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INZERCIA

V 24. týždni Mesto Banská 

Štiavnica začne s úpravou 

verejného priestranstva pri 

zrekonštruovanom parkovisku 

na ulici Mládežnícka. 

Pri návrhu zelene a plôch sa pri-

hliadalo na splnenie jednotlivých 

požiadaviek a podmienok súvisia-

cich s  využívateľnosťou a  funkč-

nosťou navrhovaných plôch. 

Hlavným cieľom bolo:

– vytvorenie stabilnej dlhovekej 

kostry zelene s  doplnením zaují-

mavých druhov drevín s  celoroč-

ným efektom;

– vytvorenie priestoru s vysokou 

estetickou hodnotou zvýrazne-

nou doplnením kvitnúcich rast-

lín;

– optické rozohranie výškových 

úrovní terénu;

– prispieť k  zvýšeniu estetickej 

a ekologicko – urbanistickej hod-

noty priestoru;

– dotvorenie priestoru s  maxi-

málne možným zjednodušením 

starostlivosti a  znížením každo-

ročných nákladov na údržbu;

– doplnenie vegetácie v priestore 

parkoviska zabezpečujúcej čias-

točné odizolovanie parkoviska od 

prístupovej komunikácie;

– hmotové zjemnenie riešenej 

plochy.

Vážení členovia DHZ Banská 

Štiavnica a DHZ Banská 

Štiavnica– Štefultov, 

dovoľte mi aj touto cestou vyjadriť 

verejné uznanie a  poďakovanie za 

vašu činnosť a nasadenie v krízových 

situáciách na území mesta Banská 

Štiavnica, ale aj mimo územia mesta, 

tak ako to bolo aj v prípade pomoci 

počas povodne v Rudne nad Hronom 

a v obci Brehy, kedy ste bez váhania 

po mojom telefonáte vykonali zásah 

a svojím nasadením ste pomáhali pri 

záchrane životov a majetku obyvate-

ľov uvedených obcí.

Vaša dobrovoľnícka činnosť je 

v dnešnej dobe vzácna aj kvôli tomu, 

že nikdy neviete, v akom čase či pod-

mienkach budete musieť vykonať zá-

sah, s akými nástrahami a nebezpe-

čenstvom sa stretnete. Vašou často 

jedinou, ale o  to vzácnejšou odme-

nou je vďaka ľudí, ktorých ste ochrá-

nili pred najhorším vyčíňaním živlov. 

Svojimi mnohými skutkami tak vy-

tvárate mozaiku nezištného dobra, 

ktoré dnešná doba mimoriadne po-

trebuje.

Vyjadrujem svoje uznanie a poďako-

vanie nielen za seba, ale aj za všet-

kých obyvateľov nášho mesta. Vašu 

činnosť a aktivitu si veľmi vážim.

S úctou

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

Sadové úpravy parkoviska Mládežnícka ulica

Poďakovanie

Návrh riešenia zelene  foto MsÚ


3.str.

Nedeľa 13.6. o 19:30hod.
Štvrtok 17.6. o 19:30hod.

Tiché miesto: Časť II.
Thriller, horor, 98min., MP15, 

vstupné: 5€. 

Výmenník
Vstup pondelok- streda- piatok

10:00- 11:00 a 15:00- 16:00 hod.
Objednávky na: vymennik.reservio.com 

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

Denné letné 
tábory
Centrum voľného času v  Ban-

skej Štiavnici organizuje po-

čas leta obľúbené, tradičné den-

né letné tábory v  termínoch: 

5.7. – 9.7.2021, 19.7. – 23.7.2021, 

26.7. – 30.7.2021, 2.8. – 6.8.2021

Program: výlety, turistika, kúpalis-

ká, hry, súťaže, zábava.... Maximál-

ny počet detí v  jednom turnuse je 

40 osôb. Bližšie info a prihlášky:

CVČ, č.t.: 0907598567.

J. Machilová
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DIÁR
z programu

primátorky

Je taká stavebná organizácia 

v Banskej Štiavnici, pobočka 

banskobystrickej fi rmy DM 

Build, s. r. o., ktorá z mesiaca 

na mesiac čoraz viac nielen 

sa realizuje pri stavebných 

prácach v Banskej Štiavnici 

a okolí, ale vďaka jej riadite-

ľovi Lukášovi Mlynárikovi. 

Vzhľadom na jeho celoslovenské 

renomé permanentne sa do po-

vedomia dostávajú viaceré vý-

znamné skutočnosti, ktoré budú 

mať ďalekosiahly význam nie-

len pre naše mesto, ale aj celý re-

gión. Z výrazných aktivít L. Mly-

nárika, okresného predsedu Sme 

rodina, v predchádzajúcich dňoch 

bolo pozvanie a následne aj náv-

števa Borisa Kollára, Jaroslava 

Naďa, ministra obrany SR a  Ka-

taríny Brunckovej, štátnej ta-

jomníčky Ministerstva dopra-

vy a výstavby SR dňa 26. 5. Síce 

v Hodruši Hámroch, ale keďže na 

tomto podujatí bola aj naša pri-

mátorka, dohodnuté boli aj viace-

ré aktivity v prospech nášho mes-

ta i celého regiónu. Rýchliky, ktoré 

prechádzajú cez Hronskú Dúbra-

vu by tam mali opäť stáť. B. Kollár 

prisľúbil fi nančnú injekciu na roz-

voj turizmu v B. Štiavnici a najbliž-

šom okolí. A všetci traja vrcholoví 

štátni predstavitelia prisľúbili ma-

ximálnu súčinnosť v tom, aby Slo-

venský vodohospodársky podnik, 

š. p., ostal naďalej v  B. Štiavnici. 

Dôležité je aj to, že B. Kollár pri-

jal pozvanie našej primátorky a L. 

Mlynárika do B. Štiavnice dňa 3. 

6. Určite to nie je nezanedbateľné, 

pretože B. Kollár ako druhý naj-

vyšší ústavný činiteľ určite spra-

ví všetko preto, aby sa pomohlo 

nášmu mestu, ako aj regiónu.

Ján Novák 

Ďalšia nádej 
pre Banskú Štiavnicu

Testovanie 
v našom 
meste
Od konca mája testovanie ATG 

testami v  priestoroch Kultúrne-

ho centra (KC), Kammerhofská 

1, Banská Štiavnica zamestnanca-

mi Slovenského Červeného kríža 

z Banskej Štiavnice skončilo.

Do 30. 6. aj naďalej spoloč-

nosť Dej, s. r. o., testuje na CO-

VID-19 v  objekte mestskej pla-

várne v  dňoch pondelok– nedeľa 

v časoch 8:00 – 17:00 hod., s pre-

stávkou medzi 12:00 -13:00 hod. 

a  posledným odberom pred pre-

stávkou o 11:40 a 16:40 hod.

Mobilné odberové miesto testo-

vacích vzoriek na COVID-19, kto-

ré sa nachádza aj v unimobunkách 

pri kotolni na Ul. L. Svobodu (sídl. 

Drieňová), je otvorené v pondelok, 

stredu– nedeľu v čase 8:00 – 16:00 

hod., s  prestávkou 12:00 – 12:30 

hod. a posledným odberom o 15:30 

hod. Pozor, v utorok sa netestuje!

Výsledky testovania – 22. týž-

deň (31. 5.– 6. 6. 2021):

Váš Lekár, s. r. o., (unimobunky, 

sídl. Drieňová)

31. 5. – 183 – otest., z toho 3 – po-

zitív

2. 6. – 130 – otest., z toho 1 – po-

zitív

3. 6. – 100 – otest., z toho 3 – po-

zitív

4. 6. – 138 – otest., z toho 0 – po-

zitív

5. 6. – 106 – otest., z toho 1 – po-

zitív

6. 6. – 129 – otest., z toho 1 – po-

zitív

DEJ, s. r. o., (plaváreň)

31. 5. – 84 – otest., z toho 1 – po-

zitív

1. 6. – 113 – otest., z toho 1 – po-

zitív

2. 6. – 80 – otest., z toho 0 – po-

zitív

3. 6. – 71 – otest., z toho 2 – po-

zitív

4. 6. – 94 – otest., z toho 0 – po-

zitív

5. 6. – 72 – otest., z toho 0 – po-

zitív

6. 6.– 90 – otest., z toho 0 – po-

zitív

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

7. 6.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

Stretnutie s  obyvateľmi mestskej 

časti Banky, ulica Hadová k rieše-

niu zásobovania vodou v súvislos-

ti s pripravovaným projektom Bu-

dovanie vodovodu v mestskej časti 

Banky.

Redakčná rada ŠN.

8. 6.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

Pracovné rokovanie na Minister-

stve dopravy a výstavby SR k rieše-

niu získania fi nančných prostried-

kov na obnovu objektov v  rámci 

plánu obnovy a rekonštrukciu ob-

jektu na ulici Kmeťa 5.

9. 6.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

Riešenie úloh v súvislosti s prípra-

vou verejného obstarávania na 

spoločnú IÚS, SPR BS-ZC-ZH.

Účasť na výberovom konaní na ob-

sadenie pracovného miesta pra-

covníka Komunitného centra 

mesta Banská Štiavnica.

Príprava materiálov pre MsZ.

10. 6.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

Príprava materiálov pre MsZ.

11. 6.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

Zasadnutie Krízového štábu mes-

ta Banská Štiavnica.

Posledná rozlúčka s občanom náš-

ho mesta p. Patrikom Weisom.

Posledná rozlúčka s  občiankou 

nášho mesta p. Elenou Kalabovou.

12. 6.

Občianske obrady – sobáše.

Viera Lauková

Prevádzkové hodiny na 

kontaktných miestach:

1/ Administratívna budova MsÚ 

v Žemberovom dome – bývalá pre-

dajňa mäsa

Ulica: Námestie sv. Trojice 5/1

Tel.: 0915/693 571

Prevádzkové hodiny:

Po: 8,00 – 16,00

Ut: 8,00 – 16,00

St: 9,00 – 17,00

Št: 8,00 – 16,00

Pi: 9,00 – 17,00

2/ Komunitné centrum Banská 

Štiavnica

Ulica: Šobov 1407/7

Tel.: 0910/688 173

Prevádzkové hodiny:

Po: 7,00 – 8,00 a od 16,00 do 20,00

Ut: 7,00 – 8,00 a od 16,00 do 20,00

St: 7,00 – 8,00 a od 16,00 do 20,00

Št: 7,00 – 8,00 a od 16,00 do 20,00

Pi: 7,00 – 8,00 a od 16,00 do 20,00

Vstup do priestoru kontaktného 

miesta bude umožnený len oso-

bám s prekrytými dýchacími cesta-

mi respirátorom FFP2.V  priestore 

bude obmedzený počet osôb /1 oso-

ba na 15m2/.

Jana Beňová, 

MsÚ

Asistované sčítanie
obyvateľov v Meste B. Štiavnica už len do 13. 6.!
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V  zelených ostrov-

čekoch  pozdĺž miestnej komuniká-

cie a okraja parkoviska sa bude rea-

lizovať výsadba drevín s  izolačnou 

funkciou, 

ktorá pozostáva z  kombinácie 2 

druhov listnatých krov: Hydran-

gea paniculata – hortenzia metlina-

tá a Prunus laurocerasus – vavríno-

vec lekársky.

Vstup na parkovisko lemujú záho-

ny s  okrasnými trávami a  trvalka-

mi v kombinácii s pôdopokryvnými 

drevinami: Cotoneaster damme-

ri – skalník damerov, ktoré vytvoria 

súvislý vegetačný pokryv. Z  okras-

ných druhov trvaliek sú použité tie-

to druhy: Echinace purpurea – echi-

nacea purpurová, Nepeta x faassenii 

„Six Hills Giant“– kocúrnik záhradný, 

Rudbeckia fulgida „Goldsturm“– rud-

bekia žiarivá, Salvia nemorosa– šal-

via hájna; v celkovom počte 245 ks. 

Z  okrasných tráv je použitý Penni-

setum alopecuroides „Hameln“– pe-

rovec psiarkovitý v  celkovom počte 

68 ks.

Čelná hrana oporného múru pod 

parkoviskom bude vysadená popí-

navými druhmi drevín ako sú Hede-

ra helix– brečtan popínavý (počet 11 

ks),  Parthenocissus quinquefolia – 

pavinič päťlistý (počet 9 ks) a Parthe-

nocissus tricuspidata – pavinič troj-

laločný (počet 3 ks), ktorý bude rásť 

vertikálne od pätky oporného múru.

Pred prevádzkami pozdĺž parkovis-

ka bude 6 okrasných záhonov s vý-

sadbou kombinácie listnatých krov, 

okrasných tráv, trvaliek a  pôdopo-

kryvných drevín.

Celkový počet vysadeného rastlinné-

ho sortimentu bude 640 ks, z toho 

100 ks rastlín dodala spoločnosť Ri-

deg, s. r. o., so sídlom Lipová 10, 934 

01 Levice, ako náhradnú výsadbu 

nariadenú na základe povolenia na 

výrub drevín. Ďalších 50 ks rastlín 

z uvedenej náhradnej výsadby bude 

vysadených na sídlisku Drieňová.

Sadové úpravy bude realizovať víťaz 

verejného obstarávania:

Ing. Marcela Ivaničová, Abies, 

Chorvatice 33, 93587 Santovka

Zuzana Šušková, 

odd. RRaMV MsÚ

NOVINKY

�1.str.

Aktuálne 
prerušený 
výchovno vzdelávací proces 

v okrese Banská Štiavnica:

1. Na Strednej odbornej škole lesníc-

kej, Akademická 16, 969 01 Banská 

Štiavnica v čase od 31.05.2021 – do 

13.06.2021 z dôvodu kontaktu po-

tvrdeného ochorenia na COVID-19 

u 4 študentov

2. V  Katolíckej spojenej školy sv. 

Františka Assiského, Ul. Gwerko-

vej– Göllnerovej č. 9, 969 01 Banská 

Štiavnica v čase od 02.06.2021 – do 

15.06.2021 z dôvodu kontaktu po-

tvrdeného ochorenia na COVID-19 

u 1 študenta, ktorý bol v kontakte 

s 13 študentmi.

3. V  predškolskej triede  materskej 

školy, ako súčasť Základnej školy 

s materskou školou M. Hella, Štiav-

nické Bane č. 128, 969 81 Štiavnic-

ké Bane, v čase od 07.06.2021 – do 

20.06.2021 z dôvodu kontaktu po-

tvrdeného ochorenia na COVID-19 

u 1 žiaka.

Platné protiepidemické opatre-

nia, aktuálne pre II. stupeň va-

rovania sú uvedené v  rezortných 

opatreniach Covid automatu na 

stránke www.koronagov.sk a  tiež 

na stránke www.uvzsr.sk v  plat-

ných opatreniach. V  kultúrnom 

semafore ministerstva kultúry 

sú zverejnené opatrenia pre kul-

túrne podujatia. Nachádza sa na: 

https://kulturnysemafor.sk/domov.

Dodržiavanie opatrení kontrolujú 

priebežne zamestnanci jednotlivých 

oddelení RÚVZ v Žiari nad Hronom, 

o súčinnosť v popoludňajších a ve-

černých hodinách bolo požiadané 

aj samotné Mesto Banská Štiavnica 

prostredníctvom pani primátorky 

a mestskej polície.

RÚVZ v Žiari nad Hronom

Sadové úpravy parkoviska Mládežnícka ulica

Vážená pani primátorka,

dovoľte mi vyjadriť úprimné poďa-

kovanie za spoluprácu a rýchle na-

sadenie Vášho dobrovoľného hasič-

ského zboru mesta pri vykonávaní 

zásahov v súvislosti s povodňovou 

situáciou v Banskobystrickom kra-

ji, ktorá vznikla ako dôsledok dlho-

trvajúcej intenzívnej zrážkovej čin-

nosti v mesiaci máj 2021.

Členovia Vášho dobrovoľného zbo-

ru mesta svojím aktívnym a  zod-

povedným prístupom pri budo-

vaní protipovodňových bariér, 

odčerpávaní vody, ale aj iných pro-

tipovodňových prácach výraznou 

mierou prispeli k zamedzeniu šíre-

nia povodní, a tým k ochrane oby-

vateľov a ich majetku.

Vážená pani primátorka, v  súčas-

nej dobe sa potvrdzuje potreba 

existencie a  rozvoja dobrovoľných 

hasičských zborov obcí, pričom pre-

jav klimatickej zmeny, pandémie 

či akýchkoľvek neočakávaných si-

tuácií, pre ktoré sme postavení, 

dôkladne preveruje odbornú prí-

pravu, výcvik a  vybavenosť dobro-

voľných zborov obcí. Verím, že vaša 

doterajšia úzka spolupráca s Hasič-

ským a  záchranným zborom bude 

aj naďalej prebiehať tak ako doteraz 

a možno aj vo vyššej intenzite, s cie-

ľom poskytnúť pomoc všetkým, 

ktorí sa ocitnú v núdzi a ostanú od-

kázaní na pomoc hasičov.

Dušan Hancko,

riaditeľ KR HaZZ v BB

Poďakovanie

Tak ako sme už informovali 

občanov v predchádzajúcich 

vydaniach Štiavnických novín, 

Mesto Banská Štiavnica 

pokračuje v úpravách 

miestnych komunikácií 

a v rekonštrukciách ciest. 

Minulý týždeň sa podarilo pristúpiť 

po dlhoročných problémoch s komu-

nikáciou na ul. Pod Červenou studňou 

a  podnetoch od občanov k  celoploš-

nej rekonštrukcii tejto cesty vyasfal-

tovaním. Nakoľko je v tejto časti str-

mý svah, boli neustále problémy, pri 

prudkých dažďoch dochádzalo z Vo-

dárenskej ulice k  veľkému prívalu 

vody a následnému vymývaniu miest-

nej komunikácie na ul. Pod Červenou 

studňou do miestneho jarku. Nakoľ-

ko pravidelne pri kalamitách po prud-

kých dažďoch sa upchávala kanalizá-

cia nánosmi štrku, konárov, zeminy, 

z  tohto dôvodu sa použil na rekon-

štrukciu tejto časti ulice asfaltový po-

vrch, s čím majitelia rodinných domov 

na spomenutej ulici s takouto úpravou 

miestnej komu-

nikácie súhlasi-

li. Od majiteľa 

domu fotografa 

Deža Hoff man-

na bola vznese-

ná požiadavka, 

že v budúcnosti 

požiada o vybu-

dovanie parko-

vacieho stojis-

ka vedľa tejto 

nehnuteľnosti, 

preto bol asfal-

tový povrch 

potiahnutý až 

k  domu foto-

grafa Deža Hoff manna, ktorý priestor 

je ešte stále v majetku mesta, kde do 

budúcna bude možné označiť platené 

stojisko pre ktoréhokoľvek občana na 

spomenutej ulici.

Na základe požiadaviek občanov 

a  poslancov MsZ na Ul. Šmidkeho 

(Drevená dedina) došlo k rekonštruk-

cii miestnej komunikácie vyasfaltova-

ním celého povrchu pred rodinnými 

domami od Ul. J. Horáka až po otočku 

pred rodinnými domami na spome-

nutej ulici. Aj napriek tomu, že situá-

cia nie je priaznivá a pandémia nepo-

ľavuje v našom okrese, je potešiteľné, 

že mesto vychádza v ústrety a reaguje 

na požiadavky od občanov promptne 

v rámci svojich fi nančných možností.

Gejza Volf, zástupca riaditeľa TS, 

m. p., BŠ, vedúci strediska č. 2

Ďalšie rekonštrukcie v meste
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„Sú dve fajty ľudí. Tí, ktorí 

v Štiavnici doposiaľ neboli, 

a takí, ktorí sa do nej zaľúbili. 

Tak ako ja do Teba, Marína.“

Citované z listu Andreja 

Sládkoviča Maríne Pischlovej, 

z mája 1845.

V  Banskej Štiavnici štartuje začiat-

kom júna druhá etapa projektu Za-

ľúbená Štiavnica, ktorý odštartoval 

v  najromantickejšom meste Sloven-

ska vlani na Valentína. Návštevníkom 

prináša zážitkovú hru, prostredníc-

tvom ktorej môžu objavovať roman-

tické miesta, kde sa odohral skutočný 

príbeh lásky Maríny a Sládkoviča. Cie-

ľom projektu je popularizovať Ban-

skú Štiavnicu ako mesto, ktoré zrodilo 

Najdlhšiu ľúbostnú báseň sveta, a do-

stať ju tak na celosvetovú mapu najza-

ľúbenejších miest do spoločnosti Parí-

ža či Verony.

„Som presvedčená, že Banská Štiavnica 

má ako pútnické miesto pre zaľúbených 

dokonca väčší potenciál ako Verona. Preto-

že príbeh Maríny a Sládkoviča, z ktorého 

sa zrodila Najdlhšia ľúbostná báseň sveta, 

je na rozdiel od vymysleného Rómea a Jú-

lie pravdivým príbehom lásky,“ vyhlásila 

Nadežda Babiaková, primátorka mes-

ta Banská Štiavnica.

Nová romantická zážitková hra 

pre návštevníkov Banskej Štiav-

nice

V  prvej etape projektu desiatky ľú-

bostných veršov z  Maríny vystúpi-

li z knižky a objavili sa na operadlách 

mestských lavičiek v  slovenskom aj 

anglickom jazyku. Aby každý návštev-

ník Banskej Štiavnice vedel, že sa na-

chádza v meste, ktoré zrodilo Najdlh-

šiu ľúbostnú báseň sveta. Je to báseň 

Marína, ktorú tvorí 2 900 veršov a od 

Apríla 2017 je zapísaná aj ako ofi ciál-

ny svetový rekord vo World Record 

Academy. Novinkou projektu Zaľúbe-

ná Štiavnica je interaktívna zážitková 

hra. Igor Brossmann z neziskovej or-

ganizácie Marína a  Sládkovič, ktorá 

iniciovala projekt, objasňuje: „Hlavnou 

náplňou hry je hľadať v Banskej Štiavnici 

a po okolitých kopcoch lavičky s farebný-

mi postavičkami Zaľúbencov, ktorí si číta-

jú Marínu. Každý, kto takúto lavičku náj-

de, zároveň objaví autentické miesto, kde 

Marína a Sládkovič pred takmer 200 rok-

mi skutočne prežívali svoju osudovú lás-

ku. Každému z týchto 21 miest je zasvä-

tený iný ľúbostný verš.“ Pri Zaľúbencoch 

sú umiestnené aj QR kódy, vďaka kto-

rým budú návštevníci postupne obja-

vovať príbehy zrodenia najkrajších ľú-

bostných veršov z básne Marína.

Príbeh pritom môžu návštevníci od-

krývať náhodne alebo postupne. „Ak 

ale chcete prežiť príbeh lásky Maríny 

a Sládkoviča tak ako ho oni postupne pre-

žívali, vydajte sa na miesta podľa mapy na 

webe www.zalubenastiavnica.sk. Odme-

nou vám bude emóciami nabité putovanie 

po ľúbostných veršoch, vyjadrujúcich všet-

ky fázy ich osudového vzťahu od prvotné-

ho očarenia cez vášnivé túženie, zaľúbenie, 

zásnuby, smútok z  odlúčenia a  nútené-

ho rozchodu až po dojímavé spomínanie a 

zmierenie vo večnosti,“ vysvetľuje Kata-

rína Javorská, PR manažérka projek-

tu Zaľúbená Štiavnica.

Zuzana Jóbová z  KOCR Banskobys-

trický kraj Turizmus dodáva:. „Je 

skvelé, že sme schopní a chceme budovať 

cestovný ruch na takýchto príbehoch, na li-

teratúre a na jej velikánoch. Banská Štiav-

nica tak ponúka opäť niečo výnimočné. 

Zároveň sa tým radí k ostatným miestam 

v  Banskobystrickom kraji, ktoré lákajú 

návštevníkov na slávne mená literatúry, 

ako napríklad Gustáv Reuss, Pavol Dob-

šinský, Božena Slančíková Timrava ale-

bo Imre Madách. Za každým jedným lite-

rátom sa skrýva jedinečný príbeh, ktorý si 

zaslúži byť verejnosťou spoznaný“.

Nové Mininámestie Zaľúbencov 

s unikátnou hovoriacou sochou

Súčasťou druhej etapy projektu Za-

ľúbená Štiavnica je aj revitalizácia 

priestoru pred domom, kde Marína 

žila a až do svojej smrti ukrývala ru-

kopis básne, ktorý jej Sládkovič veno-

val. Pred Bankou Lásky, zážitkovým 

domom o básni Marína, vzniklo nové 

Mininámestie Zaľúbencov. Priestor 

je zároveň východiskovým bodom 

k  ďalším 20 miestam interaktívnej 

hry. Dominantou je unikátna interak-

tívna socha Zaľúbencov, čítajúcich si 

Marínu. „Ak na Mininámestí Zaľúbencov 

nežne položíte dlaň na srdiečko sochy, za-

čujete, ako si vyznávajú lásku najslávnej-

šími veršami z Maríny,“ vysvetľuje spo-

luautor sochy Štefan Voskár, riaditeľ 

pre technológie, mágiu a kúzla v Ban-

ke Lásky. Ide pritom o absolútny sve-

tový unikát. „Nikde inde na svete sa nám 

nepodarilo nájsť hovoriacu sochu, ktorá by 

bola zhotovená na takomto technickom 

princípe,“ dodal Voskár. Jej zmenšeni-

ny v rôznych farebných prevedeniach 

nájdete sedieť na lavičkách ďalších 20 

miest po celej Banskej Štiavnici a pri-

ľahlých kopcoch. Sochy Zaľúbencov 

symbolizujú všetkých ľudí, ktorí sa 

do Banskej Štiavnice zaľúbili tak osu-

dovo ako Andrej Sládkovič do Maríny 

Pischlovej.

Najkrajšie romantické výhľady, 

zákutia, tajchy a  historické pa-

miatky

Druhá etapa projektu Zaľúbená Štiav-

nica štartuje začiatkom júna pri príle-

žitosti 175. výročia prvého knižného 

vydania básne Marína. Miesta, kto-

ré zrodili ľúbostné verše z Maríny, sú 

zážitkom nielen pre zaľúbených či mi-

lovníkov poézie. Sú to zároveň miesta 

v Banskej Štiavnici a okolí s najkrajší-

mi výhľadmi, najromantickejšími zá-

kutiami, najmalebnejšími tajchami 

či ikonickými pamiatkami, ktoré by 

mal každý návštevník vidieť. „Atribút 

romantiky je pre rozvoj cestovného ruchu 

Banskej Štiavnice a okolia zásadný. Dôle-

žité je ale tiež povedať, že turizmus chceme 

rozvíjať trvalo udržateľným spôsobom. 

Preto sme okrem mesta Banská Štiavnica 

do projektu zapojili aj ďalšie miesta, ktoré 

sú spojené so životom Andreja Sládkoviča,“ 

dodáva Igor Kuhn, výkonný riaditeľ 

Oblastnej organizácie cestovného ru-

chu Región Štiavnica. Ako doplnil, la-

vičky s veršami z Maríny boli umiest-

nené aj do Krupiny, v  obci Hrochoť 

a v areáli kaštieľa Radvanských v Ban-

skej Bystrici. Primátor mesta Krupina 

Radoslav Vazan uviedol, že sa veľmi 

teší tejto iniciatíve a tejto forme pre-

pájania miest. Podľa jeho slov „je spo-

lupráca základným pilierom pri tvorbe 

atraktívnych produktov cestovného 

ruchu. Stopy Andreja Sládkoviča vied-

li z jeho rodiska– z Krupiny do Banskej 

Štiavnice a ďalších miest Slovenska. Aj 

v našom meste je miesto, kde sa na-

chádza lavička s veršom slávnej básne 

Marína, ktorú sme zaradili do nášho 

turistického produktu: komentovanej 

prehliadky mestom– Po stopách v ro-

disku Andreja Sládkoviča. Veríme, že 

objavovať miesta spojené s príbehom 

Sládkoviča a Maríny príde do Krupiny 

čo najviac návštevníkov.“

Projekt Zaľúbená Štiavnica pripravi-

la Oblastná organizácia cestovného 

ruchu Región Štiavnica spolu s Kraj-

skou organizáciou cestovného ru-

chu – Banskobystrický kraj Turizmus 

v spolupráci s mestom Banská Štiav-

nica a iniciátorom projektu Nezisková 

organizácia Marína a Sládkovič. Ban-

skobystrický samosprávny kraj pro-

jekt podporil cez Rozvojovú agentúru 

Banskobystrického samosprávneho 

kraja sumou 15 000 eur.

Ondrej Lunter, podpredseda Bansko-

bystrického samosprávneho kraja po-

ukazuje na viacero rozmerov tejto ak-

tivity. „Projekt Zaľúbená Štiavnica je tak 

ako samotné mesto Banská Štiavnica, vy-

nikajúcim „predajným artiklom“ aj za hra-

nicami kraja. Vďaka Štiavnici prúdi do re-

giónu veľké množstvo návštevníkov, preto 

vnímam ako dobrý nápad nasmerovať ich 

kroky po stopách Sládkovičovej Maríny aj 

mimo centrum mesta, do blízkeho okolia, 

ale aj do iných kútov kraja“.

Ondrej Lunter doplnil: „nadchla nás 

myšlienka otvoriť novú celosvetovo atrak-

tívnu komunikačnú líniu Banskej Štiav-

nice ako zaľúbeného mesta. Projekt Zaľú-

bená Štiavnica podporujeme od začiatku, 

pretože veríme, že romantická téma Naj-

dlhšej ľúbostnej básne dokáže prilákať ľudí 

z celého sveta a pomôže tak aj ekonomicky 

pozdvihnúť celý Banskobystrický kraj.“

Príďte, hľadajte, objavujte a zaži-

jete prívaly romantiky

Romantická hra „Objav 21 miest, kto-

ré zrodili najkrajšie verše najdlhšej ľúbost-

nej básne sveta“ je pre návštevníkov 

dostupná od začiatku júna. V najbliž-

ších mesiacoch bude postupne roz-

širovaná o  ďalšie interaktívne prv-

ky, ktorých cieľom je návštevníkov  

ešte viac vtiahnuť do skutočného 

príbehu lásky Maríny a  Sládkoviča. 

Ku hre si netreba sťahovať žiad-

nu aplikáciu, pretože všetky po-

trebné informácie sú prístupné na 

www.zalubenastiavnica.sk.

Katarína Javorská, Brand buil-

ding & PR Zaľúbená Štiavnica

Zaľúbená Štiavnica 
prináša pre návštevníkov mesta novú interaktívnu hru aj unikátnu sochu

Otvorenie II. etapy projektu  foto Terézia Sopková
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kam v BŠ 
a okolí ?

INZERCIA

V predchádzajúcom týždni bol 

náš okres spolu s okresom 

Kysucké Nové Mesto a Myjava 

najviac zaplienenými na 

Slovensku, v tejto súvislosti 

sme požiadali Ing. Miloša 

Zimana o jeho názor, prečo 

práve náš okres sa ocitol 

v takejto nezávideniahodnej 

situácii. 

Tu je jeho odpoveď:

Uvedenú problematiku rieši Úrad 

verejného zdravotníctva a príslušné 

Regionálne úrady verejného zdra-

votníctva. Uvedené inštitúcie vyko-

návajú zber údajov a  ich vyhodno-

covanie v stanovenej frekvencii. Pre 

okres Banská Štiavnica je prísluš-

ným orgánom Regionálny úrad ve-

rejného zdravotníctva (RUVZ) Žiar 

nad Hronom.

Jedným zo základných údajov pre 

stanovenie stupňa varovania, resp. 

ostražitosti je 7 dňová incidencia 

PCR+Ag (t. j. počet prípadov za 7 

dní na 100  000 obyvateľov), kto-

rú môžeme sledovať aj vo zverejne-

ných Covid automatoch. Pre 22. týž-

deň sme mali uvedený parameter 

na hodnote 174/100 000, pre  23. 

týždeň sa predmetný parameter bo-

hužiaľ, zvýši na 211/100 000. Na 

zlepšenie z 2. stupňa (Červený) na 

1. stupeň varovania (Ružový) je po-

trebné, aby uvedený parameter do-

siahol hodnotu 150 a  nižšiu. Aby 

sme sa dostali do stupňov ostraži-

tosti, predmetný parameter musí 

klesnúť na hodnotu 100 a nižšiu.

Lokálny epidemiológ na RÚVZ má 

možnosť výsledné skóre pozmeniť 

o  jeden stupeň nahor alebo nadol, 

resp. ponechať na úrovni stanove-

nej incidenciou. RÚVZ pri tomto 

svojom expertnom hodnotení si-

tuácie na okresnej úrovni dodatoč-

ne k  epidemiologickým indikáto-

rom sleduje ďalšie indikátory na 

komplexné zhodnotenie situácie 

a  včasnú identifi káciu problémov. 

V prípade posunu okresu do lepšie-

ho pásma má RÚVZ povinnosť svo-

je rozhodnutie odôvodniť písomne.

V  takomto prípade informá-

cie a poznatky pretaví do svojho 

hodnotenia situácie a  berie pri 

tom do úvahy aj:

Čas potrebný na sledovanie kontak-

tov

Percento úspešne sledovaných kon-

taktov

Podiel pozitívnych osôb z celkového 

počtu testov

Počty vykonaných testov

Výsledky zo sekvenácie prípadne 

analýz odpadových vôd

Nemocničné kapacity pre Covid pa-

cientov a nemocničné kapacity JIS/

OAIM (pre pacientov vyžadujúcich 

intenzívnu starostlivosť – UPV)

Zaočkovanosť proti SARS-CoV-2 

v regióne

Chorobnosť / prevalencia takých 

ochorení, ktoré sú preukázateľ-

ne asociované s horším priebehom 

epidemiologického ochorenia (Co-

vid19) a demografi cké faktory (ako 

vekové skupiny)

Počet ZSS, resp. počet klientov ZSS.

ŠN

Prednosta okresného úradu 
o pandémii

2. 6. Budenie sitnianskych rytierov, 

Terasa u Blaškov, hrá skup. silné V3, 

Počúvadl. jazero, 18:00.

mappa / Irena a  V. Havlovi, Line 

Gate, Eleuzína, H. ružová 1, 19:30.

13. 6. Koncert: Contriology /CZ/, 

Eleuzína, H. ružová 1, 20:00.

16. 6. Demokratka Erža – premiéra, 

bývalé Štátne gymnázium A. Kme-

ťa, BŠ, 20:30.

17. 6. Verejný odpočet činnosti 

SBM za rok 2020, Kammerhof, BŠ, 

9:00 – 12:00.

18. 6. Príchod Godota uvádza: Bo-

hovanie, Eleuzína, H. ružová 1, 

19:00.

19. 6. História židovskej komunity 

v B. Š. v 90 minútach, Židovský cin-

torín, BŠ, 9:30.

25. 6. Drieňovské div. večere: Non-

sens noci Svätojánskej, Bod K., L. 

Svobodu 40, BŠ, 20:00.

26. 6. História židovskej komunity 

v BŠ v 90 min., Židovský cintorín, 

BŠ, 9:30.

Beh za štiavnické tajchy, Terasa 

u Blaškov, Počúvadl. jazero, 9:00.

28. 6. M. Tóth: Black Angels Songs– 

Book I.&II. / Dystopic Requiem Qu-

artet, Eleuzína, H. ružová 1, 20:00.

Zmena programu vyhradená!

OOCR Región Štiavnica
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Slovo má… Iryna Pushkar.

V  Banskej Štiavnici pôsobia pre-

kladatelia, ktorí tu trávia štipendij-

ný pobyt a pracujú na preklade slo-

venských románov a zbierok poézie 

do cudzích jazykov. Rezidenčné po-

byty Trojica Air realizuje Literárne 

informačné centrum a  občianske 

združenie Literatúra v  spolupráci 

s mestom Banská Štiavnica, a pre-

to  by sme radi predstavili a  pre-

zentovali tento spoločný  projekt. 

V máji na mesačný rezidenčný po-

byt nastúpila ukrajinská  preklada-

teľka Iryna Pushkar, ktorá je na re-

zidencii Trojica Air od 19. 5. 2021 

a  venuje sa prekladom  knihy „Te-

lesná výchova“ Martina M. Šimečku 

a „Matky a kamionisti“ Ivany Dobra-

kovovej. V  ukrajinčine jej v  roku 

2020 vyšli dva preklady: „Medzi Slo-

vákmi“ (Martin M. Šimečka) a „Milo 

nemilo“ (Milo Janáč). Položili sme jej 

preto pár otázok:

1. Ako ste sa dostali k prekladom 

slovenskej literatúry do ukrajin-

ského jazyka?

Študovala som slovenčinu na vyso-

kej škole, po ukončení vysokej ško-

ly som pracovala v oblasti masme-

diálnych komunikácií a neskôr som 

začala paralelne prekladať. Začína-

la som prekladom príbehov a uká-

žok, ktoré boli uverejnené v jednom 

z  najstarších časopisov na Ukraji-

ne „Vesmír“ (časopis bol založený 

v roku 1925). Kombinujem preklad 

s inou prácou, pretože na Ukrajine 

sa nedá živiť len prekladom. Slo-

vensko má veľa zaujímavých a dôs-

tojných spisovateľov. Ukrajinskí či-

tatelia nevedia takmer nič o  vašej 

krajine a jej literárnom svete, takže 

preklady sú mostom medzi oboma 

krajinami. Sú spôsobom, ako pred-

staviť Ukrajincom Slovákov a hlbšie 

spoznať nášho západného suseda – 

Slovensko.

2. Mohli by ste porovnať súčas-

ný stav ukrajinskej a slovenskej 

literatúry? Existujú v nej nejaké 

paralely?

Budem hovoriť o  období pred epi-

démiou, pretože za posledný rok 

si myslím, že všetky krajiny majú 

v oblasti vydávania kníh rovnakú si-

tuáciu– všetky projekty sa spomali-

li alebo pozastavili. Podľa mňa máte 

lepšiu situáciu ako na Ukrajine. Na 

Slovensku existuje Literárne infor-

mačné centrum, ktoré podporuje 

spisovateľov a propaguje slovenské 

knihy v  zahraničí, poskytuje pre-

kladateľom rezidenčné pobyty. Na 

Ukrajine bol takýto inštitút založe-

ný len v roku 2016– Ukrainian Book 

Institute. Ukrajinskí vydavatelia sa 

spoliehajú iba na seba. Ukrajinské 

literárne časopisy sú podporované 

iba čitateľmi. Ale vďaka našim festi-

valom Knižnému Arzenálu v Kyjeve 

a Fóru vydavateľov vo Ľvove, ktoré 

sa konajú takmer bez štátnej pod-

pory, sa Ukrajine podarilo upriamiť 

pozornosť sveta na ukrajinskú lite-

ratúru, spisovateľov a ilustrátorov.

Za posledných päť rokov navštívilo 

tieto festivaly veľa slovenských au-

torov. V ukrajinčine vyšli knihy ta-

kých slovenských autorov ako Bal-

la, Pavol Rankov, Dušan Dušek, 

Michal Hvorecký, Martin M. Šimeč-

ka, Milo Janáč, Erik Šimšík a.i. Dr-

žím prsty, aby bolo všetko tak, ako 

to bolo pred epidémiou.

3. Čím môžu podľa vás osloviť 

vami prekladané diela ukrajin-

ských čitateľov?

Čo sa týka diela Medzi Slovákmi, to, 

o  čom píše Martin M. Šimečka vo 

svojej knihe je veľmi aktuálne pre 

Ukrajinu, ktorá kráča svojou ťažkou 

cestou k EU a slobode. Kniha Medzi 

Slovákmi vysvetľuje celú slovenskú 

cestu k Európskej únii a problémy, 

ktoré sa jej nepodarilo vyriešiť.

Viete, keď som čítala Medzi Slovák-

mi, veľa vecí ma prekvapilo. Táto 

kniha bola pre mňa zjavením. Roz-

hodla som sa, že by mala byť určite 

preložená do ukrajinčiny. Viete, na 

Ukrajine panuje mýtus, že v  roku 

1993 boli Česko a Slovensko pokoj-

ne rozdelené. V  skutočnosti nebo-

lo všetko také jednoduché, a hoci je 

vaša krajina súčasťou EU, stále máte 

veľa nevyriešených problémov.

Táto kniha pomáha nám, Ukrajin-

com, lepšie porozumieť Slovensku, 

ktoré je naším susedom a zároveň 

ukrajinský čitateľ nájde v knihe pre 

seba veľa podobných situácií a ná-

zorov. Táto kniha je dôležitá, pre-

tože popisuje problémy a  procesy, 

ktoré sú súčasťou ukrajinskej spo-

ločnosti.

Kniha Telesná výchova môže byť 

pre Ukrajincov zaujímavá, preto-

že je o módnej a populárnej téme-  

o  telesnej výchove a  jej vplyve na 

telo, myseľ a dušu. Autor podáva za-

ujímavé fakty zo svojho života, uvá-

dza mimoriadne príklady z fi lozofi e 

a športu. Myslím si, že kniha bude 

mať úspech medzi ukrajinskými či-

tateľmi.

Kniha Mila Janáča Milo nemilo je 

pre ukrajinského čitateľa dokon-

ca veľmi zaujímavá, pretože tu sme 

ako dve kvapky vody. Malé sloven-

ské mesto sa nelíši od malého ukra-

jinského mesta. Máme tiež také 

postavy s rovnakým postojom k ži-

votu.

Ivana Dobrakovová je originál-

nou slovenskou prozaičkou, ktorá 

vo svojej knihe Matky a kamionis-

ti píše o obsesiách, úzkostiach a so-

ciálnom vylúčení, o defi cite a exis-

tenčnej prázdnote. Som si istá, že 

kniha Ivany si nájde svojich čitate-

ľov na Ukrajine.

4. Máte vy osobne nejakých ob-

ľúbených slovenských spisovate-

ľov, prípadne diela? Aké?

Moji obľúbení slovenskí spisova-

telia sú všetci autori, ktorých som 

preložila alebo prekladám, lebo pre-

kladám tých, ktorých mám predo-

všetkým rada.

5. Ako sa vám pracuje v  Troji-

ca Air a  čo hovoríte na Banskú 

Štiavnicu?

Banská Štiavnica je veľmi zaujíma-

vé mesto, ktoré sa nachádza medzi 

takými nádhernými horami. Kalvá-

ria ponúka neuveriteľný pohľad na 

mesto a hory. Vaše mesto má starú 

priemyselnú a banícku históriu a to 

je mimoriadne!

Pracovať v  takom tichu, v  histo-

rickom meste, je pravdepodobne 

snom všetkých prekladateľov. Som 

veľmi vďačná LIC a  mestu Banská 

Štiavnica za možnosť pracovať v ta-

kej nádhere!

Vo štvrtok 10. 6. 2021 o 17:00 plá-

nujeme podujatie Diskusia Trojica 

s  Irynou Pushkar a  Martinom M. 

Šimečkom na živo v Art Café.

Projekt rezidenčných pobytov pre 

prekladateľov Trojica Air fi nančne 

podporuje Fond na podporu ume-

nia a LITA, autorská spoločnosť.

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

Rezidenčné pobyty Trojica AirZáhradkárske 
okienko
Pomológia okrajových odrôd:

Jablko Grahamovo:

Odroda je z Anglicka, plody vypes-

toval John Graham v roku 1888. Je 

to vhodná odroda do drsných polôh 

a  lokalít ohrozených prízemnými 

neskorými mrazmi. Chutí sladko-

kyslo, podpriemerne a je vhodná na 

kuchynské spracovanie. Vyskytuje 

sa vo všetkých typoch sadov, ale už 

len ojedinele. Je značne odolná voči 

chorobám a  vlnačke krvavej. Plo-

dy sú veľké, kužeľovité, ku kalichu 

zúžené a mierne rebrovité. Dužina 

je žltobiela. Šupka je hladká, lesklá, 

žltá, iba zriedka na slnečnej strane 

ružovkastá. Stopka je veľmi krát-

ka, hrubšia, stopková jamka širo-

ká a priestranná, hlboká a hrdzavá. 

Zberá sa v polovici septembra, kon-

zumnú zrelosť dosahuje v septem-

bri a vydrží do novembra.

Hruška Vila:

Vyšľachtená bola krížením odrôd 

Boscova fľaša a Krivica. Registrova-

ná v roku 1988. Rastie stredne sil-

ne, koruna je väčšia, rozložitejšia, 

rodivý obrast stredne dlhý. Listy sú 

stredne veľké, elipsovité, tmavšie 

zelené, kvety veľké, biele, korunné 

lupienky užšie. Je cudzoopelivá. Je 

to jesenná odroda, konzumná zre-

losť od začiatku októbra do novem-

bra.

Michaela Mojžišová

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:

– 17. 6. v čase od 7:30 – 16:30 na 

ul.: Na Matej štôlňu, Obrancov 

mieru.

– 21. 6. v čase od 8:00 – 16:00 na 

ul. Drieňová, Kysihýbelská, Ovoc-

ná, Roľnícka.

– 22. 6. v čase od 7:30 – 16:30 na 

ul.: Nám. padlých hrdinov.

– 6. 7. v čase od 8:30 – 15:30 na 

ul.: Energetikov, Kysihýbelská.

– 8. 7. v čase od 8:30 – 15:30 na 

ul.: Okrajová.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy SSD, a.s.
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Spomienka

„Čas plynie, 

smútok zostá-

va, tá strata 

v  srdci bolieť 

neprestáva...“

Dňa 9. júna 2021 uplynulo 21 

bolestných rokov , čo nás neča-

kane , ale  navždy opustil náš 

milovaný syn Mário Konôp-

ka. S láskou spomínajú 

maminka, tatík, sestry: 

Bianka s rodinou, 

Paulínka a brat Jakubko 

a ostatná rodina

Spomienka

Života kniha 

zavrela sa, pí-

saná srdcom, 

krvou zo žíl.

Zápis v nej zla-

tým písmom hlása, že otec 

čestne život dožil. Nech jeho 

telo v rodnej hrude v pokoj-

nom spánku odpočíva. V pa-

mäti našej žiariť bude, pa-

miatka jeho stále živá.

Už len kytičku kvetov Ti na 

hrob môžeme dať, s  láskou 

a úctou na Teba spomínať.

Dňa 10. júna 2021 si pripo-

menieme 5. výročie, čo nás 

opustil náš drahý otec, man-

žel, dedko a pradedko Peter 

Húska. S láskou a úctou spo-

mína 

manželka Anna a deti Pe-

ter, Ján a Anna s rodinami

oznamy, 
spomienky

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

Vážené členky, vážení členovia 

Slovenského zväzu telesne 

postihnutých najväčšej spolo-

čenskej organizácie v okrese 

Banská Štiavnica. 

Chcem sa Vám týmto úprimne po-

ďakovať za dlhé roky, ktoré ste ak-

tívne a  spoločne prežili v  našom 

zväze.

Každý rok počas každého ročného 

obdobia sme podľa vopred pripra-

veného a  schváleného programu 

trávili na vytipovaných prechádz-

kach krásnou prírodou Štiavnicka, 

posedeniami a besedami s význam-

nými osobnosťami, kultúrnych 

programoch, návštevami múzeí 

a  pamätihodností. Každoročne sa 

organizovali jednodňové a  týžden-

né rehabilitačné a  rekondičné zá-

jazdy a  pobyty, ktoré dodávali silu 

a energiu našim členom. Dlhé roky 

až podnes sa organizujú na štadió-

ne Športové dni, ktoré sa časom 

stali veľmi populárnymi a nesú po-

menovanie po našom priateľovi 

a  významnej osobnosti „Memoriál 

JUDr. Jozefa Beneša“.

Ja som sa po 28 rokoch od roku 

1993 vo funkcii predsedu Okres-

ného výboru SZTP a  milí priatelia 

aj medzi Vami, rozhodol vzhľadom 

na môj vek, z  tejto pozície odstú-

piť. Úprimne ďakujem za spoluprá-

cu pôvodným členom výboru: pani 

Anke Peťkovej, dlhoročnej predsed-

níčke základnej organizácie, Iva-

novi Beňovi, členovi výboru a kul-

túrnemu manažérovi a  všetkým 

ďalším členom, ktorí postupne zau-

jímali svoje pozície vo výbore.

Veľké a úprimné poďakovanie patrí 

všetkým tým, ktorí nezištne napo-

máhali pri vytváraní a  úspešnom 

chode nášho zväzového života, 

Mestskému úradu v Banskej Štiav-

nici na čele s primátormi, terajšou 

primátorkou pani Mgr. Nadeždou 

Babiakovou, Úradu práce, sociál-

nych vecí a rodiny v Banskej Štiav-

nici, pani PhDr. Vierke Gregáňovej, 

riaditeľke Spojenej lesníckej školy 

a  služieb, okresnému úradu, pánu 

Mgr. Petrovi Ernekovi a  mnohým 

ďalším nemenovaným.

Novovytvorenému Okresnému vý-

boru, ako aj Základnej organizácii 

Slovenského zväzu telesne postih-

nutých v  Banskej Štiavnici prajem 

v ďalšej činnosti veľa úspechov, tr-

pezlivosti, dobrých sponzorov, 

mnoho pekných a zaujímavých ak-

cií.

Všetkým členom zväzu, jeho priaz-

nivcom a  podporovateľom že-

lám veľa vytúženého a potrebného 

zdravia.

Ivan Madara

Poďakovanie

Rád by som sa poďakoval 

všetkým ochotným dobrovoľ-

níkom, ktorí prišli v sobotu 

5. 6. 2021 kosiť kalvárske lúky.

Celý areál Kalvárie má 6 hektárov 

a  potrebuje pravidelnú údržbu. Už 

len pokosiť a pohrabať celý areál je 

nekonečná práca. V  strmých sva-

hoch kalvárskeho kopca treba ko-

siť niekoľkokrát za sezónu, inak 

o chvíľu nebudeme cez náletovú ze-

leň vidieť kaplnky. Posledných 14 

rokov sme na kosenie využívali po-

moc dobrovoľníckych skupín– štu-

dentov, skautov alebo fi remných 

partií, toto je už však druhú sezó-

nu nereálne. Podarilo sa aj odstrá-

niť spadnutý strom, ktorý len tesne 

minul kaplnku. Účastníci brigády 

mali možnosť nahliadnuť aj do inak 

uzavretého Stredného a  Horného 

kostola a Božieho hrobu.

Akciu sme ukončili výborným gu-

lášom, na ktorý divinou prispeli 

Mestské lesy a za pitný režim ďaku-

jeme manželom Mičurovcom.

Martin Macharik, 

predseda Kalvárskeho fondu 

a poslanec MsZ 

Brigáda na Kalvárii 

INZERCIA
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Mám veľkú radosť z toho, 

že môžem oznámiť 

pozitívnu správu. 

V parku pri kaštieli sú inovované ta-

bule bývalého náučného chodníka, 

ktoré už boli nečitateľné a vekom po-

škodené. Nieto divu, veď sa osádzali 

v roku 2002. Drevené konštrukcie sa 

podarilo nášmu zamestnancovi Iva-

novi Šopoňovi postupne poopravo-

vať, dať nové striešky a kde bolo po-

trebné, aj lepšie ich osadiť. Ostávalo 

zrenovovať tabule. Peňazí na výro-

bu nových, ako vždy nebolo, tak sme 

sa pokúsili požiadať našich priateľov 

a fi rmy, ktoré u nás pracovali o spon-

zorstvo. A podarilo sa!

Aj touto cestou ďakujeme: TDI Kom-

pleting Bratislava, Terra M Bratisla-

va, AG– ateliér Banská Bystrica, Mest-

ským lesom Kremnica, Mestským 

lesom Banská Štiavnica, Poľovníckej 

spoločnosti Nová Baňa, Obvodnej po-

ľovníckej komore Žiar nad Hronom 

a SPZ Regionálnej organizácii Stred-

né Pohronie, ako aj fi . Comex Banská 

Štiavnica, ktorá tabule vyrobila.

Tabule sú  tentoraz venované poves-

tiam, legendám, veselým, ale aj po-

učným príbehom, ktorými sú náš 

kaštieľ, ale aj lokalita Hontu oprade-

né. Ak ste zvedaví ako tiekla voda do 

kopca, ako Geľo Sebechlebský preka-

bátil grófa Koháryho, alebo ako do-

padol zvierací súd, cigánkina veštba 

a kam zmizlo okno na kaštieli, príďte 

sa prejsť k nám do parku.

Monika Maňkovská

Čerstvé správy z kaštieľskeho parku

Renovácia tabúľ v parku pri kaštieli  foto Archív MSA

Všetci si lámeme hlavu, ako 

je to s tým zaradením nášho 

okresu medzi najhoršie 

v rámci SR. 

Zisťoval som preto na okresnej hygie-

ne v Žiari nad Hronom a na stránkach 

NCZI, ako sa to vlastne počíta. Výpo-

čet nie je jednoduchý, ale aspoň jeho 

základ je takýto:

Počítajú sa prípady za predchádzajúci 

týždeň, spolu PCR + AG testy. Zapo-

čítavajú sa len občania podľa trvalého 

bydliska v našom okrese.

Posledné 2 týždne sme mali priemer-

ne 4 potvrdené prípady denne (2xPCR 

a 2xAG), toto sa ale zlepšuje.

Keďže sme malý okres (16,000 oby-

vateľov), jeden nakazený sa ráta ako 

6,25 na 100tisíc – toto sa volá inci-

dencia. Ak je nakazený nad 65 rokov, 

ráta sa ešte za štyroch, nakoľko je ri-

ziko ťažkého priebehu. Teda jeden na-

kazený nad 65 rokov sa v 7 dňovej in-

cidencii vykazuje ako 25 nakazených 

na 100 tisíc. 

Hranica pre červenú farbu je 150 na-

kazených týždenne na 100tisíc.

V 20.-tom týždni sme mali 31 nakaze-

ných (teda incidencia 193)

V 21.-vom týždni sme mali 26 naka-

zených (teda incidencia 169)

V 22.-om týždni sme mali 12 nakaze-

ných, a teda situácia sa zlepšuje, inci-

dencia klesne pod 150, a to by malo 

znamenať preradenie okresu do lep-

šieho pásma.

Hodnotí sa aj podiel pozitívnych osôb 

z celkového počtu PCR testov v % za 7 

dní, náš okres mal 11% (pre červené 

pásmo je 10-15%).

Do hodnotenia ešte vstupuje lokál-

ne zhodnotenie epidemiologickej si-

tuácie epidemiológmi, ako charakter 

ohnísk, vekovo špecifi cká dynamika 

a podobne.

Ohniská sú u nás hlavne v dvoch škôl-

kach a dvoch stredných školách. Nie 

sú zaznamenané prípady nakazených 

z  prevádzok ako múzeá, reštaurácie 

alebo penzióny.

Z  nakazených je drvivá väčšina ne-

zaočkovaných. Zopár nakazených je 

s  prvou dávkou, a  raritne s  oboma 

dávkami. Zaočkovanosť v  okrese je 

podpriemerná.

Na záver pridám svoj súkromný ná-

zor – na život s touto infekciou si žiaľ, 

budeme musieť zvyknúť. Tak ako sme 

si zvykli na žltačku a  podobne. Tre-

ba sa chrániť, a zároveň si myslím, že 

aktuálne vládne opatrenia sú už zrelé 

na zmenu. Kedy, ak nie v lete, a v čase 

útlmu pandémie, sa máme nadých-

nuť a  spamätať po vyše polročnom 

uzavretí?

Záver: od pondelka budeme prerade-

ní do lepšej, ružovej farby. Otázne je 

dokedy, nakoľko sa od pondelka 7. 6. 

zistil Covid v ďalšej triede na miest-

nej ZŠ. Táto príliš prísna matematika 

môže náš okres opäť vrátiť do červe-

nej farby. Preto prosím, buďme opatr-

ní a využime možnosť prevencie zaoč-

kovaním.

Martin Macharik, poslanec MsZ

Náš okres od pondelka v ružovej farbe
Otázkou zostáva, na ako dlho?

Jún
v Slovenskom banskom múzeu

Aj v  júni sú otvorené všetky expo-

zície Slovenského banského mú-

zea. Vzhľadom na okolnosti, kapa-

city návštevníkov expozícií limitujú 

pravidlá. Prehliadky sú zatiaľ indivi-

duálne, situáciu pozorne monitoru-

jeme. Prísne hygienické nariadenia 

zodpovedne dodržujeme, veríme, 

že to prispeje k  zlepšeniu situácie. 

Hneď ako to bude možné, sme pri-

pravení rozšíriť návštevné hodiny, 

resp. zvýšiť kapacity návštevníkov 

a samozrejme, uvádzať lektorské ko-

mentovanie expozícii. 

Júnové otváracie hodiny:

Starý zámok: 

streda – nedeľa: 9.00 – 17.00

Nový zámok: 

streda – nedeľa: 9.00 – 17.00

Banské múzeum v prírode: 

utorok – nedeľa: 9.00 – 17.00

Kammerhof: 

streda – nedeľa: 9.00 – 17.00

Berggericht: 

streda – nedeľa: 9.00 – 17.00

Galéria Jozefa Kollára: 

streda – nedeľa: 9.00 – 17.00

Dedičná štôlňa Glanzenberg: 

sobota – nedeľa: 3 garantované 

vstupy: 10.00 – 12.00 – 14.00

Naša „detašovaná“ expozícia v Hand-

lovej je zatiaľ otvorená v pondelok – 

piatok: 8.00 – 16.00.

Odporúčame sledovať našu webo-

vú stránku www.muzeumbs.sk, na 

ktorej je aj rezervačný systém, vďa-

ka ktorému si viete návštevu za-

bezpečiť. Milí čitatelia, Štiavničania 

aj hostia mesta, radi Vás privítame 

v expozíciách nášho múzea. Rozma-

nité kultúrne dedičstvo, ktoré v mú-

zeu prezentujeme ilustruje, že dob-

ré časy striedajú tie horšie... Veríme, 

že ťažké časy čoskoro vystriedajú tie 

lepšie. Návštevou múzea podporu-

jete našu činnosť. Ďakujeme!

Iveta Chovanová, SBM

Organizujete 
kultúrne podujatie?

Banská Štiavnica s ubúdajúcimi pro-

tipandemickými opatreniami ožíva 

aj verejnými kultúrnymi podujatia-

mi (VKP). Každý organizátor VKP je 

zo zákona (č. 96/1991 Zb.) povinný 

na mestskom úrade ohlásiť písom-

ne alebo elektronicky zámer uspo-

riadať VKP najneskôr 7 dní pred 

jeho konaním. Ohlasovací formu-

lár sa nachádza na stránke mesta 

www.banskastiavnica.sk.

JP
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Aktuálne v kine Akademik
Piatok 11.6. o 19:30hod.

Nádejná mladá žena
Thriller, dráma, 113min., MP:15, 
vstupné: 5€. Cassie (Carey Mul-
ligan) bola nádejná mladá žena…
kým sa všetko zo záhadných dôvo-
dov nezmenilo. Zdá sa, že v jej 
živote nie je nič také ako sa 
zdá: je veľmi múdra, provokatív-
ne prefíkaná a naviac po nociach 
žije tajným druhým životom. 
A zrazu nečakané zoznámenie Cas-
sie ponúkne šancu napraviť kriv-
dy minulosti. Originálny a po-
riadne divoký thriller o pomste, 
ktorá nebude sladká.

Sobota 12.6. o 19:30hod.

Godzilla vs. Kong
Thriller, sci-fi , akcia, dobrod-
ružný, 113min., MP:12, vstupné: 
5€. Legendy sa stretnú vo fi l-
me GODZILLA VS. KONG a osud sve-
ta bude visieť na vlásku. King 
Kong sa so svojimi ochranca-
mi vydá na nebezpečnú cestu, 
aby našiel skutočný domov. Ne-
očakávane sa však ocitnú v ces-
te rozzúrenej Godzilly, ktorá 
ničí planétu. Epický stret medzi 
dvomi titánmi, vyvolaný akýmisi 

neznámymi silami, pomôže odha-
liť tajomstvo, ktoré leží hlboko 
v útrobách Zeme.

Nedeľa 13.6. o 17:00hod. 

Duša
Animovaný, komédia, 100min., 
MP, vstupné: 5€. Duša predstavu-
je stredoškolského učiteľa hudby 
Joa Gardnera, ktorý získa šan-
cu svojho života hrať v najlep-
šom jazzovom klube v meste. Ale 
jeden malý chybný krok ho zobe-
rie z ulíc New Yorku do Veľkého 
pred– fantastického miesta, kde 
nové duše získavajú svoje osob-
nosti, vlastnosti a záujmy pred-
tým, než idú na Zem. Rozhodnutý 
vrátiť sa do svojho života, Joe 
spojí sily s drahocennou dušou 
22, ktorá nikdy nerozumela prí-
ťažlivosti ľudských skúseností. 

Nedeľa 13.6. o 19:30hod.
Štvrtok 17.6. o 19:30hod.

Tiché miesto: Časť II.
Thriller, horor, 98min., MP15, 
vstupné: 5€. Priamy stret s vo-
trelcami neprežil otec rodiny 
Lee  a matka Evelyn  zostala sama 
s tromi deťmi úplne sama. Prag-

matickej Evelyn je jasné, že zo-
stať nažive dokáže len s pomocou 
ostatných, ktorí prežili. A práve 
tu sa začína dej druhej časti Ti-
chého miesta. Abbottovci opúšťa-
jú svoju farmu, ktorá bola vďaka 
systému pomerne prísnych pravi-
diel relatívne bezpečným miestom. 
Vydávajú sa na extrémne nebezpeč-
nú cestu, na konci ktorej snáď 
čaká niekto, kto im pomôže.

Utorok 15.6. o 19:30hod.

Mamacita
Dokumentárny, 75min., MP:12, vstup-
né: 5€. Mamacita je extravagantnou 
mexickou kráľovnou krásy. Vo svo-
jom kráľovstve žije v spoločnosti 
lojálnych služobníkov: záhradníka, 
kuchára, šoféra, gazdinej a ses-
tričky. Takmer storočná žena vytvo-
rila zo svojho domu palác, v ktorom 
sa ukrýva pred okolitým svetom. Keď 
jej vnuk José Pablo odchádza štu-
dovať na fi lmovú školu do zahrani-
čia, Mamacite sľúbi, že sa do Me-
xika vráti a natočí o nej fi lm. Po 
rokoch svoj sľub plní. Do babič-
kinho paláca prichádza ako trój-
sky kôň, odhaľuje duchov vlastnej 
minulosti a núdzu po láske, ktorá 
ovplyvnila niekoľko generácií jed-
nej rodiny.

Bližšie info: odd. kultúry, športu a MK, tel.č.: 045/ 694 9651, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk 
www.kino.banskastiavnica.sk, FB: Banská Štiavnica-kino Akademik

K R Í Ž O V K A

Vážení lúštitelia!

Výherné poukážky na konzumáciu 

v hodnote 10eur v pizzerii, reštau-

rácii Sv. Barborka, A. Kmeťa 2, Ban-

ská Štiavnica si výherca môže vy-

zdvihnúť v  redakcii ŠN. Správne 

znenie krížovky z  č. 20/2021: „Aj 

keď už niet sily, už sama vôľa je chvá-

lihodná.“ Výhercom sa stáva Jo-

zef Kašiar, Banská Štiavnica. Sr-

dečne blahoželáme! Tento týždeň 

hráte o  poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10,-€ (2 x 5,-€) v pizzerii, 

reštaurácii Sv. Barborka, A. Kmeťa 

2, Banská Štiavnica. Vašou úlohou 

je správne vylúštiť krížovku a zaslať 

ju spolu s kupónom do redakcie ŠN 

v termíne do 21. 06. 2021.

V tajničke sa ukrýva výrok Lichten-

berga:

A., Samostatne, výrobca áut pri Ži-

line, cudzie žen. meno, Indián,

B., Začiatok tajničky,

C., Ruská rieka, kostol, mar nao-

pak, Lívia, síra,

D., Dravý vták, územný celok, Me-

dzinárodná organizácia vojenská, 

slov. jazyk,

E., Nedostatok jedla, ktosi básn., 

malá os, za,

F., Lesná stráž, Koniec tajničky, 

Národný výbor,

G., Južné ovocie, dravý vták, hl. 

mesto Francúzska,

H., Športovec na vode, nasyp dnu, 

vojenský oddiel, kult. dom,

I., Obilnina, útok, šarkan, slov. 

spisovateľ,

J., Meno Jurgensa, opak záporu, 

točí, zrak,

K., 3. časť tajničky.

1., Orgán zraku, 2. časť tajničky,

2., Zaťal, zn. cínu, Okresný výbor, 

predložka,

3., Vďačnosť, ponad, Ovocie-ze-

lenina,

4., Eman, časť schodiska, druh 

a radca Mohameda, kilovolt,

5., Karol v Nemecku, hlas žaby, od-

porovacia spojka,

6., Syn Abraháma, ihličnatý strom, 

ozn. lietadiel Indie, znížený tón A,

7., Armádny skr., ronenie, laz,

8., Kaprovitá ryba, Erik s hrúbkou, 

Kultúrny dom,

9., Naozaj, okopaj, zn. slaných tyči-

niek,

10., Hl. mesto Talianska, Nová scé-

na, ozn. áut Holandska, prútik,

11., Podmienková spojka, farby, 

platí s hrúbkou,

12., Žen. meno, dohovoril som 

u Indiánov, predložka z v Ruštine,

13., Alkoholický nápoj, sad, hrob,

14., Citoslovce, patriaci srne, ko-

čiar, urán,

15., Doba, 4. časť tajničky, kon-

covka zdrobnenín.

Pomôcky: Udo, Anas, hauk, Roy, 

Oka.

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 15
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Kupón č. 22
Krížovka



10
číslo 22• 10. jún 2021

sn@banskastiavnica.skKULTÚRA

INZERCIA

Milovníci umenia sa majú na 

čo tešiť. Utorok 15. 6. bude 

náš sviatočný deň, pretože 

vernisážou (s hudobným 

aj poetickým sprievodom) 

otvoríme výstavu Danice 

Košiarovej v rámci projektu 

„Poézia v obrazoch– pohla-

denie pre dušu“

Výstava potrvá od 15. 6. do 30. 6. 

2021 v  Kolpingovom dome v  Štiav-

nických Baniach a bude prístupná aj 

verejnosti denne v čase 14:00 – 17:00.

Termíny 15., 18. a 21. júna sú vy-

hradené len pre pozvaných hostí 

a z dôvodu obmedzeného počtu prí-

tomných a  dodržiavania opatrení 

v súvislosti s pandémiou COVID-19 

žiadame všetkých záujemcov, aby 

v tieto dni na výstavu nechodili. Bo-

hužiaľ, okres Banská Štiavnica nie 

je ešte v dobrých číslach, preto ape-

lujeme na zodpovednosť záujemcov 

o výstavu, aby sa riadili aktuálnymi 

opatreniami podľa COVID automa-

tu na stránke www.korona.gov.sk 

v  danom týždni (napr., negatívne 

testy, potvrdenie o  očkovaní  alebo 

prekonaní choroby).

Autorka Danica Košiarová aj ZO 

JDS sa vám budú s radosťou veno-

vať v iné dni, dokonca je možné pre 

individuálne skupiny vyhradiť sa-

mostatný priestor, stačí sa len do-

hodnúť emailom alebo telefonicky:

danicakosiarova@gmail.com 

0917 309 996, mestykov@zoznam.sk

 0915 896 586

Informácie nájdete aj na strán-

ke http://www.sovicky.sk/ alebo 

na FB https://www.facebook.com/

groups/694281634311848.

Eva Šestáková, predseda ZO JDS 

Štiavnické Bane

Vernisáž výstavy

Štátna ochrana prírody 

Slovenskej republiky, Správa 

CHKO Štiavnické vrchy 

srdečne pozýva návštevníkov 

a turistov legendárneho vrchu 

Sitno do priestorov Infor-

mačného strediska ochrany 

prírody (ďalej len ISOP) 

s interaktívnou expozíciou.

Otváracie hodiny ISOP:

Jún, September, Október (ví-

kend) od 11:00 do 16:00 hod.

Júl, August (denne) od 09:30  do 

17:30 hod.

V  súvislosti so zamedzením šíre-

nia ochorenia COVID 19 žiadame 

návštevníkov ISOP o dodržiava-

nie nasledovných bezpečnostných 

opatrení v súlade s Covid automa-

tom:

– pri vstupe do prevádzky použí-

vajte respirátor FFP2, N95 alebo 

KN95 mimo výnimiek uvedených 

v  odkaze:  https://automat.gov.sk/

banska-stiavnica?detail

– dezinfi kujte si ruky

– do priestorov ISOP vstupujte in-

dividuálne s dodržaním podmienky 

jedného návštevníka na 15 m2 (ne-

platí pre deti do 10 rokov v sprievo-

de dospelej osoby)

Ďakujeme za rešpektovanie opat-

rení!

Peter Farbiak, riaditeľ Správy 

CHKO Štiavnické vrchy

Informačné stredisko 
ochrany prírody na Sitne

Divé maky
Prečo rastú divé maky

na odľahlých miestach?

Či darom to má pre ne byť,

či osud ich tak trestá.

Po kameňoch a prepadliskách

brodiť sa, keď chceš ich odtrhnúť.

Do vody ponoriť

červené krásne hlávky,

nech v suchu neumrú.

Aj ich závoj súvislý,

čo lahodí oku,

keď pozeráš sa z ciest.

A koľko len,

koľko

nájdeš na jar takých miest.

Krásne sú divé maky.

Kobercom svojím

krášlia príchod jari.

Krásne sú divé maky

a všade sa im dobre darí.

Daniela Sokolovičová

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.
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Konkrétne plochy vedľa 

hlavnej budovy, kde pribudne 

drevený altánok s plochou na 

sklad tréningových pomôcok 

vo forme kontajnera. Okrem 

toho zmodernizujeme aj 

okolie. Pribudne nová dlažba 

i trávnaté plochy.

Termín realizácie projektu je jún 

2021. Projekt podporil SFZ a do-

fi nancovanie bude aj zo strany 

mesta Banská Štiavnica. Obom 

touto cestou ďakujeme! Športový 

riaditeľ Lukáš Pellegrini: „Aj týmto 

projektom sa spoločne s mestom Ban-

ská Štiavnica snažíme neustále zlep-

šovať podmienky nielen pre našich 

futbalistov, ale aj pre všetkých fanú-

šikov športu a  návštevníkov športo-

vého areálu.“

Prípravný zápas sme vyhrali 4:0.

5. 6.

FK Sitno Banská Štiavnica – ŠK Ba-

dín 4:0

góly: Hudák, Chovan 2 a Pellegrini

Kam na futbal?

V. liga – 7. kolo

ŠK Sokol Jakub – FK Sitno Banská 

Štiavnica

Majstrovský futbalový zápas sa hrá 

13. 6. o 17:30 na ihrisku ŠK Sokol 

Jakub.

Rozpis zápasov nájdete tu:

h t t p s : / / s p o r t n e t . s m e . s k /

f u t b a l n e t / z / s s f z / s / 3 2 2 8 /

program/?part=5495&tableView=

FK Sitno Banská Štiavnica

Zveľaďujeme okolie nášho štadióna

Na štadióne pribudne nový drevený altánok  foto Archív FK Sitno BŠ

Hľadajú si 
domov...

Občianske združenie Murko, 

Kakalík a Miška je združenie, kto-

rého snahou je zvyšovanie pove-

domia o  ochrane a  právach zvie-

rat. Naším hlavným zámerom 

je však záchrana voľne sa pohy-

bujúcich zvierat, hlavne mačiek. 

Cieľom je zabezpečiť domov pre 

opustené a  týrané zvieratá a  za-

bezpečenie veterinárnej starost-

livosti. Kto by chcel mať doma 

zvieracieho miláčika, nech ne-

váha a  kontaktuje naše občian-

ske združenie. Bližšie info k ado-

pcii na: www.ozmurko.sk, na Fb 

stránke: Občianske združenie 

Murko, Kakalík a Miška, kontakt: 

0910 903 947. Ak chcete naše OZ 

podporiť 2%, môžete tak urobiť 

osobne, prípadne elektronicky na: 

https://pfseform.fi nancnasprava.

sk/Formulare/eFormVzor/DP/

form.414.html.

Labky vám budú zato vďačné!

OZ Murko

Oznam
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v Banskej Štiavnici oznamuje 

svojim členom, že z dôvodu zlep-

šenej situácie epidémie korona-

vírusu úradné hodiny v  kancelá-

rii budú obnovené, a to v stredu, 

v čase 8:00 hod.– 12.00 hod. až do 

odvolania.

Zároveň oznamujeme členom, že 

členské príspevky zostávajú vo 

výške 5€ a uhradiť ich bude mož-

né v roku 2021 aj za oba roky.

Je vhodné pred osobnou návšte-

vou kancelárie sa najprv skon-

taktovať telefonicky na čísle: 

045/ 692 08 75 alebo mailom na 

adresu: zosztp@gmail.com.

Momentálne sa neorganizujú ani 

nepripravujú žiadne aktivity, ale 

zodpovedným prístupom a dodr-

žiavaním všetkých opatrení verí-

me, že prídu aj lepšie časy a znova 

sa budeme môcť stretávať.

Výbor ZO SZTP 

Banská Štiavnica
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Opilovanie a spilovanie stromov, 

kosenie záhrad, tel. č.: 0940 870 762

Výkup parožia, tel. č. 0904 834 937

 Predám domáce vajcia, tel.č.: 

0911 282 806

inzercia

služby

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

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

0948 460 7000948 460 700
Pracovná doba:Pracovná doba:

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

Inzerujte aj vy
v Š  avnických

novinách


