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INZERCIA

Od štvrtka otvárame mobilné 

odberové miesto v ZŠ Jozefa 

Kollára.

Uprednostnení budú rezervovaní!

V  súvislosti so scríningovým tes-

tovaním na COVID-19 od štvrtka 

21. 1. 2021 otvárame mobilné odbe-

rové miesto v  ZŠ Jozefa Kollára na 

Drieňovej. Testovanie bude prebiehať 

v  časoch 9.00– 13.00, 14.00– 19.00 

(pracovné dni), 8.00– 12.00, 13.00– 

17.00 (víkend); (posledné vzorky 

budú odoberané 30 minút pred ukon-

čením dopoludňajších a  popoludňaj-

ších odberov); online rezerváciu je 

možné vykonať na časy odberov do 

17.00 počas pracovného týždňa, resp. 

do 15.00 počas víkendov.

Pre testovanie na tomto odberovom 

mieste spúšťame online rezervačný 

systém; v  tomto mieste budú preto 

uprednostňovaní tí obyvatelia, ktorí 

sa na test objednajú na daný čas vo-

pred. 

Blíži sa koniec prvého mesiaca 

v roku 2021 a s ním aj prvý 

dôležitý termín pre splnenie 

si povinností vyplývajúcich 

zo Zákona č. 582/2004 Z. z. 

o miestnych daniach.

Prvou povinnosťou všetkých vlast-

níkov nehnuteľností na území mes-

ta je podanie daňového priznania 

na daň z  nehnuteľností. Priznanie 

je povinný podať vlastník, u  kto-

rého nastali zmeny vo vlastníctve 

nehnuteľností k 1. 1. 2021. Takou 

zmenou je napr. kúpa domu, po-

zemku, bytu, získanie nehnuteľ-

nosti v dedičskom konaní a pod. Ale 

zmenou je aj predaj nehnuteľností, 

to znamená, že vlastník dom, poze-

mok alebo byt predá ďalšej fyzickej 

alebo právnickej osobe. Vlastník, 

u ktorého nenastali zmeny, daňové 

priznanie nemusí podať.

Termín na podanie daňového pri-

znania na daň z  nehnuteľností 

a daň za psa je 31. 1. 2021. Tento 

termín nebol zmenený ani posu-

nutý, takže pre daň z nehnuteľnos-

tí platí.

V tomto roku počas núdzového sta-

vu a zákazu vychádzania je potreb-

né daňové priznanie poslať poštou, 

a to aj mailom alebo elektronicky.

Daňové priznanie musí daňovník 

podať aj počas roka, ak nadobud-

ne nehnuteľnosť dedením alebo 

vydražením.

Daňové priznanie sa podáva aj 

v  prípade, že daňovník nadobu-

dol psa, a to aj v prípade, že daňo-

vá povinnosť zanikla – pes zmenil 

vlastníka alebo uhynul.

V  januári je už možnosť doruče-

nia dokladov preukazujúcich ná-

rok na úľavu alebo odpustenie po-

platku za komunálny odpad. Ide 

väčšinou o  doklady preukazujúce 

pobyt, štúdium alebo prácu v  za-

hraničí, mimo miesta trvalého po-

bytu a pod.

Kamila Lievajová, 

vedúca ekonomického odd.

Nové mobilné odberové miesto

Daňové povinnosti občanov do 31. 1. 2021

MOM v ZŠ J. Kollára na sídl. Drieňová  foto Archív ŠN

�3.str.

KINO  AKADEMIK  NEPREMIETA KINO  AKADEMIK  NEPREMIETA 
AŽ  DO  ODVOLANIAAŽ  DO  ODVOLANIA

Výmenník
počas zákazu vychádzania 

ZATVORENÝ

Poďakovanie
Aj touto cestou sa chceme poďako-

vať občanovi nášho mesta za po-

moc, ktorú poskytol jednej rodine 

v  núdzi darovaním väčšej fi nanč-

nej hotovosti. Ide o  staršiu pani, 

ktorá sa stará o svoju chorú dcéru 

a vnučku. Ich životná situácia nie 

je ľahká, preto sú vďační za každú 

pomoc. Je vzácne, že aj v dnešnej 

náročnej dobe sa nájdu ľudia, kto-

rí sú ochotní nezištne pomôcť 

a urobiť tak dobrý skutok. Napriek 

tomu, že darca nechcel byť meno-

vaný, veríme, že sa nájde v týchto 

riadkoch a ešte raz mu veľmi pek-

ne ďakujeme za poskytnutú po-

moc a  želáme jemu aj celej rodi-

ne veľa zdravia, šťastia a úspechov 

v pracovnom i osobnom živote.

MsÚ
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DIÁR
z programu

primátorky

ponuka 
práce

9. 1. v  Rádiu Slovensko o  7:20 

bola spomienka na významné-

ho českého spisovateľa Karla Čap-

ka (9.1.1890– 25.12.1938). K  pre-

zentovanej informácii dodávam, že 

bol aj autorom mimoriadne atrak-

tívneho cestopisu o Slovensku, kde 

samostatnú pozornosť venoval aj 

B. Štiavnici. 9. 1. v  TA 3 o  15:30 

bola podrobná informácia o výsta-

ve akad. maliara Edmunda Gwer-

ka (15.2.1895– 4.12.1956) v Galérii 

mesta Bratislava. Bol to bansko-

štiavnický rodák, ktorý žil a  tvoril 

v B. Štiavnici. Výstava jeho 80 obra-

zov bude až do 4.4.2021. 9. 1. v TA 3 

v spravodajských reláciách o 16:00 

a 18:30 bola reportáž o Slovenskom 

vodohospodárskom podniku, š. p., 

v B. Štiavnici. O situácii v podniku 

hovoril aj minister životného pros-

tredia SR Ján Budaj. 10. 1. v Rádiu 

Regina od 22:00 do 23:00 redaktor 

RTVS Marian Grebáč hovoril o Sit-

ne, ale aj banskoštiavnickom spiso-

vateľovi Jozefovi Horákovi (1907– 

1974) i  o  jeho historickej povesti 

„Sitniansky vatrár“, z  ktorej aj čítal 

viacero ukážok. 12. 1. v Rádiu De-

vín o  7:15 a  v  Rádiu Slovensko 

o  15:30 bola spomienka na sväto-

antonského rodáka Karola L. Za-

chara (12.1.1918– 17.12.2003), vy-

nikajúceho herca a  režiséra, ale aj 

scénografa, kostýmového výtvarní-

ka a etnografa. 14. 1. v Rádiu De-

vín o  7:15 bola spomienka na vy-

nikajúceho herca Júliusa Pántika, 

ktorý sa narodil v  tento deň v  r. 

1922. Odznela aj staršia nahráv-

ka, v  ktorej si zaspomínal na svo-

je študentské roky na banskoštiav-

nickom gymnáziu. 15. 1. a  16. 1. 

bola vo viacerých médiách infor-

mácia, že 15.1.1951 bol súdny pro-

ces s  grécko-katolíckym biskupom 

Pavlom Petrom Gojdičom a  rím-

sko-katolíckymi biskupmi Jánom 

Vojtaššákom a  Th Dr. Michalom 

Buzalkom, svätoantonským rodá-

kom a  absolventom Piaristického 

gymnázia v B. Štiavnici (18.9.1885–

7.12.1961), ktorý bol odsúdený na 

doživotie. V súčasnosti je v procese 

blahorečenia. 16. 1. v Rádiu Devín 

od 01:00– 02:00 bolo literárno-dra-

matické pásmo o  Štiavničanoch– 

akad. maliarovi Edmundovi Gwer-

kovi (15.2.1895– 4.12.1956) a jeho 

manželke PhDr. Alžbete Göllne-

rovej-Gwerkovej (19.10.1905– 

18.12.1944), profesorke na bansko-

štiavnickom gymnáziu, historičke 

a spisovateľke. Obaja boli význam-

ní predstavitelia protifašistického 

odboja. 17. 1. v  RTVS na Jednot-

ke v relácii „O 5 minút 12“ bola zve-

rejnená anketa o najdôveryhodnej-

šie inštitúcie v SR. Na 1. mieste sa 

umiestnila prezidentka, na 2. mies-

te armáda a  na 3. mieste polícia. 

Pripomínam, že ministrom obra-

ny SR je Exštiavničan Jaroslav Naď. 

K 18. 1. na internete bolo uvedené, 

že k tomuto dňu bolo v našom okre-

se infi kovaných 335 našich spolu-

občanov.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

Mobilné odberové 

miesto (MOM) na testo-

vanie koronavírusu 

bolo zriadené v priesto-

roch Kultúrneho centra 

(KC) v Banskej Štiavnici 

16. 11. 2020.

V  2. týždni testovania na 

MOM od 11. do 16. 1. 2021:

Aj naďalej sa testuje na-

sledovne: v  pracovné dni 

sú k  dispozícii zamestnan-

ci Slovenského Červeného kríža 

z Banskej Štiavnice v čase 

9.00– 13.00 a 15.00– 19.00,

– počas sobôt sa testuje v čase 

8.00– 12.00 a 13.00– 17.00, v nede-

ľu sa netestuje,

– testovanie je bezplatné a  dobro-

voľné!

Zdroj: SČK BŠ

MsÚ

počet 
testovaných

z toho 
pozitívnych

Pondelok 296 22

Utorok 159 10

Streda 109 6

Štvrtok 131 5

Piatok 128 11

Sobota 292 9

spolu 1 115 63

16. január 1052 63

negatív pozitív

Testovanie 
v kultúrnom centre

18. 1.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Zasadnutie Krízového štábu 

mesta Banská Štiavnica.

Zasadnutie Okresného krízové-

ho štábu.

Zabezpečovanie mobilného od-

berového miesta pre skríningo-

vé testovanie.

19. 1.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Príprava a zabezpečovanie skrí-

ningového testovania „Zachráň-

me spoločne životy“.

 Pracovné rokovanie so zástup-

cami Hudobnej a umeleckej aka-

démie Jána Albrechta v Banskej 

Štiavnici.

20. 1.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Online pracovné stretnutie 

k  vytvoreniu tematických pra-

covných skupín pri Kooperač-

nej rade SPR Banská Štiavnica 

– Žarnovica – Žiar nad Hronom.

 Príprava administratívnych pod-

kladov pre testovanie jednotli-

vých MOM.

21. 1.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Príprava materiálov pre MsZ.

 Príprava materiálov pre projekty 

„Obnovme si svoj dom“.

22. 1.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Príprava žiadostí pre projekty 

z Environmentálneho fondu.

Riešenie ekonomiky Technic-

kých služieb, m. p., Banská 

Štiavnica.

Viera Lauková

Mestská 
polícia 
upozorňuje...
Mestská polícia upozorňuje všet-

kých majiteľov a  prevádzkovate-

ľov nehnuteľností, aby v zimnom 

období dávali pozor na možné 

snehové previsy zo striech a  vi-

siace ľadovce, ktoré je potrebné 

okamžite odstrániť a  v  prípade 

potreby požiadať o ich odstráne-

nia mestskú políciu o vyznačenie 

týchto miest, aby nebola ohroze-

ná bezpečnosť chodcov, a aby ne-

došlo k poškodeniu vozidiel.

V tejto súvislosti upozorňujeme aj 

vodičov motorových vozidiel, aby 

v uliciach parkovali tak, aby bolo 

možné zabezpečiť zimnú údržbu.

Požiadanie o spoluprácu

Svoje podnety a  požiadavky mô-

žete nahlasovať na mestskú polí-

ciu na linke 159 v pracovnej dobe 

a  na  dispečing Technických slu-

žieb, m. p., na mobilné tel. č.: 

0908 272 630 v pracovných dňoch 

a počas víkendu v čase od 06:00– 

22:00 hod., v  prípade kalamity 

môžete nahlasovať nonstop. Na 

uvedené telefónne čísla je možné 

nahlásiť aj nezjazdnosť ulíc a ciest, 

aby sa zabezpečil posyp a prejazd-

nosť týchto úsekov.

Polícia následne cez dispečing 

Technických služieb, m. p., zabez-

pečí nahlásenie, aby bola zabezpe-

čená prejazdnosť úseku a posyp.

Peter Šemoda, 

náčelník MsPo

1. lekár záchrannej zdravotnej služ-

by– Záchranná zdravotná služ-

ba Bratislava, Kolpašská cesta 

4, B. Štiavnica, p. Murčová– tel.: 

+421268206131, e-mail: barbora.

murcova@emergencyba.sk, VPM 2, 

za mesiac od 1500€, VŠ 2.st., aspoň 

6 mesiacov praxe, nástup ihneď

2. lekár špecialista v  odbore vnú-

torné lekárstvo– ODCH BŠ Svet 

zdravia, a. s., Bratská 17, B. Štiavni-

ca, p. Zimanová: e-mail: lubomira.

zimanova@svetzdravia.com, VPM 

1, za mesiac od 2511,6,-€, VŠ 2. st., 

nástup ihneď. 

Lekár špecialista v  odbore rádioló-

gia– BŠ, za mesiac od 2511,6,-€, VŠ 

2.st., VPM 1, nástup ihneď. 

Lekár absolvent– Všeobecná ne-

mocnica BŠ, za mesiac od 1365€, VŠ 

2.st., VPM 1, nástup ihneď

Ingrid Kosmeľová
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Rezervovať sa 

na testovanie na ZŠ J. Kollá-

ra na sídlisku Drieňová môže-

te tu: https://sluzby.bookio.com/

zs-jkollara/widget?lang=sk

V časoch 9.00– 13.00, 15.00– 19.00 

(pracovné dni), 8.00– 12.00, 13.00– 

17.00 (víkend) Naďalej prebieha tes-

tovanie v  priestoroch Kultúrneho 

centra, Kammerhofská 1; na tomto 

mieste nie je a nebude potrebná rezer-

vácia vopred. Odporúčame všetkým 

záujemcov využívať možnosti testo-

vania už v týchto dňoch, kedy odbe-

rové miesto v  kultúrnom centre vy-

konáva svoju činnosť priebežne a bez 

dlhšieho čakania; očakávame, že po-

čas víkendu bude situácia horšia.

Zároveň počas víkendu bude v rov-

nakých hodinách, ako ZŠ J. Kollára 

otvorené odberové miesto v Met-

skej plavárni. 

Naďalej vás budeme priebežne infor-

movať o  prípadných zmenách a  no-

vinkách na stránkach našich novín– 

sledujte stránku mesta a  facebook 

mesta.

MsÚ

NOVINKY

1.str.

Mestské zastupiteľstvo v  Banskej 

Štiavnici uznesením č. 153/2020 zo 

dňa 15. decembra 2020 vyhlasuje 

v zmysle §18a ods. 2 zák. č. 369/1990 

Zb. o  obecnom zriadení v  znení ne-

skorších zmien a  predpisov voľbu 

hlavného kontrolóra, ktorá sa usku-

toční dňa 10. 2. 2021 na zasadnu-

tí Mestského zastupiteľstva Banská 

Štiavnica.

Mestské zastupiteľstvo ustanovu-

je podrobnosti o  spôsobe a  vykona-

ní voľby hlavného kontrolóra mesta 

a náležitosti prihlášky:

1. kvalifi kačné predpoklady na vý-

kon funkcie hlavného kontrolóra:

– vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

2. náležitosti prihlášky:

– meno, priezvisko, titul, bydlisko, 

kontaktné údaje

– stručný profesijný životopis

– overená kópia dokladu o najvyššom 

dosiahnutom vzdelaní

– výpis z  registra trestov (nie starší 

ako 3 mesiace)

– súhlas so zverejnením osobných 

údajov v zmysle zákona č.18/2018 Z. 

z. o ochrane osobných údajov a o zme-

ne a  doplnení niektorých zákonov 

a v zmysle nariadenia EP a Rady EÚ č. 

2016/679 o ochrane FO pri spracúva-

ní osobných údajov a o voľnom pohy-

be takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné naria-

denie o ochrane údajov, ďalej len na-

riadenie GDPR) za účelom vykonania 

voľby hlavného kontrolóra na rokova-

ní MsZ

3. ďalšie predpoklady:

– 5 rokov prax vo verejnej, štátnej 

správe, resp. v  kontrolnej činnosti 

a účtovníctve

– znalosť právnych predpisov týkajú-

cich sa hospodárenia obce, príspevko-

vých a rozpočtových organizácií

– užívateľské ovládanie počítača

Uchádzač na funkciu hlavného kon-

trolóra mesta Banská Štiavnica zašle 

poštou alebo osobne doručí svoju pí-

somnú prihlášku s požadovanými do-

kladmi najneskôr 14 dní pred dňom 

konania volieb v  zalepenej obálke 

s  označením ”Voľba hlavného kontro-

lóra – neotvárať” na adresu: Mestský 

úrad, Radničné nám. 1, 969 24 Ban-

ská Štiavnica. Posúdenie podaných 

prihlášok zabezpečí návrhová komi-

sia na zasadnutí MsZ, ktorá vyhodno-

tí splnenie podmienok jednotlivých 

kandidátov a vydá zoznam kandidá-

tov na funkciu hlavného kontrolóra.

Deň konania voľby hlavného kon-

trolóra vyhlási MsZ na úradnej ta-

buli a spôsobom v mieste obvyklým, 

najmenej 40 dní pred dňom konania 

voľby tak, aby sa voľby vykonali počas 

posledných 60 dní funkčného obdo-

bia doterajšieho hlavného kontrolóra.

Spôsob voľby hlavného kontrolóra, 

t. j. tajným alebo verejným hlasova-

ním odsúhlasia poslanci na zasadnu-

tí MsZ v  deň konania volieb. Každý 

kandidát má právo v deň konania voľ-

by hlavného kontrolóra na vystúpenie 

v MsZ v časovom rozsahu maximálne 

10 minút. Na zvolenie hlavného kon-

trolóra mesta je potrebný súhlas nad-

polovičnej väčšiny všetkých poslan-

cov. Ak ani jeden z kandidátov nezíska 

väčšinu, MsZ ešte na tej istej schôdzi 

vykoná 2.kolo volieb, do ktorého po-

stúpia dvaja kandidáti, ktorí získa-

li v prvom kole volieb najväčší počet 

platných hlasov. V  2. kole volieb je 

zvolený ten kandidát, ktorý získal naj-

väčší počet platných hlasov. Pri rov-

nosti hlasov v druhom kole volieb sa 

rozhoduje žrebom. Primátor mesta je 

povinný s právoplatne zvoleným hlav-

ným kontrolórom uzavrieť pracovnú 

zmluvu najneskôr v  deň nasledujúci 

po dni skončenia funkčného obdobia 

predchádzajúceho hlavného kontroló-

ra. Pracovný pomer bude uzatvorený 

na polovičný pracovný úväzok (0,5).

MsZ

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 
mesta Banská Štiavnica

Nové mobilné odberové miesto

Dňa 19. 1. 2021 poslala 

primátorka nášho mesta 

Mgr. Nadežda Babiaková list 

ministrovi životného pros-

tredia SR a v kópii prezidentke 

SR, premiérovi SR a ministrovi 

obrany SR.

List zverejňujeme v plnom znení:

Vážený pán minister!

Dňa 9. 1. 2021 v hlavných správach 

TA3 bola obsiahla reportáž o Sloven-

skom vodohospodárskom podniku, š. 

p. (ďalej SVP, š. p.) v Banskej Štiavnici, 

v ktorej ste hovorili aj Vy, pretože ide 

o mimoriadne dôležitý podnik a ako 

ste sami zdôraznili, najväčší vo vašom 

rezorte. Podľa toho čo tam odznelo, 

v marci bude ukončený vnútorný au-

dit podniku a potom sa rozhodne, aký 

osud tento náš podnik postihne.

Vážený pán minister,

dovoľujem si Vás požiadať, aby roz-

hodnutie bolo jednoznačne také, aby 

generálne riaditeľstvo podniku ostalo 

aj naďalej v Banskej Štiavnici. Na bu-

dove v Banskej Bystrici, kde by malo 

byť nové sídlo podniku bolo už prein-

vestovaných 7 mil. eur, hoci rozpočto-

vý náklad bol len 3,5 mil. eur. Na do-

končenie rekonštrukcie budovy treba 

ešte min. 3 mil. eur, navyše podnik 

má ku dnešnému dňu stratu takmer 

20 mil. eur.

Vážený pán minister, myslím si, že 

pokračovať v ďalšej rekonštrukcii toh-

to objektu a vynakladať ďalšie fi nanč-

né prostriedky na ukončenie rekon-

štrukcie a  presťahovanie podniku je 

určite ekonomicky nerentabilné. Sú-

časne zdôrazňujem, že naše mesto je 

od roku 1993 v Zozname svetového 

dedičstva UNESCO, o čom sa samo-

zrejme Banskej Bystrici nemôže ani 

len snívať, že by sa tam toto mesto 

niekedy dostalo.

Od vzniku SVP, š. p., v Banskej Štiavni-

ci v roku 1997 jednou z jeho hlavných 

náplní je aj rekonštrukcia svetozná-

mych tajchov v okolí Banskej Štiavni-

ce, ktoré nemajú obdobu vo svete vo 

viacerých prioritách. Nik ma nepre-

svedčí o tom, ak by sa podnik presťa-

hoval do Banskej Bystrice, že vo fan-

tasticky rozbehnutej rekonštrukcii 

týchto tajchov sa bude pokračovať na-

ďalej. V roku 2002 bol prijatý Zákon 

č. 100/2002 Z. z. o ochrane a rozvoji 

územia Banskej Štiavnice a okolia, kde 

okrem iného tento zákon ukladá, aby 

sa nielen udržiavala, ale aj rozširova-

la inštitucionálna základňa v Banskej 

Štiavnici.

Vážený pán minister, takýto krok by 

znamenal aj porušenie tohto záko-

na zo strany ministerstva, ak z Ban-

skej Štiavnice odíde generálne riadi-

teľstvo bezkonkurenčne najväčšieho 

podniku, ktorý má až 98 zamestnan-

cov v Banskej Štiavnici. Jeden z argu-

mentov presťahovania podniku do 

Banskej Bystrice bol a stále je ten, že 

väčšina zamestnancov dochádza do 

Banskej Štiavnice. Pravda je však taká, 

že až 51 zamestnancov podniku je 

z Banskej Štiavnice a blízkeho okolia.

Zároveň ešte zdôrazňujem, že po re-

portáži v TA3 prepukla veľká rozhor-

čenosť, nielen u  väčšiny zamestnan-

cov, ale aj u obyvateľov nášho mesta 

a okresu. Súčasne samozrejme, že nič 

nepodceňujem a posielam kópiu listu 

pani prezidentke SR, pánovi premié-

rovi SR a Exštiavničanovi ministrovi 

obrany SR J. Naďovi.

S úctou

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

Apel primátorky na predstaviteľov štátu
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V prvom rade chcem zaželať 

čitateľom Štiavnických novín 

ako aj všetkým obyvateľom 

tohto mesta do nového 

roka všetko najlepšie, samé 

negatívne covid- testy a čo 

najmenej odpadov. 

Taktiež sa chcem poďakovať domo-

vým dôverníkom a zástupcom vlast-

níkov bytov za ich celoročnú prácu, 

pretože sú nepostrádateľnou súčas-

ťou distribúcie kompostovateľných 

vreciek domácnostiam.

Údaje za r. 2020 ešte nemáme presne 

spracované, ale najmä vďaka novej 

kompostárni sme v r. 2020 určite vy-

triedili a zhodnotili výrazne viac bio-

odpadov ako rok predtým. Taktiež 

z  predbežných údajov je zrejmé, že 

narástli množstvá vytriedených od-

padov ako papier, plasty, sklo. Toto 

všetko má vplyv na výšku skládko-

vého poplatku, ktorý mesto platí za 

uloženie zmesového komunálneho 

odpadu na skládku. Akonáhle bude-

me mať presné čísla, budeme Vás in-

formovať.

Hoci je zberný dvor teraz počas lock-

down-u pre verejnosť zatvorený, od-

voz vytriedených odpadov, ako aj 

zmesového komunálneho odpadu 

spred domov funguje v  meste nor-

málne. Prosím občanov, aby boli tr-

pezliví a  objemné odpady si zatiaľ 

niekde v  rámci možností uskladni-

li a  odovzdali ich až po opätovnom 

otvorení zberného dvora.

Cena zneškodnenia zmesového ko-

munálneho odpadu každým rokom 

narastá, inak tomu nie je ani v  r. 

2021. Podobne je to aj so skládko-

vým poplatkom (akoby daň za ulo-

ženie odpadu na skládku), ktorý je 

zo zákona tiež každým rokom výraz-

ne vyšší. Preto je dôležité, aby všet-

ci svedomito triedili odpad, aby toho 

zmesového, ktorý musí ísť na sklád-

ku, bolo čo najmenej.

Najväčšiu zložku komunálnych od-

padov tvorí práve bioodpad. Keď 

bude už zberný dvor otvorený, všet-

ky konáre, vyhrabané lístie, poko-

sená tráva v  lete, ale aj napr. zhni-

té jablká či zemiaky, to všetko môžu 

občania mesta bezplatne odovzdať 

na zbernom dvore. Takýto odpad do 

zmiešaného koša nepatrí.

Teraz v  zime, ako aj počas celého 

roka, môže už väčšina domácností 

v bytovkách triediť kuchynský biood-

pad do kompostovateľných vreciek, 

ktoré po naplnení patria do hnedých 

nádob na bioodpad v stojiskách. Me-

dzi kuchynský bioodpad patrí aj ples-

nivé pečivo, zhnité ovocie či zelenina 

alebo kosti, zvyšky mäsa či varenej 

stravy. Ak niekto chová domáceho 

miláčika ako napr. králik, škrečok 

alebo papagáj, aj trus s  podstielkou 

môže dávať do hnedých nádob na 

bioodpad. Podstielka však musí byť 

kompostovateľná– slama, seno, pili-

ny a pod. Prosíme občanov, aby bio-

odpad dávali len do kompostova-

teľných vreciek, nie do plastových 

sáčkov alebo tašiek. Spôsobuje to po-

tom problémy v kompostárni.

Rodinné domy by si mali bioodpady– 

vrátane kuchynského– prednostne 

kompostovať. Domácnosť môže za 

to dostať úľavu 10% na poplatku za 

odpad. Tým, ktorí nechcú kompos-

tovať, budeme postupne dávať hne-

dé nádoby na bioodpad. Prednostne 

by sme chceli hnedými nádobami vy-

baviť mestskú časť Špitálka, kde kaž-

doročne vzniká počas leta veľa trávy. 

Záujemcovia o hnedé nádoby na bio-

odpad, hláste sa prosím, na tel. čís-

le 0904 417  202. Pripomínam, že 

rodinný dom, ktorý bude mať hne-

dú nádobu, už nemá nárok na úľavu 

10% na poplatku za odpad za domá-

ce kompostovanie, keďže zber a spra-

covanie bioodpadu tiež stojí nemalé 

fi nancie.

Olej z vyprážania nepatrí do výlevky, 

treba ho zbierať do PET fľaše a pri-

niesť na zberný dvor (po jeho otvo-

rení).

Dôsledným triedením odpadov vrá-

tane tých biologicky rozložiteľných 

môžeme veľmi výrazne znížiť stále 

drahší zmesový komunálny odpad. 

Tak poďme na to, trieďme a kompos-

tujme aj v r. 2021!

Miloš Veverka, 

Technické služby, m. p., BS

Trieďme a kompostujme aj v r. 2021!

Kompostáreň na zbernom dvore  foto Archív TS, m.p.

Za našou 
kolegyňou 
Ankou Lakoštíkovou

Veľká, neopísateľná bolesť zasiah-

la naše srdcia pri smutnej správe, 

že srdce našej kolegyni Anky Lako-

štíkovej sa navždy zastavilo. Odišla 

od nás kolegyňa so vzácnymi ľud-

skými vlastnosťami. Bola pracovi-

tá, svedomite si plnila svoje pracov-

né povinnosti na mestskom úrade 

v  našom meste. Bola predovšet-

kým mimoriadne ľudská, ústreto-

vá, vždy každému pomohla, po-

radila. Svojou láskavou povahou 

vyčarila každému úsmev na tvá-

ri a šírila dobrú náladu. Bola pria-

teľská a  v  kolektíve bola pre tieto 

vlastnosti veľmi obľúbená. Vždy 

sa na ňu dalo spoľahnúť a  všetky 

pracovné úlohy dokázala vždy spl-

niť k  spokojnosti zamestnávateľa. 

Aj v súkromnom živote bola mimo-

riadne dobrou manželkou, milu-

júcou mamkou a starou mamkou. 

Milovala život, svoju rodinu, pomá-

hala ľuďom, bola charizmatickým 

človekom, ktorá svojou láskavosťou 

a múdrosťou obdarúvala svoje oko-

lie. Žila pre rodinu, pre svojho syna 

a  pre milované vnúčatá. Bola to 

ona, ktorá vytvárala nezabudnuteľ-

né chvíle. Základom jej mravných 

vlastností bola predovšetkým čest-

nosť, láska k  rodine a  spoluobča-

nom. Nie je možné vymenovať všet-

ky vzácne vlastnosti, pre ktoré sme 

ju mali radi, pre ktoré sme si ju vážili 

a obľúbili si ju. Odišla z našich radov, 

no navždy zostane v srdciach svojej 

milovanej rodiny, ale i nás, jej spolu-

pracovníkov a našich spoluobčanov. 

Zostáva v našich srdciach i v tej žia-

rivej hviezde na oblohe, ktorá nám 

bude svietiť z hviezdneho neba, kde 

našla svoj nový domov a z ktorého 

bude chrániť ako strážny anjel nie-

len svoju rodinu, ale i nás všetkých. 

Skláňame sa s úctou k jej životu.

Česť jej pamiatke!

MsÚ

Upozornenie
na zmenu stránkových hodín na 

Okresnom úrade Banská Štiavni-

ca a klientskom centre v pracov-

ných dňoch: od 08:00 do 12:00 hod. 

Prosíme Vás mimo stránkových ho-

dín využívať prednostne telefonic-

kú, elektronickú a písomnú komu-

nikáciu. Bezplatná infolinka– Call 

Centrum MV SR: 0800/222 222.

OÚBŠ Zimná panoráma Štiavnických vrchov  foto Marián Číž
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...tak si ju všetci pamätáme 

a navždy pamätať budeme.

Pani Jolana Šamová r. Konopko-

vá prežila takmer celý svoj život 

v rodnej Banskej Štiavnici. S týmto 

mestom a jeho ľuďmi bola bytostne 

spätá, a ani v posledných dňoch jej 

života to nemohlo byť inak.

Narodila sa 29. 12. 1932 a jej spo-

mienky z detstva sú spojené s Dol-

nou ulicou a  oblasťou Križovat-

ka, kde sme ju mohli stretnúť ešte 

pred pár dňami. Jolkin údel nebol 

iba ľahký a radostný, ale s pevnou 

vôľou, húževnatosťou a  zmyslom 

pre humor všetko zvládla. Sku-

točne obetavo sa 17 rokov stara-

la o ťažko chorého manžela, popri 

tom pracovala a  bola stále spolo-

čensky aktívna. Jej študenti i  ko-

legovia z  Domova mládeže na ňu 

dodnes spomínajú ako na nekom-

promisne prísnu, priamočiaru, ale 

aj láskavú a spravodlivú vychováva-

teľku so svojským zmyslom pre hu-

mor. Viedla ich k múdrosti a kráse 

ducha, láske k ľuďom i hodnotám, 

ktoré ľudia vytvárajú.

Jej aktivity vždy vysoko presahova-

li bežné pracovné povinnosti: bola 

neodmysliteľnou súčas-

ťou i  iniciátorkou nespo-

četných kultúrnych a vý-

chovných podujatí, kde 

šírila bohatstvo poézie, 

hrdosť na históriu náš-

ho mesta a banícke tradí-

cie. Bola členkou Bansko-

štiavnicko-hodrušského 

baníckeho spolku, spolu-

pracovala s  Maticou slo-

venskou, mestskou kniž-

nicou, oddelením kultúry 

i Štiavnickými novinami.

Takmer 20 rokov bola 

predsedníčkou MO Žive-

na– Spolku slovenských 

žien v Banskej Štiavnici. 

Počas tohto pôsobenia 

zorganizovala množstvo 

kultúrno-spoločenských 

podujatí, súťaží pre mla-

dé talenty, veľkolepých 

osláv ku Dňu matiek, Dňu otcov, 

sviatku seniorov či MDŽ, za čo si 

vyslúžila nemalé uznanie, niekoľ-

ko ocenení v ankete Osobnosť kul-

túry Banskej Štiavnice a v r. 2012 

jej bola udelená Výročná cena Mes-

ta Banská Štiavnica. Mnohí na tie-

to udalosti s  láskou spomíname: 

na jej prísny, vševedúci pohľad, na 

jej nevyčerpateľnú energiu, na jej 

oduševnenosť v hlase, na nesmier-

nu pracovitosť a  húževnatosť, na 

jej optimizmus a úsmev, na jej spo-

kojnosť v  tvári, keď sa podujatie 

vydarilo. Ako sa úprimne vyznala: 

„Živena je môj život. Drží ma nad vo-

dou kontakt s  ľuďmi a  po-

cit, že môžem byť ešte uži-

točná.“

Bola starostlivou man-

želkou, matkou, starou 

mamkou i  prastarkou, 

nesmierne skromnou 

a  múdrou ženou, láska-

vou a dobrou kolegyňou, 

rozhľadenou a  húževna-

tou ženou, hrdou žive-

niarkou, ktorá sa teši-

la z  úspechov všetkých, 

s ktorými žila, pracovala 

a tvorila.

Milá Jolka, s  bolesťou 

v  srdci, vrúcnou spo-

mienkou a  úprimnou 

vďačnosťou sa s  Tebou 

lúčime. Bola si pre nás 

veľkým vzorom a  Tvo-

je stopy v uliciach nášho 

mesta zostanú naveky....

Padajú hviezdy, aj my padneme,

vädnú tie kvety, aj my zvädneme,

a klenoty hruda kryje.

Ale tie hviezdy predsa svietili,

a pekný život tie kvety žili,

a diamant v hrude nezhnije!

Renáta Taligová a Výbor MO 

Živena Banská Štiavnica

Energická, vitálna, angažovaná a rázna...

Koncom roku 2020 odišli 

do večnosti 3 významné 

osobnosti, ktorých život 

bol neodmysliteľne spojený 

s B. Štiavnicou. 

O úmrtí M. Valenta a A. Záhradní-

ka som sa dozvedel začiatkom toh-

to roku, o úmrtí D. Fabiána som sa 

dozvedel už v deň jeho úmrtia, av-

šak tohtoročné ŠN vyšli až 14. 1. 

a vzhľadom na to, že sa nahroma-

dilo do nich množstvo iných dôle-

žitejších informácií, podávam krát-

ke nekrológy týchto osobností až 

v tomto čísle.

Prof. MUDr. Michal Valent, DrSc. 

(3.10.1929- 24.10.2020) bol dlho-

ročným nielen osobným lekárom, 

ale aj dôverným priateľom akad. 

maliara, nár. umelca Jozefa Kol-

lára, ale taktiež dôverným priate-

ľom niekdajšieho primára gyn.-

pôr. odd. v B. Štiavnici MUDr. Jána 

Straku, ako aj niekdajšieho primára 

detského odd. žiarskej nemocnice, 

zaviedol v tejto nemocnici Deň pri-

mára MUDr. Jána Straku. Význam-

nou mierou sa tiež zaslúžil o založe-

nie Galérie Júliusa Považana v Žiari 

nad Hronom.

Dňa 2. 11. 2020 po dlhej a  ťaž-

kej chorobe zomrel v  Bratislave 

Mgr. Anton Záhradník, bansko-

štiavnický rodák, preslávený vý-

robca „baní vo fľaši“, alebo „vklada-

čiek“, či „fl iaš trpezlivosti“. Narodil sa 

4.12.1940 v  B. Štiavnici. Po absol-

vovaní Fakulty telovýchovy a špor-

tu a štúdia slovenčiny na Univerzite 

Komenského v Bratislave až do od-

chodu na dôchodok učil slovenský 

jazyk a telesnú výchovu na Polygra-

fi ckej škole v Bratislave. V mlados-

ti bol aj výborným športovcom a už 

ako dorastenec získal bronzovú me-

dailu v trojskoku na Majstrovstvách 

Slovenska. Svojej záľube– tvorbe 

„baní vo fľašiach“ sa začal venovať 

ešte počas pôsobenia na škole a po 

odchode na dôchodok táto tvorba, 

ale aj tvorba ďalších špecifi ckých 

diel zameraných na banícke motívy 

sa stala hlavným zmyslom jeho ži-

vota. Jeho výrobky nachádzame 

dodnes v  mnohých našich domác-

nostiach, ale boli aj vyhľadávaným 

reprezentačným artiklom aj pre vý-

znamné osobnosti nielen Sloven-

ska, ale aj v zahraničí.

Dňa 18. 12. 2020 zomrel v Brati-

slave vo veku 77 rokov význam-

ný slovenský psychológ PhDr. Du-

šan Fabián, PhD., ktorého začiatok 

profesionálnej činnosti bol neod-

mysliteľne spojený s B. Štiavnicou. 

Po vyštudovaní Fakulty telovýcho-

vy a športu v Bratislave, učil teles-

nú výchovu na SPŠ baníckej v  B. 

Štiavnici v  2. pol. 60. rokov 20. 

stor. Dodnes spomínam na úžasné 

chvíle strávené s ním a spisovate-

ľom Vladom Bednárom, ktorý bol 

jeho vzácnym priateľom a  mojím 

spolužiakom z VŠ štúdií v Bratisla-

ve. V. Bednár vždy cez letné prázd-

niny chodieval pravidelne do B. 

Štiavnice, kde taktiež čerpal inšpi-

rácie pre svoju lit. tvorbu. Pevne 

verím, že aj tieto 3 krátke nekro-

lógy pomôžu uchovať trvalú spo-

mienku na tieto 3 významné osob-

nosti Slovenska.

Ján Novák

Spomienka na 3 významné osobnosti Kontakty
na kominárov pôsobiacich 

v našom okrese:

Lukáš Toryský– 0903 541 743

Milan Toryský– revízny technik 

komínov

Obrancov mieru 15/15

969 01 Banská Štiavnica

Email: kominarbs@gmail.com

www.kominarbs.sk

„Čas, ktorý budete venovať preventív-

nym opatreniam sa Vám určite oplatí 

a následne  ochráni zdravie a majetok 

Vás a Vašich blízkych.“

Ivan Pružina,

riaditeľ ORHa ZZ

Infocentrum 
mesta

Banská Štiavnica

Otvorené: 

(len telefonicky, emailom)

Po-Pi: 8:00 – 16:00

Kontakt: 045/6949653, 

ic@banskastiavnica.sk

IC BŠ
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Spomienka

„Čas plynie 

rýchlo a  nevrá-

ti, čo osud nám 

vzal, zostali 

len spomienky 

a v srdciach hlboký žiaľ.“

21. 1. 2021 si pripomíname 

1. výročie, keď nás navždy 

opustil náš milovaný otec, 

starý a prastarý otec Milan 

Štencl. Tí, ktorí ste ho po-

znali a mali radi, venujte mu 

spolu s nami tichú spomien-

ku. Spomína 

dcéra Janka s rodinou 

a synovia Milan 

a Miroslav s rodinami

oznamy, 
spomienky

Vykonané kontroly jednot-

livými oddeleniami RÚVZ 

k dátumu 15. 01. 2021:

Oddelenie hygieny výživy:

V  meste Banská Štiavnica v  mesiaci 

december/2020– 58 kontrol a v me-

siaci január/2021– 25 kontrol. Kon-

troly boli zamerané na overenie dodr-

žiavania opatrení vydaných Úradom 

verejného zdravotníctva Slovenskej 

republiky pri ohrození verejného 

zdravia z  dôvodu vyhlásenia mimo-

riadnej situácie na území Slovenskej 

republiky vládou Slovenskej repub-

liky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie 

ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 

11.03.2020 generálnym riaditeľom 

Svetovej zdravotníckej organizácie. 

Kontroly boli vykonávané na základe 

aktuálne vydaných opatrení.

Kontroly sa vykonávali v zariadeniach 

verejného stravovania (reštaurácie, 

kaviarne,..) a v predajniach potravín, 

v  špecializovaných predajniach, dro-

gériách, lekárňach, čerpacích stani-

ciach a v iných...

V kontrolovaných prevádzkach neboli 

zistené nedostatky.

V mesiaci december boli na RÚVZ do-

ručené tri podnety na päť prevádzok 

zariadenia verejného stravovania 

v Banskej Štiavnici.

Prvý podnet poukazoval na uzavretú 

terasu prevádzky, ktorá je denne plná 

konzumentov a zároveň sa tam fajčí. 

Odborní zamestnanci RÚVZ v  Žiari 

nad Hronom vykonali štátny zdravot-

ný dozor (ďalej len ŠZD) podľa zákona 

č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore 

a rozvoji verejného zdravia a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v zne-

ní noviel (ďalej len „zákon č. 355/2007 

Z. z.“) opakovane v  tejto prevádzke. 

V čase kontrol bolo zistené, že v ex-

teriérovej časti prevádzky je zabezpe-

čený dostatočný prívod vzduchu, boli 

otvorené 3 veľké okná (3x3m) sklenej 

výplne, boli dodržané rozostupy me-

dzi stolmi 2 m. Nebola zistená kon-

zumácia pokrmov v interiérovej časti 

prevádzky. Nebolo zistené žiadne po-

rušenie aktuálne vydaných opatrení.

V druhom podnete bolo uvedené, že 

v  nemenovanej prevádzke je umož-

nené sedenie a  konzumácia vo vnú-

torných priestoroch prevádzky cez 

víkend. Odborní zamestnanci RÚVZ 

v Žiari nad Hronom vykonali v pred-

metnej prevádzke ŠZD podľa zákona 

č. 355/2007 Z. z. V čase výkonu ŠZD 

bolo zistené, že prevádzka je uzatvo-

rená.

Tretí podnet poukazoval na nedodr-

žiavanie opatrení uvedených vo vy-

hláške č.62, ktorou sa nariaďujú opat-

renia pri ohrození verejného zdravia 

pre okresy Banská Štiavnica, Žarnovi-

ca, Žiar nad Hronom, uverejnenej vo 

Vestníku vlády Slovenskej republiky, 

čiastka 32/2020 v troch prevádzkach. 

Na základe uvedeného podnetu bol 

vykonaný ŠZD pracovníkmi RÚVZ so 

sídlom v Žiari nad Hronom v daných 

prevádzkach a  kontrolou bolo ziste-

né, že prevádzky sú uzavreté, nie sú 

v činnosti. Zároveň boli uvedené pod-

nety odstúpené Obvodnému oddele-

niu Policajného zboru, Mládežnícka 

25, 969 01 Banská Štiavnica a mest-

skému úradu, Radničné námestie 1, 

969 24 Banská Štiavnica, so žiadosťou 

o súčinnosť.

Oddelenie hygieny životného pro-

stredia a zdravia:

December 2020– kontroly v 10 pre-

dajniach a 3 zariadeniach starostlivos-

ti o ľudské telo,

Január 2021– prekontrolovaných 25 

predajní, 15 ubytovacích zariadení 

a  10 zariadení o  starostlivosť o  ľud-

ské telo.

V  decembri bolo kontrolované plne-

nie opatrení týkajúcich sa označova-

nia prevádzok, dodržiavania odstu-

pov, zabezpečenia dezinfekcie a pod.

V januári bola hlavne kontrola dodr-

žiavania uzatvorenia prevádzok, v prí-

pade, že boli otvorené, či sú dodržiava-

né vyššie uvedené opatrenia.

Nedostatky pri kontrolách neboli zis-

tené.

Oddelenie pracovného a  preven-

tívneho lekárstva a toxikológie:

December 2020– kontrolovaná 1 pre-

vádzka a 1 predajňa. V prevádzke bol 

prešetrovaný podnet vo fi rme Falco 

SK, s. r. o., Zigmund šachta 13, 969 

00 Banská Štiavnica. Cieleným výko-

nom ŠZD v tom čase nebolo zistené 

porušovanie platných opatrení a pod-

net bol vyhodnotený ako neopodstat-

nený.

Oddelenie hygieny detí a mládeže

December 2020– 3 kontroly v  škol-

skej jedálni Stredná odborná škola les-

nícka– nakoľko varia pre súkromnú 

školu, všetko mali dodržané, cirkevná 

ZŠ B.Š skontrolovaná MŠ a ŠJ, všetko 

dodržané a ŠJ súkromná ZŠ Tidly va-

ria pre MŠ Tidly, opatrenia boli dodr-

žané, nedostatky nezistené.

Január 2021– školské zariadenia– 

prerušená prevádzka, MŠ v prevádzke 

pre deti rodičov, ktorým povaha prá-

ce neumožňuje vykonávať ju z domu.

Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva so sídlom 

v Žiari nad Hronom

Dodržiavanie vydaných opatrení 
v našom meste

Záhradkárske 
okienko
Milí čitatelia a záhradkári!

Nakoľko je doba, v ktorej sa už 

málo nachádzajú staré odrody 

okrajových jabĺk, ktoré sú vzác-

ne a  odolné proti rôznym cho-

robám, som Vás už v  minulom 

týždni oboznámila s  prvou od-

rodou okrajových starých jabĺk.

Pomológia okrajových od-

rôd:

Banánové zimné = odroda ame-

rického pôvodu, vznikla v  In-

diana v  roku 1876. Dužina má 

banánovú, veľmi dobrú prí-

chuť. Strom rastie zdravo a bu-

jne, v  neskoršom veku má roz-

ložité koruny s  previsnutými 

vetvami. Dobre znáša rez. Plo-

dy sú stredné až veľké, nepravi-

delného, plocho guľovitého tva-

ru, tupo rebrovité. Na povrchu 

má charakteristický ostrý šev. 

Dužina je žltkastá a  šťavnatá, 

chuť je typická banánová, ko-

renistá, sladko-kyslá. Šupka je 

mierne mastná, hladká, lesklá, 

žltá s  nenápadným oranžovým 

až hnedo červeným líčkom, býva 

posiata lenticelami. Má krátku, 

hrubšiu, šedo-zelenú plstnatú 

drevnatú stopku. Zberá sa v po-

lovici októbra, konzumnú zre-

losť dosahuje v decembri, vydr-

ží až do apríla.

Michaela Mojžišová
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Spomienka

„Čas plynie, ale 

bolesť v srdci 

ostáva...“

Dňa 20. 1. 

2021 uplynu-

lo 10 rokov od smrti nášho 

otca, starého otca a príbuz-

ného Ing. Jozefa Sámela. 

Tí, čo ste ho poznali, venuj-

te mu tichú spomienku. Spo-

mínajú 

deti, vnúčatá 

a ostatná rodina

Spomienka

„Čas nelieči bo-

lesť ani rany, iba 

nás učí žiť bez 

tých, ktorých 

sme mali radi.“

Dňa 9. 1. 2021 sme si pri-

pomenuli 5. výročie, keď nás 

navždy opustil náš milova-

ný syn, manžel, otec a  star-

ký Miloš Spišiak. Kto ste 

ho poznali, venujte mu spo-

lu s  nami tichú spomienku. 

S láskou a úctou spomínajú 

mama, manželka, syn, 

vnúčik a ostatná 

smútiaca rodina

Spomienka

„Ten, kto zostáva v našich srd-

ciach, bude žiť navždy.“

Dňa 26. 12. 2020 sme si 

pripomenuli 30. výročie, keď 

dotĺklo srdce manžela a otca 

Tomáša Glézla. Venujme 

mu tichú spomienku.

Manželka, syn, 

dcéra a vnučka

oznamy, 
spomienky

Oznam
Vážení zákazníci, 

radi by sme Vám chceli oznámiť, 

že parkovanie pred našou pre-

dajňou COOP Jednota Žarno-

vica, s. d., na Mládežníckej ulici 

„pod plavárňou“ je opätovne ob-

novené. Pozývame Vás na poho-

dlný nákup!

Alena Šipikalová, 

vedúca útvaru OP, 

COOP Jednota, ZC, s. d.

Technické služby, m. p., 

Banská Štiavnica oznamujú 

obyvateľom mesta, že zvozy 

separovaného odpadu sa 

v roku 2021 uskutočnia 

nasledovne:

– ul. A. Bernoláka, P. Dobšinského, 

Drevená, J. Fándlyho, M. Hattalu, I. 

Krasku, J. Matušku, Okrúhla, L. No-

vomestského, Slovanská, Staničná, 

Ľ. Štúra, E. M. Šoltésovej, Trate mlá-

deže, Železničiarska– raz za dva týžd-

ne v dňoch: 11.01., 25.01., 08.02., 

22.02., 08.03., 22.03., 06.04., 

19.04., 03.05., 17.05., 31.05., 

14.06. 28.06., 12.07., 26.07., 

09.08., 23.08., 06.09., 20.09., 

04.10., 18.10., 02.11., 15.11., 

29.11., 13.12., 27.12.

– ul. Drieňová, Kysihýbelská, Kol-

pašská, Okrajová, Ovocná, Poľovníc-

ka, Roľnícka a Bratská 22, 23, 24, 25, 

26– raz za mesiac v dňoch: 11.01., 

08.02., 08.03., 06.04., 03.05., 

31.05., 28.06., 26.07., 23.08., 

20.09., 18.10., 15.11., 13.12.

– ul. 1. mája 13, Antolská, M. Benku, 

Brezová, Budovateľská, V. Clementi-

sa, L. Exnára, Horná Huta, J. Horá-

ka, J. A. Komenského, G. Z. Lasko-

merského, Rakytová 8, Lintich, 

Kremenisko, Obchodná, Povrazník, 

A. T. Sytnianskeho, Šmidkeho, Špi-

tálska– raz za dva týždne v  dňoch: 

12.01., 26.01., 09.02., 23.02., 

09.03., 23.03., 07.04., 20.04., 

04.05., 18.05., 01.06., 15.06., 

29.06., 13.07., 27.07., 10.08., 

24.08., 07.09., 21.09., 05.10., 

19.10., 03.11., 16.11., 30.11., 

14.12., 28.12.

– ul. 29. augusta, J. I. Bajzu, Cintorín-

ska, R. Debnárika, J. C. Hronského, 

Hutnícka, S. Chalupku, Ilijská, J. Je-

senského, J. Kollára, Š. Krčméryho, 

Kríková, Š. Moyzesa, Na Mária šach-

tu, Na Matej štôlňu, Na Maximilián 

šachtu, B. Němcovej, Obrancov mie-

ru, Nám. padlých hrdinov, Partizán-

ska, Podhájska, Potočná, Požiarnic-

ká, Rakytová (okrem č. 8), Srnčia, 

Školská, J. Škultétyho, J. G. Tajovské-

ho, B. S. Timravy, F. Urbánka, Úzka– 

raz za mesiac v  dňoch: 28.01., 

25.02., 25.03., 22.04., 20.05., 

17.06., 15.07., 12.08., 09.09., 

07.10., 04.11., 02.12., 30.12.

– ul. Banícka, Družstevná, Mládež-

nícka, Pletiarska, Pod Kalváriou, Ľ. 

Podjavorinskej, Poľnohospodárska, 

SNP, Športová, I. Tótha, Údolná, 8. 

mája, Akademická, Malé trhovisko 

(okrem č. 18), Robotnícka, Reme-

selnícka, Na Zigmund šachtu – raz 

za mesiac v  dňoch: 20.01., 17.02., 

17.03., 14.04., 12.05., 09.06., 

07.07., 04.08., 03.09., 29.09., 

27.10., 24.11., 22.12.

– ul. J. Augustu, Botanická, Belian-

ska, Belianske jazero, J. Bottu, , Dol-

ná a Horná Resla, Dolná a Horná ru-

žová, Družicová, J. Gagarina, Hájik, 

J. K. Hella, M. M. Hodžu, J. M. Hur-

bana, Kamenná, M. Kukučína, Ď. 

Langsfelda, D. Licharda, Malá okruž-

ná, Mierová, Michalská, A. Pécha, 

Radničné nám., Staromestská, Sta-

ronová, Starozámocká, Vilová, Vodá-

renská, Výskumnícka, Pod Červenou 

studňou, Úvozná 1– raz za mesiac 

v  dňoch: 27.01., 24.02., 24.03., 

21.04., 19.05., 16.06., 14.07., 

11.08., 08.09., 06.10., 05.11., 

01.12., 29.12.

– ul. 1. mája 5, 16, 17, Malé trhovis-

ko 18, Klinger, P. Kyrmezera, Bočná, 

Katova, Spojná, Zvonová 11, Strie-

borná, Š. Višňovského, Novozámoc-

ká, Farská, J. Hollého, A. G. Göllne-

rovej, J. Palárika, Záhradná, Úvozná 

(okrem č. 1), Nad Rozgrundom, Kut-

nohorská, S. Mikovíniho, V. Václave-

kovej, Pod Trojickým vrchom 6 – raz 

za mesiac v  dňoch: 13.01., 10.02., 

10.03., 08.04., 05.05., 02.06., 

30.06., 28.07., 25.08., 22.09., 

20.10., 18.11., 15.12. 

Prosíme o  vyloženie vriec do 

06:30 hod. V prípade zlých poveter-

nostných podmienok sa zvoz usku-

toční v najbližšom možnom náhrad-

nom termíne.

Miloslav Filjač, 

riaditeľ podniku TS, m. p.

Zvozy SZ v roku 2021

V marci 2020 sa vyučujúci na 

našej škole snažili zorgani-

zovať Projektový deň. 

Cieľom bolo, aby sa žiaci od odbor-

níkov z  rôznych oblastí dozvedeli 

o nových poznatkoch z praxe. Avšak 

prišla do toho pandémia Covid-19 

a naplánované aktivity sa zrušili.

Pracovníci Katedry biometeorológie 

a  hydrológie– Fakulty záhradníctva 

a krajinného inžinierstva Slovenskej 

poľnohospodárskej univerzity v Nit-

re spolu so SPŠ S. Mikovíniho v Ban-

skej Štiavnici zorganizovali v  de-

cembri 2020 našim žiakom odboru 

životné prostredie, geodézie, karto-

grafi e a kataster Projektový deň. 

Prostredníctvom online prednášok 

sa žiaci dozvedeli o erózii pôdy, jej ná-

sledkoch, mapovaní tajchov, využíva-

ní GIS pri určovaní nánosov, mapo-

vaní rôznych problémov v životnom 

prostredí pomocou dronov, násled-

koch povodní a  možnosti protipo-

vodňových úprav.

Prednášky boli na veľmi dobrej úrov-

ni a žiaci aj takouto formou mohli vi-

dieť využívanie teoretických poznat-

kov v  praxi. Prepojenie vedomostí 

z  rôznych odborov pri riešení váž-

nych problémov je v  súčasnosti ne-

vyhnutné. Videli rôzne formy zame-

riavania v teréne, spracovania údajov 

a vyhodnocovania výsledkov.

Budeme sa tešiť na ďalšie kolo pred-

nášok v nasledujúcom období a prí-

padnú spoluprácu v študentských sú-

ťažiach.

Slavomíra Kašiarová,

SPŠ. S.Mikovíniho v BŠ

Projektový deň v SPŠ S. Mikovíniho 
v Banskej Štiavnici

Protierózne opatrenia  foto Archív autora
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Skončil sa rok 2020, a to je 

príležitosť, aby sme si pripo-

menuli, že banskoštiavnická 

Kalvária sa kontinuálne 

pamiatkovo obnovuje 

a opravuje už dvanásť rokov.

V  posledných rokoch ide najmä 

o reštaurovanie a dopĺňanie. Z iko-

nografi ckej mozaiky interiérovej 

výbavy kostolov a  kaplniek, ktorú 

pred vyše 270 rokmi zostavil jezu-

itský páter František Perger, sa veľa 

pôvodných umeleckých diel stra-

tilo a  výpoveď v  duchu pôvodnej 

idey tvorcu preto zostáva neúplná. 

Ako príklad môže poslúžiť chýba-

júca malá plastika v  zdanlivo bez-

významnej nike interiéru Dolného 

kostola. Ide o sošku Ježiška v bro-

kátovom rúšku, teda o známe Praž-

ské Jezuliatko. Tá totiž dotvárala 

výjav troch božských osôb na fres-

ke stien pod kupolou kostola. Na 

freske sú vyobrazené iba dve božské 

osoby – Boh Otec a Boh Duch svätý. 

Tretia božská osoba – Boh Syn, prá-

ve v podobe Ježiška ako Pražského 

Jezuliatka, chýbala. Tento príklad 

potvrdzuje, že všetky pôvodné výja-

vy a zobrazenia v maľbách, reliéfoch 

aj trojrozmerných plastikách v kaž-

dom z  kostolov aj v  každej kapln-

ke banskoštiavnickej Kalvárie po-

dávajú z  ikonografi ckého hľadiska 

dôležitú výpoveď o kresťanskej vie-

re, o  jej tajomstvách aj o  origina-

lite spracovania týchto posolstiev 

pátrom Pergerom.

Tretiu sezónu prebieha reštauro-

vanie fresiek v  Strednom kostole, 

teda v  priestore Svätých schodov 

a  v  Kaplnke Najsvätejšej Trojice. 

Nad Svätými schodmi sme mali za-

žitý obraz Zmŕtvychvstalého oslá-

veného Krista. No reštaurátorsky 

ukázal, že v maľbe centrálnej polo-

hy podhľadu svätých schodov pô-

vodne dominoval celkom iný motív. 

Bol to výjav Jakubovho sna o rebrí-

ku do neba. Napriek tomu, že sa vý-

jav zachoval nie celkom čitateľne, 

všetky indície napovedajú, že išlo 

práve oň. Podporujú to aj analógie 

z  iných barokových sakrálnych ob-

jektov.

Náročné bolo očistenie pôvod-

nej Schmidtovej fresky z  18. sto-

ročia v  Kaplnke Najsvätejšej Troji-

ce a na jej kupole. Veľa z pôvodnej 

barokovej fresky chýbalo a pôvodné 

obrazy boli premaľované. Reštau-

rátor Ján Hromada 

musel odkryv usku-

točňovať veľmi opa-

trne a  na rôznych 

miestach fresky od-

razu, aby zistil, či sa 

pôvodný stav dá vô-

bec prinavrátiť. To 

isté prebehlo aj v in-

teriéri Božieho hrobu 

– kaplnke situovanej 

za Horným kosto-

lom. Freska tu pred-

stavuje iluzívnu jas-

kyňu v  skale. Dá sa 

povedať, že Kaplnka 

Božieho hrobu bola 

reštaurovaná roku 

2020 do svojej origi-

nálnej podoby. Tu aj 

v  Strednom kosto-

le boli reštaurované 

barokové vstupné mreže. Reštauro-

vanie mreží je v rukách reštauráto-

ra Stanislava Koželu. Sčasti reštau-

rovaný a čiastočne rekonštruovaný 

ako replika bol roku 2020 Svätostá-

nok (pred dvanástimi rokmi sa nám 

podarilo zachrániť z neho iba dver-

cia a  dva páry korintských stĺpi-

kov). Boli to však dôležité prvky, 

lebo na základe výskumu pôvod-

nej maľovanej výzdoby bolo možné 

zistiť, ako bol farebne poňatý celý 

svätostánok. Reštaurátor Ján Fečo 

okrem repliky oltárneho svätostán-

ku reštauroval pôvodné torzo tela 

Krista z Božieho hrobu a reštaurá-

torsky zhotovil repliku do kaplnky. 

Išlo o sochu v životnej veľkosti, kto-

rá mala zlaté rúško. V ďalších eta-

pách bude treba ešte doplniť sochy 

troch žien s nádobami na olej a dve 

sochy anjelov či tri kartuše s latin-

skými nápismi, symetricky umiest-

nené nad grottou hrobu. Postupne 

treba dopĺňať chýbajúce drevené 

aj kamenné sochy a  reliéf v  Hor-

nom kostole; po rokoch do kaplnky 

v Strednom kostole budú po dokon-

čení reštaurovania fresiek vrátené 

(opravené aj ako replika) rokokové 

dvere.

Obnova Kalvárie okrem uvedenia 

do dobrého stavebno-technického 

stavu znamená však aj prinavráte-

nie pôvodnej výpovede odkazu jej 

tvorcu, jej barokového lesku a  ta-

kisto pôvodného výrazu prostred-

níctvom reštaurovania. a postupné-

ho dotvárania jej typickej barokovej 

výtvarnej podoby.

Projekty reštaurovania fi nančne 

podporilo Ministerstvo kultúry Slo-

venskej republiky v rámci programu 

Obnovme si svoj dom a  dlhodobo 

ho podporuje Nadácia Všeobecnej 

úverovej banky.

Katarína Terao Vošková, pod-

predsedníčka Kalvárskeho fondu

Reštaurovanie na Kalvárii v 2020

Reštaurátor J. Fečo inštaluje Svätostánok  foto Martin Macharik

Hľadajú si 
domov...
Občianske združenie Murko, 

Kakalík a Miška je združenie, kto-

rého snahou je zvyšovanie pove-

domia o  ochrane a  právach zvie-

rat. Naším hlavným zámerom 

je však záchrana voľne sa pohy-

bujúcich zvierat, hlavne mačiek. 

Cieľom je zabezpečiť domov pre 

opustené a  týrané zvieratá a  za-

bezpečenie veterinárnej starostli-

vosti. Kto by chcel mať doma zvie-

racieho miláčika, nech neváha 

a kontaktuje naše občianske zdru-

ženie. 

Bližšie info k  adopcii na: 

www.ozmurko.sk, na Fb strán-

ke: Občianske združenie Mur-

ko, Kakalík a  Miška, kontakt: 

0910 903 947. Ak chcete naše OZ 

podporiť 2%, môžete tak urobiť 

osobne, prípadne elektronicky na: 

https://pfseform.fi nancnasprava.

sk/Formulare/eFormVzor/DP/

form.414.html

Labky vám budú za to vďačné!

OZ Murko

Oznámenie
o  zmene úradných hodín v  ter-

míne od 4. 1. 2021 do 24. 1. 2021.

Úradné hodiny sa upravujú nasle-

dovne: PO– PI nestránkový deň.

Na recepcii/podateľni úra-

dov bude zabezpečené podpisova-

nie dohôd (dodatkov) k prebieha-

júcim projektom.

Služba na recepcii, resp. podateľni 

úradu je zabezpečená nasledovne: 

PO, UT, PI 8:00-11:00, ST 13:00-

16:00, ŠT nestránkový deň.

Z dôvodu zhoršenej epidemiologic-

kej situácie na Slovensku si Vás do-

voľujeme požiadať, aby ste, pokiaľ 

je to možné, využili inú ako osob-

nú formu kontaktu s úradom (ma-

ilová, telefonická komunikácia .…)

Prvý kontakt pre klientov: 

e-mail: bs@upsvr.gov.sk, tel. č.: 

045/2444 10.

ÚPSVaR BŠ
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K R Í Ž O V K A

Akcia „Ekotopfi lm– Envirofi lm“ 

sa koná v Banskej Štiavnici 

niekoľko rokov. 

Malí aj starší žiaci si spolu s orga-

nizátormi pozrú niekoľko fi lmov 

a  vypočujú prednášky so zaujíma-

vou ekologickou tematikou. Na zá-

ver sa realizujú interaktívne hry. Aj 

napriek tomuto nepriaznivému ob-

dobiu sa organizátori BBSK kraja 

rozhodli v  tejto aktivite pokračo-

vať.

V decembri 2020 sa žiaci 1. 2. a 3. 

ročníka odboru životné prostredie 

na SPŠ Mikovíniho v Banskej Štiav-

nici zúčastnili akcie Ekotopfi lm– 

Envirofi lm, ktorá prebiehala onli-

ne. Filmy boli zamerané na dôležité 

problémy životného prostredia.

1. Film– Včelár (2019)– India, 7‘, 

slovenský dabing– opisuje prá-

cu ochrancu nedoceneného hmy-

zu– včiel, ktorý chráni včely v Indii, 

školí ľudí vo včelárstve a distribuu-

je med.

2. Film– Olajkuj a  sleduj (2019)– 

JP, 2‘, slovenský dabing – je krát-

ky fi lm o závislosti na múdrych te-

lefónoch.

3. Film– Na kolieskach (2018)– 

MX, 3‘, slovenský dabing– v sivom 

a znečistenom meste začnú obyva-

telia jeden po druhom nachádzať 

slobodu pohybu bez auta.

4. Film– Urbanalita (2019)– AU, 4‘, 

slovenský dabing– fi lm o  izolova-

nosti nášho moderného prostredia, 

o  tom, že musíme zmeniť náš od-

mietavý postoj a  nechať sa uniesť 

krásou plynutia s  prúdom priro-

dzeného života.

Následne prebehla prednáška o uh-

líkovej stope, ktorú každý človek 

zanecháva svojimi aktivitami a pri-

spieva k skleníkovým plynom a ku 

klimatickým zmenám.

Všetky fi lmy sa žiakom páčili. Boli 

prekvapení z  in-

formácií o včelách, 

čo všetko dokážu 

a  aký majú veľký 

význam pre eko-

systém. Ďalej zare-

zonovala informá-

cia o  obrovskom 

množstve odpadu 

v oceánoch a infor-

mácie o  uhlíkovej 

stope.

Filmy boli naozaj 

kvalitne a nápadito 

spracované. Mno-

hé informácie člo-

veka zasiahli a  ur-

čite nebude možné 

na ne tak ľahko za-

budnúť.

Sme radi, že sa ta-

kéto podujatia organizujú a  že si 

našli k  nám cestu aj v  tejto dobe. 

Budeme čakať, čo nám zaujíma-

vé pripravia organizátori na budú-

ci rok.

Prajeme im veľa síl a úspešných ak-

cií.

Slavomíra Kašiarová, 

SPŠ. S. Mikovíniho v BŠ

Ekotopfi lm- Envirofi lm 2020

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzu-

máciu v  hodnote 10eur v  pizze-

rii, reštaurácii Black M, Nám. sv. 

Trojice 6/2, Banská Štiavnica si 

výherca môže vyzdvihnúť v  re-

dakcii ŠN. Správne znenie krížov-

ky z č. 46/2020: „Oko za oko a svet 

bude slepý.“ Výhercom sa stáva 

Eva Uhrinčaťová, B. Štiavni-

ca. Srdečne blahoželáme! Tento 

týždeň hráte o poukážku na kon-

zumáciu v  hodnote 10€ (2x5€) 

v pizzerii, reštaurácii Sv. Barbor-

ka, A. Kmeťa 2, Banská Štiavni-

ca. Vašou úlohou je správne vy-

lúštiť krížovku a  zaslať ju spolu 

s kupónom do redakcie ŠN v ter-

míne do 01. 02. 2021.

V  tajničke sa ukrýva výrok H. 

Forda: „Dať do hromady je začia-

tok… (dokončenie v tajničke).

A., Zbor požiarnej ochrany, veľké 

zuby, Ku-klux-klan, kopa slamy,

B., 2. časť tajničky, 5. časť taj-

ničky,

C., Síra, rovy, druh hry, dusík,

D., Americký spisovateľ, 1. časť 

tajničky, pracujú pluhom,

E., Odraz, chleba, pokrop rosou,

F., Špina vo vode, Elo dával seme-

no do pôdy, ruská rieka, pond,

G., Roľnícke družstvo, ruská rie-

ka, ozn. áut Maďarska, Th ajska 

a Zambie, spoluhlásky v slove do-

mov, zn. dioptria, eman,

H., Manželka Chaplina, tlapa, po-

leno s hrčou,

I., Listnatý strom, domovina, po-

krm, ozn. áut bývalej NSR,

J., Poza, začiatok dňa, pena do 

kúpeľa, pojem duše u Egypťanov,

K., 4. časť tajničky.

1., Predložka 2. pád, listová 

skratka, 3. časť tajničky, závod-

ná stráž,

2., Dobrý pocit, dochyť,

3., Pomôcka na vyhrabávanie po-

pola, rímsky cisár,

4., Časť strechy, dvojhláska, sto-

ka,

5., Hry v tenise, zima, opak dnu,

6., Ytrium, prostriedok na umý-

vanie, pohlo, cicavec z pralesa,

7., Kapor česky, určená, kaz,

8., Ale kde, izbová bez prízvuku,

9., Druh syra, pozoruje, pred-

met,

10., Predložka 7. pád, brať do za-

jatia, otravné látky, bolo na daž-

di,

11., Patriaci tenorovi, prasa,

12., Citoslovce povzdychu, býva-

jú tam husacie hody, smutná pie-

seň,

13., Tamto nárečovo, Koniec 

tajničky, podarovať.

Pomôcky: Hen, ohreblo, loby.

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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kupón č. 2
Krížovka
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Juraj Červenák

V našom meste žije a tvorí vynika-

júci slovenský spisovateľ Juraj Čer-

venák. Hoci má len 46 rokov, má 

už za sebou obdivuhodnú literárnu 

produkciu, ktorá sa sústreďuje na 

mimoriadne ťažké historické témy.

Opýtali sme sa ho, kedy a prečo 

sa dostal k  takejto jeho literár-

nej vášni.

Na to je jednoduchá odpoveď– 

v detstve, keď som sa naučil čítať 

a písať. U nás doma boli všetci veľ-

kí čitatelia, rodičia aj súrodenci, 

lásku k príbehom som mal doslo-

va v  krvi. Mali 

sme doma veľ-

kú zbierku kníh, 

k tomu som ešte 

chodieval pravi-

delne do kniž-

nice a  vyčkával 

pred kníhku-

pectvom, ktoré 

bolo na mieste 

dnešnej kaviar-

ne na Trotuári, 

hlavne na nové 

knihy z  edícií 

Stopy a  Zelená 

knižnica. Skrát-

ka knihomoľ. 

A  fi lmový nad-

šenec. Už na zá-

kladnej škole 

som písal dob-

ré slohy a okrem 

toho som skúšal 

nejaké príbehy 

vymýšľať a  po-

tom písať, do-

konca som si ich 

sám ilustroval. 

V  detstve som 

vydával vlast-

ný časopis s poviedkami a komik-

sami, v  náklade jeden kus, mal 

som nulovú remitendu. Na gym-

náziu som prispieval do školské-

ho časopisu, ale tam sa to stretlo 

s  nevôľou učiteľov, pretože chce-

li poviedky zo života mládeže, nie 

detektívky, westerny a  hororo-

vé krváky, aké som sa tam ja sna-

žil publikovať. Krátko po ukončení 

strednej školy sa mi podarilo pub-

likovať prvý román a  už nebolo 

cesty späť, v roku 2005 som sa na-

pokon dostal do situácie, keď bol 

o moje knihy taký záujem, že som 

sa mohol živiť iba písaním.

Môžete nám teraz predstaviť 

Vaše doterajšie literárne diela 

s ich krátkou charakteristikou.

Je ich už skoro štyridsať, takže 

len stručne– začínal som histo-

rickou fantasy, najmä magickými 

príbehmi z čias starých Slovanov, 

sem patria série Černokňažník, 

Bohatier či Bivoj. Do doby bron-

zovej som sa pozrel v knihe Seke-

ra z  bronzu, rúno zo zlata, ktorá 

vychádza z predpokladu, že Argo-

nauti sa na úteku z Kolchidy pla-

vili proti prúdu Dunaja a  dostali 

sa aj na územie dnešného Sloven-

ska. V novoveku, konkrétne v ča-

soch protitureckých vojen, sa odo-

hrávajú Dobrodružstvá kapitána 

Báthoryho. V nich sú ešte aj prvky 

fantasy, nejaká tá mágia alebo du-

chovia, od toho som sa neskôr od-

razil k čisto historickému románu– 

momentálne sa sústreďujem hlavne 

na prípady kapitána Steina a  no-

tára Barbariča, historické detek-

tívky z prelomu 16. a 17. storočia. 

Prvá s názvom Mŕtvy na Pekelnom 

vrchu sa odohrávala v Štiavnici, diel 

Vlk a dýka na hrade Sitno. Vlani vy-

šiel siedmy diel Anjel v podsvetí, za-

sadený do prostredia mesta Plzeň, 

keď tam niekoľko mesiacov sídlil ci-

sár Rudolf II. (pretože v Prahe vtedy 

vyčíňal mor). V rôznych obdobiach 

dejín Banskej Štiavnice sa odohrá-

va zbierka dobrodružných fantasy 

povestí Legendy Zlatého mesta, 

ktorú som napísal pre edukačný 

projekt Živá učebnica, tieto prí-

behy sú vhodné aj pre mladších 

čitateľov.

Na akej téme teraz pracuje-

te a  kedy sa môžeme dočkať 

Váš ho najbližšieho literárne-

ho diela?

Mám rozpísané dva romány, je-

den je dobrodružstvo s  mys-

terióznymi a  detektívnymi 

prvkami nazvané Tajomstvo 

zakliateho kláštora. Odohrá-

va sa v  druhej polovici 19. sto-

ročia a vystupuje v ňom celkom 

nový hrdina, navrátilec z  Ame-

riky, kde sa zúčastnil Občian-

skej vojny a zatúlal sa aj na Di-

voký západ. Teraz sa vracia do 

Uhorska. V deji vystupuje aj Pa-

vol Dobšinský. Samozrejme, pí-

šem aj ďalší prípad Steina a Bar-

bariča. Má pracovný názov Pre 

hrsť dukátov, takže je asi jasné, 

že sa odohráva v  Kremnici. Ale 

v úvodných kapitolách sa znovu 

pozrieme aj do Štiavnice, najmä 

do vtedajšieho Kammerhofu.

Kde si môžu Vaše publikácie za-

kúpiť Vaši čitatelia?

V akomkoľvek kníhkupectve, či už 

kamennom (pokiaľ je otvorené) 

alebo internetovom. Pochopiteľne, 

v tejto dobe čitatelia uprednostňu-

jú druhú možnosť. V e-shopoch sú 

k dispozícii aj e-knihy, ktorým pri-

chádza na chuť čoraz viac ľudí, naj-

mä ak sú (tak ako ja) knihožrúti, ale 

už to naozaj nemajú kde dávať. Ta-

kisto pravidelne vychádzajú audiok-

nihy mojich románov, na CD i  na 

stiahnutie vo formáte MP3, sériu 

Stein a  Barbarič číta herec Marek 

Geišberg. Za rozhovor poďakoval.

Foto: Marian Garai

Michal Kríž

Slovo má...Kalvária
Už dorástla nám myseľ v syna

pred nami je krížová cesta Kalvária.

Tu vidno stopy v nadčase

kto s vierou žije, láska ho opáše.

Kráčal som po stopách chodníkom

modlenie je k láske snom.

Táto púť sa nedá zabudnúť

je očistou duše a našich rúk.

Tadiaľto úctu vzdávali predkovia

isto po nás sa tu pomodlia.

My sme teraz prítomní

ponor nás v pokoru tieto dni.

Pod Sitnom stojí kalvária

detí tam mala a nebola im zima.

Je to púť stromu života

kto viere podľahol z toho ide dob-

rota.

Viem že nie je to obrázok na knihe

no zdieľal som pocity Panny Márie.

Na kalvárii stojí kríž

vo viere a láske sa mu priblížiť.

Štiavnica, mesto tajných dôb

nech ťa ochraňuje Boh.

Želám ti snahu pre budúcnosť

plno lístia a detí, ku Bohu most.

Daniel Híc (Dolnický)

Oznam
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v  Banskej Štiavnici oznamu-

je svojim členom, že z dôvodu váž-

nej situácie epidémie koronavírusu 

úradné hodiny v kancelárii budú iba 

v stredu, v čase 8:00 – 12:00 hod. až 

do odvolania.

Zároveň oznamujeme členom, že 

členské príspevky zostávajú vo výške 

5€ a uhradiť ich bude možné v roku 

2021 aj za oba roky. Je vhodné pred 

osobnou návštevou kancelárie sa 

najprv skontaktovať telefonicky na 

čísle 045/ 692 08 75 alebo mailom 

na adresu zosztp@gmail.com.

Momentálne sa neorganizujú ani 

nepripravujú žiadne aktivity, ale 

zodpovedným prístupom a dodržia-

vaním všetkých opatrení veríme, že 

prídu aj lepšie časy a znova sa bude-

me môcť stretávať.

Výbor ZO SZTP 

Banská Štiavnica
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Prológ

Na zasnežených lúkach sneh vŕz-

ga pod nohami, zubaté slnko len 

povrchne hladí zamrznutú príro-

du a  my vydychujeme hustú bie-

lu hmlu. Jazerá sú pokryté hrubou 

vrstvou ľadu, ktorý v  malých in-

tervaloch vydáva suchý praskajúci 

zvuk. Teplota vzduchu -10ºC, tep-

lota vody 2ºC. K  brehu prichádza 

skupina nadšencov. V rukách seke-

ry. Rúbu ľad a s úsmevom na tvári 

sa vyzliekajú do plaviek. Vchádzajú 

do malého vyrúbaného priestoru. 

Telo sa v prvých momentoch zmen-

ší o pár konfekčných čísiel .Podstú-

pi pocitový prerod z malých bolest-

ných ihličiek, ktoré bodajú a  pália 

do stavu, v ktorom sa telom začne 

od žalúdka šíriť teplo. Telo si zacho-

vá teplo pre životne dôležité orgány. 

Otužilejší borci prežívajú od tohto 

bodu eufóriu. A tá trvá nepretržite 

celý deň. To sú pocity otužilcov, kto-

rí raz okúsia adrenalínom napum-

povanú aktivitu, a už nikdy ju dob-

rovoľne neopustia.

Otužovanie tu vždy bolo, je a bude. 

Jedna z foriem, ako udržať životné 

bunky vo forme, dokonca spôsob 

ako spomaliť ich starnutie. Vďa-

ka chladu a kyslíku, ktorý prijíma-

me s  väčšou razanciou. Pravdaže 

u zdravých jedincov. V čase pandé-

mie si mnohí z nás našli cestu prá-

ve k tomuto spôsobu užívania času, 

v ktorom sme od seba sociálne od-

delení. Benefi tov, ktoré táto akti-

vita ponúka, je veľa. Zvýši sa obra-

nyschopnosť organizmu, bude sa 

vám lepšie spať, spaľovať kalórie či 

vysporiadať sa s civilizačnými ocho-

reniami. V súčasnosti je už mnoho 

literatúry a weby, ktoré vás nasme-

rujú tým správnym smerom. Ako 

začať?

Začínať by ste mali pomaly, s rozva-

hou a dopriať svojmu telu niekoľko 

mesiacov, kým sa z vás stane plno-

hodnotný otužilec! Ideálnym štar-

tom do nového, zdravšieho života je 

domáce otužovanie. Podľa väčšiny 

odborníkov, absolútne najlepšie vý-

sledky dosiahnete striedaním horú-

cej a studenej vody počas sprchova-

nia, a to predovšetkým ráno. Večer 

by ste už mohli mať problém so za-

spávaním. Otužuje sa celé telo s vý-

nimkou hlavy. Jednou z  tých šetr-

nejších metód pre citlivé povahy je 

úvodné dvadsaťminútové sprcho-

vanie teplou vodou, ktoré vystrie-

da asi minútová ľadová sprcha. Na 

záver si ešte doprajte tri až štyri 

minútky teplej vody. Neskôr sa dá 

celý proces predĺžiť až na trojminú-

tovú studenú sprchu každé ráno. 

Následne by ste si mali zľahka za-

cvičiť a dopriať si výdatné raňajky. 

V sprche však celý proces nekončí. 

Skúste svoju otužilosť podporiť ob-

liekaním sa o  čosi menej a  zníže-

ním teploty v  byte aj v  práci– jed-

noducho tam, kde sa väčšinu dňa 

pohybujete. Podľa lekárskych štú-

dií sú príliš vysoké teploty v  do-

mácnosti príčinou mnohých zdra-

votných problémov a dokonca vraj 

sčasti môžu aj za priberanie na váhe 

v  dôsledku spomaľovania metabo-

lizmu. Chlad totiž aktivuje hnedý 

tuk, ktorý dokáže účinne spaľovať 

kalórie so zámerom vytvárať priro-

dzené telesné teplo. V obývacej izbe 

či kancelárii preto nastavte kúrenie 

na 20°C. V spálni je vhodné udržia-

vať teplotu maximálne 17°C, hoci 

niekomu stačí pokojne aj 12°C. Za-

čať by ste však mali pomaly, naprí-

klad spaním pri otvorenom okne. 

Výrazne tak podporíte svoju kvalitu 

spánku. Doterajšie štúdie dokonca 

preukázali, že stačí, keď každý deň 

na niekoľko hodín znížite teplo-

tu v domácnosti o pár stupňov, aby 

ste pocítili pozitívne účinky na va-

šom zdraví. Nezabúdajte ani na pra-

videlný pohyb vonku– aspoň 30 mi-

nút denne a budete fi t!

Toľko o začiatkoch otužovania.

Aj v  Banskej Štiavnici je dokon-

ca niekoľko skupín otužilcov a jed-

notlivcov, nakoľko nám to prírod-

né podmienky dovoľujú, ba priam 

nás nabádajú. Jednou z najznámej-

ších sú Jašterice zo Štiavnice, kto-

ré momentálne majú cca 15 aktív-

nych členov. Ďalšie Ľadové zajace či 

Vodárenské nymfy pokračujú v ich 

šľapajach. Jedna z  členiek Jašteríc 

Zuzka Švidroňová poodhalila ta-

jomstvo otužovania súčasnej histó-

rie v Štiavnici.

Veľa ľudí otužuje samostatne. Ja 

som začala otužovať zo zvedavos-

ti či to „dám“. Keďže som predtým 

vyskúšala kryokomoru a cítila som 

zlepšenie zdravotného stavu, tak 

som chcela vedieť, či mi bude po-

máhať aj studená /pod 8ºC/ a ľado-

vá voda /pod 4ºC/. Moje benefi ty 

z  otužovania: menej reumatických 

bolestí, nachladnutie asi raz do 

roka, ak aj dostanem nejaké ocho-

renie ako angína a  chrípka, rých-

lejší priebeh a  rýchlejšie uzdrave-

nie. Okrem zdravotných benefi tov 

je tam ešte jedno, a to je veľmi dô-

ležité... hormóny šťastia– endorfíny 

pri každom kúpaní, a veľa známych 

po celom Slovensku, ktorí tiež hol-

dujú rovnako ako my ľadovej vode. 

Priateľstvá sa utužujú každoročný-

mi celoslovenskými zrazmi, ktoré 

usporiadame aj u nás v BŠ. Otužo-

vať chodíme aspoň 2-krát do týžd-

ňa /Odporučená dávka v zime, aby 

sa telo zregenerovalo/. Pred 6 rok-

mi nám Štiavničanom zorganizova-

li nultý ročník Čarovného Klingera. 

Prišli nás podporiť kluby Slovenské 

ľadové medvede, Pohronské ľadové 

medvede a  Medvede z  BB… vtedy 

sme sa rozhodli, že si založíme klub 

a  budeme organizovať celosloven-

skú akciu otužilcov s  názvom Ča-

rovný Klinger.

Epilóg

Zľadovatené telá vybiehajú z  mrz-

núcej vody. Behajú po brehu, má-

vajú rukami a rozhadzujú nohami. 

Telá vyštípané, červené. Navzájom 

sa križujú, po chvíľke zhodia plav-

ky a vydrhnú telo uterákmi ktoré sa 

správajú na zmrznutej pokožke ako 

šmirgeľ. Rýchlo obliecť a vypiť tep-

lý čaj či polievku. Eufória pokraču-

je, myseľ začína pracovať na 120%.

Dostáva plnú nálož kyslíka. Najväč-

ší benefi t prináša ten pocit, ktorý tu 

tak žalostne chýba. Šťastie.

Zuzka Patkošová,

odd. KŠaMK

Prebudenie zmyslov v ľadovej vode

Otužovanie na Veľkej Vodárenskej  foto Šimon Patkoš

Jašterice zo Štiavnice  foto Marian Čierny



Týždenník Mesta Banská Štiavnica vychádza každý štvrtok, redakčná uzávierka je v pondelok do 14:00 re-

daktor: Mgr. Michal Krížredakčná rada: Mgr. Nadežda Babiaková, Ing. Ivana Ondrejmišková, Janka Ber-

náthová, Filip Golian, Ivan Beňo, Mgr. Ingrid Kosmeľová, Miroslava Luptáková, Mgr. Martin Macharik, JUDr. Gej-

za Volf jazyková úprava: Katarína Kissovásadzba a dizajn: Mgr. Mária Siskováadresa redakcie: Mestský úrad Banská Štiavnica, oddelenie kultúry, 

športu a mediálnej komunikácie, Kammerhofská 1, Banská Štiavnica, tel.: 045 6949652, 0918 688 850, e-mail: michal.kriz@banskastiavnica.sk. Reg.č. SKP 

27. Podávanie nov. zas. povolené OZ SsRP B.Bystrica č.j. 1167/94-PTP zo dňa 6.4.1994vydavateľ: Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 

Banská Štiavnica, IČO 00 320 501evidenčné číslo: EV 4429/11ISSN 1337-8023tlač: Nikara, Krupinaredakcia si vyhradzuje právo redakčného 

krátenia a úpravy rukopisov! Nevyžiadané rukopisy a fotografi e redakcia nevracia. Akékoľvek preberanie, rozmnožovanie a ďalšie rozširovanie článkov, ich 

častí, výtvarných riešení a reklám bez predchádzajúceho písomného súhlasu redakcie je podľa Autorského zákona zakázané. Obsah článkov nemusí byť vždy 

totožný s názorom redakcie. © Redakcia Štiavnických novín

12
číslo 2 • 21. január 2021

sn@banskastiavnica.skINZERCIA

 Kúpim starý drevený betlehem, 

fi gúrky z betlehemu, staré vianočné 

ozdoby, baňu alebo fi gúrky vo fľaši, 

tel. č.: 0907 710 630

 Predám automobil Dawoo Lanos, 

pojazdný, tel. č.: 0917 047 275

Výkup parožia, tel. č. 0904 834 937

Inzerujte aj vy v

Š  avnických
novinách

inzercia

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


