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Od stredy 15. apríla 2020 bolo 

zriadené karanténne centrum 

v internáte Strednej odbornej 

školy služieb a lesníctva 

v Banskej Štiavnici, ktoré 

je určené pre ľudí, ktorí sa 

vracajú zo zahraničia a musia 

podstúpiť štátom nariadenú 

14-dňovú karanténu.

Na to, ako toto centrum funguje, 

v akom režime, sme sa opýtali tla-

čového odboru Ministerstva vnútra 

SR, odd. vzťahov s médiami, ktorý 

nám odpovedal na otázky:

Ako toto zariadenie funguje, aký 

má režim a pre koľko ľudí je ur-

čené?

„BBSK mal za úlohu vytipovať vhodné 

priestory pre zriadenie karanténnych 

centier. Vhodné zariadenia pre tento 

účel sú internáty so systémom ubyto-

vania v tzv. bunkách, kde je možné ľudí 

izolovať tak, aby jeden človek mal k dis-

pozícii jedno sociálne zariadenie. Také-

to centrá okrem Banskej Štiavnice sú 

zriadené aj v Banskej Bystrici, Rimav-

skej Sobote a  v  Lučenci. Režim je rov-

naký ako v každom zariadení – pracuje 

tu zdravotnícky personál i  dobrovoľní-

ci, ľudia dostávajú stravu 3-krát denne 

pred dvere, svoju izbu nemôžu opustiť, 

môžu iba vyjsť na balkón. Do miestnos-

ti počas karantény nevstupuje nikto, iba 

zdravotník za účelom odobratia vzorky 

na testovanie. Celková kapacita samot-

ného karanténneho centra je sto lôžok.“

Ako sa zamedzí prístupu iných 

ľudí do centra a ako bude zabez-

pečené, aby ľudia boli izolovaní 

od ostatných obyvateľov mesta?

„Ľudia, ktorí sa v  ňom nachádzajú 

sú v  prísnej karanténe. Sú na izbách, 

môžu vyjsť len na balkón.“

Dokedy ľudia budú v tomto cen-

tre?

Aj keď súčasná situácia je 

ťažká, snažíme sa stále 

pracovať tak, ako je to len 

možné. 

Príroda sa prebudila a  nepočká na 

čas, kedy prestanú platiť rôzne ob-

medzenia a  nariadenia. V  mesiaci 

marec sa preto začalo postupne s jar-

nou údržbou verejnej zelene a v naj-

bližších dňoch sa začne realizovať 

ďalšia etapa sadových úprav, kto-

rej cieľom je novou výsadbou zabez-

pečiť skrášlenie novovybudovaného 

parkoviska na Dolnej ul.. Na základe 

zmluvy, ktorá bola uzatvorená s do-

dávateľom už v roku 2019 sa tieto sa-

dové úpravy parkoviska uskutočnia 

najneskôr do konca mája.

Novou výsadbou sa vytvorí izolá-

cia medzi miestnou komunikáciou 

a  chodníkom pre peších pomocou 

stromov, krov, trvaliek a  okrasných 

tráv. Funkciu oživenia a pestrosti ve-

rejného priestoru počas leta až do 

jesene vytvorí okrasný záhon z  tr-

valiek, okrasných tráv a  kvitnúcich 

kríkov.

Vysadených bude 822ks trvaliek 

v  zložení: echinacea, mliečnik, gau-

ra, pakost, helenium, kocúrnik, pero-

vec, rudbekia, šalvia, rozchodník, ka-

vyľ) a dreviny 9ks javor poľný a 9ks 

platan javorolistý.

Rovnako sa pripravuje aj nová vý-

sadba kvetinových nádob v meste.

Pevne veríme, že pohľad na uprave-

né, rozkvitnuté plochy nám prine-

sie aspoň trochu radosti a harmónie 

v súčasných neľahkých časoch.

Zuzana Šušková, 

odd. RR a MV

Karanténne centrum pre repatriantov 
v Banskej Štiavnici

Úprava verejnej zelene

Internát SOŠ služieb a lesníctva  foto Peter Koleda

�3.str.

Oznam
Vážení spoluobčania,

tento rok sa stavanie májov 

bude konať bez účasti divákov.

Pohronské osvetové stredisko 

v spolupráci s obcami a mestami 

okresov Žiar nad Hronom, Žar-

novica a  Banská Štiavnica vás 

pozývajú na trochu „iné“ poduja-

tie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 

30. 4. 2020 o 18,00 hod. v po-

hodlí vašich domovov. Vyjdite 

do svojej predzáhradky, ku brá-

ne, do okna, prípadne na balkón 

a  spoločne si zaspievajte známe 

ľudové piesne, ktoré vás v  mi-

nulých rokoch sprevádzali pri 

stavaní májov vo vašej obci či 

v meste... Videozáznamy zo spie-

vania môžete uverejniť na FB: 

https://www.facebook.com/pos.zh

Májová výzdoba je vítaná / vy-

zdobte si svoje vlastné máje vo 

svojej záhradke, v  okne, na bal-

kóne – ten najkreatívnejší bude 

odmenený, stačí ak fotogra-

fi u svojej výzdoby pošlete do 

4. 5. 2020 na mailovú adresu 

pos.banskastiavnica@gmail.com

POS

Oznámenie
o  prerušení distribúcie elek-

triny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z dô-

vodu odstraňovania porúch na 

zariadeniach distribučnej sústa-

vy prevádzkovateľa distribučnej 

sústavy spoločnosti Stredoslo-

venská distribučná, a.s.. Bez el. 

energie budú v B. Štiavnici:

– 13. 5. v čase od 8:30 – 15:30 na 

ul.: 8. mája, J. Fándlyho, Ľ. Štú-

ra, SNP, Športová.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy, SSD, a.s.
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DIÁR
z programu

primátorky

11. 4. v  Rádiu Devín od 10:00 – 

11:00 bola historická relácia na 

tému „dominikánov a  františkánov 

na Slovensku v  Stredoveku a  Novove-

ku“. Hoci o  tom hovorili renomo-

vaní slovenskí historici, spomínali 

viackrát Trnavu, Bratislavu, Košice, 

Banskú Bystricu a  Slovenskú Ľup-

ču, kde sa postupne etablovali do-

minikánske a  františkánske reho-

le. O Banskej Štiavnici však nepadlo 

ani slovo, hoci dominikánsky kláš-

tor postavili dominikáni už okolo r. 

1222, čo bola 1. dominikánska re-

hoľa na Slovensku. Následne vy-

budovali dominikáni 3-loďovú ro-

mánsku baziliku, čo bolo unikátom 

pri tejto reholi aj v  Európe, preto-

že inde v  Európe stavali len jedno 

– a dvojloďové baziliky! 11. 4. v Rá-

diu Slovensko o 7:20 bola spomien-

ka na 1. atléta zo Slovenska, ktorý 

sa nielen zúčastnil I. olympijských 

hier v  r. 1896 v  Aténach. Bol to A-

lojz Sokol (1871 – 1932), ktorý štu-

doval na banskoštiavnickom gymná-

ziu a na OH získal ako prvý atlét zo 

Slovenska medailu. Bola to bronzo-

vá medaila v behu na 100m. 13. 4. 

bola vo viacerých médiách spomien-

ka na „Barbarskú noc“ z 13. na 14. 4., 

kedy boli zrušené kláštory na Sloven-

sku, mnísi boli internovaní, čo bol aj 

prípad Th Dr. Michala Buzalku (1885 

– 1961), katolíckeho biskupa, rodá-

ka zo Sv. Antona a absolventa ban-

skoštiavnického piaristického gym-

názia. Bol odsúdený na doživotie. 

V  súčasnosti je v  štádiu blahoreče-

nia. Celý minulý týždeň, naposledy 

19. 4. až 5-krát opäť exceloval v mé-

diách Exštiavničan Jaroslav Naď, 

minister obrany SR. 19. 4. to bolo 

v Rádiu Slovensko o 7:00, v Markí-

ze o  11:00, v  TA3 o  18:30 a  2-krát 

v  Markíze v  TV novinách o  19:00. 

21. 4. v  Markíze v  TV novinách 

o  19:00 bola reportáž o  prepadnutí 

terénu po niekdajšom banskom die-

le pod Starým mestom, v ktorej ho-

vorili z  Hlavného banského úradu 

v B. Štiavnici Ing. Ivan Sýkora, vedú-

ci odd. ochrany a využívania nerast-

ných surovín a výbušnín a Ing. Milan 

Durbák, ústredný banský inšpektor. 

21. a 22. 4. odznelo vo viacerých mé-

diách, že začal byť tresne stíhaný Ka-

jetán Kičura, niekdajší šéf Štátnych 

hmotných rezerv, okrem iného aj 

za branie úplatkov. V tejto súvislos-

ti zdôrazňujem, že to bol práve on, 

s  ktorého menom je spojený pre-

daj objektu Mediky na Štefultove 

Ing. Bonislavovi Antonovovi Done-

vovi, ktorý má významné podnika-

teľské aktivity aj v B. Štiavnici a okolí. 

Nakoniec ešte podávam informáciu 

o tejto hroznej pliage, ktorá kvári celý 

svet a teda aj Slovensko. Ale našťastie 

do 22. 4. nebol nikto zo Štiavničanov 

nakazený koronavírusom. Vo via-

cerých médiách v  predchádzajúcich 

dňoch odznelo, že na Slovensku je 48 

karanténnych centier. Jedno z  nich 

je aj v internáte na Kolpašskej ceste, 

kde k 22. 4. je umiestnených 87 re-

patriantov. Podotýkam ešte, že je pre 

nich pripravený aj internát na Mlá-

dežníckej ul. a uvažuje sa pre nich aj 

o hoteli Topky pri tajchu Počúvadlo.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

Mesto Banská Štiavnica po 

veľkonočných sviatkoch 

od 14. apríla kvôli veľkému 

množstvu odpadu vo väčšine 

stojísk doplnilo mimoriadny 

zvoz zmesového odpadu 

a aj ďalší zvoz separovaného 

odpadu. 

Popri týchto zvozoch bola zabezpeče-

ná dezinfekcia všetkých stojísk celo-

plošnou polymérovou dezinfekciou 

elektrostatickým postrekovačom.

Mesto Banská Štiavnica v roku 2017 

bolo úspešné v projekte z MŽP SR 

„Zhodnocovanie bioodpadu a  staveb-

ného odpadu v Banskej Štiavnici“, kde 

v  rámci jednej časti tohto projek-

tu bolo aj zakúpenie a  doplnenie 

techniky. Vozidlo na čistenie zber-

ných nádob, ktoré slúži ako mobilná 

umývačka zberných nádob v týchto 

dňoch spĺňa svoj účel. Od 16. 4. sme 

začali s  čistením zberných nádob 

a opäť pokračujeme ďalej aj v nasle-

dujúcich dňoch. 

Viac informácií o projekte https://

odpady.banskastiavnica .sk/

kompostaren-bs/

MsÚ

Dezinfekcia stojísk a čistenie 
zberných nádob

Vozidlo na čistenie zberných nádob a dezinfekcia stojísk  foto Archív MsÚ

20. 4.

 Riešenie zabezpečenia prepadnu-

tia terénu nad starým banským 

dielom.

 Zasadnutie KŠ mesta BŠ, kon-

trola opatrení prijatých KŠ v  sú-

vislosti so situáciou súvisiacou 

s  COVID-19 a  prijatie nových 

opatrení.

 Práca v  meste, individuálne prac. 

stretnutia s občanmi k ich potre-

bám a požiadavkám.

 Zabezpečenie opatrení, info a úloh 

zo strany OOPZ, MsPo a zdravot-

níctva.

 Kontrola plnenia úloh TS, m.p..

21. 4.

 Zasadnutie KŠ mesta BŠ, kontro-

la opatrení prijatých KŠ v  súvis-

losti s COVID-19 a prijatie nových 

opatrení.

 Práca v  meste, individuálne prac. 

stretnutia s občanmi k ich potre-

bám a požiadavkám.

 Zabezpečenie opatrení, info a úloh 

zo strany OOPZ, MsPo a zdravot..

 Pracovné rokovanie k  zabezpeče-

niu úloh OOCR.

22. 4.

 Zasadnutie KŠ mesta BŠ, kontro-

la opatrení prijatých KŠ v  súvis-

losti s COVID-19 a prijatie nových 

opatrení.

 Práca v  meste, individuálne prac. 

stretnutia s občanmi k ich potre-

bám a požiadavkám.

 Zabezpečenie opatrení, info a úloh 

zo strany OOPZ, MsPo a zdravot-

níctva.

 Pracovné rokovanie k  zabezpeče-

niu investičných akcií.

23. 4.

 Zasadnutie KŠ mesta BŠ, kontro-

la opatrení prijatých KŠ v  súvis-

losti s COVID-19 a prijatie nových 

opatrení.

 Práca v  meste, individuálne prac. 

stretnutia s občanmi k ich potre-

bám a požiadavkám.

 Zabezpečenie opatrení, info a úloh 

zo strany OOPZ, MsPo a zdravot-

níctva.

24. 4.

 Zasadnutie KŠ mesta BŠ, kontro-

la opatrení prijatých KŠ v  súvis-

losti s COVID-19 a prijatie nových 

opatrení.

 Práca v  meste, individuálne prac. 

stretnutia s občanmi k ich potre-

bám a požiadavkám.

 Zabezpečenie opatrení, info a úloh 

zo strany OOPZ, MsPo a zdravot-

níctva.

Viera Lauková
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„Na piaty, resp. šiesty deň 

sú repatrianti testovaní a podľa výsled-

ku testov si buď dokončia karanténu 

v centre, príp. už doma.“

Čo je to karanténne centrum?

– ide o bezpečný priestor pre ľudí, 

ktorí sa vracajú zo zahraničia a mu-

sia podstúpiť štátom nariadenú 

14-dňovú karanténu

– nevystavia tak prípadnému ocho-

reniu ďalších ľudí svojej domácnosti

– nesústreďujú sa tu automaticky 

chorí ľudia, ide o preventívne opat-

renie, ktoré má spomaliť šírenie ko-

ronavírusu

– pobyt v  karanténnom centre je 

dobrovoľný!

Karanténne centrum v našom mes-

te je monitorované príslušníkmi 

štátnej a mestskej polície, aby nedo-

chádzalo k rušeniu nočného pokoja 

zvýšeným hlukom, prípadne inými 

nepredvídanými okolnosťami.

Michal Kríž

NOVINKY

�1.str.

citát

„S láskou je to ako s inými rastlinami: 

Kto chce lásku žať, musí lásku aj siať“.

Jeremias Gotthelf

Karanténne centrum pre repatriantov 
v Banskej Štiavnici

Ako sme Vás už v Štiavnických 

novinách informovali, v tejto 

súčasnej situácii sa dôsledne 

venujeme tiež občanom 

v lokalite Šobov.

Prostredníctvom pracovníkov ko-

munitného centra boli v prvej fáze 

distribuované ochranné rúška ob-

čanom nad 50 rokov, ako aj infor-

mačné letáky o  koronavíruse. In-

formácie sú podávané tiež osobne 

pracovníkmi KC, príslušníkmi MsP, 

ktorí zabezpečujú pravidelnú kon-

trolu plnenia prijatých opatrení, 

ako aj pracovníkmi mestského úra-

du pri vyplácaní sociálnych dávok 

priamo na Šobove. Pre distribúciu 

rúšok pre všetkých obyvateľov ko-

munity bol mestom zabezpečený 

jednej obyvateľke šijací stroj, kto-

rá ušité rúška odovzdáva pracovní-

kom KC a oni ich rozdávajú do jed-

notlivých domácností. Mesto tiež 

zabezpečuje pravidelný  odvoz od-

padu, aby nedošlo k jeho hromade-

niu. Obyvatelia sú denne upozor-

ňovaní na dodržiavanie zvýšenej 

hygieny, nosenie ochranných rú-

šok a  sú im pravidelne zabezpe-

čované dezinfekčné a  čistiace pro-

striedky, vedrá, mopy pre čistotu 

spoločných priestorov. Je spraco-

vaný rozpis upratovania v jednot-

livých bytových domoch, kde sa 

obyvatelia pri čistení spoločných 

priestorov striedajú, čo je sledo-

vané pracovníkmi KC. Na zákla-

de vykonaných kontrol aj prísluš-

níkmi MsP a pracovníkmi MsÚ je 

tento rozpis služieb zo strany ob-

čanov dodržiavaný. Prístup samo-

správy k  zavedeným opatreniam 

v lokalite Šobov na krízovom štábe 

mesta ocenili aj Mgr. Marián Ba-

log z Úradu splnomocnenca vlády 

SR pre rómske komunity, Regio-

nálna kancelária Banská Bystrica, 

ako aj Ing. Jozef Pišta, koordiná-

tor zdravých regiónov. V spoluprá-

ci s Banskobystrickým samospráv-

nym krajom poskytli tiež pomoc 

formou expedovania ochranných 

pomôcok. Dňa 16.04.2020 osobne 

doručili do komunitného centra 

na Šobove 200 ochranných látko-

vých rúšok, dezinfekčné roztoky, 

čistiace prostriedky, za čo im veľ-

mi pekne ďakujeme.

MsÚ

Prebiehajúce opatrenia v lokalite Šobov

Verejná 
obchodná súťaž 
na odkúpenie pozemkov Moy-

zesova 2020 – I. až III. – predĺ-

ženie lehoty.

Vzhľadom na trvanie mimoriad-

nej situácie v súvislosti so šírením 

nového koronavírusu v  súlade 

s  Článkom IV. ods. 11 Vyhláse-

nia obchodnej verejnej súťaže na 

prevod pozemkov na Moyzeso-

vej ulici, oznamujeme záujemcom 

o  kúpu stavebného pozemku na 

Ul. Š. Moyzesa v Banskej Štiavni-

ci, že lehota na podávanie návrhov 

sa predlžuje do 20. mája 2020 do 

15.00 hod.

Vyhodnotenie návrhov súťaže sa 

uskutoční 20. mája 2020 o 15.15 

hod.

Lehota na zloženie zálohy sa sta-

novuje na 19. mája 2020.

Prípadná ďalšia zmena podmie-

nok súťaže sa vykoná spôsobom 

a prostriedkami tak, ako bola vy-

hlásená.

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

Oznam
Parkovanie vozidiel na vyme-

dzených úsekoch miestnych ko-

munikácií na území mesta Ban-

ská Štiavnica.

Vzhľadom na trvanie mimo-

riadnej situácie v súvislosti so ší-

rením nového koronavírusu 

– SARS-CoV-2, oznamujme ob-

čanom, že platnosť permanent-

ných parkovacích kariet a  rezi-

dentských parkovacích kariet, 

ktorých platnosť bola Dodatkom 

č. 2 k VZN č. 8/2017 o parkovaní 

vozidiel na vymedzených úsekoch 

miestnych komunikácií na území 

mesta Banská Štiavnica predĺže-

ná do 31. 3. 2020, sa predlžuje 

do doby schválenia nového VZN 

o parkovaní.

Zároveň sa do doby účinnosti no-

vého VZN o  parkovaní predlžuje 

aj doba nájmu parkovacích miest 

dojednaná nájomnou zmluvou na 

rok 2020.

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

Krízový štáb mesta Banská 

Štiavnica (ďalej KŠ) sa 

v uplynulom týždni priebežne 

venoval situácii v meste 

a prijímal opatrenia s cieľom 

zabezpečenia ochrany zdravia 

obyvateľov mesta.

KŠ priebežne sleduje a  je obozna-

movaný s rozhodnutiami vlády SR, 

ako aj hlavného hygienika a  v  prí-

pade, že je to potrebné, tieto roz-

hodnutia aplikuje v miestnej praxi, 

resp. koordinuje kontrolu dodržia-

vania prijatých opatrení.

V uplynulom týždni bola daná zvý-

šená pozornosť úseku čistenia mes-

ta, ktoré zabezpečujú TS, m.p.. 

Riaditeľ uvedeného podniku bol po-

žiadaný o pravidelný odvoz odpadu 

a  o  vykonanie dezinfekcie nádob. 

V súvislosti so spustením karantén-

neho centra na Kolpašskej ulici boli 

TS upozorne-

né na dosledo-

vanie podmie-

nok vývozu 

odpadu z  toh-

to miesta, aby 

sa predišlo prí-

padnému ší-

reniu nákazy. 

V  uplynulom 

týždni bolo zá-

roveň vyčiste-

ných 36 sto-

jísk na odpad 

polymérovou dezinfekciou.

KŠ zvýšil svoju pozornosť smerom 

k  lokalite Šobov, kde boli opätov-

ne poverení zamestnanci komu-

nitného centra na zvýšený dohľad 

nad nosením rúšok, ako aj vyko-

návaním priebežnej dezinfekcie 

v bytových domoch. Na tento účel 

boli obyvateľom poskytnuté aj pro-

striedky na čistenie.

Mestská polícia vykonávala naďalej 

kontrolnú činnosť, pričom v  uply-

nulom období spolupracovala pri 

zabezpečovaní objektu karantén-

neho centra, výdaji sociálnych dá-

vok v  lokalite Šobov, ako aj na po-

bočke pošty.

MsÚ

Opatrenia mesta v súvislosti 
s koronavírusom
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Mesto Banská Štiavnica po 

ukončení verejného obstará-

vania začne s rekonštrukčnými 

prácami verejných priestran-

stiev v Mestskej pamiatkovej 

rezervácii Banská Štiavnica 

a to I. etapou rekonštrukcie 

Mládežníckej ulice s parko-

viskom a ulice J. Palárika.

Rekonštrukcia I. etapy cestnej 

komunikácie a  parkoviska na 

Mládežníckej ulici

Rekonštrukcia I. etapy cestnej ko-

munikácie na ulici Mládežnícka 

v Banskej Štiavnici (začiatok od uli-

ce Dolná) súvisí aj s  rekonštruk-

ciou parkoviska na uvedenej uli-

ci, pre ktoré slúži ako prístupová 

komunikácia. Predmetom rieše-

nia je celková rekonštrukcia uvede-

nej komunikácie, ako aj vylepšenie 

jej smerového a  výškového vede-

nia oproti existujúcemu, čiastočne 

stiesnenému a normovo nevyhovu-

júcemu stavu.

Súčasťou riešenia je takisto vybudo-

vanie chodníka pre peších v  dosta-

točnej šírke. Zlepšením výškových 

parametrov komunikácie a  chodní-

ka sa zabezpečí dosiahnutie normo-

vého maximálneho sklonu pre osoby 

s  obmedzenou schopnosťou pohy-

bu. Zlepšením smerových paramet-

rov komunikácie sa zlepší plynulosť 

a bezpečnosť dopravy na uvedenom 

úseku a dosiahne sa celková úprava 

tohto verejného priestranstva. V ce-

lom úseku trasy je zabezpečená mož-

nosť vyhnutia sa menších náklad-

ných vozidiel. Pohyb väčších vozidiel 

v stiesnenom úseku na začiatku tra-

sy zostane naďalej limitovaný, ošet-

rený dopravným značením, ich po-

četnosť je však ojedinelá.

Súčasťou bude riešenie verejného 

osvetlenia a optickej linky, ako aj vy-

tvorenie parkovacieho systému, sys-

tému nabíjania elektrických vozidiel 

(na parkovisku). Samotnou rekon-

štrukciou parkoviska sa zefektívni 

využitie predmetnej plochy a  zvýši 

sa tak z  počet pôvodných ofi ciálne 

vyznačených parkovacích miest z cca 

75 miest na cca 123 miest. Vstup aj 

výstup z parkoviska bude centralizo-

vaný na jednej polohe, vo východnej 

polohe parkoviska spolu s  rampo-

vým systémom.

Rekonštrukcia ulice J. Palárika

Riešená ulica tvorí blízku časť bez-

prostredného centra mestskej pa-

miatkovej rezervácie a  je mestskou 

komunikáciou pre automobilovú aj 

pešiu dopravu.

Cestný pozemok ulice J.Palárika je 

vymedzený historickou zástavbou, 

opornými múrmi a  oplotením sú-

kromných pozemkov, čím sú dané 

smerové, šírkové a výškové pomery, 

ktoré sú prispôsobené zástavbe a ná-

ročným územným podmienkam. 

Ulica je premenlivej šírky od 2,5 m 

do 5m, je vydláždená čadičovou veľ-

mi poškodenou dlažbou so zvýše-

ným chodníkom, nástup do Farskej 

ulice je vydláždený ryolitovou dlaž-

bou. Riešená časť J.Hollého ulice ako 

súčasť J. Palárikovej časť B je vyasfal-

tovaná. Časť C nemá žiadnu povr-

chovú úpravu, len štrkovú a nachá-

dza sa v značne svahovitom teréne.

Ulica J. Palárika má jednostranný 

chodník so zvýšeným obrubníkom.

Navrhnuté dlažby vychádzajú z pô-

vodného dláždenia ulíc alebo sú po-

kračovaním už navrhnutého spôso-

bu dláždenia pri úpravách iných ulíc. 

Palárikova ulica bude vydláždená ča-

dičovou dlažbou a  v  časti nástupu 

do Farskej ulice pôvodnou ryolito-

vou dlažbou.  Všetky vstupy do ob-

jektov a  vjazdy do dvorov sú v  ná-

vrhu úprav rešpektované. Výjazdy 

z domov a dvorov, kde sa predpokla-

dá prejazd automobilom, budú v čas-

ti chodníkov vydláždené dlažobnými 

kockami.

Ak sa pri prevádzaní archeologické-

ho výskumu (archeologický výskum 

zabezpečuje zhotoviteľ) zistia nále-

zy základov mestského opevnenia 

a mestských brán, ktoré zasahujú do 

komunikácie, zrealizuje sa tu dlažba 

z veľkých andezitových blokov. Vý-

ber kameňa, veľkosť a  druh kame-

ňa musí byť v  čase realizácie kon-

zultovaná s  Pamiatkovým úradom. 

Osvetľovacie telesá sú na Paláriko-

vej ulici navrhnuté liatinové stožiare 

s lucernami, rovnaké ako na A. Kme-

ťa a  Kamerhofskej ulici. V  priesto-

re malej plochy zelene na Paláriko-

vej ulici budú na mieste, kde si ľudia 

skracujú cestu cez trávnik, umiest-

nené terénne schody s  drevenými 

stupňami.

Priestory budú doplnené odpadko-

vými košmi a  lavičkami. Priestory 

s plochami zelene budú rekultivova-

né, plochy budú zatrávnené a dopl-

nené výsadbou.

Výkresovú prílohu nájdete zverej-

nenú na webovej stránke mesta 

www.banskastiavnica.sk

MsÚ

Rekonštrukcia verejných priestranstiev 
v Mestskej pamiatkovej rezervácii Banská Štiavnica v roku 2020

Mesto Banská Štiavnica na 

zamedzenie šírenia nového 

koronavírusu v meste prijalo 

viacero preventívnych 

opatrení. 

Pravidelne zasadá krízový štáb, 

kde je zhodnotená aktuálna situ-

ácia a  prijaté nové opatrenia. Pre 

občanov bez domova je k  dispozí-

cii priestor na prenocovanie v  ne-

priaznivých klimatických podmien-

kach, ktoré zriadilo mesto Banská 

Štiavnica. Tento priestor je vyba-

vený lôžkami, kuchynkou, sprchou, 

sociálnym zariadením, práčkou 

a  sušičkou. V  tejto súčasnej situ-

ácii tu občania bez domova majú 

možnosť zdržiavať sa aj počas celé-

ho dňa. Prostredníctvom sociálne-

ho pracovníka, ako aj príslušníkov 

mestskej polície, ktorí vykonáva-

jú pravidelné kontroly v  uvede-

nom priestore, boli poučení, aby 

sa väčšinou zdržiavali vnútri a von 

chodili len v  nevyhnutných prípa-

doch. Mesto im poskytlo ochran-

né rúška, boli distribuované letá-

ky o koronavíruse, ako sa chrániť, 

čo majú robiť, ako aj telefónne čís-

la na konkrétne inštitúcie. Bolo za-

bezpečené dezinfekčné vyčistenie 

celého priestoru a pravidelne sú im 

poskytované čistiace a dezinfekč-

né prostriedky. Za čistotu priesto-

ru zodpovedá správca, ktorý je jed-

ným z občanov bez domova. Tento 

správca komunikuje so sociálnym 

pracovníkom, mestskou políciou, 

jeho činnosť je pravidelne kontro-

lovaná. V súčasnosti sa v priestore 

nachádza menej osôb ako v minu-

lom období, nakoľko pre zdravotné 

problémy boli posúdení na odkáza-

nosť na sociálnu službu a  umiest-

není do zariadení sociálnych slu-

žieb.

MsÚ

Opatrenia pre občanov bez domova

Upozornenie 
na vypaľovanie trávy a nebez-

pečenstvo vzniku požiarov

Upozorňujeme občanov, že vy-

paľovanie porastov je podľa zá-

kona o  ochrane pred požiarmi 

č.314/2001 Z.z. prísne zakáza-

né v každom období, nielen v čase 

zvýšeného nebezpečenstva vzni-

ku požiaru. V  prípade porušenia 

tohto zákazu hrozí podľa zákona 

fyzickej osobe pokuta až do výšky 

331€, resp. v blokovom konaní do 

výšky 100€ a právnickej osobe ale-

bo fyzickej osobe – podnikateľovi 

je možné uložiť pokutu až do výš-

ky 16 596€.

V prípade vzniku požiaru je občan 

povinný, ak je to v jeho silách, uha-

siť požiar všetkými dostupnými 

prostriedkami alebo vykonať ne-

vyhnutné opatrenia na zamedze-

nie jeho šírenia. Hlavne požiar, 

ktorý vznikne v ťažko prístupnom 

teréne, t.j. kopcovitom a členitom, 

sa za veterného počasia veľmi 

rýchlo môže rozšíriť na veľkú plo-

chu a vlastnými prostriedkami ho 

už nie je možné uhasiť. V takomto 

prípade je potrebné okamžite vo-

lať linku Hasičského a záchranné-

ho zboru 150, prípadne linku ties-

ňového volania – IZS – 112.

Slavomír Búci, vedúci odd. po-

žiarnej prevencie OR HaZZ v ZH

Potraviny:
Potraviny pod hríbom – donáško-

vá služba, tel.č.: 045/6920150, 

Po – Pi: 7:00 – 16:00, So: 7:00 – 

13:00, poplatok za rozvoz 1 EUR 

BS, 2EUR okolité obce, občania 

nad 65 rokov – rozvoz zdarma!

Koronavírus 
a opatrenia
1. fáza uvoľňovania opatrení 

od 22. 4.:

– otvorenie prevádzok a  špor-

tovísk: obchody a  služby do 

300m², verejné stravovanie 

cez predajné okienko; vonkaj-

šie športoviská – bezkontakt-

ný šport, bez šatní, obecenstva, 

WC; ubytovanie – dlhodobé, bez 

stravy; vonkajšie trhoviská pod-

ľa podmienok; predaj automobi-

lov, vozidiel vrátane autobazá-

rov. Všade budú naďalej platiť 

prísne hygienické normy!

Zdroj: TASR
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Ako sa so situáciou v období 

koronakrízy vyrovnáva 

oddelenie kultúry? Opýtali 

sme sa vedúceho oddelenia 

kultúry, športu a mediálnej 

komunikácie Rastislava 

Marka.

ŠN: Ako to vyzerá s podujatiami, 

ktoré ste mali naplánované na 

tento rok?

RM: „Momentálne sme zrušili všetky 

akcie do konca júla. Isté je, že v  tom-

to roku sa neuskutoční Budenie sit-

nianskych rytierov, ani Štiavnický živý 

šach. Najneskôr v máji budeme musieť 

prijať rozhodnutie o tom, ako pristúpi-

me k  Nezabudnutým remeslám a  Sa-

lamandrovým dňom, vyhliadky nie 

sú veľmi optimistické. Presunuli ale-

bo zrušili sme divadelné predstavenia, 

ktoré sme mali naplánované na jar a na 

ktoré sme sa veľmi tešili. Rovnako sú 

pozastavené aj iné akcie, ako aj činnosť 

mestskej knižnice a kina Akademik. Tu 

ale dúfame, že skôr či neskôr dôjde k po-

stupnej obnove činnosti, aj keď v obme-

dzenom režime.“

ŠN: Viaceré podujatia má mesto 

podporené rôznymi grantmi. 

Ako sa bude postupovať v  tom-

to prípade?

RM: „Fond na podporu umenia nám 

podporil 4 projekty. Najväčšiu podporu 

majú Salamandrové dni a Nezabudnu-

té remeslá, ktoré sú paradoxne najviac 

ohrozené. Snažíme sa prostredníctvom 

Asociácie kultúrnych inštitúcií Sloven-

ska bojovať za to, aby nečerpané granty 

prešli automaticky do ďalšieho roku, to 

by bolo pre nás ideálne riešenie. Ďalšie 

dva projekty sa týkajú Bodu K. a Galé-

rie Stojiská, tie vidíme ešte teoreticky 

ako realizovateľné, avšak budeme mu-

sieť zrejme žiadať o zmeny. A samozrej-

me, bude sa musieť naplniť naše očaká-

vanie, že vláda v  istom čase umožní 

realizáciu podujatí s  nižším počtom 

účastníkov. Ak sa to nepodarí, budeme 

musieť zrejme granty zrušiť.“

ŠN: Aká je náplň práce oddele-

nia kultúry v tomto období?

RM: „Po vyčerpaní starých dovole-

niek sa venujeme rôznym aktivitám. 

Pripravujeme vyúčtovanie projektov 

z  minulého roku, venujeme sa Sala-

mandrovej šatnici, robíme údržbu, na 

ktorú nebol čas. Zároveň pripravuje-

me nové aktivity, rozdelené na „onli-

ne“ a  „offl  ine“ priestor. Keď nemôže-

me dostať kultúru k  obyvateľom cez 

priamy zážitok, chystáme aktivity na 

internete. Za sebou máme veľkonoč-

ný zhudobnený príbeh Mariána Če-

kovského Via Lucis, pripravujeme jeho 

talkshow s názvom Čeky point (už 23. 

4. 2020), ako aj prednášku o  Číne. 

Rovnako budeme účastní chystaného 

projektu online kina, prostredníctvom 

ktorého sprístupníme divákom do ich 

domov najnovšie fi lmy od vybraných 

distribučných spoločností. Tieto podu-

jatia sú unikátne a  preto aj platené, 

pripravujeme ale aj voľne dostupný 

online obsah, o ktorom budeme verej-

nosť informovať neskôr. V  rámci „of-

fl ine“ ponuky sme zapojili vybraných 

umelcov a  umelecky nadaných ľudí 

do Corona poster challenge, z  ktorej 

vznikne neskôr výstava vo verejnom 

priestore. A  onedlho spustíme aj vý-

zvu smerom k obyvateľom, ktorí vyu-

žívajú tento čas tvorivo a chceli by svo-

je diela prezentovať aj iným, k čomu by 

sme radi pomohli – najprv online a po 

zvoľnení opatrení aj klasickou výsta-

vou. Chystáme aj aktivitu pre deti na 

sídlisku Drieňová a intenzívne pracu-

jeme na spustení projektu Výmenník.“

ŠN: Projekt Výmenník, kto-

rý mal byť permanentnou bur-

zou šatstva a knižnicou vecí bol 

z  pochopiteľných dôvodov po-

zastavený. Ako si predstavujete 

jeho spustenie?

RM: „Momentálne už prijímame veci, 

ktoré nosia obyvatelia vypraté a  za-

balené vo vreciach. Tieto idú okamži-

te do karanténny, sú odložené na ob-

dobie 14 dní. Vybrané kusy budeme 

fotiť a zverejníme ich v galérii na na-

šom facebookovom profi le. Ľudia si 

budú môcť obmedzený počet vecí vy-

brať a  my im ich rovnako hygienicky 

zabalíme aj s  ďalšími inštrukciami. 

Prebrať si ich budú môcť pri vstu-

pe do kultúrneho centra, samozrejme 

v rukaviciach a rúškach. Všetky tieto 

aktivity – príjem aj výdaj – budú re-

alizované len individuálne a po doho-

de vopred, aby sme eliminovali rizi-

ko nákazy. Kontaktovať nás môžete 

na kultura@banskastiavnica,sk ale-

bo 045 694 96 51. Tento projekt má 

komunitný rozmer a  môže mnohým 

pomôcť ušetriť fi nančné prostriedky, 

ktorých iste nebude v  nasledujúcich 

mesiacoch nazvyš. Aj preto nám na 

tejto aktivite mimoriadne záleží.“

ŠN

Kultúra žije aj v období koronakrízy Univerzitná noc
literatúry 2020 bude! Online.

Mesiac apríl bol v  posledných 

šiestich rokoch neodmysliteľne 

spojený aj s Univerzitnou nocou 

literatúry.

21. apríla 2020 sme sa mali opäť 

stretnúť pri 7  knihách, 7  číta-

niach a 7 stanovištiach na 7. roč-

níku obľúbeného a hojne navšte-

vovaného kultúrneho podujatia. 

Organizačný tím zložený zo štu-

dentiek a  študentov Univerzi-

ty Mateja Bela sa na tento deň 

pripravoval viac ako pol roka. 

Z  dobre známych dôvodov sa 

však brány univerzity nemôžu 

otvoriť, zaujímavé a  netradičné 

miesta ostanú bez návštevníkov 

a  návštevníčok, všetkých, ktorí 

milujú dobré knihy a  výnimoč-

nú knižnú atmosféru. Netypická 

situácia si však žiada netypické 

riešenia a jedno také sme si pre 

Vás pripravili! Siedmy ročník 

bude a bude špeciálny hneď dvo-

ma spôsobmi. Prvý, tváre a hla-

sy, ktoré uvidíte a budete počuť, 

budú rozpomienkou na pred-

chádzajúce ročníky. Čítať Vám 

budú osobnosti, ktoré ste mohli 

zažiť pred rokmi či celkom ne-

dávno. Ich identitu neprezra-

díme, budeme ju odhaľovať 

vždy ráno počas celého týžd-

ňa. Druhý, UNL si vychutnáme 

v domácej pohode v siedmich je-

dinečných knižniciach a  v  sied-

mich dňoch. Naši čítajúci a  čí-

tajúce Vás vďaka videočítaniam 

pozývajú do svojich domov, stačí 

len prijať pozvanie a každý deň 

od pondelka 20. 4. 2020 do ne-

dele 26. 4. 2020 o 20.00 hod. si 

v  premiére pustiť náš YouTube 

kanál, pohodlne sa usadiť a  za-

počúvať sa do zaujímavých prí-

behov. 7. ročník tak bude pred-

sa len magický, ešte nikdy sme 

pre Vás nečítali celý týždeň. Te-

šíme sa na to!

organizačný tím Univerzitnej 

noci literatúry

Sociálne 
služby:
S.O.V.I., n.o. (prepravná služba, 

sociálny taxík) – donáška nevy-

hnutných vecí, napr. vyzdvih-

nutie liekov v  lekárni a  zdra-

votníckych pomôcok, dovoz 

nákupu do domácnosti, tel. č.: 

0948 460 700
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Nakoľko pandémia koronaví-

rusu zasiahla aj podnikateľov, 

opýtali sme sa riaditeľa Úradu 

práce, sociálnych vecí a rodiny 

Banská Štiavnica Ing. Petra 

Zorvana, PhD., čo majú 

robiť zamestnávatelia, ktorí 

prichádzajú každý mesiac 

v súvislosti s koronavírusom 

o príjmy, ako majú postupovať 

pri kompenzácii, čo všetko 

treba urobiť?

„Situácia je naozaj veľmi vážna a štát 

vychádza v ústrety podporou zamest-

návateľov, ale aj SZČO. Štát prijal 

zatiaľ 2 opatrenia, ktoré sa realizu-

jú a  vyplácajú cez Úrady práce, so-

ciálnych vecí a rodiny. Prvé opatrenie 

sa týka zamestnávateľov, ktorí v čase 

vyhlásenia mimoriadnej situácie na 

základe opatrenia ÚVZ uzatvori-

li alebo zakázali prevádzky. Príspe-

vok v rámci opatrenia č. 1 sa posky-

tuje zamestnávateľovi na podporu 

udržania pracovných miest, ktoré za-

mestnávateľ udrží po skončení doby 

poskytovania príspevku po dobu 2 

mesiace. Za oprávnený výdavok sa 

považuje príspevok na úhradu náhra-

dy mzdy zamestnanca vo výške 80% 

jeho priemerného zárobku, najviac 

vo výške 1100EUR. Tieto žiadosti sa 

prijímajú od 6. apríla. Súčasťou žia-

dosti je aj výkaz, ktorý obsahuje vzo-

rec s výpočtom výšky úhrady. Žiadosť 

aj výkaz sa prijímajú elektronicky do 

elektronickej schránky, príp. e-mai-

lom na adresu pomahameludom.bs@

upsvr.gov.sk. Druhé opatrenie platí 

od 8. apríla. Prijímame žiadosti od 

SZČO, ktorým sa znížili tržby obme-

dzením prevádzky, príp. jej zatvore-

ním. Za mesiac marec sa posudzuje 

pokles tržieb od 10 – 40% a v mesia-

coch apríl a máj sa bude posudzovať 

pokles tržieb od 20 – 80%. Pre žia-

dateľov podnikateľov sú to nové veci, 

preto ak žiadosť nie je úplná a je po-

trebné ju doplniť, vyzývam žiadate-

ľov, aby si tieto údaje doplnili a žia-

dosť sa mohla spracovať. Robí sa to 

operatívne na základe výziev od na-

šich zamestnancov.“

Koho sa tieto opatrenia týka-

jú?

„Tieto opatrenia sa týkajú zamest-

návateľov a  SZČO, ktorí majú svo-

jich zamestnancov na TPP a bola im 

vyplatená náhrada mzdy z  dôvodu 

prekážky na strane zamestnávate-

ľa – opatrenie č. 1. SZČO, ktorý za-

znamenali pokles tržieb z  dôvodu 

uzatvorenia alebo obmedzenia pre-

vádzky – opatrenia č. 2. Oprávnení 

žiadatelia môžu byť iba tí, ktorí ne-

majú dlžoby voči Zdravotnej a Sociál-

nej poisťovni a majú splnené daňové 

povinnosti. Žiadosti je možné podá-

vať počas trvania mimoriadnej situ-

ácie, momentálne za mesiace marec – 

máj. Na záver by som chcel poprosiť, 

aby žiadatelia o príspevok na udrža-

nie zamestnanosti pristupovali k žia-

dostiam zodpovedne a venovali tomu 

patričný čas. Pri neúplnom vyplne-

ní sa proces spracovania môže predĺ-

žiť, čo je v neprospech samotných žia-

dateľov. Ďalej chcem požiadať, aby 

údaje, ktoré udávajú do žiadostí boli 

pravdivé, nakoľko následne budú pre-

biehať aj kontroly spätne až po dobu 

10 rokov.“

Za aktuálne informácie a  rozho-

vor poďakoval

Michal Kríž

Koronavírus a nezamestnanosť

Budova ÚPSVaR Banská Štiavnica  foto Michal Kríž

Výnimky:

Od 21. apríla nemusia mať rúš-

ka:

• deti do 2 rokov

• osoby so závažnými poruchami 

autistického spektra

• osoby v uzavretom aute, ak sú zo 

spoločnej domácnosti

• vodiči verejnej dopravy, ak sú 

v  uzavretej kabíne oddelenej od 

priestoru na prepravu osôb

• osoby zo spoločnej domácnos-

ti pri pobyte v  prírode, ak sú od 

iných osôb minimálne 20 metrov

• osoby nežijúce v spoločnej domác-

nosti pri pobyte v prírode, ak ich 

vzájomná vzdialenosť je minimál-

ne 20 metrov

Opatrenie ÚVZ SR: http://www.

uvzsr.sk/docs/info/covid19/

Opatrenie_pre_nosenie_rusok.pdf

Opatrenia a usmernenia ÚVZ SR: 

http://www.uvzsr.sk/

• núdzový stav platí pre všetkých 

poskytovateľov zdravotnej sta-

rostlivosti, aby vykonali kroky 

smerujúce k  obmedzeniu pláno-

vaných operačných výkonov, kto-

rých odloženie neohrozí život 

a zdravie

• núdzový stav od 18. apríla pla-

tí aj pre ambulantných lekárov, 

všeobecných a  špecialistov (štát-

nych ako aj neštátnych ambulan-

cií). Tento krok rozširuje uloženie 

pracovnej povinnosti na zabezpe-

čenie zdravotnej starostlivosti, zá-

roveň rozširuje zákaz uplatňova-

nia práva na štrajk.

Opatrenie MZ SR: https://www.

health.gov.sk/Clanok?opatrenie

- m i n i s t r a - z d r a v o t n i c t v a

-sr-18-3-2020

Ústredný krízový štáb SR a ÚVZ 

SR zároveň odporúča:

• občanom obmedziť mobilitu 

mimo bydliska na nevyhnutnú 

mieru.

• samosprávam a  prevádzkovate-

ľom dopravy zakázať vstup do ich 

priestorov bez prekrytia dýcha-

cích ciest

Zdroj: www.health.gov.sk

Povinné nosenie ochranných rúšok,
ktoré zakrývajú nos a ústa, mimo svojho domu či bytu

Zamyslenie
Milí Štiavničania, dovoľte mi 

vysloviť pár slov, kým si prečíta-

te moje literárne okienko…

Milí rodáci, dovoľte mi vysloviť 

pár slov, kým uvediem článok. 

Momentálna situácia, v  kto-

rej sa teraz nachádzame je váž-

na. Preto mi dovoľte, verejne 

a úprimne sa ospravedlniť za to, 

že článok o Andrejovi Sládkovi-

čovi – 200 rokov od narodenia, 

je uverejnený až v  neskoršom 

termíne, pretože informácie 

o  koronavíruse (SARS-CoV-2) 

sú dôležitejšie a  podstatnejšie. 

Milí Štiavničania, ako sami iste 

viete, v  tejto situácii musíme 

byť súdržní, ohľaduplní, priateľ-

skí a nerobiť zbytočné konfl ikty, 

ktorých už bolo neúrekom! Do-

držujme všetky opatrenia a  na-

riadenia vlády Slovenskej re-

publiky. Sme v tom spolu, noste 

rúška, rukavice, dodržiavaj-

te maximálnu hygienu, dbajte 

o  častejšiu dezinfekciu spoloč-

ných priestorov, bytov a domov. 

Preto Vám chcem popriať veľa 

pevného zdravia, ktoré je pre 

každého prvoradé. „Chcem sa 

poďakovať, za seba i za ostatných, 

všetkým lekárom, zdravotným ses-

trám, záchranárom, požiarnikom, 

policajtom, predavačom – preda-

vačkám a  všetkým ostatným, kto-

rí aj v tejto ťažkej situácii nasadzu-

jú vlastné zdravie a život len preto, 

aby nás ochránili a zabezpečili nám 

(predavači) každý deň potraviny. 

Ďakujem(e)!“

Filip Golian 

Oznam
Od 6. apríla 2020 odborní za-

mestnanci Centra pedago-

gicko-psychologického pora-

denstva a  prevencie v  Banskej 

Štiavnici z  dôvodu koronaví-

rusu SARS-CoV-2 poskytujú 

krízovú intervenciu poraden-

ských a  informačných služieb 

prostredníctvom pevnej linky 

(045/6921311, 6922256) a  to 

v  pracovných dňoch od 8.00 

hod do 13.00 hod. Úlohou od-

borných zamestnancov je za-

bezpečiť poskytovanie informá-

cií a poradenstva pre volajúcich 

klientov a občanov v čase koro-

navírusu.

Ivica Moravčíková,

riaditeľka CPPPaP
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Spomienka

Dňa 23. 4. si 

pripomíname 

2 roky, odke-

dy nás navždy 

opustil náš mi-

lovaný manžel, otec a  ded-

ko p. Štefan Murár. Tí, kto-

rí ste ho poznali, venujte mu 

spolu s nami tichú spomien-

ku. S láskou spomína 

manželka Paulína, deti 

Štefan a Katarína 

s rodinami a vnúčatká 

Leila a Števko

oznamy, 
spomienky

Oznam
Oznamujeme občanom, že zberný 

dvor je pre verejnosť otvorený v ob-

medzenom režime od 7:00 h do 

11:00 hod. počas pracovných dní. 

V  sobotu je zberný dvor uzatvore-

ný. Pre naliehavé prípady volajte na 

tel. č.: 0918 574 695. Každý náv-

števník zberného dvora musí mať 

tvár chránenú rúškom! Obmedze-

ný režim je zavedený z dôvodu pre-

ventívnych opatrení na zamedzenie 

šírenia ochorenia COVID-19 až do 

odvolania. Zber komunálnych od-

padov (zmesový odpad a vytriedené 

zložky) z domácností a od právnic-

kých osôb prebieha v  normálnom 

režime podľa harmonogramu. Pre 

aktuálne informácie sledujte strán-

ku odpady.banskastiavnica.sk.

Miloš Veverka, TS, m. p., BS

Zmena 
úradných hodín
pre klientov ÚPSVaR Banská 

Štiavnica:

Pondelok: 8:00 – 11:00

Utorok: 8:00 – 11:00

Streda: 13:00 – 16:00

Štvrtok: 8:00 – 11:00

Piatok: 8:00 – 11:00

ÚPSVaR BŠ 

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.

Dňa 18. apríla 2020 utíchlo 

srdce čestného človeka, 

výborného športovca, telom 

i dušou oddaného futbalistu 

a vynikajúceho a úprimného 

kamaráta pána PaedDr. Milana 

Erneka.

Do večnosti odišiel človek, ktorý sa 

počas celého činorodého života ve-

noval pedagogickej činnosti, celý 

svoj um a  srdce vkladal do výcho-

vy mládeže a pripravoval ju na prvé 

kroky do praktického života. Počas 

svojej profesionálnej kariéry zastá-

val posty učiteľa, riaditeľa školy, aj 

školského inšpektora. Vo svojej rod-

nej obci Štiavnické Bane, v  ktorej 

vlastne prežil celý svoj život, bol isté 

obdobie prvým občanom tejto obce, 

keď bol zvolený za jej starostu. Svoju 

futbalovú kariéru naštartoval v ne-

ďalekej Banskej Štiavnici, kde pôso-

bil vo futbalovom mestskom klube 

od dorasteneckého veku a  pôsobil 

v ňom bez prestávky až do dôchod-

covského futbalového veku. Príklad-

ná vernosť klubovým farbám!

Zároveň Milan, patrí Ti vďaka za 

dôstojnú reprezentáciu, pri ktorej 

si vždy odovzdával všetky svoje fy-

zické aj psychické sily a  na šírenie 

slávy historického mesta Banskej 

Štiavnice. Celkom na sklonku ka-

riéry si ešte odovzdával svoje skúse-

nosti mladým adeptom v svojej rod-

nej obci.

Milan, náš dlhoročný kamarát 

a  spoluhráč ešte aj zo škvárového 

ihriska „Na Majeri“, ďakujeme Ti za 

krásne spoločné futbalové roky, pre-

žité na ihrisku i mimo neho. Lúčia 

sa s  Tebou spoluhráči J. Schingler, 

I. Madara, K. Chovan, S. Opiela, M. 

Švidroň, P. Čenger, M. Sokol, J. Ba-

čík, S. Uhrín, K. Palášthy, J. Šedivý, 

J. Fančovič, L. Pastier, žijúci členo-

via vtedajšieho futbalového výboru 

M. Lamper, J. Osvald, J. Mravík, J. 

Görner a bývalý predseda FK Sitno 

Ľubomír Barák. V  našich srdciach 

a spomienkach zostaneš milý Milan 

navždy s nami. Česť Tvojej pamiat-

ke! V  mene bývalých spoluhráčov 

a členov výboru

Ivan Madara

Rozlúčka s priateľom

Jednou z alternatívnych 

ponúk, ktoré poskytuje 

dnešná doba sú tzv. online 

streamy rôznych zaujímavých 

podujatí. 

Prostredníctvom nich si z  pohod-

lia domova môžete vychutnať zaují-

mavý kultúrny zážitok. 28. 4. 2020 

o 20:30 hod. si vás dovoľujeme po-

zvať na takéto podujatie, ktoré po-

teší najmä cestovateľov.

Vyberieme sa na fascinujúcu ces-

tu za čajom do hôr čínskej provin-

cie Yunnan. V jedinečnom premie-

taní vám slovenský fotograf Michal 

Zajaček vyrozpráva príbeh o  svo-

jej trojtýždňovej ceste do yunann-

ských hôr za pestovateľmi pravého 

čínskeho čaju. Spoznajte fascinujú-

cu a menej známu oblasť, ktorá sa 

pýši najdrahším čajom sveta. Preve-

dieme vás divokou prírodou, pred-

stavíme miestnych ľudí, odhalíme 

čajové rituály, prezradíme auten-

tické zážitky a  premietneme origi-

nálne fotografi e a video. Originálny 

a  moderný formát moderované-

ho rozprávania natočený pre nad-

šených cestovateľov a  fanúšikov 

netradičných zážitkov. Ako má vy-

zerať správny čaj podľa tradícií 

miestnych? Koľko stojí balíček ča-

jových lístkov? Prečo je práve ten 

z  Yunnanu najkvalitnejší? Rozprá-

vaním vás prevedie slovenská he-

rečka, moderátorka a speváčka Ve-

ronika Hatala.

O autorovi:

Michal Zajaček sa fotografi i venuje 

takmer 10 rokov. Vášeň k čajovým 

rituálom si paradoxne našiel na Slo-

vensku a rozhodol sa spoznať jeho 

príbeh priamo v Číne. V rámci naj-

novších projektov predstavil v Stre-

doeurópskom dome fotografi e kon-

com roka 2019 výstavu Mimo času, 

ktorej časť je aktuálne v trvalej ex-

pozícii v  českom Prostějove. Dlho-

dobo spolupracuje s  výtvarníkom 

Milošom Karáskom a  venuje sa 

umeleckej i  produktovej fotografi i. 

Aj keď najčastejšie fotografuje pre-

dovšetkým v  Európe, rád spomína 

na fotografi cký dobrovoľnícky pro-

jekt pre americkú neziskovú orga-

nizáciu Mayan Families na podporu 

domorodých obyvateľov v  Guate-

male a na Slovensku spolupracoval 

i  s  organizáciou Greenpeace. Rád 

cestuje, pretože to podľa jeho slov 

otvára dušu a myseľ. Jeho fotogra-

fi e vyšli v niekoľkých publikáciách. 

Fotografi cký cestopis o  ceste do 

Yunnanu za čajom vyjde i  v  kniž-

nej podobe. Lístky na podujatie 

v hodnote 4€ si môžete zakúpiť na 

www.banskastiavnica.sk/kultura.

R. Marko

Cesta za čajom do hôr Yunnanu
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Skratku SČK pozná takmer 

každý, nie všetci však vieme, 

kde až siahajú začiatky. 

Priblížme si teda históriu a  dôvo-

dy vzniku Slovenského Červené-

ho kríža. História už neraz potvr-

dila, aká veľká sila, s  dosahom na 

celé ľudstvo, môže byť ukrytá v je-

dinej ľudskej myšlienke. Keď sa 

v roku 1859 mladý Švajčiar Henry 

Dunant rozhodol zorganizovať pr-

vých dobrovoľníkov na pomoc ra-

neným vojakom v bitke pri talian-

skom Solferine, ešte netušil, že 

kladie základ najväčšej humanitár-

nej organizácie na svete. Založenie 

Červeného kríža.

Červený kríž sa zrodil v srdci švaj-

čiarskeho obchodníka Henryho 

Dunanta (1828 – 

1910) dňa 24. júna 

1859, po tom, čo na 

vlastné oči videl jed-

nu z  najkrvavejších 

bitiek storočia, bit-

ku pri talianskom 

Solferine.

Po bitke pri Solfe-

rine v  severnom 

Taliansku, kde sa 

stretli vojská Fran-

cúzska a  Rakúska, 

zostalo 40 000 mŕt-

vych a  tisíce rane-

ných zostalo ležať 

bez povšimnutia 

v  dôsledku nedo-

statku vojenských 

lekárov.

Henry Dunant sa 

stal očitým sved-

kom situácie a  bol 

ňou šokovaný. Na-

miesto plánovanej 

schôdzky s  Napo-

leónom III. zhro-

maždil obyvate-

ľov blízkych dedín 

a  zorganizoval pomoc a  starostli-

vosť pre ranených. Jeho slová Sia-

mo tutti fratelli (všetci sme bratia) 

otvárala srdcia dobrovoľníkov, kto-

rí pomáhali všetkým raneným bez 

zisťovania, kto je priateľ a kto ne-

priateľ.

Dunant sa vrátil do Švajčiarska a na-

písal knihu „Spomienka na Solferino“, 

ktorú neskôr na svoje náklady vydal 

(1862). Knihu rozposlal vládnucim 

rodom Európy, vojvodcom, politi-

kom, verejne angažovaným osob-

nostiam a priateľom. „Spomienka na 

Solferino“ mala veľký vplyv a návrhy 

z knihy dostali konkrétnu podobu – 

Červený kríž. Vlády sa dohodli na 

kodifi kácii prvých pravidiel vedenia 

vojny. V roku 1901 bola H. Dunan-

tovi udelená Nobelova cena mieru.

17. februára 1863 sa prvýkrát zi-

šiel výbor, ktorý prijal názov Me-

dzinárodný výbor pre pomoc rane-

ným. V roku 1876 sa práve z neho 

stal Medzinárodný výbor Červené-

ho kríža.

 V roku 1879 v Uhorsku bola zalo-

žená Uhorská spoločnosť Červené-

ho kríža.

Na území Slovenska postupne vzni-

kali jej pobočky – v  Banskej Štiav-

nici, Nitre, Bratislave a v Košiciach 

1881 – prvé stopy činnosti Červe-

ného kríža na území Slovenska – 

zemská pobočka Spoločnosti ČK 

krajín Svätej maďarskej koruny, 

vznik župných a  mestských výbo-

rov a mestských obvodov Červené-

ho kríža. Počas prvej svetovej voj-

ny sa na našom území organizačne 

rozvíja pomoc Červeného kríža – 

v nemocniciach a lazaretoch takmer 

vo všetkých slovenských mestách 

pracujú dobrovoľné sestry Červené-

ho kríža.

6. februára 1919 vznikla prvá ná-

rodná spoločnosť Červeného kríža 

Čechov a  Slovákov – Českosloven-

ský Červený kríž (ČSČK), ktorého 

predsedníčkou sa stala Alica G. Ma-

saryková, dcéra československého 

prezidenta Tomáša Garrigua Ma-

saryka (T. G. Masaryk bol čestným 

prezidentom ČSČK).

V roku 1926 s pomocou prezident-

ky Alice Masarykovej a  spolku Ži-

vena bol v Martine otvorený Ústav 

Milana Rastislava Štefánika – ško-

la pre výchovu sociálnozdravotníc-

kych pracovníčok na Slovensku. To 

umožnilo rozšíriť kurzy pre dobro-

voľné sestry ČK, slúžilo rozvoju sa-

maritánskej činnosti a rozvoju zdra-

votníckej výchovy obyvateľstva.

V 30-rokoch Slovenský výbor ČSČK 

organizoval ošetrovateľské kurzy 

po celom Slovensku. Vznik odborov 

dobrovoľných sestier ČK, ktoré po-

skytujú prvú pomoc a školia obyva-

teľstvo v poskytovaní prvej pomoci.

Dôležité informácie a  kontakty 

pre darcov krvi:

Nemocnica Svet zdravia Žiar nad 

Hronom

Odberové dni: UT 6:00 – 9:00

Objednajte sa na tel. č: 045/ 6709 422 

transfuzka.zh@svetzdravia.com

Pracovisko Banská Bystrica

Adresa Evidencia darcov krvi Ná-

mestie Ludvíka Svobodu 1, Banská 

Bystrica

+421 48 4721 701

Kedy môžete darovať krv PO – PIA 

7:00 – 14:00, Utorok 7:00 – 17:00

kolektív SČK

História SČK a darcovstvo krviLiterárne 
okienko
200. výročie narodenia spiso-

vateľa, ktorý je spojený s naším 

mestom: Andrej Sládkovič – Bra-

xatoris.

31. marca 2020 uplynulo 200 rokov 

od narodenia slávneho spisovateľa 

Andreja Sládkoviča. Vlastným me-

nom Andrej Braxatoris, pochádzal 

z  Krupiny, z  rodiny učiteľa a  prvé 

vzdelanie získal doma. Privyrábal si 

vyučovaním mladších žiakov. Tak sa 

aj zoznámil s Marínou Pišlovou – za-

ľúbili sa do seba. Marínu vydali za 

štiavnického pernikára Geržu. Dielo 

Marína – je lyricko-epická skladba, 

v ktorej vyjadril lásku k žene a lás-

ku k vlasti so slovami: „Vlasť drahú 

ľúbiť v  peknej Maríne, Marínu drahú 

v peknej otčine, a obe v jednom objímať“. 

V tomto diele sa zamýšľa aj nad mla-

dosťou, ktorá podľa neho nesúvi-

sí s fyzickým vekom, ale s tým, ako 

sa človek naozaj cíti: „A čo je mladosť? 

Dvadsaťpäť rokov? Ružových tvári hľad 

jará? Či údov sila? Či strmosť krokov? 

Toto sa všetko zostará“. (strofa: 185)

Iného charakteru je dielo Detvan, 

ktorý sa delí na 5 spevov: v 1. spe-

ve: Martin – sa zoznamuje s  mlá-

dencom Martinom Hudecom, au-

tor ho predstavuje ako urasteného 

mládenca. Urobí hrdinský čin, lebo 

zabije sokola. Neskôr zistí, že to bol 

kráľovský sokol. V  2. speve: Dru-

žina – sa zoznamuje s  ostatnými 

mladými ľuďmi, aj s milou Elenou. 

V  3. speve: Slatinský jarmok – dej 

sa odohráva vo Zvolenskej Slatine, 

kde sa kráľ Matiáš stretne s Marti-

nom, a Martin sa mu priznal, že za-

bil jeho sokola. Kráľ sa preto naňho 

nenahnevá, dokonca ho pochvá-

lil, že sa zastal slabšieho. V 4. spe-

ve: Pohľady – Kráľ Matej sa zalieča 

Elene a núka jej zlatý prsteň. Ona to 

však odmieta, lebo má rada Marti-

na. V poslednom 5. speve: Lapačka: 

je verbovanie Martina do kráľovské-

ho Čierneho pluku; Martin si však 

dáva podmienku, že mu musia po-

nechať: kroj, vrkoče, valašku, fujaru 

a opasok.

Zdroj: pozn. autora

Filip Golian 

Oznam
Spol. Billa, s.r.o., oznamuje dočas-

nú zmenu otváracích hodín nasle-

dovne: Po – So 7:00 – 19:00. 

Ďakujeme za pochopenie!

Adriana Krajčovičová
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K R Í Ž O V K A

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10eur v pizzerii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica si výherca môže 

vyzdvihnúť v redakcii ŠN. Správne 

znenie krížovky z č.14/2020: „Hlú-

pe myšlienky máva občas každý, ale 

múdry ich nevyslovuje.“ Výhercom sa 

stáva Zdena Rabatinová, BŠ. Sr-

dečne blahoželáme! Tento týždeň 

hráte o  poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10eur v pizzerii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica. Vašou úlohou je 

správne vylúštiť krížovku a  zaslať 

ju spolu s kupónom do redakcie ŠN 

v termíne do 04.05.2020.

V  tajničke sa ukrýva výrok Ivana 

Andrejoviča Krylova: „Orly sa nie-

kedy spustia nižšie než sliepky, … (do-

končenie v tajničke).

A., Obchytáva, ozn. polície v minu-

losti, zvratné zámeno, dávam hlas,

B., Začiatok tajničky, sodík,

C., Väčšia dedina, postrkáva, pásy 

po bitke,

D., Nitky, skrumáž, koníky, vnútri,

E., Idka, moc, Kristína, české 

mesto,

F., Stred slova oker, ovečka, horský 

nápoj, ozn. vozidiel Maroka, slečna,

G., Predložka, pozdrav dieťaťa, 

muži, časť spoločnosti,

H., Ikar s  hrúbkou, meno Slávika, 

úloha herca, v poriadku,

I., Zastavenie koňa, ruská rieka, 

žen. meno, alebo básn.,

J., 3. časť tajničky, antimón, lite-

rárna veda,

K., Meno speváčky Drobnej, zníže-

ný tón E, ladenie, fotky nahého tela, 

plošná miera.

1., Vidina, 2. časť tajničky, pníky,

2., Odporovacia spojka, kráča, 

mimo,

3., Cestička, horúčava, Vojenská 

akadémia,

4., Určite, hádka, treba česky,

5., Stred slova valor, mačka, zn. na 

rifl iach,

6., Badala, stavebný dielec,

7., Panovníkova palica, povolujú sa 

nitky tam, kde sú zošité,

8., Strojársky podnik, hlas husi, 

biograf, miesto, kde sa súdi,

9., Otázka na spôsob, ovocie, pora-

denie,

10., Opak nízko, vyrábajú sa z neho 

štuple,

11., Druh trávy, vlastnila, starší,

12., Samice jeleňov, veselá družina, 

spojka,

13., Vládca Inkov, zn. cigariet, 

okrúhla,

14., Autor Winnetoua, Koniec taj-

ničky, polomer.

Pomôcky: May, chasa, aby, lze, 

Jens, svár, degá, Vest, Cheb.

Pozn. aut.: Interpunkčné zna-

mienka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kupón č. 16
Krížovka
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Od svojho narodenia úzko 

spätá s naším mestom, 

dnes jubilujúca autorka 

umeleckého, ale aj fakto-

grafi ckého, reportérskeho 

slova. Neúnavná, húževnatá, 

pracovitá a cieľavedomá. 

Takúto ju poznáme. Ing. 

Daniela Sokolovičová. 

Dlhoročná pedagogička, 

ekonómka, novinárka, členka 

Autorského klubu literátov, 

ako aj všeobecná aktivistka 

spoločenského, kultúrneho, 

výchovno-vzdelávacieho či 

umeleckého spektra života 

v našom regióne.... Niekoľko 

rokov aktívne prispieva do 

Štiavnických novín, partici-

puje na rôznych podujatiach, 

moderuje, prednáša, neustále 

tvorí.

1./ Danielka, keď som Ťa bližšie 

spoznala, považovala som Ťa za 

slovenčinárku, možno na základe 

Tvojho čistého slovného prejavu 

a vzťahu k literatúre, ktorý je evi-

dentný. Vyštudovala si ekonomi-

ku, kde vidíš zdroj Tvojej náklon-

nosti k  hovorenému a  písanému 

slovu?

Je to asi kombinácia génov, ale pod-

ľa mňa aj dar od Boha. Nikdy som 

sa nepovažovala za spisovateľku, 

ale jednoducho toto všetko sa so 

mnou ťahá od detstva. Ekonomi-

ku som vyštudovala ako alternatí-

vu, pôvodne som chcela študovať 

herectvo. Veľmi ma k tomu podpo-

rovali učitelia na gymnáziu, ale ro-

dinné záležitosti nakoniec rozhod-

li inak. Takže tie umelecké sklony 

tam boli dávno. Ale zas ekonomi-

ku som dlhé roky učila na SŠ a popri 

nej som rozvíjala rôzne umelecké 

aktivity so žiakmi. Bolo to úžasné 

prepojenie a na tie časy krásne spo-

mínam.

2./ Poznáme Ťa nielen ako poe-

tku, získala si niekoľko literár-

nych ocenení regionálneho i  celo-

slovenského významu, ale aj ako 

agilnú novinárku a  reportérku, 

si čerstvou členkou Slovenského 

syndikátu novinárov, ako dokážeš 

v sebe skĺbiť tieto dva rozmery zá-

ľuby písať?

V  poézii dávam von svoje vnút-

ro a  pocity. Pozorný čitateľ rýchlo 

odhalí, čo ňou chcem povedať, po-

chopí mňa aj moju výpoveď. No-

vinárčine sa aktívnejšie venujem 

posledných 10 rokov. Tak, ako mi 

dovolí čas a iné možnosti. To je úpl-

ne iný rozmer písania, stretávať sa 

s ľuďmi, robiť reportáže. Tu už ove-

ľa viac dávam na trh svoju kožu 

a preto je pre mňa výsostne dôležité 

dodržiavať novinársku etiku. Je pre 

mňa neprípustné priniesť neovere-

nú informáciu. Počúvam, čo všet-

ko ľudia dokážu popísať na Fb. Ako 

si tu niektorí ventilujú svoje kom-

plexy, šíria dezinformácie či vyvo-

lávajú umelo napätie v spoločnosti, 

regióne a pod. Toto nezdieľam, pre-

to nie som na podobnej soc. sieti.

3./ V  poslednej dobe sa púšťaš aj 

do pálčivých tém, čo ťa k nim moti-

vuje, je ťažké ich spracovať?

O  mne je známe, že mám veľmi 

britký jazyk a tým pádom aj britké 

pero. Z pohľadu osobnosti je to nie 

najlepšia povahová črta, keď som 

za každú cenu úprimná, takíto ľu-

dia nie sú obľúbení. Ja som človek, 

ktorý z  duše nemusí faloš, pokry-

tectvo, nespravodlivosť a vždy proti 

tomu bojujem. Takže tieto „témičky“ 

sa akosi na mňa lepia. Veľa chodím 

medzi ľudí a počúvam ich. Často ma 

oni motivujú alebo ja sama mám 

potrebu nejakú vec dostať objek-

tívne do éteru. Potom veľmi citlivo 

zvažujem koho a ako oslovím. Hlav-

ne, ak sa jedná o  inštitúcie. Vtedy 

overujem pravosť výroku, aj keby 

išlo o jedinú vetu. Trvá nejaký čas, 

obvolať ľudí, rozposlať maily. Po-

tom čakať, aby to oslovení potvr-

dili v takej podobe. Pointa? Článok 

s náročnou tematikou, ktorý čitateľ 

prečíta za 5-10 min., znamená často 

pre jeho autora aj celé týždne či me-

siace driny.

4./ Počula som Ťa krásne spievať, 

si členkou FSk v  Podhorí. Máš aj 

iné záľuby a  čo považuješ za svoj 

najlepší relax?

Folklórom žijem od malička, to vie 

asi každý. Milujem divadlo. Veľa čí-

tam. Veľmi rada plávam, hlavne 

v našich jazerách, k tomu patrí od-

dych a slnko. Ale nie som typ žien-

ky domácej, preto môj najlepší relax 

je tanec, ktorému holdujem v akej-

koľvek podobe. Tí, čo ma poznajú 

vedia, že absolútne nepijem, nefaj-

čím a že resetujem práve týmto spô-

sobom. Uvidíme, dokedy mi to vek 

a kolená dovolia.

5./ Človek v „polčase“ zvykne zrel-

šie bilancovať, ale má aj jasnejšie 

predstavy o  budúcnosti. Život sa 

s  tebou príliš nemaznal, a  predsa 

sa nikdy nevzdávaš, pracuješ, tvo-

ríš, píšeš. Čo sa ti podarilo stih-

núť? Aké máš najbližšie plány, 

ktoré si najviac želáš dosiahnuť?

Niektoré veci vyšli, iné nie. Môj ži-

vot je celkovo bohatý na vzostupy 

a pády. Skôr by som povedala, čo ma 

teší. Napríklad, že mám zdravé a sa-

mostatné deti, že si doma postup-

ne zveľaďujeme náš domček. Moje 

kamošky, s ktorými sa vieme vyroz-

právať, to je ohromná psychohygie-

na. Keď mi žiaci po rokoch povedia, 

ako si pamätajú môj výklad učiva 

a čo im to dalo do praxe. To, že som 

mohla moderovať rôzne podujatia 

po Slovensku a že pre publikum bol 

môj výkon zrovnateľný s profíkmi. 

Robila som aj rozhovory s mnohý-

mi celebritami a sú to tiež len oby-

čajní ľudia. Utvrdili ma v  tom, že 

človeka netreba súdiť z prvého doj-

mu či z počutia. Treba druhého spo-

znať viac, kým si o  ňom urobíme 

správny uzáver a prinajhoršom, ho 

taký skreslený šírime ďalej. Tieto 

skúsenosti ma dosť osobnostne aj 

odborne posunuli.

Ešte by ma potešilo, keby sa mi 

podarilo raz vydať zbierku básní 

a z profesného hľadiska by som sa 

veľmi rada vrátila učiť. Z osobného 

života by som si najviac priala pokoj 

a rovnováhu v každom smere. Toto 

zároveň prajem aj všetkým čitate-

ľom ŠN.

Ďakujem za odpovede a  v  mene 

svojom, ako aj členov (A)utorského 

klubu Ti prajem veľa zdravia, lás-

ky, spokojnosti, tvorivého ducha, 

splnených želaní a sladkých plodov 

ovocia zo stromov námah, ktoré si 

v doterajšom živote posadila.

Katarína Kissová

Žije medzi nami, 
s nami...

Žena
Nehaňte ma len preto,

že žena som.

Stvorená iba k deťom,

ako vnímalo sa pred časom.

Povolná mužovi, keď určí distrikt.

Zakázané mi je

ľúbiť, cítiť.

Mať pravidlá uložené v skrini.

Modliť sa a tváriť, ako to chcú iní.

Taniere plné mať

a pre vás nachystané včas.

Žena je ako motýľ.

Niekedy chce byť pekná,

páčiť sa a chce aj rásť.

Kostlivcov zatvárať. 

A nebodaj ich súdiť?

Nikdy!

Ty žena si,

pri sporáku stoj alebo chyť vidly.

Obzri sa a neplač.

Musíš vždy byť silná.

No moje vnútro,

inú pravdu prizná.

Som často zraniteľná,

aj keď navonok vždy dáma.

Som vaša miska zberná.

Ráno zbožná,

večer vzrušujúca, 

ako láva.

Čakajúca na lístok do cudziny.

Zakrývajúca si tvár za pasom.

Nemýľte si ma iba preto,

že žena som.

Daniela Sokolovičová

Služby notárky
V  súvislosti s  nariadenými opatre-

niami ÚRZ a  Opatrením Minister-

sky spravodlivosti pre súdy SR tým-

to oznamujem dočasné úradné 

hodiny Notárskeho úradu v Ban-

skej Štiavnici pre verejnosť: PO, 

ST, ŠT: 10.00-14.00.

V  ostatných dňoch je možné do-

hodnúť výkon činnosti notára in-

dividuálne s  notárom na tel. č.: 

045/6720917, alebo elektronicky 

na e-mailovej adrese: 

katarina.debnarova@notar.sk.

Klienti musia mať po celý čas prekry-

té horné dýchacie cesty rúškom ale-

bo respirátorom a musia rešpekto-

vať pokyny zamestnancov úradu 

týkajúce sa poradia vybavenia v sú-

lade s hygienickými opatreniami.

MsÚ

Rozvoz 
zeleniny:
Martin Szegéň, obj.: 0902 124 970, 

pogofruit@gmail.com
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Oznam

Úrad práce, sociálnych vecí a ro-

diny Banská Štiavnica oznamu-

je, že obmedzuje osobný kon-

takt s klientmi (uchádzačmi o 

zamestnanie, zamestnávateľmi, 

fyzickými a právnickými osoba-

mi). Kontakt bude realizovaný 

prevažne telefonicky, emailom, 

elektronicky, poštou. Prebe-

ranie všetkých potrebných pí-

somností a náležitostí bude 

prebiehať na recepcii úradu prís-

lušného pracoviska. ÚPSVaR BŠ 

odporúča pre doručovanie vyu-

žívať poštu, email, elektronické 

podanie. Bližšie info: recepcia: 

045/2444999, bs@upsvr.gov.sk. 

Opatrenia platia do odvolania!

Peter Zorvan, 

riaditeľ ÚPSVaR BŠ
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 Starší pán, nefajčiar, hľadá sluš-

ný podnájom na dlhšie obdobie do 

250EUR, tel. č.: 0907 343 032

 Stredná odborná škola služieb 

a  lesníctva ponúka na prenájom 

nebytové priestory. Podrobnej-

šie informácie budú zverejnené na 

stránke školy:  www.sosbs.sk  a  na 

vchodových dverách do hlavnej bu-

dovy školy.

 Rizikové opilovanie a  spilovanie 

stromov, kosenie záhrad, kontakt: 

0940 870 762

Doprava tovaru dodávkou do 

1000kg, kontakt: 0908 618 563

 Výkup parožia, tel.č.: 

0904 834 937

 Predám dodávku Fiat Scudo 2.0 

JTD, tel.č.: 0908 618 563

 Kúpim JAWU, CZ, SIMSON, MA-

NET, PIONIER, aj nepojazdné alebo 

diely. Tel. č.: 0949 505 827

 Predám suché dubové palivové 

drevo. Dĺžka polien podľa vašich 

požiadaviek. Cena dohodou, tel. č.: 

0905 400 613

reality

inzercia

služby

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

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

0948 460 7000948 460 700
Pracovná doba:Pracovná doba:

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

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BS

Ponuka služieb (záhrada)Ponuka služieb (záhrada)

strihanie živých plotov a kríkov strihanie živých plotov a kríkov 
kosenie trávnikov kosenie trávnikov 

vyžínanie pozemkov vyžínanie pozemkov 
odvoz záhradného odpadu odvoz záhradného odpadu 

pílenie a štiepanie palivového dreva pílenie a štiepanie palivového dreva 
čistenie pozemkovčistenie pozemkov

Kontakt: 0903 746 356Kontakt: 0903 746 356

Rekonštrukcia 
domov, bytov, 

murárske, 
maliarske práce. 

Kontakt: 
0910 962 247


