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INZERCIA

V mesiaci marec Mesto 

Banská Štiavnica v spolupráci 

s Technickými službami, m. p., 

Banská Štiavnica vzhľadom 

na prijateľné poveter-

nostné podmienky začalo 

s vysprávkou miestnych 

komunikácií v meste Banská 

Štiavnica po zimnej údržbe. 

Vzhľadom na to, že výtlky boli na 

viacerých miestach, bol vypracova-

ný plán priorít a následne sa zača-

lo s opravou miestnych komuniká-

cií. Najprv to bolo na Ul. L. Svobodu 

na sídlisku Drieňová, na odbočke 

k  nemocnici, pred predajňou KIK, 

a  postupne na ul. Dolná, pri Kos-

tole sv. Alžbety, ul. Tabaková, Malé 

Trhovisko a  Ul. K. Hella. Technic-

ké služby, m. p., použili na vyspráv-

ky týchto ulíc obaľovaný vrecový 

asfalt a  následne jeho zavibrova-

nie. Ak poveternostné podmienky 

dovolia a  teplota nepoklesne pod 

bod mrazu, budú prá-

ce na vysprávkach miest-

nych komunikácií v  na-

šom meste pokračovať aj 

naďalej, pred a  po veľko-

nočných sviatkoch, podľa 

harmonogramu na ul. Mi-

chalská, Zigmund šachta 

a Horná Huta, pri viaduk-

te. Uvítali by sme nahlá-

senie na Technické služby, 

m. p., zástupcovi riaditeľa 

JUDr. Gejzovi Volfovi na 

MTČ: 0905 491 034 názvy 

ulíc, kde sa nachádzajú 

aj ďalšie väčšie výtlky na 

miestnych komunikáciách 

za účelom ich vyspravenia 

uvedenou technológiou. 

Preto prosíme širokú verejnosť o tr-

pezlivosť a pochopenie, ďakujeme!

Michal Kríž

„V živote nie je nič dôležitejšie 

než čas, kto utráca čas, utráca 

život“.

Slová Jána Amosa Komenského tak 

trocha vystihujú náš čas v dobe pan-

démie a sú žiaľ, sčasti kruto pravdi-

vé, lebo ľudí tento stratený čas, hoc 

sú v  tom zväčša nevinne, pripravil 

o  mnohé zážitky, aktivity, radosti, 

vytýčené ciele a  plány, pričom čas 

nezastal, nečaká na lepšie časy, ale 

ide ďalej a  sú to naše hodiny, dni, 

mesiace nášho života. Pani učiteľka 

za počítačom dlho nevidela, ako vy-

rastá a mení sa jej prváčik, dlho ne-

mala, často ešte stále nemá možnosť 

pohladiť a upokojiť ustráchanú hláv-

ku, že písmená sú kostrbaté, čas ne-

praje ani tomu, aby si triedny učiteľ 

vo svojej triede podebatoval o tom, 

ako idú jeho ôsmaci zmeniť svet, ne-

môže so svojimi tínedžermi trebárs 

naplánovať výlet. Aj stredoškolské 

chodby sú prázdne, len tablá štu-

dentov, ktorí mali to šťastie a zaži-

li tie bezstarostné chvíle spoločných 

školských čias a  zažili aj stužkové 

a tisícoraké iné radosti násťročných 

sú tam stále.

Vysprávky miestnych komunikácií

Ku Dňu učiteľov

	3.str.

Oznam
Upozorňujeme našich prispieva-

teľov, že príjem príspevkov a  in-

zercie do najbližšieho čísla ŠN je 

v pondelok do 14:00 hod. Ďaku-

jeme za porozumenie! 

red.

Kino Akademik: OnlineKino Akademik: Online
4 fi lmy Pavla Barabáša4 fi lmy Pavla Barabáša

Výmenník:
Ponuka vecí na FB Výmenník 

Online

Jarná súťaž
Tak ako v minulom roku, aj ten-

to rok sme pre Vás pripravili zau-

jímavú súťaž o vecné ceny. Keďže 

je marec– Mesiac knihy, môžete 

sa tešiť aj na zaujímavé knižné ti-

tuly. Stačí, ak nám v 4 súťažných 

kolách správne odpoviete aspoň 

na 3 súťažné otázky a budete za-

radení do súťaže.

4. kolo

Viete, aké služby poskytuje 

mestská knižnica?

Vaše správne odpovede spo-

lu s kupónom čakáme v termíne

do 1. 4. Šťastných výhercov uve-

rejníme 8. 4. v ŠN č. 13. Prajeme 

Vám veľa šťastia!

red.

Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Kontakt:

Kupón č. 4
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DIÁR
z programu

primátorky

22. 3.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Pracovné rokovanie s CHKO k rie-

šeniu výstavby v  mestskej čas-

ti Počúvadlianske Jazero a k pre-

vádzke doplnkových aktivít.

Spracovanie pripomienok k  Plá-

nu obnovy– Obnova verejných 

historických a  pamiatkovo-chrá-

nených budov.

23. 3.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Pracovné stretnutie k IÚS.

Posledná rozlúčka s  občanom 

nášho mesta p. Vladimírom Bok-

níkom.

24. 3.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Uskutočnilo sa rokovanie Mest-

ského zastupiteľstva v  Banskej 

Štiavnici.

25. 3.

Zasadnutie Krízového štábu mes-

ta Banská Štiavnica.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Kontrola prípravy verejných ob-

staraní.

26. 3.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Pracovné rokovanie s  riaditeľmi 

základných škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Banská Štiav-

nica v súvislosti s COVID-19.

Viera Lauková

8. 3. v  Rádiu Slovensko po 12:00 

nadviazal predseda BBSK Ján Lun-

ter na predchádzajúce mediálne in-

formácie, že najneskôr do konca 

marca bude otvorené vakcinačné 

centrum v  Žiari nad Hronom pre 

okresy ZH, BS a ZC. V tejto infor-

mácii, ako aj v ďalších médiách po-

poludní aj večer odznelo, že toto 

centrum bude otvorené už v  prie-

behu týždňa. 12. 3. vo viacerých 

médiách popoludní i večer a ešte aj 

v nasledujúci deň bola informácia, 

že minister zdravotníctva SR Ma-

rek Krajčí podal demisiu. V tejto sú-

vislosti pripomínam, že on bol je-

diný z  vrcholných politikov, ktorý 

v apríli 2016 osobne prišiel na de-

monštráciu občanov nášho mesta 

a  okresu za zachovanie gyn.-pôr. 

odd. v  banskoštiavnickej nemoc-

nici. Na demonštrácii prehovoril, 

avšak všetko aj celá demonštrácia 

nedosiahla svoj cieľ, pretože ne-

mocnica bola a stále je vo vlastníc-

tve fi nančnej skupiny Penta. 16. 3.

bola v Rádiu Lumen o 6:30 a v Rá-

diu Devín o  7:15 spomienka na 2 

osobnosti, ktorých život bol neod-

mysliteľne spojený s B. Štiavnicou. 

16. 3. 1928 sa narodil Pavel Dob-

šinský, evanjelický farár, nedostiž-

ný zberateľ slovenských ľudových 

rozprávok, ich vydavateľ, redaktor, 

vydavateľ, ale aj básnik. V r. 1858– 

60 bol kaplánom v B. Štiavnici a zá-

roveň bol profesor Reči slovenskej 

a  literatúry do r. 1861 na Evanje-

lickom lýceu. Pod jeho redakciou 

vyšiel 5. mája 1860 v  B. Štiavnici 

beletristický časopis Sokol, ktorý 

vychádzal trikrát mesačne. V  ten-

to istý deň v  oboch médiách bola 

spomienka aj na vynikajúceho her-

ca Gustáva Valacha, ktorý sa naro-

dil 16. 3. 1921, teda presne pred 

100 rokmi. Študoval na bansko-

štiavnickom gymnáziu, podobne 

ako jeho dlhoročný herecký kolega 

Július Pántik. V minulom týždni sa 

výrazne medializoval Exštiavničan 

Jaroslav Naď, minister obrany SR, 

v súvislosti s „najhorúcejším“ kandi-

dátom na predsedu vlády SR v prí-

pade, že I. Matovič odstúpi z funk-

cie.

K  23. 3. podľa Covid automatu 

je náš okres v  bordovej farbe (III. 

st. varovania). Nakoniec ešte uvá-

dzam, že náš okres spolu s  okoli-

tými okresmi ZV, ZH, DT, VK je 

síce v  bordovej farbe, avšak okoli-

tý okres KA je ešte v  čiernej farbe 

(IV. st. varovania), ale už okres LV je 

v červenej farbe (II. st. varovania).

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, médiá 
a súvzťažnosti

Oznam
Milí čitatelia ŠN!

Najbližšie veľkonočné vydanie ŠN 

č. 12/2021 vyjde už v stredu 31. 3. 

popoludní.

Vaša redakcia ŠN

Spoločnosť Dej, s. r. o., 

testuje na COVID-19 v objekte 

mestskej plavárne v dňoch 

pondelok– nedeľa v časoch 

8:00– 17:00 hod., s prestávkou 

medzi 12:00- 13:00 hod. 

a posledným odberom pred 

prestávkou o 11:40 a 16:40 

hod.

Ďalšie odberné miesto testovacích 

vzoriek na COVID-19 sa nachádza 

v unimobunkách pri kotolni na ul. 

L. Svobodu (sídl. Drieňová), otvore-

né je v pondelok– sobotu v čase 8:00 

– 16:00 hod., s prestávkou 12:00 – 

12:30 hod. a  posledným odberom 

o 15:30 hod. V nedeľu sa netestuje!

Aj naďalej pokračuje testovanie 

ATG testami v  priestoroch Kultúr-

neho centra (KC), Kammerhofská 

1, Banská Štiavnica, v pracovné dni 

sú k dispozícii zamestnanci Sloven-

ského Červeného kríža z  Banskej 

Štiavnice v  čase 9:00– 19:00 hod., 

s  prestávkou 13:00– 15:00 hod., 

posledným odberom o 18:30 hod., 

počas sobôt sa testuje v čase 8:00– 

17:00 hod., s  prestávkou 12:00– 

13:00 hod. a  posledným odberom 

o 16:30 hod., v nedeľu sa netestu-

je, testovanie je bezplatné a dobro-

voľné!

Výsledky testova-

nia – 11. týždeň (15. 

3.– 21. 3. 2021):

SČK (KC):

15. 3. – 427 – otesto-

vaných, z toho 4– po-

zitívni

16. 3. – 261 – otesto-

vaných, z toho 1 – po-

zitívny

17. 3. – 213 – otesto-

vaných, z toho 3 – po-

zitívni

18. 3. – 284 – otestovaných, z toho 

3 – pozitívni

19. 3. – 337 – otestovaných, z toho 

0 – pozitívnych

20. 3. – 365 – otestovaných, z toho 

1 – pozitívny

ZŠ J. Kollára:

16. 3. – 47 – otestovaných, z toho 

0– pozitívnych

19. 3. – 92 – otestovaných, z toho 0 

– pozitívnych

20. 3.– 83 – otestovaných, z toho 0 

– pozitívnych

Váš Lekár, s.r.o. (unimobunky, sídl. 

Drieňová)

15. 3. – 298 – otestovaných, z toho 

3– pozitívni

16. 3. – 315 – otestovaných, z toho 

1 – pozitívny

17. 3. – 257 – otestovaných, z toho 

3 – pozitívni

18. 3. – 291 – otestovaných, z toho 

2 – pozitívni

19. 3. – 376 – otestovaných, z toho 

2 – pozitívni

20. 3. – 429 – otestovaných, z toho 

4 – pozitívni

DEJ, s.r.o. (plaváreň)

15. 3. – 153 – otestovaných, z toho 

1– pozitívny

16. 3. – 101 – otestovaných, z toho 

0 – pozitívnych

17. 3. – 110 – otestovaných, z toho 

1 – pozitívny

18. 3. – 87 – otestovaných, z toho 1 

– pozitívny

19. 3. – 180 – otestovaných, z toho 

2 – pozitívni

20. 3. – 205 – otestovaných, z toho 

0 – pozitívnych

21. 3. – 423 – otestovaných, z toho 

1 – pozitívny

Zoznam ďalších odberných miest, 

v ktorých sa dá objednať, nájdete na 

https://covid.freevision.sk/.

Dôležité informácie ohľadom ak-

tuálnych opatrení nájdete aj na 

https://korona.gov.sk/.

Zdroj: OÚ BŠ

MsÚ

Testovanie v našom meste
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Milí naši učitelia, Vy 

viete, že slová Komenského sú prav-

divé a robíte všetko preto, aby dnes 

čas v živote Vašich žiakov nebol tým 

strateným.

Že naši žiaci a  študenti neutrácajú 

čas s tak fatálnymi následkami, ako 

hovorí titulok môjho príhovoru, je 

zásluha ich pedagógov– Vás, vzác-

na naša pedagogická verejnosť, milí 

naši učitelia. Ste to Vy, na ktorých 

sú denne pripojené online stovky 

Vašich žiakov, aby aj napriek zatvo-

reným školám nezabudli násobilku, 

vybrané slová, na hrôzy a  násled-

ky vojen, ako vyrátať rovnicu, ako 

napísať štylisticky správne sloho-

vú prácu alebo životopis, ako na-

kladať s peniazmi, vyrobiť úžitkový 

predmet, pochopiť ideály demokra-

cie, ale aj ako naladiť husle a nakres-

liť ranný opar nad jazerom, športo-

vať bez zranení a  mnohé, mnohé 

iné. Sotvakto sa dnes pýta, čo tí uči-

telia celé dni robia, sotvakto by si to 

chcel s Vami dnes vymeniť. Cítite tú 

zmenu v správaní ľudí, ktorí boli ná-

chylní podceňovať Vašu prácu? Áno, 

žiaľ, často až teraz, keď aj mnohí ro-

dičia prešli kus cesty vo „Vašich topán-

kach“ vidia, čo povolanie učiteľ zahŕ-

ňa. Chce sa mi všetkých Vás vrúcne 

objať, lebo to, čo Vy v  tejto naozaj 

ťažkej dobe robíte pre svojich žiakov 

je obdivuhodné. Vďaka Vám, že ste 

všetci nezutekali od učiteľského po-

volania k dobre plateným miestam 

v  iných sférach, vďaka Vám, že ste 

zostali a zostávate riskujúc zdravie, 

že zostávate aj napriek všetkým ne-

duhom, ktoré ešte v školstve máme. 

Vďaka, že Vaše povolanie je Vám tak 

drahé, že je Vám poslaním.

Milí naši pedagógovia, už to bude 

druhý rok, čo sa nemôžem v  Deň 

učiteľov s  Vami stretnúť, aby som 

Vám mohla poďakovať osobne, aby 

som Vás mohla vidieť spolu, aktív-

nych učiteľov, aj Vás naši drahí uči-

telia vo výslužbe. Verím však, že lep-

šie časy prídu a  kým sa tak stane, 

dovoľte, aby som Vám všetkým naše 

drahé panie učiteľky a páni učitelia, 

zaželala hlavne zdravie a potom ten 

čas, aby Vám bol nápomocný nielen 

pri výkone Vášho krásneho a užitoč-

ného povolania, ale aj čas príjemne 

strávený v súkromí s Vašimi najmil-

šími, lebo nič dôležitejšie Vám dnes 

úprimne zaželať nemôžem.

S úctou a vďakou Vaša

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

�1.str.

Ku Dňu učiteľov Jarný zber 
objemného odpadu

Oznamujeme občanom, že roz-

miestňujeme veľkokapacitné kon-

tajnery (ďalej VKK) na zber ob-

jemného komunálneho odpadu 

od 26. 3. (piatok) do 28. 3. 2021 

(nedeľa)– vrátane na miestach:

– križovatka ulíc S. H. Vajanského 

a P. O. Hviezdoslava

– ul. Križovatka – vzadu pri kon-

tajneri na textil

– ul. 1. mája 6 – pred bytovým do-

mom

– ul. Dolná 27

Prosíme občanov, aby do prista-

vených VKK vhadzovali výlučne 

len objemný odpad! (20 03 07), čo 

je komunálny odpad, ktorý kvôli 

svojim rozmerom a hmotnosti nie 

je možné umiestniť do štandard-

ných zberných nádob, napríklad 

nábytok, staré matrace, koberce, 

okná, dvere, umývadlá, WC a pod.

Do VKK nepatria druhotné su-

roviny (železný šrot, papier, sklo, 

plasty), nebezpečný odpad a elek-

troodpad (farby, domáca chémia, 

chladničky, práčky, televízory, po-

čítače, telefóny, batérie, žiariv-

ky,...) biologicky rozložiteľný ko-

munálny odpad (zvyšky potravín, 

tráva, konáre, lístie) a ani staveb-

ný odpad.

Tieto druhy odpadov je možné pri-

niesť na Zberný dvor, ul. Antolská 

46, Banská Štiavnica, v  čase od: 

pondelok– piatok: 06:00– 15:00 

hod., sobota: 08:00– 12:00 hod.

Miloš Veverka, 

Technické služby, m. p., BS

V mesiaci február sa podarilo 

vďaka dobrým ľuďom 

z regiónu v Komunitnom 

centre Prenčov vyzbierať 

šatstvo, obuv, hračky, čím 

sa urobila radosť mnohým 

občanom a klientom 

z Prenčova. 

Vecí bolo neskutočne veľmi veľa, za 

čo patrí srdečná vďaka každému, kto 

sa zapojil do zbierky a pomohol. Šat-

stvo, ktoré sa nerozdalo občanom 

Prenčova sa posunulo do Komunit-

ného centra na Šobove v  Banskej 

Štiavnici. Za spoluprácu a odvoz sr-

dečne ďakujeme poslancovi Mest-

ského zastupiteľstva v Banskej Štiav-

nici pánu Mgr. Petrovi Ernekovi. 

Veríme, že darované veci urobili ra-

dosť a  poslúžili všetkým občanom, 

ktorí takúto pomoc potrebujú...

ŠN

Spolupráca komunitných centier

Od 3. 3. 2021 je zberný dvor 

pre verejnosť opäť otvorený 

v obmedzenom režime a za 

dodržiavania prísnych proti-

pandemických opatrení. 

Každý návštevník zberného dvo-

ra musí:

– mať dýchacie cesty prekryté rúškom 

alebo respirátorom FFP2,

– dodržiavať dostatočný odstup od 

personálu a iných návštevníkov zber-

ného dvora,

– rešpektovať pokyny personálu zber-

ného dvora a riadiť sa nimi,

– vstupovať do administratívnych 

priestorov zberného dvora len na vy-

zvanie personálu,

– pred vstupom do administratívnych 

priestorov si vydezinfi kovať ruky.

Otváracie hodiny zberného dvora:

PO-PI: 6:00 – 15:00, SO: 8:00– 12:00

NE a počas štátnych sviatkov zatvo-

rené! 

Viac na:

https://odpady.banskastiavnica.sk/

Miloš Veverka, 

Technické služby, m. p., BS

Zberný dvor je opäť otvorený

Dobrovoľná zbierka pre KC Šobov  foto Archív ŠN Oznam
Štátny archív v  Banskej Bystrici, 

pracovisko Archív Banská Štiav-

nica oznamuje, že z dôvodu opa-

kovaného predĺženia núdzového 

stavu v  Slovenskej republike zo-

stáva bádateľňa archívu pre ve-

rejnosť uzatvorená do odvolania.

Úradné hodiny od 8:00 do 15:00 

hod. pre prijímanie žiadostí od ob-

čanov zostávajú nezmenené. Žia-

dame občanov, aby, pokiaľ je to 

možné, využili inú ako osobnú 

formu podávania žiadostí, a to 

najmä písomnú, telefonickú, 

mailovú.

Kontakty:

telefón: 045/6920821,

045/6920829

e-mail: archiv.bb.bs@minv.sk

Janka Schillerová, 

vedúca archívu
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Vážení spoluobčania, na úvod 

trochu štatistiky.

Sčítanie obyvateľov začalo 14. 2. 

2021. Za prvé dva týždne sa v mes-

te Banská Štiavnica sčítalo 5 000 

obyvateľov, t. j. viac než polovica 

z  odhadovaného počtu sčítaných. 

Denne sa sčítali stovky ľudí. K 22. 3. 

2021 je počet sčítaných 7 612 oby-

vateľov (78%), čo znamená v prie-

mere za deň stovka ľudí. Všetkým 

sčítaným patrí veľká vďaka. Nesčí-

taných vyzývame, aby si túto povin-

nosť splnili čo najskôr. Bohužiaľ sú 

aj takí občania, ktorí uvažujú nesčí-

tať sa a dokonca radšej zaplatiť po-

kutu, ktorú môže mesto v prípade 

nesčítania sa udeliť vo výške od 25 

do 250 Eur. Takýto postoj k roz-

voju mesta nepomôže. Splnenie 

si povinnosti je dôkazom zodpo-

vednosti, rešpektovania záko-

na a  kladného vzťahu k  svojmu 

mestu. Keďže sa sčítanie obyva-

teľov organizuje raz za 10 rokov, 

je pre samosprávu veľmi dôleži-

té, aby sa sčítali všetci obyvatelia 

kvôli podielovým daniam, ale sa-

mozrejme aj kvôli ďalším faktorom, 

ktoré sa po sčítaní Štatistickým úra-

dom vyhodnocujú a ktoré následne 

budú slúžiť k ďalšiemu napredova-

niu mesta.

Online sčítanie končí 31. 3. 2021. 

Počas posledných dní by sa mali 

sčítať všetci obyvatelia vyplnením 

elektronického formulára za seba 

aj za deti. V prípade ak ich o to po-

žiadajú, mali by pomôcť sčítať sa 

svojim blízkym, ktorí môžu mať 

problémy s  elektronickým sčí-

taním. Pripomíname, že sčítať 

sa musia cudzinci s trvalým po-

bytom v  našom meste a  taktiež 

obyvatelia SR, ktorí žijú dlhodo-

bo v zahraničí, ale pobyt v našom 

meste nemajú ukončený. Taktiež 

je potrebné sčítať aj osoby, ktoré 

zomreli po 1. 1. 2021.

Vyplniť sčítací formulár na strán-

ke www.scitanie.sk Vám skutočne 

zaberie maximálne 5 minút. V prí-

pade bytových domov je nutné vo-

pred si pozrieť na liste vlastníctva 

číslo bytu. Po zadaní rodného čís-

la do sčítacieho formulára násled-

ne odpovedáte na 14 otázok. Všet-

ky údaje uvedené vo formulári sa 

musia vzťahovať k  rozhodujúcemu 

okamihu sčítania, ktorým je pol-

noc z  30. 12. 2020 na 1. januára 

2021. Elektronické sčítanie je BEZ-

PEČNÉ. Počas Sčítania obyvate-

ľov 2021 je zachovaná maximálna 

možná ochrana osobných údajov. 

Všetky získané úda-

je budú zabezpeče-

né a  chránené pred 

zneužitím. Ak ste 

si zabudli stiahnuť 

potvrdenie o  sčíta-

ní, spätne sa nedá 

stiahnuť ani zaslať. 

Neporušili ste tým však zákon o sčí-

taní.

Upozorňujeme, že asistované sčí-

tanie za pomoci mobilných asis-

tentov, ktoré sa bude realizovať až 

po 1. apríli 2021 (presný termín sa 

určí na základe epidemiologickej 

situácie), sa bude týkať výlučne 

a  prioritne obyvateľov digitál-

ne a  zdravotne vylúčených (bez 

internetu, seniorov, osamelých se-

niorov, ľudí s  vážnym zdravotným 

problémom). Ostatní občania sa 

budú môcť dosčítať v  kontaktnom 

mieste sami alebo za asistencie sta-

cionárneho asistenta.

Na záver uvádzame ulice, ktoré 

majú 100% sčítanie: Belianske ja-

zero, Botanická, Ďurka Langsfel-

da, Koncová, Partizánska, Pod-

hájska, Vilová. Viacerým uliciam 

chýba k 100% sčítanosti minimálne 

množstvo. Vyberáme z  nich ulice: 

Antolská, Dolná Resla, G. Z. Lasko-

merského, Kolpašská, Štefana Krč-

méryho. Najmenšia sčítanosť je pri 

bytových domoch. Vyzývame Vás, 

sčítajte sa ešte dnes!

Jana Beňová, MsÚ

Elektronické samosčítanie obyvateľov 
končí 31. marca 2021

Výpožičný 
režim 
v mestskej knižnici

od 22. 2. 2021 stále v platnosti

PO: 9.00-11.00 12.00-14.00

UT: nestránkový deň

ST: 9.00-11.00 12.00-14.00

ŠT: nestránkový deň

PI: 9.00-11.00 12.00-13.30

Upravený výpožičný režim pla-

tí do odvolania.

(tel.: 045/6949658)

Povolený vstup– max. 2 osoby za 

dodržiavania všetkých odporú-

čaných nariadení /R-O-R/ podľa 

vyhlášky RÚVZ a  krízového štá-

bu mesta. Pri vstupe do budovy 

je nutné preukázať sa negatívnym 

testom na koronavírus alebo iným 

relevantným dokladom podľa ak-

tuálnych nariadení kompetent-

ných orgánov!

MsK

Vymaľuj si
mesto svetového dedičstva

Pre všetkých, ktorí radi vymaľová-

vajú a  spoznávajú nové veci, pri-

náša Organizácia miest svetového 

dedičstva veľkoformátový poster 

na vymaľovanie skladajúci sa z 24 

členských miest svetového dedič-

stva Sekretariátu severozápadnej 

Európy a Ameriky. Poster je možné 

stiahnuť tu: https://www.ovpm.

org/2021/01/25/coloring-poster

-for-kids-24-cities-of-northwest

-europe-and-north-america-in

-large-format/

Príjemné maľovanie!

Henrieta Godová, 

odd. RRaMV 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 strán-

kových hodín využívať prednost-

ne telefonickú, elektronickú a pí-

somnú komunikáciu. Bezplatná 

infolinka– Call Centrum MV SR: 

0800/222 222.

OÚBŠ

pre prevádzkovateľov malých 

zdrojov znečistenia ovzdušia– 

právnické osoby

Podľa zákona NR SR č. 137/2010 

Z.z. o ovzduší, zákona č. 401/1998 

Z.z. o  poplatkoch za znečistenie 

ovzdušia a VZN č. 7/2017 §5 písm. 

k) má prevádzkovateľ malého zdro-

ja znečistenia (ďalej len „MZZO“) 

povinnosť oznámiť každoročne do 

15. februára Mestu Banská Štiav-

nica údaje potrebné na zistenie 

množstva a škodlivosti znečisťujú-

cich látok vypúšťaných do ovzdu-

šia a  údaje potrebné na určenie 

výšky poplatku podľa skutočnosti 

uplynulého roka, a to za každý sa-

mostatný MZZO osobitne, (napr. 

kotol na pevné alebo plynné pali-

vo, krby, krbové pece...). Ide najmä 

o  údaje o  druhu paliva, spotrebe 

paliva a surovín, z ktorých znečis-

ťujúce látky vznikajú, počet pre-

vádzkových hodín, druh a účinnosť 

odlučovacích zariadení, atď.

Vzhľadom k tomu, že túto povin-

nosť si splnilo veľmi malé množ-

stvo prevádzkovateľov malých 

zdrojov znečistenia (reštaurácie, 

penzióny, hotely, ubytovanie na 

súkromí, výrobné prevádzky, ob-

chodné prevádzky, prevádzkova-

telia kotolní, autoopravovne...), 

opätovne vás upozorňujeme na 

splnenie si tejto povinnosti, a  to 

čo možno v najkratšej dobe, najne-

skôr do konca marca 2021.

Mesto Banská Štiavnica upozor-

ňuje prevádzkovateľov, že za ne-

splnenie povinností uvedených 

v  §6 ods. 4 zákona č. 401/1998 

Z.z. o  poplatkoch za znečistenie 

životného prostredia a  určených 

v rozhodnutí obce vydanom podľa 

§6 ods. 6 uloží obec v prenesenom 

výkone štátnej správy prevádzko-

vateľovi malého zdroja pokutu do 

výšky 663,87eura.

Tlačivo „Oznámenie údajov potreb-

ných pre učenie výšky poplatku za zne-

čisťovanie ovzdušia“ si môžete stiah-

nuť na stránke mesta: 

http://www.banskastiavnica.sk/

stranka_data/subory/ako-vybavit/

oznamenie-znecistenie-ovzdusia

-tlacivo.pdf.

V  prípade akýchkoľvek nejasnos-

tí alebo otázok vám radi odpovie-

me na tel. č.: 0907 831 959 alebo na 

emailovej adrese: zuzana.suskova@

banskastiavnica.sk.

MsÚ

Opätovné upozornenie
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kam v BŠ 
a okolí ?

Populárna séria sa bude konať 

aj vo Štiavnických vrchoch

V športových kruhoch sa už niekoľ-

ko mesiacov šepkalo o  úplne novej 

bežeckej sérii Behaj lesmi, ktorá ko-

nečne dorazí aj na Slovensko. A nie 

hocikam, ale priamo v Štiavnických 

vrchoch! V susednej Českej republike 

sa bežecká séria Běhej lesy už po nie-

koľko rokov teší veľkej obľube nie-

len medzi bežcami, ale aj rodinami 

s deťmi a širokou verejnosťou. Regis-

trácie a lov o štartovné čísla boli prá-

ve spustené na webových stránkach 

www.behajlesmi.sk. Tak dlho nevá-

haj, a ulov si štartovné číslo aj Ty!

Behaj lesmi je séria 3 bežeckých pre-

tekov v  prírode, ktorá láka prete-

károv na trasy z  80% na mäkkom 

povrchu a  zo 100% na čerstvom 

vzduchu. Trasy sú starostlivo vybra-

né a svojou dĺžkou prispôsobené pre 

bežeckých profíkov, ale pre aj začia-

točníkov a deti. Dĺžka tratí je rozde-

lená na dlhšiu 20km, strednú 12km 

a kratšiu trasu VoltaRUN, ktorá má 

5km.

Toto lesné dobrodružstvo sa usku-

toční na troch výnimočných sloven-

ských miestach a jedným z nich sú aj 

Štiavnické vrchy. Ďalšími dvoma toh-

toročnými miestami sú Devín a Veľká 

Fatra. V lese nie je žiadne wifi , ale sľu-

bujeme, že nájdete lepšie spojenie.

Tím Behaj lesmi má pre svojich les-

ných parťákov, ktorí sa rozhodnú 

stať členmi svorky, pripravených 

hneď niekoľko prekvapení. Kde si 

budeš môcť zabehnúť? Vôbec prvé 

preteky série Behaj lesmi na Sloven-

sku sa budú odohrávať 19.6.2021 

v Devíne. Zažite aj vy túto historickú 

udalosť na vlastnom kožuchu a vbeh-

nite ochutnať starodávne mýty a na-

dýchať sa čerstvého vzduchu.

V poradí druhé preteky série sa budú 

konať 17.7.2021 v malebnom pro-

stredí Veľkej Fatry, kde sa vám na-

skytne výhľad na nádherné pros-

tredie najmladšieho slovenského 

národného parku Veľká Fatra a mno-

ho ďalších zaujímavostí, ktoré pre vás 

lesný tím chystá.

Poslednými pretekmi série Behaj 

lesmi 2021, a  čerešničkou na zá-

ver, budú preteky v  Štiavnických 

vrchoch, ktoré sa uskutočnia 

21.8.2021. Trasa bežcov povedie 

okolo mnohých krásnych miest, kto-

ré sú typické pre danú lokalitu.

Majestátne kopce, dychberúce výhľa-

dy a krátky návrat do dôb starých po-

vestí a bájí ti zaručia nezabudnuteľný 

zážitok Poď si užiť jedinečnú a pria-

teľskú atmosféru pretekov v obklope-

ní prírody a vybehni v ústrety lesné-

mu dobrodružstvu. Registrácie boli 

práve spustené. Ulov si svoje štartov-

né číslo na webe www.behajlesmi.sk.

Richard Valoušek,

Senior PR Manager

INZERCIA

Nebuď z toho jeleň, Behaj lesmi!

Pohľad na dominantu mesta Banská Štiavnica- Kalváriu foto Martin Víglaský 

Tip na pešiu turistiku– Geolo-

gický náučný chodník Paradajs

Náročnosť trasy: nenáročná

Dĺžka trasy: 4,2km

Trvanie: cca 2h

Počet zastávok: 19

Začiatočný bod: začiatok aj koniec 

chodníka je v sedle Červená studňa.

Turisticko-náučný chodník má cha-

rakter expozície situovanej v prírod-

nom prostredí okolia vrchu Para-

dajs– najvyššieho vrchu Hodrušskej 

hornatiny. Na 19-tich zastávkach 

vám chodník priblíži geologickú 

stavbu a vývoj Štiavnických vrchov 

vrátane histórie baníctva a geologic-

kých výskumov.

Paradajs je vyhliadkový bod na pa-

norámu Banskej Štiavnice. Pod ním 

sa nachádza Ottergrundské jazero 

(802 m n. m.), najvyššie položená 

banská nádrž tejto oblasti. Náučný 

chodník Paradajs vás prevedie nád-

herným prírodným prostredím oko-

lia vrchu.

Začiatok aj koniec chodníka je 

v sedle Červená studňa. Devätnásť 

panelov, rozostavených po úbočí 

vrchu Paradajs, približuje geologickú 

stavbu a vývoj Štiavnických vrchov, 

históriu banskej činnosti a jej vplyv 

na životné prostredie. Na chodníku 

sú rozmiestené lavičky, vyhliadkové 

body s  panoramatickými mapami 

a pyramídy vzoriek hornín.

Pozor– v celom areáli náučno-geo-

logického chodníka nie je dovolené 

zakladať oheň, poškodzovať prírodu 

a ničiť exponáty a zariadenie samot-

nej expozície.

Trasa je nenáročná, dlhá 4,2km 

s prevýšením 140m a prejdete ju pri-

bližne za 2 hodiny. Chodník má celo-

ročné využitie, v zime sa dá absolvo-

vať aj na bežkách.

Ďalšie tipy na výlety nájdete na: 

https://www.banskastiavnica.

travel/aktivny-oddych/.

Prajeme vám príjemnú prechádzku.

OOCR Región Štiavnica

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

Ivan Pružina, Riaditeľ ORHa ZZ
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Ing. Milan Durbák

Banskoštiavnicko-hodrušský 

banícky spolok má už skoro 30 

rokov mimoriadne významnú 

úlohu pri zachovávaní, rozvíja-

ní a prezentovaní svetoznámych 

baníckych tradícií nášho mesta. 

Dialo sa to nielen v našom mes-

te, na Slovensku, ale aj v zahra-

ničí. Mimoriadne významnú úlo-

hu pri jeho založení v doterajšej 

jeho činnosti ste mali práve Vy, 

ktorý ste dodnes tajomníkom 

tohto spolku. Spolok, to však ne-

bolo všetko, čo sa viaže k Vašim 

doterajším mimoriadne plod-

ným aktivitám v  B. Štiavnici. 

Mohli by ste nám pre našich čita-

teľov dať na známosť Vašu dote-

rajšiu profesijnú činnosť?

MD: „Moja profesijná činnosť v  Ban-

skej Štiavnici sa začala v  roku 1973, 

kedy som sa zamestnal v Rudných ba-

niach, závod Banská Štiavnica. Začínal 

som ako revírnik v bani na šachte Mi-

chal, od roku 1975 do roku 1997 som 

bol na Novej šachte. Tu som bol v rám-

ci Rudných baní poverený viacerými 

riadiacimi funkciami, od vedúceho ban-

skej prevádzky, cez banského technoló-

ga až po výrobného zástupcu riadite-

ľa závodu. Koncom roka 1989 som bol 

z tejto funkcie odvolaný a až do zruše-

nia závodu Rudných baní v roku 1992 

som vykonával funkciu vedúceho prí-

pravy banskej výroby. Od roku 1993 

do roku 1997 som bol zamestnancom 

HELL, s.r.o., Banská Štiavnica, ktorá 

krátko pokračovala vo využívaní ban-

skoštiavnického rudného ložiska, ne-

skôr vykonávala likvidačné práce v bani 

a geologický prieskum v južnej časti do-

bývacieho priestoru Banská Štiavnica. 

V  roku 1998 som bol osem mesiacov 

zamestnancom Slovenského banské-

ho múzea na oddelení banskej techni-

ky a  od 1.9.1998 do 30.5.2020, kedy 

som odišiel na dôchodok, som bol za-

mestnancom Hlavného banského úra-

du (HBÚ) ako ústredný banský inšpek-

tor. V roku 2005 som bol 10 mesiacov 

predsedom HBÚ.“

Ako a kedy došlo k založeniu Ban-

skoštiavnicko-hodrušského ba-

níckeho spolku– 1. svojho druhu 

na Slovensku a ako by ste charak-

terizovali jeho hlavné poslanie?

MD: „Banskoštiavnicko-hodrušský 

banícky spolok (spolok) bol založený 

19.11.1992, kedy sa uskutočnilo v bý-

valej reštaurá-

cii Barbora jeho 

ustanovujúce val-

né zhromaždenie. 

Vznikol transfor-

máciou závodnej 

pobočky Sloven-

skej vedecko-tech-

nickej spoločnosti 

pri Rudných ba-

niach. V prvých ro-

koch pôsobil pod 

Slovenskou baníc-

kou spoločnosťou 

v  Banskej Bystrici 

a  od roku 2002 je 

samostatným ob-

čianskym združe-

ním. Jeho posla-

ním je obnova 

a  udržiavanie sta-

robylých baníckych 

a  banskoštiavnic-

kých akademic-

kých tradícií, vrátane konania podujatí 

pre verejnosť a  vydávania odbornej li-

teratúry. Z viacerých podujatí, ktorých 

organizátorom je spolok, sa stali naj-

známejšími nasledovné: reprezentačné 

banícke plesy, ktoré sa konajú od roku 

1993, Náckova Štiavnica s  výjazdom 

štiavnického Nácka historickým vla-

kom, Náckov štiavnický pochod a vzde-

lávací program pod názvom „Utorkové 

popoludnia“. Spolok doteraz vydal via-

cero publikácií, doteraz poslednou bola 

v  roku 2021 vydaná reprezentačná 

publikácia „Kvety baní– minerály stre-

doslovenskej banskej oblasti.“

Kde všade okrem BŠ sa doteraz 

prejavili aktivity tohto spolku 

v SR a zahraničí?

MD: „Spolok sa stal vzorom pre založe-

nie ďalších baníckych 

spolkov na Slovensku, 

ktorých sú v súčasnos-

ti už desiatky a pomo-

hol im pri rozbehu ich 

činnosti po odbornej 

a  personálnej strán-

ke. Spolok nadviazal 

úzku spoluprácu aj 

so zahraničnými ba-

níckymi a hutníckymi 

spolkami, s  Maďar-

skou baníckou a  hut-

níckou spoločnosťou 

v  Tapolci, so Združe-

ním banských tech-

nikov a  inžinierov 

v  Tarnobrzegu a  so 

spolkom PROKOP pri 

VŠB v Ostrave. Spolu-

práca je vykonávaná 

formou recipročných 

návštev pri baníckych podujatiach.“

V  priebehu rokov spolok zís-

kal mimoriadne vzácne reno-

mé v SR i v zahraničí. Kto všet-

ko, kde a kedy v rámci šachtágu 

„skákal cez kožu“ (ošliador) a bol 

tak slávnostne prijatý ako čestný 

člen do BŠHBS?

MD: „V tomto smere je potrebné ozrej-

miť inštitút „skoku cez kožu“, ktorý má 

svoj pôvod na Baníckej akadémii a boli 

ním počas šachtágu prijímaní do baníc-

keho stavu študenti prvého ročníka. Po 

roku 1918 uvedená tradícia na Sloven-

sku na určitý čas zanikla a v roku 1952 

bola obnovená na pôde Baníckej fakul-

ty Vysokej školy technickej v Košiciach. 

Mimo akademickej pôdy sa uvedená 

tradícia dostala v roku 1964, keď sa za-

čala uplatňovať na Strednej priemysel-

nej škole baníckej v  Banskej Štiavnici. 

Mimo akademickej a školskej pôdy za-

viedol uvedenú tradíciu spolok, ktorý 

prijal na jej konanie aj osobitný právny 

predpis, ktorým je zákon č. 1/2001 Zb. 

zákonov Banskoštiavnicko-hodrušské-

ho baníckeho spolku o  udržiavaní po-

riadku a povznesenej nálady na šachtá-

gu (pivný zákon). Tento zákon rozlišuje 

dve formy prijímania do baníckeho sta-

vu, „skok cez kožu“ a  „čestný skok cez 

kožu“. Skokom cez kožu sa prijíma do 

baníckeho stavu osoba, ktorá sa prihlá-

sila za člena spolku a čestným skokom 

cez kožu sa do baníckeho stavu prijíma 

akákoľvek významná osoba, ktorá o to 

požiada a je jej to schválené „slávnym, 

vysokým a neomylným prezídiom šach-

tágu“. Čestným skokom cez kožu boli do 

baníckeho stavu doteraz prijaté viace-

ré významné osobnosti, napr. preziden-

ti SR, Rudolf Schuster, Ivan Gašparovič 

a Andrej Kiska, zo zahraničných sa pa-

mätným stalo prijatie monackého prin-

ca Alberta v  roku 2002. Z  uvedeného 

vyplýva, že absolvovaním čestného sko-

ku cez kožu sa osoba nestáva čestným 

členom spolku, ale jej prináleží osobit-

né privilégium počas konania šachtágu, 

ktorým je oslovovanie „slávny semes-

ter /slávna semestra/“ pre osoby, ktoré 

úspešne absolvovali aspoň jeden semes-

ter vysokej školy a oslovovanie „slávna 

fi rma“ pre ostatné osoby.“

V budúcom roku bude spolok už 

mať 30 rokov mimoriadne úspeš-

nej činnosti. Čo by ste nakoniec 

zapriali spolku, ako aj všetkým 

ctiteľom svetoznámych bansko-

štiavnických baníckych tradícií 

do budúcnosti?

MD: „Osobne by som si prial, aby sme 

úspešne zvládli pandémiu COVID-19, 

čo by nám umožnilo aj opätovné obno-

venie aktívnej činnosti spolku, keďže 

naším posledným podujatím bola verej-

ná prezentácia slávnostného šachtágu 

v  banskoštiavnickom amfi teátri počas 

Salamandrových dní 2020.“

Takmer integrálnou súčasťou 

spolku je náš chýrny mužský spe-

vokol Štiavničan, čo nám k nemu 

môžete povedať?

MD: „Spolok dlhodobo úspešne spolu-

pracuje so spevokolom Štiavničan, kto-

rého korene siahajú taktiež do závodu 

Rudných baní v Banskej Štiavnici, kde 

vznikol v  roku 1972 ako Mužský spe-

vácky zbor. Bez jeho aktívnej pomoci si 

viem len ťažko predstaviť úspešné orga-

nizovanie väčšiny spolkových podujatí.“

Za rozhovor poďakoval

Foto: Lubo Lužina

Michal Kríž

Slovo má…
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Spomienka

Dňa 25. mar-

ca sa za-

myslime, po-

z a s t a v m e , 

p o ď a k u j m e , 

vráťme sa v  myšlienkach 

späť na výnimočného člove-

ka– JUDr. Jozefa Beneša.

Ani po 10 rokoch jasný pla-

meň sviečky nespálil smú-

tok, ktorý zanechal manžel-

ke, synovi, dcére, vnúčatám 

a  ostatnej rodine a  priate-

ľom. No nespálil spomien-

ku, ktorá za neho znie v ko-

runách stromov na jeho 

milovanej chate na Bakomi.

Máme v  srdci maličký pla-

mienok, ktorý je plný naj-

krajších spomienok– na 

posedenie pri ohníku s rodi-

nou, priateľmi, kúpanie v ľa-

dovej vode, behanie s  vet-

rom opreteky.

Všetkým nám veľmi chýbaš...

Manželka Mária, 

syn Jozef a dcéra Jarka

Spomienka

„Tí, ktorých mi-

lujeme neodchá-

dzajú, žijú v na-

šich srdciach…“

Dňa 3. 3. 2021 

nás navždy opustila naša mi-

lovaná Mária Glézlová. Kto 

ste ju poznali a mali radi, ve-

nujte jej spolu s  nami tichú 

spomienku.

Smútiaca rodina 

oznamy, 
spomienky

Oznam
Slovenský zväz telesne postih-

nutých v Banskej Štiavnici ozna-

muje svojim členom, že z dôvodu 

zhoršenej situácie epidémie ko-

ronavírusu úradné hodiny v kan-

celárii sú zrušené až do odvo-

lania.

Informácie o  pripravovaných ak-

tivitách si môžete pozrieť aj na 

stránke: http://www.sovicky.sk/

sztp-banska-stiavnica.

Výbor ZO SZTP 

Banská Štiavnica

Máme za sebou prvý mesiac 

sčítania obyvateľov. 

Na Slovensku prebieha od 15. febru-

ára do 31. marca 2021, a to po prvý 

raz plne elektronicky. Podmienkou 

je mať k dispozícii počítač, tablet ale-

bo mobil s pripojením na internet. Na 

stránke http://www.scitanie.sk/ sta-

čí vyplniť elektronický formulár. Kto 

takú možnosť nemá, môže o pomoc 

požiadať príbuzného či blízku osobu.

Ak sa napriek tomu obyvateľ ne-

môže alebo nevie sčítať sám, na 

splnenie povinnosti sčítania bude 

môcť využiť asistované sčítanie. 

V každej obci alebo meste budú kon-

taktné miesta, kde obyvateľovi so sčí-

taním pomôže asistent. Na takéto 

miesto je ale potrebné sa osobne do-

staviť.

Obce a mestá pamätali aj na cho-

rých a  imobilných obyvateľov, 

ktorí sa nedokážu sčítať elektro-

nicky, ani sa dostaviť na kontakt-

né miesto. Tí budú môcť telefonic-

ky požiadať o návštevu mobilného 

asistenta. A  práve pri asistenčnom 

sčítaní odporúčame k zvýšenej opatr-

nosti. Mohli by ho zneužiť podvodní-

ci vydávajúci sa za mobilných asisten-

tov. Ak si nedáte pozor, môžete ľahko 

prísť o úspory.

Asistenčné sčítanie bude prebie-

hať od 1. apríla a potrvá najneskôr 

do 31. októbra.

Upozorňujeme preto obyvate-

ľov,  a  to  predovšetkým našich  se-

niorov, aby boli obozretní voči ne-

známym osobám. Mohli by ich 

telefonicky alebo osobne kontaktovať 

podvodníci a ponúkať pomoc pri elek-

tronickom alebo asistenčnom sčítaní. 

Všetkým, ktorí potrebujú pomoc pri 

elektronickom sčítaní, odporúčame, 

aby žiadali o  pomoc iba svojich prí-

buzných, prípadne známych, ktorých 

poznajú a ktorým dôverujú.

Obyvatelia, ktorí sa nedokážu sčí-

tať sami ani s  pomocou blízkych, 

majú dve možnosti:

- osobne  sa dostaviť na  kontaktné 

miesta zriadené obcou či mestom, kde 

ich sčíta stacionárny asistent, alebo

- telefonicky kontaktovať obec /prí-

padne call centrum/ a požiadať o po-

moc pri sčítaní– mobilný asistent ich 

príde sčítať priamo domov.

Mobilných asistentov sčítania ustano-

vuje obec alebo mesto. Budú sa povin-

ne preukazovať príslušným preuka-

zom. Obyvatelia si s nimi najskôr 

dohodnú presný čas príchodu. 

V telefonáte sa dozvedia aj meno 

a priezvisko mobilného asistenta. 

Od týchto opatrení sa očakáva elimi-

nácia podvodných konaní– podvodní-

kom nejde o pomoc, chcú sa dostať do 

príbytku obete a obrať ju o peniaze či 

cennosti. Podľa skúseností polície ne-

pohrdnú ani osobnými dokladmi, kto-

ré by mohli zneužiť.

Čoho sa vyvarovať a ako postupo-

vať?

- Nevpúšťajte cudzie osoby v žiadnom 

prípade domov.

- Nekomunikujte s osobami, ktoré ne-

poznáte, a ktoré sa ponúkajú pomôcť 

vám so sčítaním: iniciatíva na sčíta-

nie musí prísť vždy z vašej strany a to 

buď sčítaním sa elektronicky, návšte-

vou na to určeného miesta alebo tele-

fonickou žiadosťou o asistenta, ktorej 

výsledkom bude dohoda na presnom 

čase návštevy konkrétnej osoby 

/meno a priezvisko/.

- Ak máte čo i len podozrenie z pod-

vodného konania pri sčítaní, okamži-

te kontaktujte políciu na čísle 158.

Zdroj: Štatistický úrad SR

Pozor– podvodníci sú schopní 
okradnúť vás aj počas sčítania obyvateľov

Občianske združenie Červená 

studňa pripomína záujemcom 

o „Poznávaciu turistiku štiav-

nicka“ - blížiaci sa aprílový 

termín tohto podujatia.

Naplánované bolo každú aprílovú 

a novembrovú sobotu so sprievod-

com. Žiaľ, kvôli pandemickým opat-

reniam bude len individuálne, bez 

sprievodcu.

V tomto roku 2021 poznávacia tu-

ristika začína na trojičnom námes-

tí v  Banskej Štiavnici. Pokračuje-

me po trase vyznačenej červenými 

šípkami, schodmi na Hornú ružo-

vú ulicu a  odtiaľ na náučný chod-

ník Ganzenberg. Tento chodník 

prechádza ponad Veľký Vodáren-

ský tajch i  Malý Vodárenský tajch 

na Červenú studňu, pokračuje Hor-

nohodrušským jarkom, cez opuste-

ný kameňolom a pod nefunkčným 

tajchom na Teplom potoku, až nad 

pamätník 2. svetovej vojny. Násled-

ne zatáča vľavo do kopca, zvážni-

cou nad zadné Rosniarky a po ceste 

pokračuje na Veterné sedlo (horná 

stanica Salamandry). Pokračujeme 

na Hornú Roveň ku vyhĺbenej šach-

te, kde sa stáča doľava na časť NCH 

M. Kapustu– cez stredoveké banské 

diela. Červené šípky nás zavedú nad 

tajch Klinger, na cestu vedúcu me-

dzi Banskou Štiavnicou a  tajchom 

Ottergrund, až na Červené studňu. 

Ešte cca 1km z kopca, kde po ľavej 

strane budeme znovu prechádzať 

popri vodárenských tajchoch k  sú-

sošiu na trojičnom námestí. Celá 

trasa má dĺžku približne 13km a dá 

sa zvládnuť za 5 hodín.

Uvedená turistika je spracova-

ná v krátkom videu na stránke OZ 

Červená studňa a  OOCR Banská 

Štiavnica. Tento projekt navrhlo 

a realizuje občianske združenie Čer-

vená studňa v  súčinnosti s  OOCR 

BS a mestom BS. Želáme si, aby sa 

súčasná situácia čo najskôr dostala 

do normálu a aby sme sa mohli stre-

távať čo najskôr so sprievodcom na 

tejto turistike.

členovia OZ Červená studňa

Poznávacia turistika štiavnicka

Zimná panoráma mesta  foto Miloš Janovský 
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Po úspešnej online kino 

premiére oceňovaného fi lmu 

Everest– najťažšia cesta, na 

ktorú sa predalo rekordných 

599 vstupeniek, pozýva 

projekt Kino doma na sériu 

premietaní venovaných tvorbe 

režiséra Pavla Barabáša. 

Diváci uvidia tituly Sloboda pod ná-

kladom, Salto je kráľ, Tieň jaguára 

a  Svetozár Stračina. Cyklus zakon-

čí repríza fi lmu Everest– najťažšia 

cesta, ktorý minulý piatok „vypredal“

virtuálnu kinosálu Kina Lumière. 

Projekt s podtitulom „5xBarabáš“ sa 

uskutoční každú stredu o 18.30 hod.

Premiéra fi lmu Everest– najťažšia 

cesta sa stala najúspešnejším pre-

mietaním projektu Kina doma s cel-

kovým počtom 599 predaných vstu-

peniek. Po premietaní sa uskutočnila 

live streamovaná diskusia s  Pavlom 

Barabášom a horolezcom Zoltánom 

Demjánom. Pre veľký úspech a záu-

jem divákov sa fi lm s diskusiou odo-

hrá v repríze a zároveň zakončí sériu 

premietaní „5xBarabáš“, ktorá od-

štartovala 17. marca. V  Kine doma 

sa bude konať pravidelne každú stre-

du o 18.30. Premietania sú venované 

pestrej tvorbe Pavla Barabáša, auto-

ra fi lmov o prírode, o hľadaní, obja-

vovaní a nachádzaní pozoruhodných 

miest na našej planéte.

5xBarabáš

Projekt otvoril fi lm Sloboda pod ná-

kladom (2016) z  prostredia Vyso-

kých Tatier, ktoré sú miestom po-

sledných vysokohorských nosičov 

v Európe. Dokument zachytáva naj-

staršiu generáciu, ktorá sa snaží o za-

chovanie tohto fyzicky i  psychicky 

náročného remesla. So stovkou kíl 

na chrbte sa brodia v snehu, stúpajú 

lavinóznymi svahmi, odolávajú búr-

ke i víchrici. Obdobne extrémne ob-

razy ľudskej sily či nespútanej prí-

rody objavia diváci aj vo fi lme Tieň 

jaguára (2018). Ten rozpráva prí-

beh štyroch priateľov na neistej ces-

te proti prúdu amazonských riek. Po 

prechode cez tajomné pohorie Sier-

ra Maigualida, ktorým okrem indiá-

nov ešte nikto neprešiel, sa stretáva-

jú s jednými z posledných prírodných 

indiánov na tomto svete. Tí ich prij-

mú medzi seba, umožnia im auten-

ticky zachytiť jednoduchosť ich bytia 

a priniesť tak dôležité poznanie. Do-

kument ukazuje aj divokú krásu pra-

lesa a jeho prírodného bohatstva. Ze-

lené pralesy uvidíte aj v treťom fi lme 

Salto je kráľ (2020) o najvyšších vo-

dopádoch sveta a  ich 

zlaňovaní. Obrazy tu 

zachytávajú neskutoč-

né scenérie, adrena-

línové zážitky a  divy 

sveta, ktoré bežný 

smrteľník nezažije. Je-

dinou istotou výpravy 

je sila priateľstva, ma-

ximálna dôvera a spo-

lupatričnosť. Po pre-

mietaní sa uskutoční 

aj streamovaná dis-

kusia s  tvorcami fi l-

mu a členmi expedície. 

Štvrtým dokumentom 

zo série je snímka Sve-

tozár Stračina (2019) 

o  výnimočnom hu-

dobnom skladateľo-

vi, ktorý sa spoľahlivo 

vymyká akémukoľvek 

„priečinkovému“ zara-

deniu a jeho kompozí-

cie nadchýnajú aj tých, 

ktorí sa folklóru vyhý-

bajú. Zanechal po sebe 

ohromné dielo a neza-

meniteľný odkaz, ktorý nemá nasle-

dovníkov.

Cyklus 5xBarabáš zakončí fi lm Eve-

rest– najťažšia cesta (2020), ktorý 

rozpráva príbeh odvahy a odhodlania 

našich horolezcov. Štyria slovenskí  

horolezci nastú pili do západnej ste-

ny v roku 1988. Keby mali viac šťas-

tia, stali by sa najlepš í mi z najlepš í ch. 

Film je emotívnou pamiatkou na 

tý ch, č o Mount Everest najť až š ou 

cestou alpský m š tý lom vyliezli, no 

naspäť sa nevrá tili. Dokument získal 

množstvo významných ocenení na 

medzinárodných festivaloch v  kra-

jinách ako Argentína, Macedónsko, 

Španielsko, Česko či Poľsko. Pozitív-

nymi reakciami nešetrili ani diváci 

počas online kino premiéry a v dis-

kusii po fi lme vyjadrili slová obdivu. 

„Film mnou veľmi otriasol. Obrazovo je 

veľmi nádherný. Bol to fi lm o chlapcoch, 

ktorí sa nevrátili a o nešťastí Ivana Fia-

lu, ktoré som veľmi silne zdieľala. To je 

odvrátená tvár horolezectva, umenie or-

ganizácie a očakávania, bohužiaľ, aj ne-

úspechu. Veľmi silné,“ napísala diváč-

ka Eva.

Filmy o tom, ako by sa mal človek 

správať k našej Zemi

Pavol Barabá š  zachytil svoj pohľ ad 

na naš u plané tu vo viac ako 50 do-

kumentá rnych fi lmoch. Má  za sebou 

niekoľ ko objavný ch expedí cií : od ná j-

denia civilizá ciou nedotknutý ch ľ udí  

doby kamennej v  pralesoch Novej 

Guiney cez absolvovanie prvé ho pre-

chodu Ellsworthovho pohoria v An-

tarktí de až  po objavenie niekoľ ký ch 

megajaský ň  v  stolový ch horá ch Ve-

nezuely. Peš o dosiahol Severný  aj 

Juž ný  pó l, ž il s Pygmejmi v Kongu, 

s kmeň om Suri v Etió pii aj s indiá nmi 

v  amazonskom pralese. Preš iel naj-

ť až š ie kaň ony sveta a zlanil dva naj-

vyš š ie vodopády našej planéty. Té me 

najvyš š í ch svetový ch hô r sa venuje 

už  od zač iatku svojej tvorby. Jeho fi l-

my sú  najmä  o tom, ako by sa č lovek 

mal sprá vať  k naš ej Zemi, a to nielen 

vysoko v horá ch. 

Premietania sa uskutočnia každú 

stredu o 18.30 na online platforme 

Kino doma. Filmy prináša divákom 

Asociácia slovenských fi lmových 

klubov, ktorá projekt 5xBarabáš or-

ganizuje spolu so Slovenským fi l-

movým ústavom a Kinom Lumière. 

Vstupenky sú v predaji na webstrán-

kach partnerských kín projektu Kino 

doma: Kino Tatran Poprad, Kino Is-

kra Kežmarok, Kino Fontána Piešťa-

ny, Kino Akademik B. Štiavnica, Kino 

Úsmev Košice a Kino Lumière Brati-

slava, ktoré virtuálnu kinosálu pre-

vádzkuje.

Lucia Mandincová,

Asociácia slovenských 

fi lmových klubov

Realizá ciu a  distribú ciu fi lmu a  pro-

jekt Kino doma fi nanč ne podporil Au-

diovizuá lny fond.

KALEIDOSKOP

Online kino AkademikZáhradkárske 
okienko

Pomológia okrajových odrôd:

Jablko: Boskoopské

Táto odroda patrí medzi tzv. (ko-

žovky), pochádza z  Boscoopu 

v  Holandsku. Je to skorá zimná, 

nenáročná, stolová odroda, odol-

ná voči chrastavitosti, menej mra-

zuvzdorná. Plody sú veľké a  ťaž-

ké, plocho alebo vysoko guľovité, 

nepravidelného tvaru. Dužina je 

hrubšia, sfarbená do žlta až zele-

na, má kyslejšiu, korenistú chuť, 

výbornú na sušenie. Šupka je drs-

ná, kožovitá, žltozelená, nepravi-

delne hrdzavá s červeným líčkom 

na slnečnej strane. Kalich býva 

pootvorený, umiestnený v  hlbo-

kej, nenápadne rebrovitej kališnej 

jamke. Zaberá sa od polovice ok-

tóbra, konzumnú zrelosť dosahu-

je v mesiacoch december až apríl.

Hruška: Jizera

Vznikla v ČR, je bujnejšieho vzras-

tu. Koruny sú stredne husté, s po-

lorozložitým až otvoreným ha-

bitusom. Neskôr, po nástupe do 

rodivosti sa rast zoslabuje. Ko-

strové konáre dobre obrastajú ro-

divým drevom. Je cudzoopelivá, 

je vhodným opeľovačom iných od-

rôd. Neskorá jesenná odroda, zbe-

rá sa v  polovici septembra, kon-

zumne vydržia plody do konca 

novembra.

Michaela Mojžišová

Oznámenie
o zmene úradných hodín v ter-

míne od 22. 3. do 26. 3. 2021.

Úradné hodiny sa upravujú na-

sledovne:

PO – PI nestránkový deň.

Na recepcii/podateľni úra-

dov bude zabezpečené podpisova-

nie dohôd (dodatkov) k prebieha-

júcim projektom.

Služba na recepcii, resp. poda-

teľni úradu je zabezpečená na-

sledovne: 

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 (mai-

lová, telefonická komunikácia .…)

Prvý kontakt pre klientov: 

e-mail: bs@upsvr.gov.sk, 

tel. č.: 045/2444 10.

ÚPSVaR BŠ
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Meračský prístroj – 

„schinzeug“, hlavný prístroj

Pojmom „schinzeug“ je označova-

ný dvojdielny meračský prístroj, 

ktorým sa merali zvislé (výško-

vé) aj vodorovné uhly, pre zamera-

nie polygonálneho ťahu. Prvý diel, 

hlavný prístroj (T02345- na obráz-

ku)je mosadzný, vysoký 18,5cm. 

Skladá sa z „uhlomera“ so stupnicou 

s 2x90o na jednej strane a na druhej 

delenou na 2x12 hodín, hórov. Uhol 

zameriavala pohyblivá rúčka, ukon-

čená okom, na ktoré sa uviazal je-

den koniec meračskej šnúry a druhý 

koniec na vedľajší prístroj (druhý 

diel). Obidva prístroje boli osadené 

na palicových statívoch. Stúpanie či 

klesanie terénu sa tak prenieslo na 

uhlomer. Vodorovné uhly merala 

buzola. Na stupnici je vyznačené 24 

horové, hodinové delenie, ktoré sa 

z buzoly odčítalo. Jej vloženie bolo 

presne určené vyznačenou smero-

vou ružicou. OR (oriens– východ), 

OC (occides- západ) ME (meridies- 

juh) SE (Septentrio– sever), kde nu-

lová poloha bola od ME– ku SE, čo je 

základná poloha smeru magnetky 

v buzole, kompase. Buzola sa neza-

chovala.

Prístroj z  konca 17. stor. patril 

Ing. Robertovi Prunerovi, ktorý pô-

sobil v  Kremnici a  Sedmohradsku. 

Je uložený v drevenej krabici, spolu 

s ďalšími pomôckami banského me-

rača. Štátne banské múzeum Dioný-

za Štúra ho do zbierok kúpilo v roku 

1933. Dnes je súčasťou fondu ban-

skej techniky, SBM. Význam tohto 

prístroja zdôrazňuje to, že meranie 

s ním je zobrazené nielen na histo-

rických mapách, ale aj na jednej zo 

štyroch mincí, ktoré Mária Terézie 

udeľovala za vynikajúci prospech 

v štúdiu banských, hutníckych, me-

račských a mincovných vied.

Foto– autor: Lubo Lužina

Autor textu:

 Magdalena Sombathyová

Zo zbierok 
Slovenského banského múzea

Vážení lúštitelia!

Výherné poukážky na konzumáciu 

v hodnote 10eur v pizzerii, reštaurá-

cii Sv. Barborka, A. Kmeťa 2, Banská 

Štiavnica si výherca môže vyzdvih-

núť v redakcii ŠN. Správne znenie krí-

žovky z č. 9/2021: „Úspech je dostať to, 

čo chcete. Šťastie je chcieť to, čo dostáva-

te.“ Výhercom sa stáva Anna Ferko-

vá, B. Štiavnica. Srdečne blahoželá-

me! Tento týždeň hráte o  poukážku 

na konzumáciu v hodnote 10€ (2x5€) 

v  pizzerii, reštaurácii Sv. Barborka, 

A. Kmeťa 2, Banská Štiavnica. Vašou 

úlohou je správne vylúštiť krížovku 

a zaslať ju spolu s kupónom do redak-

cie ŠN v termíne do 06. 04. 2021.

V  tajničke sa ukrýva výrok Josepha 

Jouberta:

A., Začiatok tajničky,

B., Výborne, onam, dar nevesty, von 

česky,

C., V  poriadku, slov. vydavateľstvo, 

zn. práčok, biograf,

D., Citoslovce rezignácie, čínska nádo-

ba, určená, mesiac, pond,

E., Stred slova fárali, pokladňa, povraz 

s okom, titul doktor,

F., Zimná olympiáda Nagano skr., les-

né zviera, polia, ozn. výrobkov diabe-

tikov,

G., Osobné zámeno, platina, zvratné 

zámeno, Samuel, sviňa,

H., Automat, tadiaľ, vládca, dioptria,

I., Liečivá rastlina, lúšti, obyvateľ Ará-

bie, predložka,

J., 4. časť tajničky, pila, vracal náre-

čovo, farba na vajcia,

K., 3. časť tajničky,

L., Južné ovocie pl., meno papagája, 

túz.

1., Otázka na 1. pád, 2. časť tajničky, 

lovkyňa perál,

2., Potok, starozákonný prorok, ovo-

cie-zelenina, ozn. kancelárskych po-

trieb,

3., Cicavec z pralesa, muž. meno, olo-

vo, WC, popevok,

4., Cudzie žen. meno, stáť, krok pri 

tanci,

5., Onak, krstenie, spí detsky,

6., Pohrebná hostina, meno hereč-

ky Medrickej, topil sa česky, znížený 

tón E,

7., Druh drogérie, kasta, set, síra 

a ytrium,

8., Ženské meno, ruské osobné meno, 

utekaj,

9., Nehovoriaca, prelamuje, biele li-

turgické rúcho,

10., Stred slova fenol, hrubý povraz, 

krík,

11., Molybdén, jednotlivé časti, kra-

dol, vnútri,

12., Patriace Eve, sluhovia, samohlás-

ky v slove ovite,

13., Nemecká speváčka, diaľka, kvá-

sok,

14., Oní naopak, Koniec tajničky, 

otec.

Pomôcky: Žako, Nikol, Áron, Alba, 

dráb, Nena, Yvona, DM.

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

L

Kupón č. 11
Krížovka

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z dô-

vodu odstraňovania porúch na 

zariadeniach distribučnej sústavy 

prevádzkovateľa distribučnej sú-

stavy spoločnosti Stredosloven-

ská distribučná, a. s. Bez el. ener-

gie budú v B. Štiavnici:

– 30. 3. v čase od 8:30 – 15:30 na 

ul.: Kysihýbelská, Ovocná, Roľníc-

ka.

– 1. 4. v čase od 7:30 – 14:00 na 

ul.: Počúvadlianske Jazero.

– 9. 4. v čase od 10:30 – 16:30 na 

ul.: Počúvadlianskle Jazero.

– 7. 4. v čase od 8:30 – 15:30 na 

ul.: Počúvadlianske Jazero.

– 9. 4. v čase od 8:30 – 15:30 na 

ul.: Antolská, Horná Huta, Lin-

tich.

– 12. 4. v čase od 8:30 – 15:30 na 

ul.: Lintich.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy SSD, a.s.
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Rok 2020 bol veľmi atypický, 

hoci začiatkom roku to na 

problémy nevyzeralo. 

Folklórny súbor Sitňan začal rok 

2020 veľmi optimisticky a intenzív-

ne. V  januári a  februári sa členovia 

súboru stretávali 1- 2 krát týždenne 

a pripravovali nový program pre vy-

danie nového CD s obsahom hlavne 

baníckych a vianočných piesní. Kon-

com februára sa celý program pre CD 

v štúdiu natočil. Plán na leto bol– ma-

teriál spracovať, vyrobiť CD a v jese-

ni uskutočniť slávnostný krst. Ko-

ronakríza však celý plán zrušila. 

Začiatkom marca ešte súbor stihol 

absolvovať účasť na medzinárodnom 

fašiangovom festivale „Kurentova-

nie“ v  našom 

bratskom mes-

te Ptuj v  Slo-

vinsku, kde re-

p re z e n t o v a l 

i  celé Sloven-

sko. Pre ten-

to účel mesto 

Banská Štiav-

nica schválilo 

súboru fi nanč-

ný príspevok. 

Pre koronakrízu, okrem Slovinska, 

uskutočnil Sitňan len tri väčšie akcie. 

V lete súbor v meste Banská Štiavni-

ca účinkoval v auguste v programe– 

„Nezabudnuté remeslá“ na Starom 

zámku a  v  decembri v  programe– 

"Mikuláš pod panelákmi" na sídlisku 

Drieňová. Rok 2021 zatiaľ pokraču-

je v  stopách roku 2020. Veríme, že 

s príchodom jari a leta sa situácia vý-

razne zlepší a  Folklórny súbor „Sit-

ňan“ bude môcť naďalej všetkým roz-

dávať radosť a potešenie.

Dominik Kútnik– vedúci súboru

Sitňan v roku 2020

Okresné riaditeľstvo Policaj-

ného zboru v Žiari nad Hronom 

vykonáva kontroly zamerané 

na dodržiavanie aktuálnych 

epidemiologických opatrení 

v zmysle vyhlášok hlavného 

hygienika Úradu verejného 

zdravotníctva Slovenskej 

republiky.

Kontroly sú vykonávané predovšet-

kým na miestach so zvýšenou kon-

centráciou osôb (lyžiarske strediská, 

nákupné strediská, železničné stani-

ce, nástupištia, potraviny, drogérie, 

zásielkovne, odberné miesta a pod.). 

Kontrola je zameraná tak na chod-

cov, ako aj vodičov motorových vozi-

diel a cyklistov.

Polícia preveruje oprávnenosť zo zá-

kazu vychádzania a doklady, ktorými 

možno preukázať výnimku zo záka-

zu vychádzania /certifi kát, potvrde-

nie, sms správu či email/, ktoré ná-

sledne porovnáva s osobnými údajmi 

konkrétnej osoby. Preto je potrebné 

mať pri sebe aj občiansky preukaz 

alebo iný doklad totožnosti.

Dopravní policajti vykonávajú ná-

hodné kontroly dodržiavania zákazu 

vychádzania  na hlavných cestných 

ťahoch a hraniciach okresov so zlou, 

respektíve zhoršenou epidemiologic-

kou situáciou, najmä diaľnice a cesty 

pre motorové vozidlá I. a II. triedy.

Doposiaľ bolo zistených najviac prí-

padov  porušenia zákazu vychá-

dzania,  nenosenia rúšok,  poruše-

nia  lekárom stanovenej karantény 

a porušenia zákazu otvorenia prevá-

dzok. V prípade zistenia porušení po-

lícia rieši každý prípad individuálne, 

pričom niektoré prípady porušení sú 

vybavené blokovou pokutou, niekto-

ré napomenutím a  niektoré sú po-

stúpené na regionálny úrad verejné-

ho zdravotníctva, respektíve okresný 

úrad. Sankcie sú v blokovom konaní 

do 1.000€ a v správnom konaní do 

1.659€.

Ďakujeme všetkým, ktorí zodpoved-

ným prístupom chránia seba aj svo-

je okolie.

OR PZ v Žiari nad Hronom 

Prebiehajú kontroly 
dodržiavania epidemiologických opatrení

Naša škola, 
tá banícka!

V nej sme učili, tam chceme sa vrá-

tiť.

Bolo smutné, pred rokmi ju stratiť.

V pevných múroch starobylej bu-

dovy

hľadať žiakov, hľadať školské os-

novy.

Cez mohutné okná

vnímať zimu a jar v Štiavnici.

A potom jeseňou zas

začínať nový školský rok v učebnici.

Pozerať sa na tablá, čo viseli vždy na 

stenách.

Aj na hrubé zábradlia, čo mnohým 

naháňali strach.

Tam do stien „baníckej akadémie“,

čo v mnohých srdciach ešte stále žije.

Aj do zastrčených kabinetov.

Do prítmia našich školských svetov.

Do auly s vysokými oknami.

Do „Červeného kútika“

čo hniezdil o poschodie pod nami.

Aj do našej zborovne

medzi svojich kolegov,

kde za ťažkým závesom

ten učiteľský svet náš bol.

Aj do vestibulu, kde vítalo

nás motto školy.

Koľkí z nás sú ešte tu a koľkí z nás 

už boli?

Počúvať vtipné slová školníka

či pondelkové porady.

Kto nebol zase na dozore a kto má 

v triede skryté závady.

Prejsť sa do našich labákov

aj odborných učební.

Vrátiť si všetko krásne

z tých minulých dní.

Počúvať každodenný zvonček,

čo na hodinu nás volá.

Hoc teraz opustená a dočmáraná je,

vždy bude to tá naša škola!

Daniela Sokolovičová

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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 Vymením 2-izbový byt na Križo-

vatke za RD alebo chatu v okrese 

BS + doplatím, tel. č.: 0948 282 484

 Hľadám opatrovateľku s možnos-

ťou ubytovania, tel. č.: 0904 524 467

  Výkup parožia, tel. č. 

0904 834 937

  Ponúkam na predaj čierne uh-

lie 20m3 – bez dovozu. Cena doho-

dou. Kontakt: 0910 235 488

Oznam
Milí záhradkári!

Oznamujeme Vám, že členské 

známky si môžete vyzdvihnúť 

v  Elektro IMO– Domáce potre-

by. Pre členov ponúkame výhod-

ný nákup záhradkárskych po-

trieb s  10% zľavou. Viac info: 

0903 250 921. Za porozumenie 

vopred ďakujeme!

Výbor SZZ– Štefultov 

Uplynulý rok sa niesol od 

jarných mesiacov v duchu 

prísnych protipandemických 

opatrení, čo malo vplyv aj 

na športovú činnosť v našom 

meste. 

Na činnosť Šachového klubu Opev-

nenie Banská Štiavnica sme sa opýta-

li aktívneho hráča Norberta Píša a po-

žiadali sme ho o rozhovor:

1. Ako hodnotíte uplynulý rok 

z pohľadu Šachového klubu Opev-

nenie Banská Štiavnica?

V roku 2020 bola činnosť klubu znač-

ne limitovaná udalosťami spôsobe-

nými koronavírusovou pandémiou. 

Tradičný turnaj pre základné školy, 

ktorý plní hlavne popularizačnú úlo-

hu, pripravený na koniec školského 

roka 2019- 2020, na ktorom sa tra-

dične zúčastňujú hráči zo škôl celého 

banskoštiavnického okresu, bol pre-

sunutý na jeseň 2020, kedy sa však 

pandemická situácia výrazne zhorši-

la. Ani v tomto náhradnom termíne 

sa tento veľmi obľúbený turnaj nepo-

darilo uskutočniť. Najbližšou ambí-

ciou je uskutočniť tento medzi deťmi 

a juniormi veľmi obľúbený turnaj na 

koniec školského roka 2020- 21.

Detský krúžok, ktorý sa už tradič-

ne odohráva každý utorok od 15:00- 

17:30 v  spolupráci s  banskoštiav-

nickým Centrom 

voľného času sme 

síce v septembri otvo-

rili, ale tréningy boli 

v  súvislosti s  naria-

dením hlavného hy-

gienika pozastavené, 

nakoľko ho navštevu-

jú deti rôznych veko-

vých kategórií (najmä 

z II. stupňa ZŠ).

Tréning dospelých prebieha kaž-

dý utorok a štvrtok od 17:00- 20:00 

podľa limitov pandemických usmer-

není.

2. Akých súťaží sa Vám podarilo 

v uplynulom roku zúčastniť?

Do šachových ligových súťaží bansko-

bystrického kraja nasadil banskoštiav-

nický šachový klub v  sezóne 2019- 

2020 dva družstvá. Jedno družstvo 

do 3. ligy, ktorá je zároveň najvyš-

šou súťažou v kraji a jedno družstvo 

do v 4. ligy, ktoré dáva príležitosť aj 

hráčom s  kratšou praxou, ale s  od-

hodlaním zbierať cenné skúsenos-

ti v náročných ligových, často až nie-

koľkohodinových zápasoch. Preto sú 

do štvrtej ligy po prvýkrát nasadení aj 

juniori z detského krúžku. Ligové sú-

ťaže boli v mesiacoch marec– máj pre-

rušené a  dohrávali sa v  náhradných 

termínoch v júni a v júli.

3. Ako to vyzerá so šachovou sezó-

nou, nakoľko v tejto zložitej pan-

demickej situácii sa všetko sú-

streďuje do online priestoru, ako 

momentálne prebiehajú tréningy 

a príprava športovcov, čo Vás čaká 

v tomto roku a najbližšom období?

V  súčasnosti pracujeme s  talento-

vanými deťmi na internetových ša-

chových serveroch www.chess.com 

a www.lichess.org, kde bola vytvore-

ná šachová trieda a talentované deti 

sa môžu naďalej rozvíjať aspoň ta-

kouto formou. Tréning dospelých 

prebieha každý utorok a  štvrtok od 

17:00- 20:00, prebieha podľa limitov 

pandemických usmernení.

Ligová sezóna 2020- 21 sa začala 

s presne defi novanými hygienickými 

podmienkami a odohrané boli 3 kolá. 

Momentálne je súťaž pozastavená na 

neurčité obdobie.

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

Šachisti v roku 2020
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sn@banskastiavnica.skINZERCIA

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

Ponúkame služby 
orezávanie, spilovanie stromov, 
starých a veľkých halúz, či 
spustenie celého stromu, k tomu 
aj výžin kríkov a trávy. Drevo 
môžeme popíliť na mieru, cena 
sa dohodne pri obhliadke danej 
práce, vždy sa dá však dohodnúť!
Viac info: 0917 098 224.


