol super. 

Zúčastnilo sa deväť družstiev, vari-

li sa guláše rôzneho druhu - bravčo-

vý, hovädzí, divinový, ale dokonca 

aj držkový či paprčkový. Ďakujem 

všetkým za účasť, hosťom za náv-

števu. Ďakujem Lackovi Luptáko-

vi a  Vaškovi Luptákovi za výbor-

ný obecný gulášik. Teším sa, že sa 

v  tomto roku do súťaže prihlásilo 

niekoľko mládežníckych družstiev 

z Podhoria a že naši hasiči so svo-

jim kuchárskym umením skončili 

na peknom 3. mieste. Na záver nám 

opäť zahrali a  zaspievali naši ver-

ní hudobníci zo Zvolena, ako inak, 

v  starom retro štýle. Štvorkoleso-

vých veteránov v  tomto roku ne-

prišlo veľa, aj u  nich zaúčinkovala 

zmena počasia, a tak mnohí ochore-

li. Verím však, že sa stretneme opäť 

pri takejto príležitosti na budúci 

rok. Tak priatelia, dovidenia o rok.

Dana Lóžiová

Podhorský kotlík 2022

Scharffenber-
gská sláva

Voľakedy dávno, pradávno, keď 

ľudia po Zemi ešte nechodi-

li, vzniklo Štiavnické pohorie. 

A s ním aj obdivuhodné množstvo 

vzácnych kovov. Okrem tohto bo-

hatstva sa však sopečné aktivity 

zapojili aj do vzniku bohatstva prí-

rodného - mnohých vrchov a kop-

cov v štiavnickom okolí. 

Sitno má momentálne 1009 m 

n.m., aj keď tento údaj sa kvôli ge-

ologickým deformáciám bude me-

niť. Bolo však pôvodne oveľa vyš-

šie. Príroda sa postarala o to, aby 

ho skrátila tak o  tri kilometre. 

Kúsky tunajších drahých kovov 

nakoniec skončili vo vode a posta-

rali sa o slávu Štiavnice. Najzaují-

mavejším produktom sopečnej ak-

tivity ale je kopec Scharff enberg.

Vrch často mylne označovaný za 

bývalú sopku tvoril však len malé 

percento z banskoštiavnickej kal-

dery. V preklade „Ostrý vrch“, ná-

zov tohto úctyhodného kopca je 

veľavravný. Aké udalosti teda za-

písali Scharff enberg do dejín? 

Vďaka zhoršenej dostupnosti na 

toto miesto a  vyvýšenosti nad 

krajinou kopec slúžil ako lokácia 

pre jednu zo štiavnických varto-

viek. S Novým zámkom ho spájal 

ničím nerušený výhľad. Neskôr sa 

však potreba obranného systému 

vyparila, a  tak vežička na Schar-

ff enbergu len smutne stála nevyu-

žitá. Až kým v 18. storočí neprišiel 

jezuitský páter František Perger, 

ktorý sa rozhodol vartovku pre-

stavať na kalváriu. Keďže miesto 

vtedy patrilo evanjelikom, dlho 

sa predpokladalo, že zmena maji-

teľa nenastala mierumilovne. To, 

čo sa šepkalo medzi Štiavničan-

mi, že majiteľ vrchu sa vtedy roz-

hodol pozemok darovať, sa zdalo 

nepredstaviteľné, až do udalostí 

z pár rokov dozadu, keď sa dedič 

vrchu z  rodu Pergerovcov rozho-

dol aj s právoplatnou listinou toto 

miesto vyhľadať.

A  čo nejaká legenda spojená so 

Scharff enbergom? Keďže o Štiavni-

ci sa hovorí ako o kraji legiend a po-

vestí, aj tento vrch má svoju vlast-

nú. Legenda rozpráva o tom, že keď 

sa raz Štiavničania dostanú do fi -

nančných ťažkostí, budú potrebo-

vať zásoby zlatonosných rúd, ktoré 

tu majú byť ukryté. Ale pozor, strá-

ži ich istý duch, ktorý ich nevydá len 

tak do hocijakých chtivých rúk... 

Barbora Murgačová
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Aktuálne v kine Akademik
Piatok 30.9. o 18:30 hod.

Jane očami Charlotte
Životopisný, dokumentárny, 90 
min., MP:12, vstupné: 5€. Režij-
ný debut Charlotte Gainsbourg 
predstavuje dokumentárny por-
trét jej slávnej matky, britskej 
herečky, modelky a speváčky Jane 
Birkin žijúcej vo Francúzsku. 
Kamera sprevádza dcéru s matkou 
po koncertných sieňach, miestach 
so silnou emocionálnou hodnotou 
i každodenných povinnostiach, 
a pomocou intímnych rozhovorov 
odhaľuje rodinnú históriu.

Sobota 1.10. o 18:30 hod.

Svetlonoc
Dráma, 105 min., MP:15, vstupné: 5€

Nedeľa 2.10. o 16:00 hod.

DC Liga superzvierat
Animovaný, dobrodružný, 105 
min., MP, vstupné: 5€.  Super-
pes Krypto a Superman sú neroz-
luční priatelia, ktorí zdieľajú 
rovnaké superschopnosti a bok po 
boku bojujú proti zločinu v Met-
ropolise. Keď Supermana a zvy-

šok Justice League unesú, Krypto 
musí presvedčiť zvieraciu bandu 
z útulku – psa Acea, prasa PB, 
korytnačku Merton a veveričku 
Chipa – aby ovládli svoje nové 
superschopnosti a pomohli mu za-
chrániť superhrdinov.

Nedeľa 2.10. o 18:30 hod.

Vražda v divadle
Krimikomédia, 98 min., MP:12, 
vstupné: 5€. Zúfalý hollywood-
sky fi lmový producent sa rozhod-
ne premeniť populárnu divadelnú 
hru na fi lm. Keď sú členovia pro-
dukcie zavraždení, svetom una-
vený inšpektor Stoppard a začí-
najúca policajtka Stalkerová sa 
ocitnú uprostred zamotanej záha-
dy ako v najlepšej detektívke od 
Agathy Christie. 

Utorok 4.10. o 18:30 hod.

Krásne bytosti
Dráma, 123 min., MP:15, vstup-
né: 5€. Štrnásťročný Balli je 
bytostný outsider z rozvrátenej 
rodiny. Márne hľadá oporu doma 
aj v škole, kde je obeťou šika-
novania. Všetko sa mení vo chví-

li, keď stretáva skupinku troch 
problematických tínedžerov, 
ktorí ho nečakane vezmú medzi 
seba. Partia, v ktorej dominuje 
násilnícky Konni a inteligentný 
Addi, ponúkne Ballimu chýbajú-
ci domov. Druhá snímka Guðmund-
ura Arnara Guðmundssona rozpráva 
s poetickým citom i surovosťou 
o vzťahoch, ktoré môžu trvať 
večne a pomáhajú nás formovať 
v tých najdôležitejších chví-
ľach, o krutosti i nehe, ktoré 
sa rodia na magickej hranici me-
dzi detstvom a dospelosťou.

Štvrtok 6.10. o 18:30 hod.

Vražda v divadle
Krimikomédia, 98 min., MP:12, 
vstupné: 5€. Zúfalý hollywood-
sky fi lmový producent sa rozhod-
ne premeniť populárnu divadelnú 
hru na fi lm. Keď sú členovia pro-
dukcie zavraždení, svetom una-
vený inšpektor Stoppard a začí-
najúca policajtka Stalkerová sa 
ocitnú uprostred zamotanej záha-
dy ako v najlepšej detektívke od 
Agathy Christie. 

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. 32/2022: „Ra-

dostné srdce je z pravidla výsledok srdca 

horúceho láskou.“ Výhercom sa stáva 

Eva Sámelová, B. Štiavnica. Sr-

dečne blahoželáme! Tento týždeň 

hráte o  poukážku na konzumáciu 

v  hodnote 10€ (2 x 5€) v  pizzerii, 

reštaurácii Sv. Barborka, A. Kmeťa 

2, Banská Štiavnica. Vašou úlohou 

je správne vylúštiť krížovku a zaslať 

ju spolu s kupónom do redakcie ŠN 

v termíne do 10.10.2022.

V  tajničke sa ukrýva výrok Tomá-

ša Baťu: „Každý človek... (dokončenie 

v tajničke).

A., Kraj na Slovensku, včelí pro-

dukt, drahý kameň,

B., 1. časť tajničky, 51 v Ríme,

C., Smrteľný vírus, český zlatý Slá-

vik, samec divej svine,

D., Získaná suma, vytýčené body, 

rúbe sa na ňom drevo, vlastnou ru-

kou skr.,

E., 551 v  Ríme, sonograf, zviera 

s chobotom, 100,

F., Boh Slnka u Egypťanov, listnaté 

stromy, tamten, býva v zime,

G., Pena do kúpeľa, stenanie, bojo-

vé vozidlo, urán,

H., Oslovuje pri vítaní, stoj, spieva-

la, rozum,

I., Toto po rusky, indián, časť trli-

ce, sova,

J., Ozn. áut Slovenska, poobíjal, 

kľaknutie, časť schodov,

K., 3. časť tajničky, existovala.

1., Žrď na voze, 2. časť tajničky, 

Slovenská republika skr.,

2., Hláška v kartách, mlátila, české 

muž. meno, predložka 3. pád,

3., Zn. kozmetiky, hmyz podobný 

včelám, ročné obdobie, v poriadku,

4., Vlk po rusky, moc, spojka by,

5., Citoslovce poukázania, hŕba, 

nebdejú,

6., Ťahá ich vlak, starší, hlbší žen-

ský hlas,

7., Kyslík, to, obráť, hlas žaby,

8., Nie hladný, otep, zvyšok po 

ohni,

9., Popravca, listnatý strom, prášok,

10., Tlak krvi, vyklonovaný jedinec, 

televízor nárečovo,

11., Stará mama nemecky, ozn. rus-

kých lietadiel, vlastnilo, zn. antimónu,

12., Bidlo v kuríne, lesné zviera, uš-

nica,

13., Odporovacia spojka, operenec, 

vyhol sa,

14., Cis naopak, koniec tajničky, 

ruský súhlas.

Pomôcky: Sb, kr, Ra, Uhu, kóty, Sic, 

klen.

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. 34
Krížovka
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Banskoštiavnický rodák 

PhDr. Milan Augustín, PhD., 

významný slovenský spiso-

vateľ literatúry faktu i koin-

dustriálnej formy beletris-

tického spracovania jeho 

vnímania sveta, historik, 

historik umenia, výtvarník, 

cestovateľ po mnohých 

krajinách sveta, kde sa 

vždy inšpiroval ku podaniu 

literárneho svedectva o tých 

najpozoruhodnejších historic-

kých udalostiach týchto krajín, 

ale aj múzejník, opäť dokázal 

svoju pozoruhodnú literárnu 

invenciu svojou – takmer už 

tridsiatou publikáciou „Krajina 

templárskeho tajomstva“.

Obsahom najnovšej knihy M. Au-

gustína je genéza a  význam vojen-

ského mníšskeho rádu templárov 

a to nielen v Európe, v Uhorsku a na 

území dnešného Slovenska, ale aj 

v Banskej Štiavnici a jej bezprostred-

nom okolí. Ich kontroverzné vní-

manie, výklad ich historického 

zástoja, ale aj ekonomicko-spolo-

čenské úspechy zaujali nielen v čase 

ich pôsobenia, ale dodnes sú zdro-

jom mnohých úvah, historických 

extrapolácií, konšpiračných kon-

štrukcií a  podnetov. Dodnes viace-

rí historici odmietajú, alebo aspoň 

spochybňujú ich prítomnosť a  pô-

sobenie na území dnešného Slo-

venska, ktoré bolo vtedy súčasťou 

Uhorského kráľovstva. Ako vyzera-

li politické prepojenia v  ranom ob-

dobí Uhorského kráľovstva, aké boli 

spojenia s Kyjevskou Rusou, Bavor-

skom a Byzanciou a ako sa prejavi-

li vo vtedajších rodinných a politic-

kých vzťahoch, sa pokúša osvetliť 

autor tejto publikácie svojím široko 

koncipovaným záberom do uhor-

skej, teda aj našej slovenskej histó-

rie. Autor vo svojej publikácii najprv 

podáva obraz Francúzskeho kráľov-

stva, osudy kráľa Ľudovíta VII. Ka-

peta a  jeho dcéry Margaréty Fran-

cúzskej, s  ktorou ako jej ochranný 

sprievod prichádzajú na územie 

Uhorského kráľovstva prví templár-

ski rytieri. V  ďalšom texte hovorí 

o križiackych výpravách cez územie 

Uhorska a  súčasne objavuje histo-

rické stopy i ojedinelé vzácne nále-

zy od 12. do začiatku 14. stor. Či-

tateľov tejto publikácie z  Banskej 

Štiavnice určite zaujmú jeho úvahy 

a vysvetlenie o vyznačení banského 

mesta Bana – predchodkyne neskor-

šej Banskej Štiavnice na mape sveta 

arabského geografa al-Idrísího, kto-

rú vytvoril pre normandsko-sicíl-

skeho kráľa Rogera II. Priekopníc-

ke je autorovo pripísanie autorstva 

Mestského a  banského práva toh-

to mesta magistrovi Pavlovi Uhor-

skému, absolventovi a  pedagógovi 

univerzity v Bologni a prvému pri-

orovi rádu dominikánov v  Uhor-

sku. Dáva do pozornosti aj známy 

Prayov kódex a  skryté súvislosti 

prelínania náboženských a  kultúr-

nych tradícií slovanského a maďar-

ského obyvateľstva. Autor vo svojej 

publikácii vytvára veľký kaleidoskop 

informácií a príbehov, ktoré sa odo-

hrali v  stredovekej Európe a  ktoré 

svojím historickým posolstvom aj 

v novej zjednotenej Európe rezonu-

jú dodnes.

Keďže autor publikácie dôverne po-

zná aj históriu Banskej Štiavnice 

a  priľahlého územia, neprekvapuje 

nás, že aj v tejto publikácii tejto ob-

lasti venoval mimoriadnu pozornosť. 

Za všetko najvýrečnejším spôsobom 

hovoria aj samotné názvy nasledov-

ných kapitol publikácie:

Argenti fodina – strieborná baňa 

a terra banensis – zem baníkov ležia-

ca v Uhorskom kráľovstve (k tomuto 

len dodávam, že správne by malo byť 

„terra banensium“), Tajomstvá stre-

dovekého mesta Bana, predchodcu 

Banskej Štiavnice, mesto s  názvom 

Bana, ktoré vyrástlo na mohutnej 

bohatej striebornej žile, Kódex mest-

ského a  banského práva mesta Ba-

nensis – Banskej Štiavnice, Zabud-

nuté tajomstvo, ale aj priorita starej 

baníckej obce Vyhne pri Banskej 

Štiavnici, Banská ťažobná lokalita 

pod osadou Banky, nazývaná Vindiš-

lajtňa a  výšinná cesta vedúca od 

Vindišlajtne do sedla Červená stud-

ňa, Úvahy nad mestským a banským 

právom mesta Bana. Samozrejme, 

aj v  ďalších kapitolách, ktoré majú 

všeobecnejší názov je množstvo in-

formácií o histórii Banskej Štiavnice 

a priľahlého územia.

Aby som zatraktívnil publikáciu pre 

jej ďalších potenciálnych čitateľov, 

uvádzam ešte aj to, že sa v nej dočí-

tajú, prečo sa ľudia dodnes vyhýbajú 

vzájomnej symbióze piatka s  dátu-

mom trinásteho. Piatok trinásteho 

má totiž priamu súvzťažnosť s  rá-

dom templárskych rytierov. Publi-

káciu si môžu záujemcovia zakúpiť 

v predajni Knihy - darčeky, na ulici 

Andreja Kmeťa 22.

V  Štiavnických novinách zo dňa 

25.8.2022 Ing. Marian Číž, eme-

ritný riaditeľ Múzea vo Sv. Antone 

podrobne rozobral život a dielo au-

tora tejto publikácie v článku „Jubile-

um Milana Augustína“. Pri príležitosti 

jeho životného jubilea, keďže sa dňa 

21.8. dožil okrúhlych 75 rokov svoj-

ho života. Aj keď všetko podstatné 

o ňom napísal, predsa si len dovo-

ľujem na tomto mieste uviesť ešte 

aspoň jednu pozoruhodnosť Mila-

na Augustína, o  ktorej vedel dote-

raz len on a ja. Keď som v júli roku 

1965 nastúpil do funkcie samostat-

ného odborného pracovníka v  Sta-

rom zámku, nielenže ma v ňom ne-

privítal nikto iný ako vtedy ešte nie 

ani 18-ročný Milan, ktorý tu praco-

val, ale podal mi takmer 2-hodinový 

ten najerudovanejší výklad o histó-

rii Starého zámku i Banskej Štiavni-

ce. Hoci som bol v tom čase úspeš-

ným absolventom až 2 vysokých 

škôl, nemal som ani zďaleka toľko 

vedomostí o Starom zámku a Ban-

skej Štiavnici ako Milan. Takže aj 

preto som v úvode tejto mojej recen-

zie písal o ňom, že bol aj múzejník, 

pričom zdôrazňujem, že excelent-

ný, hoci bol vtedy ešte veľmi mla-

dý. Nakoniec prijmi aj odo mňa ten 

najúprimnejší vinš s prianím hlavne 

dobrého zdravia do ďalšej štvrťsto-

ročnice jesene Tvojho života. Môžeš 

byť nadmieru spokojný s tým, čo si 

do mňa zasieval denno-denne v lete 

roku Pána 1965 v  Starom zámku. 

V októbri 1965 som sa stal riadite-

ľom Slovenského banského múzea 

a s kolektívom mojich spolupracov-

níkov sme dokázali priam niečo ne-

uveriteľné, už v  polovici 70. rokov 

20. stor. sa stalo Slovenské banské 

múzeum, ktorého neoddeliteľnou 

súčasťou bol aj Starý zámok, naj-

významnejším banským múzeom 

na svete!

Ján Novák

Ďalšia publikácia Milana AugustínaJesennou
Štiavnicou...

kráča si človek,

sťa starý organista,

čo svoju pieseň chystá.

Do uličiek, domov

vnáša sa jesenný chlad.

A preto snáď

táto zvláštna tieseň,

čo nazýva sa jeseň

už prechádza sa uličkami.

My, ľudia, nie sme sami.

Tie ťažké brány domov

aj žlté lístie stromov

víta nás v tomto ročnom období.

A nostalgiou pôsobí

za krásami jari, leta.

Ale predsa len,

aj táto „jesenôčka“

má to svoje čaro,

keď vracia sa nám opäť.

Tak len človek poseď!

A dumaj v tichu 

s Bohom,

keď dal si letu zbohom. 

Daniela Sokolovičová

Pozvánka
Slovenské banské 

múzeum v  Ban-

skej Štiavnici a o.z. 

Iniciatíva za živé 

mesto pozývajú zá-

ujemcov na tvori-

vé stretnutie „So-

bota s remeslom“ do 

Dielničky v Kammerhofe, 15. ok-

tóbra 2022 od 13.00 hod., téma 

modrotlač.

Tradíciu modrotlače v regióne od-

prezentuje Helena Galková, et-

nologička Slovenského banské-

ho múzea. Prípravnými prácami, 

technologickým postupom pre-

nášania vzorov na látku a  jej far-

bením bude sprevádzať lektorka 

Lucia Dovalová z  Badína. Každý 

účastník si odnesie vlastnoruč-

ne vyrobenú modrotlač. Materiál 

a pomôcky budú k dispozícii. Ka-

pacita je obmedzená, rezervácie: 

Anna Ďuricová, tel. 045/6949451, 

e-mail: enviro@muzeumbs.sk. 

Podujatie sa uskutoční s  fi nanč-

nou podporou BBSK, podujatie 

z verejných zdrojov podporil Fond 

na podporu umenia.

SBM
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POLITICKÁ  INZERCIA

Príbelce - 24-25.9.2022 sa 

konali Majstrovstvá Sloven-

skej republiky v streľbe 

z malokalibrových zbraní.

Mgr. Patrik Jány vyhral súťaž 

v disciplínach – 3 x 20 a 60 výstrelov 

v  ľahu, keď pripočítame výhry na 

Majstrovstvách Slovenska vo vzdu-

chových zbraniach, tak sa Patrik stal 

4-násobným majstrom Slovenska 

za r.2022! Gratulujeme k úspechom 

a ďakujeme za vynikajúcu reprezen-

táciu Mesta Banská Štiavnica!

ŠN

Patrik Jány 4-násobný 
Majster Slovenska

Martin Dobrovič, nar. 2016 

býva so svojimi rodičmi 

v Banskej Štiavnici a navšte-

vuje MŠ 1. Mája. 

Od jari do jesene sa pravidelne zú-

častňoval na cyklistických prete-

koch. Veľký úspech získal na celo-

slovenských pretekoch Detská tour 

Petra Sagana 2022, kde získal po 7 

bodovacích kolách 2. miesto a  zís-

kal zelený dres, ktorý si bude oblie-

kať nasledujúcu sezónu. Súťažilo 

sa na týchto miestach: Budmerice, 

Martin, Demänová, Šamorín, Koši-

ce, Šaľa a Žilina. Maťko zatiaľ trénu-

je so svojimi rodičmi a každú voľnú 

chvíľu je na bicykli. Okrem tejto sú-

ťaže vyhral aj ďalšie cyklistické prete-

ky, napr. Donovalský drapák, Merida 

Zelená stopa v Selciach, Hornoveský 

cyklopretek 2022 pri Kremnici. Všet-

ci sa tešíme z jeho výsledkov a praje-

me mu do ďalších rokov veľa zdravia 

a športových úspechov.

rodičia

Mladý pretekár Martinko

Úspešný strelec Patrik Jány  foto archív PJ

Futbal
Výsledkový servis:

U súpera A-mužstvo nezískalo ani 

bod. FK FLJO Ladomerská Vies-

ka – FK Sitno Banská Štiavnica 1:0

24.9. Po slabom výkone A-muž-

stvo nestačilo na súpera z  Lado-

merskej Viesky, a  po prehre 1:0 

odchádzajú naši muži bez bodu.

Sme radi, že sa bavíte futbalom!

FK Sitno BŠ

Zájazd
Milí záhradkári!

Dňa 1.10.2022 sa bude konať zá-

jazd na výstavu Deň Zelí v Stupa-

ve, kde budú rôzne druhy zeleni-

ny, ovocia a ukážky nakladania 

kvasenej kapusty, predaj kapusty 

a rôzne podujatia s doprovodom 

regionálneho folklóru. Prihlásiť sa 

môžete v Elektre IMO Domáce po-

treby, bližšie info: 0903 250 921.

Michaela Mojžišová, 

ZO SZZ Štefultov

Plaváreň
Otváracie hodiny – sauna 2022:

pondelok zatvorené

utorok 13.00 - 20.30 muži

streda 13.00 - 20.30 ženy

štvrtok 13.00 - 20.30 muži

piatok 13.00 - 20.30 ženy

sobota 14.00 - 20.30 spoločná

nedeľa 14.00 - 20.30 spoločná

Posledný vstup do budovy je 

o 19.15 hod.

Plavecký bazén je mimo prevádzky!

Denisa Slezáková, 

vedúca plavárne

Zber 
objemného odpadu

Oznamujeme občanom, že cez 

víkend od 30.9. (piatok) do 

2.10.2022 (nedeľa) budú roz-

miestnené veľkokapacitné kon-

tajnery na zber objemného ko-

munálneho odpadu na sídlisku 

Drieňová v  nasledovných čas-

tiach: ul. Pátrovská, J. Straku, ul. L. 

Svobodu – pri ZŠ Kollára, ul. Ener-

getikov – parkovisko, ul. Bratská, 

Učiteľská – za COOP Jednota. Iné 

druhy odpadov je možné priniesť na 

Zberný dvor ul. Antolská 46, Banská 

Štiavnica v čase od: pondelok – pia-

tok: 6.00 – 15.00 hod, v stredu do 

16.00, sobota: 8.00 – 12.00 hod.

Miloš Veverka, TS, m. p. BS
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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, podesty, 

krby, pece na pizzu, obloženie ext.- in-

teriérových stien unikátnou štruktú-

rou prírodného kameňa bez špár. Viac 

info a foto na MTČ: 0944 501 129

Výkup parožia, tel. č.: 0904 834 937

Tu môže byť 
práve váš 

inzerát

reality

inzercia

služby

Stredná priemyselná škola 

Samuela Mikovíniho,

Akademická 13, 

969 15 Banská Štiavnica

vyhlasuje

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

podľa §281 a nasl. Obchodného 

zákonníka na prenájom 

nebytových priestorov:

skladový priestor

v termíne 

od 20.9.2022 do 6.10.2022

Podmienky súťaže sú uverejnené 

na informačnej tabuli SPŠ SM

a na internetovej stránke: 

www.mikovini.sk

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

Jesenný čas v reštaurácii 
Windšachta

ponúkame Vám špeciality:
Kačací vývar

Pečené kačacie stehno, červená 
kapusta, domáca lokša

Jelenie medailóniky 
so zemiakovými kroketami

Jelení guláš s tirolskou knedľou
Domáca žemľovka

Hroznový burčiak z muškátu

Každú sobotu a nedeľu, 
cez týždeň na základe 

tel. objednávky.

Preprava autobusom 
z Banskej Štiavnice 

a naspäť od 4 osôb grátis.
Rezervácia nutná na tel. č.: 

0905 812 761


