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INZERCIA

Slovenská pošta vydala 

v piatok 10. septembra 2021 

poštovú známku „Krásy našej 

vlasti: Kalvária v Banskej 

Štiavnici“ s nominálnou 

hodnotou 1,85€.

Poštová známka rozmerov 44,4x27,2 

mm vrátane perforácie vychádza vo 

forme upraveného tlačového listu s 8 

známkami. Známku vytlačila techni-

kou oceľotlače z plochej platne v kom-

binácii s ofsetom spoločnosť Tiskárna 

Hradištko, s.r.o.

V mesiaci september Mesto 

Banská Štiavnica vyspra-

vilo miestne komunikácie 

v Banskej Štiavnici– časť 

Banky na ul. Hlavná, ul. Horná 

a ul. Na Jazero v celkovej 

hodnote 16 285€. 

Vysprávky realizovala fi rma Renovia, 

s. r. o. Je potešiteľné, že okrem rekon-

štrukcií a opráv miestnych komuniká-

cií v Banskej Štiavnici sa nezabúda ani 

na okolité mestské časti, a aby ich oby-

vatelia aj v časti Banky s týmito celo-

plošnými novými asfaltovými povrch-

mi boli spokojní a život bol tu krajší...

MsÚ

Pošta vydala známku 
s motívom Kalvárie v Banskej Štiavnici

Vysprávky miestnych komunikácií


3.str.

Oznam
Upozorňujeme našich prispieva-

teľov, že príjem príspevkov a  in-

zercie do najbližšieho čísla ŠN je 

v pondelok do 14:00 hod. Ďaku-

jeme za porozumenie!  red.

Nedeľa 26.9. o 18:30 hod.

Voyagers: 
Vesmírna misia
Triler, sci-fi , 108 min., MP:15, vstupné: 5€.

j

Nový asfaltový povrch v časti Banky foto archív MsÚ

Z vlastnej tvorby:

Po lete 
a pred zimou
Na lastovičích krídlach odletelo leto,

vraj sa blíži jeseň, nesie sa správa 

svetom.

Osireli parky, zostali len kŕdle vrán,

čo zlietajú sa na večierky a kráka-

jú nám

do našich hmlistých rán.

Čakám ťa jeseň na bráne prázdne-

ho kúpaliska,

čakám ťa jeseň, tak ďaleká a  tak 

blízka.

Tak už na zem padá suché lístie zo 

stromov

a  ja v krátkych nohaviciach túlam 

sa po uliciach

 a nechce sa mi ísť domov.

Tak to lístie mlčky zbieram, vkladám 

ho do obálok,

poštár vietor roznesie ho mestom,

 jeseň ďalšie bude písať o rok.

Čakám ťa jeseň v  poslednom rade 

záhradného kina,

čakám ťa jeseň, vždy tá istá, vždy 

iná.

Terezka Madajová,

žiačka I. ročníka SHA v BŠ
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DIÁR
z programu

primátorky

20. 9.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

  Uskutočnilo sa zasadnutie Krí-

zového štábu mesta.

  Uskutočnila sa gremiálna po-

rada zástupcov mestských 

spoločností a  vedúcich odde-

lení MsÚ.

  Redakčná rada ŠN.

21. 9.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

  Redakčná rada VIO TV.

  Pracovné rokovanie k Integro-

vanej územnej stratégii.

  Posledná rozlúčka s občiankou 

nášho mesta p. Danielou Iva-

ničovou.

22. 9.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

  Pracovné rokovanie k  úprave 

VZN k otváracím hodinám.

  Pracovné rokovanie k  rekon-

štrukcii amfi teátra.

  Uskutočnilo sa zasadnutie Ko-

operačnej rady IÚS.

  Posledná rozlúčka s  občanom 

nášho mesta p. Michalom 

Špuntom.

23. 9.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

  Príprava materiálov pre mest-

ské zastupiteľstvo.

24. 9.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

  Pracovné stretnutie so zástup-

cami Slovenskej správy ciest 

k  pokračovaniu rekonštrukcie 

cesty I. triedy.

  Pracovné stretnutie so splno-

mocnenkyňou vlády SR pre 

rómske komunity Mgr. An-

dreou Bučkovou  na tému: Po-

stavenie obyvateľov margina-

lizovanej rómskej komunity, 

riešenie záležitostí RK, návr-

hy na riešenie a  informovanie 

o  činnosti Úradu splnomoc-

nenkyne vlády SR pre rómske 

komunity.

  Občiansky obrad – sobáš.

Viera Lauková

5. 9. vo viacerých médiách odzne-

lo, že najlepšia vysokoškolská usta-

novizeň zo Slovenska je aktuálne na 

301. mieste. Kdeže sú tie časy, keď 

v  B. Štiavnici existovala od r. 1764 

Banícka akadémia, ktorá od svoj-

ho vzniku a ešte aj v 19. stor. mala 

množstvo nielen európskych, ale 

aj svetových priorít. 6. 9. na TA3 

o 19:50 bolo zdôraznené, že inšpek-

tori Pamiatkového úradu v Bratisla-

ve, ktorí kontrolujú stav pamiatok, 

pôsobia aj v našom meste. 7. 9. vo 

viacerých médiách opäť rezonoval 

niekdajší majiteľ fi nančnej skupi-

ny Penta, absolvent banskoštiavnic-

kého gymnázia pre prípravu našich 

študentov na štúdium v  zahraničí 

v súvislosti s tým, že Pente poskyto-

val právnu pomoc Daniel Lipšic, sú-

časný špeciálny prokurátor. D. Lipšic 

túto informáciu poprel. 10. 9. vo via-

cerých médiách, tak ako v predchá-

dzajúcich rokoch, rezonovali toho-

ročné Salamandrové dni 2021. 12. 

9. v Rádiu Lumen o 6:30 bola spo-

mienka na Dr. h. c. doc. Ing. Júliusa 

Bindera, CSc., ktorý sa narodil v ten-

to deň v r. 1931. Bol „otcom“ Gabčí-

kova, ale výraznou mierou sa zaslúžil 

aj o  vznik Slovenského vodohospo-

dárskeho podniku, š. p., v B. Štiavni-

ci. Trvalú spomienku na neho máme 

v Galérii Júliusa Bindera na Nám. sv. 

Trojice. Zomrel 26. 7. 2021.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

Činnosť Mobilných odberových 

miest /MOM/

Mobilné odberové miesto testovacích 

vzoriek na COVID-19, ktoré sa nachá-

dza v  unimobunkách pri kotolni na 

Ul. L. Svobodu (sídl. Drieňová), každý 

deň od 15:00 – 18:00, je potrebné sa 

zaregistrovať na www.rychlotesty.sk.

Cena Ag testu: 14,90-€.

Pokračuje testovanie aj v mestskej pla-

várni v  pondelok až nedeľu (okrem 

utorku a soboty!!!) od 9:00 do 15:00 

(posledný odber o 14:40) bez objed-

nania, platba iba v hotovosti! Výsled-

ky cez SMS, certifi kát v slovenskom, 

nemeckom, anglickom jazyku.

Cena antigénového testu 10€.

– PCR z nosohltanu 49€

– PCR zo slín 54€

Kontakt: 0903 867 180.

Môžete sa otestovať aj na mobilnej 

odberovej jednotke – stan SČK v mes-

te Banská Štiavnica, pri mestskom 

úrade. Iba utorok a  piatok od 9:00-

12:00!

Pozor!!! Odber vzorky a  vyšetrenie 

nie je hradené zo zdravotného pois-

tenia, preto si pacient hradí vyšetre-

nie ako samoplatca. Platba je 

možná iba v hotovosti!

Novinka: Vyšetrenie pro-

tilátok je vyšetrenie na zis-

tenie imunitnej odpovede 

organizmu na prítomnosť 

alebo kontakt s  vírusom 

SARS-CoV-2 alebo odpoveď 

organizmu po očkovaní. Na 

základe prítomnosti proti-

látok sa ukáže, či testova-

ný v  minulosti koronavírus 

prekonal alebo či je aktuál-

ne nositeľom vírusu, aj keď nemu-

sí mať žiadne príznaky, alebo sa pro-

tilátky vytvorili po očkovaní proti 

COVID-19.

– antigénový test – 10€

– vyšetrenie protilátok na COVID-19 

– 20€

– PCR test z nosohltanu – 60€

– PCR test zo slín– 65€

Pred odberom sa preukážte občian-

skym preukazom alebo cestovným 

pasom. Maloleté osoby sa preukazujú 

preukazom poistenca zdravotnej po-

isťovne a v sprievode zákonného zá-

stupcu.

Bližšie info: https://redcross.sk/

banska.. ./mobilne-odberove

-miesto/, tel. č.: 045/692 15 40, 

0917 637 063.

Dôležité informácie ohľadom ak-

tuálnych opatrení nájdete aj na 

https://korona.gov.sk/.

MsÚ

Testovanie 
v našom meste

BodKá 
pozýva...
Tünde Lengyelová: 

Pandémie v dejinách

Streda 29. septembra 2021 

o 18:00.

Večer na tému pandémií a  ich 

vplyvu na dejiny ľudstva a  cha-

rakter ľudí. S akými epidémiami 

sa ľudstvo doteraz stretlo a  ako 

sa pokúšali voči nim chrániť? 

Aké boli ich dôsledky pre ekono-

miku, spoločnosť i jednotlivcov? 

Poučili sme sa z histórie? Aj to sa 

dozviete počas rozprávania a dis-

kusie s uznávanou historičkou.

Podujatie sa uskutoční 

v BODe K., L. Svobodu 40, Ban-

ská Štiavnica (ZŠ J. Kollára).

PhDr. Tünde Lengyelová, CSc. 

(1960)

Vyštudovala archívnictvo na Fi-

lozofi ckej fakulte Univerzity Ko-

menského v  Bratislave. Po krát-

kej praxi v archíve od roku 1987 

pracuje v  Historickom ústave 

SAV. Špecializuje sa na obdobie 

raného novoveku, predovšetkým 

na problematiku spoločenské-

ho života, dejiny každodennos-

ti, životného štýlu a  rodinného 

života. Množstvo štúdií venova-

la otázkam o postavení žien v 16. 

– 17. storočí. Je autorkou kníh 

Báthory – Život a smrť, Život na 

šľachtickom dvore, Bosorky, stri-

gy, čarodejnice a  v  spoluautor-

stve s  Dianou Duchoňovou vy-

dali monografi u Hradné kuchyne 

a šľachtické stravovanie v ranom 

novoveku.

Podujatie z  verejných zdrojov 

podporil Fond na podporu ume-

nia.

Upozornenie: podujatie sa bude 

konať v  rámci aktuálnych proti-

pandemických opatrení. Režim 

podujatia zvolí organizátor týž-

deň pred jeho konaním na zákla-

de tzv. kultúrneho semaforu.

Vstup na podujatie zdarma!

OKŠaMK

Infocentrum 
mesta
Banská Štiavnica

Otvorené:

Po-Ne: 9:00 – 18:00

Kontakt: 045/6949653, 

ic@banskastiavnica.sk

IC BŠ
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Motívom poštovej 

známky je frontálny pohľad na Hor-

ný kostol banskoštiavnickej Kalvárie 

postavený na vrchu Scharff enberg 

(Ostrý vrch). Pozadie návrhu znám-

ky tvorí detail fresky z kupole Hor-

ného kostola s ústredným motívom 

Nanebovstúpenia Krista.

Súčasne s  poštovou známkou Slo-

venská pošta vydáva obálku prvého 

dňa s pečiatkou FDC s dátumom 10. 

9. 2021 a domicilom mesta Banská 

Štiavnica. Na prítlači obálky prvé-

ho dňa je stredná časť fresky kupole 

4. kaplnky Božského srdca Ježišov-

ho. Motív pečiatky je voľne inšpiro-

vaný reliéfmi erbov z  kaplniek Kal-

várie s  použitím motívu anjela 

z freskovej výzdoby. Obálku prvého 

dňa vytlačila technikou oceľorytiny 

spoločnosť Tiskárna Hradištko, s.r.o. 

Autorom výtvarného návrhu pošto-

vej známky, FDC a FDC pečiatky je 

prof. Dušan Kállay, akad. mal. Auto-

rom rytiny poštovej známky a FDC je 

František Horniak. Inaugurácia tej-

to poštovej známky sa uskutočnila 

10. septembra 2021 počas slávnost-

ného zasadnutia Mestského zastupi-

teľstva mesta Banská Štiavnica.

Jana Lukáčová,

Slovenská pošta, a. s.

NOVINKY

�1.str.

Pošta vydala známku 
s motívom Kalvárie v Banskej Štiavnici

Rozlišujeme tri typy testov: 

PCR testy, antigénové testy 

a protilátkové testy. 

Každý z nich má svoje opodstatnené 

využitie v závislosti od konkrétnej si-

tuácie.

Ako fungujú PCR testy?

Test je založený na detekcii genetic-

kého materiálu vírusu. Skratka RT-

PCR znamená polymerázovú reťazo-

vú reakciu s reverznou transkripciou. 

Po výtere z  nosohltana sa materiál 

musí spracovať laboratórne, a  pre-

to celý proces od odobratia vzorky až 

po výsledok trvá minimálne niekoľ-

ko hodín. PCR diagnostika momen-

tálne predstavuje najspoľahlivejšiu 

možnosť stanovenia vírusu.

Ako fungujú antigénové testy?

Tento typ testov je založený na sta-

novení bielkoviny, ktorá sa nachádza 

v obale vírusu. Sú citlivé v čase, keď 

je množstvo vírusu v  sliznici nosa 

a hrdla najvyššie, t. j. 3-5 dní od ná-

stupu prejavov ochorenia. Takisto 

ako pri PCR teste sa vzorka odoberá 

z nosohltana. Veľkou výhodou opro-

ti PCR diagnostike je rýchlosť stano-

venia výsledku, ktorá je približne do 

15 minút.

Ako fungujú protilátkové testy?

Pri týchto testoch sa stanovujú proti-

látky proti vírusu, ktoré vytvára imu-

nitný systém organizmu v rámci ob-

rannej reakcie na prítomnosť vírusu 

v  tele. Spustenie obrany organizmu 

trvá istý čas, preto protilátky (naj-

skôr IgM, neskôr IgG) je možné sta-

noviť až po niekoľkých dňoch od pr-

vých príznakov ochorenia. Vzorka sa 

odoberá najčastejšie z  krvi pacienta 

a  výsledok je známy do niekoľkých 

minút.

Aký typ testu je pre mňa najvhod-

nejší?

RT-PCR

Test založený na detekcii genetické-

ho materiálu vírusu. Skratka RT-PCR 

znamená polymerázovú reťazovú re-

akciu s  reverznou transkripciou. Po 

výtere z  nosa a  z  hrdla sa materiál 

spracuje tak, že sa vyextrahuje RNA 

vírusu a  prepíše sa do komplemen-

tárnej DNA (cDNA) prostredníctvom 

enzýmu reverznej transkriptázy. Ná-

sledne sa pridáva krátka sekvencia 

jednovláknovej DNA, ktorá sa prira-

dí k  špecifi ckej časti DNA a  pomo-

cou enzýmu sa pomnoží (amplifi ku-

je). Pomnoženie špecifi ckého úseku 

DNA je sprevádzané svetelným sig-

nálom, ktorého intenzita sa meria 

v každom pomnožovacom cykle a je 

priamo úmerná množstvu namno-

ženej DNA. Samotný test od spra-

covania odobratej vzorky od pa-

cienta až po výsledok trvá niekoľko 

hodín. Momentálne je RT-PCR test 

jednoznačne najcitlivejšia možnosť 

z hľadiska spoľahlivosti.

Rýchlotesty (profesionálne pou-

žitie)

Protilátkové

Pri týchto testoch sa nestanovuje 

priamo vírus v odobratej vzorke ako 

pri teste PCR, ale protilátky proti ví-

rusu, ktoré vytvára imunitný systém 

organizmu v rámci obrannej reakcie 

na prítomnosť vírusu v tele. Spuste-

nie obrany organizmu trvá istý čas, 

preto protilátky (najskôr IgM, neskôr 

IgG) je možné stanoviť až po nie-

koľkých dňoch od prvých príznakov 

ochorenia. Protilátkové testy nemá 

zmysel vykonávať na začiatku ocho-

renia. Je dôležité upozorniť, že nega-

tívny výsledok testu nemusí byť dô-

kazom, že vírus sa v tele nenachádza.

Antigénové

Tento typ testov je založený na sta-

novení bielkoviny, ktorá sa nachádza 

v obale vírusu. Sú citlivé v čase, keď 

je množstvo vírusu v  sliznici nosa 

a hrdla najvyššie, t.j. 3-5 dní od ná-

stupu prejavov ochorenia.

Zdroj: ŠÚKL– Štátny ústav pre kon-

trolu liečiv

SČK vykonáva všetky druhy vyššie 

spomenutých testov v utorok a pia-

tok od 9:00 hod do 12:00 na mobil-

nej odberovej jednotke v stane oproti 

mestskému úradu.

SČK BŠ

Aké typy testov v súčasnosti existujú?

v okrese Banská Štiavnica

V sobotu 25. 9., 2. 10., 9. 10., 16. 10., 

23. 10., 30. 10. (okrem sviatkov) sú 

otvorené v B. Štiavnici tieto lekárne: 

Lekáreň Helios, Dolná 3, 8:00 – 12.00 

hod., tel.: 045/6922322, Lekáreň Du-

žina, Kolpašská 1, 9:00 – 14:00, tel.: 

0910 553 244.

Pohotovostné lekárenské služby sú 

vykonávané striedavo v  týždenných 

intervaloch v lekárňach v B. Štiavnici 

podľa rozpisu nasledovne:

nedeľa a sviatok 7.30– 10.30 hod.

 Rozpis služieb: 

september/október 2021

20.– 24. 9., Po – Pi, 38. týždeň:

Lekáreň Mima, Energetikov 1, BŠ, 

tel.: 045/290 12 60, 7:30 – 16:00,

25. 9, So, Lekáreň Helios, Dolná 3, BŠ, 

tel. 045/6922322, 8:00 – 12:00,

Lekáreň Dužina, Kolpašská 1, BŠ, tel.:  

0910 553 244, 9:00 – 14:00,

26. 9., Ne, Lekáreň Mima, Energeti-

kov 1, BŠ, tel. 045/290 12 60, 7:30 – 

10:30,

27. 9.– 1. 10., Po– Pi, 39. týždeň:

Lekáreň Ametyst, Križovatka 3, BŠ, 

tel. 045/692 06 21, 8:00 – 16:00,

2. 10., So, Lekáreň Helios, Dolná 3, 

tel.: 045/6922322, 8:00 – 12:00,

Lekáreň Dužina, Kolpašská 1, BŠ, tel.: 

0910 553 244, 9:00 – 14:00,

3. 10., Ne, Lekáreň Ametyst, Križo-

vatka 3, BŠ, tel. 045/692 06 21, 7:30 

– 10:30,

4.– 8. 10., Po – Pi, 40. týždeň:

Lekáreň Dr. Max, L. Svobodu 42, BŠ, 

tel. 0901 961 553, 7:30 – 16:00,

9. 10., So, Lekáreň Helios, Dolná 3, 

BŠ, tel. 045/6922322, 8:00 – 12:00,

Lekáreň Dužina, Kolpašská 1, BŠ, tel.: 

0910 553 244, 9:00 – 14:00,

10. 10., Ne, Lekáreň Dr. Max, L. Svo-

bodu 42, BŠ, tel. 0901 961 553, 7:30 

– 10:30,

11.– 15. 10., Po – Pi, 41. týždeň:

Lekáreň Dr. Max, Bratská 17, tel.: 

0901 961 621, 7:00 – 15:30,

16. 10., So, Lekáreň Helios, Dolná 3, 

BŠ, tel. 045/6922322, 8:00 – 12:00,

Lekáreň Dužina, Kolpašská 1, BŠ, tel.: 

0910 553 244, 9:00 – 14:00,

17. 10., Ne, Lekáreň Dr. Max, Bratská 

17, tel. 0901 961 621, 7:30 – 10:30,

18.– 22. 10., Po – Pi, 42. týždeň:

Lekáreň Dužina, Kolpašská 1, BŠ, tel.: 

0910 553 244, 8:00 – 17:30,

23. 10., So, Lekáreň Helios, Dolná 3, 

BŠ, tel. 045/6922322, 8:00 – 12:00,

Lekáreň Dužina, Kolpašská 1, BŠ, tel.: 

0910 553 244, 9:00 – 14:00,

24. 10., Ne, Lekáreň Dužina, Kolpaš-

ská 933/1, BŠ, tel. 0910 553 244, 7:30 

– 10:30,

25.– 29. 10., Po– Pi, 43. týždeň:

Lekáreň Helios, Dolná 3, BŠ, tel.: 

045/6922322, 8:00 – 16:30,

30. 10., So, Lekáreň Helios, Dolná 3, 

BŠ, tel. 045/6922322, 8:00 – 12:00,

Lekáreň Dužina, Kolpašská 1, BŠ, tel.: 

0910 553 244, 9:00 – 14:00,

31. 10., Ne, Lekáreň Helios, Dolná 3, 

BŠ, tel. 045/6922322, 7:30 – 10:30.

Zdroj: https://www.e-vuc.sk/

bbsk/zdravotnictvo/

Pohotovostné lekárenské služby
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Spoločnosť Mestské lesy 

Banská Štiavnica, spol. s r. o., 

pripravuje projekt zameraný 

na rekreačné a športové 

využitie lesov v okolí Banskej 

Štiavnice. Výsledkom štúdie 

má byť vyčlenené územie, 

na ktorom bude obmedzená 

hospodárska činnosť.

Na základe schválenia koncepcie roz-

voja spoločnosti Mestské lesy Ban-

ská Štiavnica, spol. s r.o., s víziou na 

päť rokov, ktorej súčasťou je aj návrh 

vyhlásenia lesov osobitného urče-

nia s funkciou rekreačnou, sa v bez-

prostrednom okolí mesta Banská 

Štiavnica v dohľadnej dobe pripravu-

je zámer, ktorého cieľom je priblížiť 

lesné prostredie obyvateľom.

Predkladaný projekt sa týka úze-

mia rekreačne hojne využívanom aj 

v dnešnej dobe. Východiskovým bo-

dom vizualizácie lesov osobitného 

určenia je Červená studňa, ktorá už 

tradične predstavuje akýsi centrál-

ny bod banskoštiavnického turistic-

ko-športového záujmu, pokračujúc 

v  smere katastrálnej hranice medzi 

katastrami Banská Štiavnica a  Ban-

ská Hodruša, postupujúc v  trase 

na Tanád, Rovenskú kalváriu, Pra-

cháreň, Trojičný vrch, Staré mesto 

s ukončením opäť na magickej Čer-

venej studni. Zasiahnuté územie 

v prvej fáze projektu predstavuje vý-

meru cca 187ha. Zahŕňa mnohopo-

četné aktivity, ktoré je daná lokalita 

schopná dispozične pojať. Na svo-

je si prídu priaznivci pešej turistiky, 

cykloturisti, bežkári, priaznivci behu 

v prírode a ostatní návštevníci. Záro-

veň však myslíme aj na rodiny s deť-

mi vytvorením zón vhodných aj pre 

tých najmenších. Vypracovanie pro-

jektu a  jeho realizácia bude v  úzkej 

spolupráci s  odborníkmi z  Technic-

kej univerzity vo Zvolene a orgánmi 

štátnej správy, ktorých sa plánova-

né aktivity budú dotýkať. Zahrnutím 

už existujúcej siete náučných chod-

níkov uvedený projekt vyzdvihne aj 

výchovno-náučný charakter prostre-

dia. Projekt bude zahrňovať niekoľ-

ko etáp. Z jeho realizáciou sme zača-

li v mesiaci september. Pevne veríme, 

že úsilie našej práce prinesie lepšie 

možnosti rekreačného a  športové-

ho využitia danej lokality obyvateľ-

mi a návštevníkmi Banskej Štiavnice.

M. Orolinová, ML BS

Lesy v okolí mesta 
budú slúžiť prevažne jeho obyvateľom

Vizualizácia lesov osobitného určenia  foto archív MsL

Málokedy sa naša spoločnosť 

vie tak dostať do varu spolo-

čenského života, ako to bolo 

počas uplynulých dní, keď 

Slovensko navštívil súčasný 

pápež František.

Každý môžeme mať na jeho návšte-

vu, na jeho posolstvo a na okolnosti 

svoj názor, ale sprevádzanie pomo-

cou púte bolo neopakovateľné.

Zavčasu ráno vstať do nepohodlia 

sviatočného dňa. Plné cesty, ozna-

my v  rádiu o  upchatých cestách, 

brieždenie v lese, kde nám dovolili 

zaparkovať, bezpečnostné kontro-

ly, príchod do sektorov, tieň, kto-

rý zanedlho nahradí rozpálené let-

né slnko.

Duchovná radosť, príprava duše na 

stretnutie, na ktoré hľadí Boh, svä-

tí, anjeli i  celý svet, je neopakova-

teľná. Oslava Matky, plnej bolestí. 

Matky, ktorá pozná bolesti ľudskej 

duše i únavu tela.

Matky, do ktorej domu príde aj jej 

syn, pápež. Vítali sme ho s  nad-

šením, ktoré je nenapodobiteľné. 

Stretli sme sa tam, ako jedna rodina 

podľa mien neznámych, ale srdca-

mi spojených ľudí, nie dav, nie okraj 

spoločnosti, ale spoločenstvo, ktoré 

sem zvolal Duch Svätý.

Úžasné, povzbudzujúce, plné entu-

ziazmu a radosti.

Krása liturgie, spojenie celej našej 

vlasti na jednom mieste a  vo všet-

kých mestách a obciach krajiny bolo 

úchvatné a skutočne jedinečné.

Svätý Otec u nás bol niekoľko dní. 

Jeho posolstvo ešte ovplyvní náš ži-

vot na dlhú dobu a evanjelium Ježi-

ša Krista, ktoré hlásal, tu bude na-

trvalo.

SOŠ sv. Františka Assiského v BŠ

Svätý Otec – postreh pútnika

Záhradkárske 
okienko
Arónia čiernoplodá (lat. Aronia 

melanocarpa), iným menom ja-

rabina čierna, temnoplodec ale-

bo chokeberry, je opadavý ker do-

rastajúci do výšky 0-5-3m z čeľade 

ružovité (Rosaceae). Je vzdialene 

príbuzná s hruškou a jarabinou.

Arónia je považovaná za super-

plodinu vďaka jej zrelým tmavo 

fi alovým až čiernym plodom – 

malviciam, ktoré dozrievajú kon-

com augusta až začiatkom sep-

tembra.

Účinky na ľudské zdravie

Plody arónie majú blahodarný 

vplyv na krvný obeh, znižujú hla-

dinu cholesterolu v  krvi a  krv-

ný tlak. Odporúčajú sa pri arte-

roskleróze. Prospešné sú aj pri 

cukrovke – obsahujú totiž prírod-

ný sorbit – sladidlo vhodné aj pre 

diabetikov. Cenný je nielen ob-

sah vitamínov, ale aj biofl avonoi-

dov, rutínu pre pevné cievy, ktoré 

sa z  plodov extrahuje na výrobu 

liečiv, ďalej železa, jódu, fl uóru, 

mangánu a  ďalších mikroele-

mentov, nevyhnutných pre pevné 

zdravie a vitalitu.

Plody arónie (malvice) sú boha-

tým zdrojom polyfenolických zlú-

čenín, minerálnych látok (železo, 

vápnik, horčík, fosfor, draslík, zi-

nok, sodík, mangán, jód a  bór), 

vitamínov (A, B, C, E, K  a  P) 

a trieslovín. Od ostatného ovocia 

sa líši vysokým obsahom sorbito-

lu a polyfenolických látok.

Polyfenolické zlúčeniny  sú zod-

povedné za úžasné liečivé účin-

ky arónie. Arónia má oproti čučo-

riedkam a brusniciam vyšší obsah 

týchto zlúčenín (polyfenolické ky-

seliny, prokyanidiny, anthokyany 

a fl avonoly). Obsah týchto zlúče-

nín je závislý na rôznych fakto-

roch, napr. lokalita rastu, obdobie 

zberu a spôsob spracovania.

(pokračovanie nabudúce)

Michaela Mojžišová

Pozvánka
Pozývam na tanečno-pohybové 

stretnutie na tému Hravosť a ľah-

kosť.

Kde: Červená studňa, 

25. 9. (sobota) od 14:30–16:00

Cena: 7eur/os; deti zdarma

Potrebné sa nahlásiť vopred na 

terezia.s@gmail.com

TS
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kam v BŠ 
a okolí ?

OOCR Región Štiavnica 

zorganizovala v spolupráci 

s Banskobystrickým samo-

správnym krajom v pondelok 

20. 9. 2021 už v poradí siedmy 

ročník Jesennej Gruntovačky, 

ktorá sa konala v rámci celého 

kraja.

OOCR Región Štiavnica sa dvakrát 

ročne pripája k dobrovoľníckej kraj-

skej aktivite čistenia odpadov v loka-

litách, ktoré sú vyhľadávané nielen 

turistami, ale i  domácimi. „Jednou 

z takýchto lokalít je aj Červená studňa, 

ktorá je dôležitým východzím bodom pre 

viaceré pešie trasy a cyklotrasy, bežkár-

ske trasy v zime a rovnako aj obľúbené 

miesto korčuliarov. Preto sme sa rozhodli 

zvoliť práve oblasť Červenej studne pre je-

senné gruntovanie“, objasňuje výkon-

ný riaditeľ OOCR Región Štiavnica, 

Igor Kuhn. „Tieto aktivity sú inšpirova-

né Svetovým čistiacim dňom  (18. sep-

tembra), Týždňom dobrovoľníctva (16. – 

22. september) a na jar Dňom zeme (22. 

4.). Cieľom je upratať obľúbené lokality 

a robiť osvetu o dôležitosti ochrany život-

ného prostredia“, dodáva Kuhn.

„Jesennej Gruntovačky sa tentokrát zú-

častnilo 29 dobrovoľníkov, a  to hlavne 

žiakov Strednej priemyselnej školy Sa-

muela Mikovíniho z rôznych ročníkov od-

boru Životného prostredia“, spresňuje 

marketingová koordinátorka OOCR 

Región Štiavnica, Terézia Sopková. 

Stretnutie prebehlo v pondelok ráno 

pred školou, rozdali sa rukavice, vre-

cia na odpad a  pár základných in-

štrukcií. Skupinka posilnená dobrým 

úmyslom sa vydala z  centra mes-

ta smerom k  Červenej studni, kde 

sa k nim pridali aj ďalší dobrovoľní-

ci z  Banskobystrického samospráv-

neho kraja. „Na Červenej studni sme sa 

rozdelili do dvoch skupín, jedna sa vyda-

la smerom k Tirtsovmu prameňu a dru-

há v smere na Ottergrund a Rosniarky. 

Následne sme spoločne vyčistili ešte tra-

su okolo Hájovne a cestu v smere na Šo-

bov. Žiaci sa úlohy čistenia zhostili nao-

zaj ukážkovo, boli ochotní zbierať odpad 

aj v ťažšie dostupnom teréne či pri poto-

koch,“ dodáva Sopková.

„Celkovo sa vyčistilo 7 km trás od 13 vriec 

odpadu, ktorých súčasťou boli hlavne 

plasty, sklo, cigaretové ohorky, kov, kartó-

ny, papiere a obuv“, sumarizuje úspeš-

nú akciu projektová koordinátor-

ka OOCR Región Štiavnica, Zuzana 

Parajová. Vyzbieraný odpad v  part-

nerskej spolupráci prebrali Technic-

ké služby, mestský podnik, Banská 

Štiavnica, za čo im patrí veľká vďaka. 

Za odmenu si všetci mohli vychutnať 

vynikajúci guláš v  príjemnom pro-

stredí Hájovne na Červenej studni.

Ďalšia Gruntovačka sa bude konať 

opäť na jar pri príležitosti Dňa Zeme. 

Veríme, že pravidelným „gruntova-

ním“ inšpirujeme návštevníkov i do-

mácich, aby po sebe odpad v prírode 

nezanechávali a najbližšie sa zapojili 

na gruntovanie k nám aj oni.

Srdečne ďakujeme všetkým zúčast-

neným za ochotu, nasadenie a  ob-

rovský prínos pre prírodu.

Tím OOCR Región Štiavnica

Jesenná Gruntovačka

Dobrovoľníci s vyzbieraným odpadom  foto OOCR Región Štiavnica

Erasmus+ je program 

Európskej únie, ktorý 

podporuje aktivity v oblasti 

vzdelávania, odbornej 

prípravy, mládeže a športu. 

Poskytuje granty a  dáva príležitosť 

stráviť obdobie v  zahraničí a  zlep-

šiť tak svoje poznatky či zručnosti. Aj 

ja som mala príležitosť zúčastniť sa 

v dňoch 5. – 16. 7. 2021 kurzu Ino-

vatívne prístupy vo vyučovaní CLIL. 

V  Českej republike v  Prahe som sa 

stretla so  skupinou učiteľov z  Gréc-

ka, Španielska, Rumunska, Estón-

ska, s ktorými sme si vymieňali svo-

je pedagogické skúsenosti. Pracovali 

sme v skupinách, v príjemnej i vese-

lej atmosfére pod vedením lektoriek 

z Česka. Venovali sme sa aj týmto té-

mam– CLIL– teória, prax vo vybra-

ných európskych krajinách, Výhody 

a riziká CLIL, CLIL aktivity v základ-

nej škole, učebné osnovy, príklad ho-

diny CLIL, IKT v CLIL, Ako pripraviť 

dobrú lekciu CLIL, Vyučovacie metó-

dy a techniky vhodné pre CLIL, Zruč-

nosti 21. storočia, kritické a kreatívne 

myslenie, Vzájomné vzdelávanie, Mo-

derné trendy v hodnotení, Kombino-

vané vzdelávanie– obrátená trieda… 

Tešila som sa novým nápadom, pria-

teľstvám. Keďže komunikácia prebie-

hala v anglickom jazyku, zdokonalila 

som sa aj v  oblasti jazykových zruč-

ností. Na záver kurzu každý účastník 

obdržal Certifi kát a Europass. Potulky 

Prahou i čas strávený na kurze vo mne 

zanechali neobyčajné spomienky.

Zuzana Husarčíková, 

ZŠ J. Horáka BŠ

Erasmus v Prahe

Učitelia z kurzu v Prahe  foto archív autora

23.– 26. 9. Festival Amplión – 

Nový kabaret & pouličné umenie, 

rôzne lokality v BŠ, 10:00.

23.– 26. 9. Antidepresárium – vi-

zuálno-performatívny happening, 

Starý zámok, BŠ, 10:00 – 18:00.

23. 9. Čchi kung (Qi Gong) s Mar-

tinom, Bufetík tri stromy, Št. 

Bane, 18:00.

24. 9. Balada o  Zemi– koncert, 

Galéria Jozefa Kollára, BŠ, 18:00.

25. 9. História židovskej Štiavni-

ce v 90 minútach, Židovský cinto-

rín, BŠ, 9:30.

25.9. Tanečno – pohybová tera-

pia v B. Štiavnici na tému „Hravosť 

a ľahkosť“, Kammerhofská 1 alebo 

v prírode, BŠ, 18:00.

25. 9. Chute Sitna – špeciality sta-

rých materí, Terasa u Blaškov, Po-

čúvadl. jazero, BŠ, 11:00-16:00.

26. 9. Maľba Svetelných Kľúčov 

na hodváb, Centrum BŠ, 9:00 – 

19:00.

30. 9. Čchi kung (Qi Gong) s Mar-

tinom, Bufetík tri stromy, Št. 

Bane, 18:00.

Zmena programu vyhradená!

„Šikovné ruky z nášho regiónu“

Korytárstvo– Marek Kanaloš 

(Prenčov)

Remeslo rezbárčiny sa v  rodine 

Kanalošovcov dedí už najmenej 

štvrtú generáciu. Marek vyrába 

rôzne druhy tradičných úžitko-

vých výrobkov z  topoľového, bu-

kového, orechového, slivkového 

a čerešňového dreva.

Výrobky sa zväčša používajú v do-

mácnosti ako: korytá rôznych veľ-

kostí, vahany, tácky, lyžice, nabe-

račky, varechy do kotlov, varešky, 

obracačky, dosky na vaľkanie ces-

ta, na sekanie a  klepanie mäsa. 

Tieto predmety vyrába ručne dla-

baním alebo na sústruhu točením. 

Najväčším pokladom sú pre Mare-

ka nástroje po otcovi, ktoré sú pre-

ňho relikvie.

Kontakt: tel.: +421 902 656 444, 

E-mail: marekkanalos@post.sk

https://www.regionalnepulty.sk/

vyrobca/kor ytarstvo-marek

-kanalos/ 

OOCR Región Štiavnica

„Nič nie je presvedčivejšie ako 

úprimné, nepredstierané a čestné 

jednanie“.

z „ľudovej múdrosti“

myšlienka
dňa
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Malý rínok na Námestí 

sv. Trojice v Banskej Štiavnici 

je miesto, kde sa snúbi história 

s tvorivosťou miestnych.

Vďaka multifunkčným stánkom 

tu lokálni producenti, remeselníci 

a umelci môžu prezentovať aj pre-

dávať svoje diela kedykoľvek po-

čas roka.

„V  regióne Banská Štiavnica je pod-

pora drobných remeselníkov a  pro-

ducentov pomerne dobre zavede-

ná. Máme regionálnu značku kvality 

Hont, ktorá dohliada na kvalitu regi-

onálnych výrobkov a  použitých ma-

teriálov pri výrobe. Okrem toho tu 

fungujú 2 organizácie zastrešujúce 

lokálnych malovýrobcov, ktorí majú 

v  B. Štiavnici malú predajňu. Roz-

hodli sme sa rastúci trend podporiť 

a  už v  roku 2017 sme v  spolupráci 

s  Mestom Banská Štiavnica zriadi-

li 2 predajné stánky s koncepciou tr-

hoviska, tzv. Malý rínok. Ten však 

nestačí pokrývať aktuálne potreby 

a  dopyt. Preto vznikol už v  poradí 

tretí predajný, multifunkčný stánok, 

ktorý slúži aj ako oddychové miesto,“ 

priblížil situáciu výkonný riaditeľ 

oblastnej organizácie cestovného 

ruchu /OOCR/ Región Štiavnica, 

Igor Kuhn.

Projektová koordinátorka OOCR 

Región Štiavnica Zuzana Parajo-

vá dodáva: „Tvaroslovie stánku vy-

chádza zo siluety „mnícha“ (t. j. ob-

služnej stavby na hrádzi tajchu), 

stánok je použiteľný aj v  náročnom, 

nerovnom teréne a  dobre skladova-

teľný. Obsadenosť stánkov od mája 

do septembra zabezpečuje OZ Ume-

nie a  remeslá Štiavnice na základe 

zmluvy s  OOCR Región Štiavnica, 

ale je otvorené všetkým, ktorí spĺňa-

jú kritériá vlastnej výroby a štandar-

du spracovania“.

Judita Ondrejčinová z  OZ Ume-

nie a  remeslá Štiavnica uvádza: 

„Cieľom projektu Malý rínok je pod-

pora a  zviditeľňovanie tvorby lokál-

nych a  regionálnych umeleckých re-

meselníkov. Návštevníkom Banskej 

Štiavnice súčasne umožňuje zakúpiť 

si na pamiatku ich výrobky aj s  au-

tentickým výkladom autora. S  myš-

lienkou obnovenia trhových miest na 

námestí prišla pred niekoľkými rok-

mi Eliška Bartschat, miestna kera-

mikárka.“

Predaj produktov na Malom rínku 

zabezpečujú priamo výrobcovia, 

s  ktorými sa môžete porozprá-

vať o  procese výroby, použitých 

materiáloch či tipoch a  trikoch, 

ako správne výrobky spracová-

vať. Cieľom okrem zviditeľnenia 

remeselníkov je aj podpora začí-

najúcich autorov, dôchodcov, ne-

zamestnaných či inak znevýhod-

nených autorov. „Aktuálne máme 

zhruba 10 remeselníkov, ktorí sa 

na stánku striedajú, priebežne však 

oslovujeme ďalších a  vytvárame im 

priestor pre podporu kreativity. Náj-

dete tu výrobky od včelára, kerami-

ku z  prírodných materiálov, šperky 

z  recyklovaných plastov, šité hračky 

z  ľanu, brúsené minerály a  mnoho 

ďalších“, dodáva Zuzana Parajová 

z OOCR Región Štiavnica.

Banskobystrický samosprávny 

kraj podporuje regionálnych pro-

ducentov rôznymi nástrojmi už 

tretím rokom. Okrem toho, že 

v kraji je umiestnených 12 regio-

nálnych pultov, ktoré sú umiest-

nené prevažne v hoteloch naprieč 

celým krajom, už rok kraj pre-

vádzkuje aj e-shop, ktorý je veľmi 

efektívnym predajným ale aj mar-

ketingovým nástrojom. 

Ján Lunter, predseda Banskobys-

trického samosprávneho kraja, 

vidí zmysel v  podpore tohto pro-

jektu a  v  tejto súvislosti uviedol, 

že: „Niet nad kvalitný výrobok, kto-

rý si môžeme zakúpiť priamo od člove-

ka, ktorý ho vytvoril vlastnými ruka-

mi. Teším sa, že sa rozmach výrobkov, 

ale aj autorských umeleckých diel šíri 

po celom kraji a  dostávame pozitív-

nu spätnú väzbu z  každého regiónu, 

a  preto chceme v  podpore takýchto 

projektov pokračovať i naďalej.“

Projekt Malého rínku pripravila 

Oblastná organizácia cestovné-

ho ruchu Región Štiavnica spo-

lu s Rozvojovou agentúrou BBSK. 

Banskobystrický samosprávny 

kraj projekt podporil cez Rozvo-

jovú agentúru Banskobystrické-

ho samosprávneho kraja sumou 

takmer 2000eur a  OOCR Re-

gión Štiavnica prispel z vlastných 

zdrojov sumou 200eur.

OOCR Región Banská Štiavnica

Malý rínok ponúka priestor lokálnym producentom

Lokálna remeselníčka v multifunkčnom stánku  foto OOCR BS

Výstavbu Kalvárie po 7 rokoch 

namáhavých prác ukončili 

práve 14. septembra 1751. 

V ten deň sa oslavuje sviatok 

Povýšenia sv. Kríža a dodnes 

ide o najvýznamnejší sviatok 

na našej Kalvárii.

Tradičná púť bývala v najbližšiu 

nedeľu k  tomuto sviatku a  z  do-

bových fotografi í a  jediného za-

chovaného fi lmu môžeme vidieť, 

že prichádzali veriaci z  ďalekého 

okolia. 

Tento rok sme si výročný svia-

tok uctili sv. omšou v utorok pod-

večer, ktorú celebroval nový pán 

kaplán Dominik Kučera spolu 

s  bývalým pánom kaplánom Mi-

chalom Martinkom.

Po omši sa skupinka farníkov 

bola pozrieť na dokončovacie prá-

ce v  Svätých schodoch a  na Bo-

žom hrobe, ktoré majú v nočnom 

osvetlení silnú atmosféru.

Martin Macharik, 

predseda Kalvárskeho fondu

270 rokov od ukončenia 
výstavby štiavnickej Kalvárie

Veriaci na tradičnej kalvárskej púti  foto archív autora
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oznamy, 
spomienky

Oznam
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v Banskej Štiavnici oznamu-

je, že kancelária je otvorená. Bliž-

šie info na čísle: 045/ 692 08 75 

alebo na čísle: 0904 335 202.

Výbor ZO SZTP 

Banská Štiavnica

Svetový deň programátorov 

tento rok pripadol na 13.9. 

Počas priestupného roka majú progra-

mátori svoj deň 12. septembra. Dôvo-

dom je malá hra s číslami, na základe 

ktorej bol dátum tohto dňa vyrátaný 

– oslavuje sa totiž v 256. deň v roku.

Číslo 256 má s modernými technoló-

giami symbolickú súvislosť. Ide kon-

krétne o  najväčšiu mocninu dvojky, 

ktorá je menšia než 365, teda počet 

dní v  bežnom roku. Hodnota 256, 

teda 28, zároveň predstavuje celkový 

počet unikátnych hodnôt, ktoré môžu 

byť reprezentované jedným bajtom.

Dvojka aj bajt sú pre programáto-

rov základnými stavebnými nástroj-

mi. Stretávajú sa s nimi pri práci den-

no-denne. S  dvojkovou sústavou 

(notoricky známymi jednotkami 

a nulami) sa pracuje najmä pri pria-

mom programovaní malej elektroni-

ky a integrovaných systémov.

V  Rusku je tento deň aj ofi ciálnym 

štátnym sviatkom.

Čína aj Rusko slávia v odlišné dátumy.

S nápadom oslavovať vlastný deň pri-

šla dvojica ruských programátorov 

z fi rmy Parallel Technologies. V roku 

2002 spísali petíciu a zbierali podpi-

sy za to, aby ruská vláda nimi vybra-

ný dátum ofi ciálne uznala ako Deň 

programátorov. Neuspeli.

V lete roku 2009 rovnaký nápad pre-

zentovalo ruské Ministerstvo digitál-

neho rozvoja, komunikácií a masmé-

dií. Začiatkom septembra toho istého 

roku bol návrh prijatý a  podpísaný 

vtedajším prezidentom Dmitrijom 

Medvedevom. Označovaný je tam 

ako ofi ciálny štátny sviatok, v rovna-

ký dátum ho ale neofi ciálne oslavujú 

aj programátori vo zvyšku sveta.

Výnimkou je Čína. V nej programátori 

oslavujú rovnaký sviatok 24. októbra. 

Číselný zápis dátumu totiž v niekto-

rých krajinách pripomína číslo 1024 

(10/24). A  1024 je desiatou mocni-

nou čísla 2 (210). V tomto prípade je 

dátum sviatku rovnaký v priestupné 

aj bežné roky.

Michal Santoris, SOŠ sv. Františka 

Assiského– odbor programátor

13. september
– Svetový deň programátorov

Členova Denného centra 2 

Štefultov sa zišli na záver leta 

14. 9. 2021 skoro po ročnej 

odmlke v Hájovni Červená 

studňa na opekačke chutných 

špekáčikov. 

Počasie nám mimoriadne prialo 

a my sme si pochutnali okrem špe-

káčikov aj na chutných dobrotách, 

ktorými nás potešil a  zasponzoro-

val pán poslanec mestského zastu-

piteľstva p. Mičura, zavítala k nám 

aj zástupkyňa MsÚ z oddelenia so-

ciálnych vecí Bc. Gregáňová, ktorá 

nás tiež potešila dobrou štrúdľou, za 

čo im patrí veľké poďakovanie a sa-

mozrejme niečím prispeli aj naše 

členky. Poobzerali sme si priestory 

hájovne, jej okolia, prezreli sme si 

výstavu obrazov, ktorá tam aktuál-

ne bola a v družnej komunikácii sme 

si spolu povymieňali svoje zážitky.

Členovia DC Štefultov

Opekačka v Hájovni Červená studňa

INZERCIA

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:

18. 10. v čase od 7:30 – 16:30 na ul.: 

Na Matej štôlňu, Obrancov mieru.

19. 10. v čase od 7:30 – 16:30 na 

ul.: Nám. padlých hrdinov.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy SSD, a.s.

Oznam
Otestovať sa môžete na mobil-

nej odberovej jednotke– stan SČK 

v  meste Banská Štiavnica, pri 

mestskom úrade v utorok a piatok 

od 9:00 – 12:00.

- antigénový test – 10,00€

- vyšetrenie protilátok na COVID-19 

z krvi – 20,00€

- PCR test z nosohltanu – 60,00€

- PCR test zo slín – 65,00€

Bližšie info: https://redcross.

sk/banska.../mobilne-odberove

-miesto/, tel.č.: 045/692 15 40, 

0917 637 063.

SČK BŠ

Výpožičný 
režim
v mestskej knižnici:

Po, Ut, St, Pi: 8.00-11.30 

12.00-17.00. Št: nestránkový deň

pobočka sídl. Drieňová:

Po a St: 8:00 – 12:00

Kontakt: 045/3214461

Bližšie info sa dozviete na web 

stránke mesta Banská Štiavnica, 

príp. na tel. č.: 045/6949658.

MsK

Seniori v Hájovni Červená studňa  foto Štefan Mičura
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Tohtoročné hlavné podujatia, 

ktorými sa na Slovensku 

pripomenul Deň baníkov sa po 

ročnej odmlke vyplývajúcej 

z pandémie COVID-19, usku-

točnili na dvoch miestach.

Prvým miestom bola bývalá ba-

nícka obec Nižná Slaná, v ktorej sa 

od 3. do 4. 9.2021 uskutočnilo 13. 

stretnutie banských miest a  obcí 

Slovenska, ktorého sa zúčastnilo do 

400 zástupcov baníckych a hutníc-

kych spolkov z 25 miest na Sloven-

sku a z dvoch miest v Českej repub-

like. Jeho hlavným organizátorom 

bolo Združenie baníckych spolkov 

a  cechov Slovenska /ZBSCS/, spo-

lu s  obcou Nižná Slaná. Podujatia 

sa zúčastnila aj početná skupina 

z Banskej Štiavnice, vrátane spevo-

kolu Štiavničan a Ing. Ivany Ondrej-

miškovej, prednostky mestského 

úradu. Členovia Banskoštiavnic-

ko-hodrušského baníckeho spolku 

personálne zabezpečili aj záverečný 

banícky šachtág, počas ktorého boli 

do baníckeho stavu prijaté tri osoby, 

Tibor Jerga, starosta Nižnej Slanej, 

PaeaDr. Janka Regrutová, starost-

ka obce Kobeliarovo a  Mgr. Jaro-

slav Šíp, prednosta Okresného úra-

du v  Rožňave. Druhým miestom 

bola Banská Štiavnica, kde sa dňa 

10.9.2021, v  rámci podujatia Sa-

lamander 2021, uskutočnili dve 

podujatia celoslovenského charak-

teru. V  dopoludňajších hodinách 

to bolo Valné zhromaždenie Slo-

venskej banskej komory, ktoré sa 

uskutočnilo v  aule Gymnázia An-

dreja Kmeťa. Stavovská banícka or-

ganizácia počas rokovania zhodno-

tila rok 2020, počas ktorého sa na 

Slovensku vydobylo spolu 30 mil. 

ton nerastov, z toho hlbinným spô-

sobom 2 mil. ton (uhlie, magnezit, 

mastenec a  rudy), čo predstavu-

je oproti roku 2019 pokles o cca 9 

mil. ton. Popoludní sa v Kostole sv. 

Kataríny uskutočnili aj celoštátne 

oslavy Dňa baníkov, geológov, hut-

níkov a  naftárov. Zúčastnili sa ich 

aj nasledovné osobnosti: Richard 

Sulík, podpredseda vlády SR a  mi-

nister hospodárstva SR, Mgr. Ju-

raj Smatana, štátny tajomník MŽP 

SR, prof. Ing. Michal Cehlár, PhD., 

predseda Slovenskej banskej komo-

ry a dekan Fakulty BERG TU Koši-

ce, doc. Ing. Iveta Vasková, dekanka 

Fakulty materiálov, metalurgie a re-

cyklácie TU Košice, Ing. Erik Som-

bathy, predseda ZBSCS, Ing. Milan 

Veselý, prezident Zväzu hutníc-

tva, ťažobného priemyslu a  geoló-

gie, Vladimír Zajačik, poslanec NR 

SR, Mgr. Nadežda Babiaková, pri-

mátorka Banskej Štiavnice a  zá-

stupcovia banských a  hutníckych 

organizácií, z ktorých najpočetnej-

šia skupina bola z US STEEL Koši-

ce. Podujatie moderoval Peter Da-

náš, ktorý po slávnostnom nástupe 

za zvuku fanfár a  baníckej hymny 

„Zdar Boh hore!“ v podaní spevoko-

lu Štiavničan, dal slovo dôstojné-

mu pánovi Ľudovítovi Frindtovi, 

rímskokatolíckemu farárovi, ktorý 

účastníkov privítal v  božom chrá-

me, poukázal aj na svoje baníc-

ke korene a zaželal im hlavne pev-

né zdravie a  banícke a  hutnícke 

šťastie. Po vstupe facigerov, nosi-

čov svetla, v  historických aušus-

níckych uniformách, nasledovali 

príhovory, s ktorými postupne vy-

stúpili M. Babiaková, E. Sombathy, 

R. Sulík a J. Smatana. Príhovor Ing. 

Sombathyho obsahoval aj nasle-

dovné údaje: „...Dátum baníckeho 

dňa 9. september tak ako ho poznáme 

dnes, bol uzákonený až v podmienkach 

československého baníctva v roku 1949 

k  700. výročiu udelenia Jihlavského 

banského práva. Sme hrdí, že tento deň 

je už niekoľko desaťročí sviatkom a úc-

tou k  práci v  baníctve, hutníctve, ge-

ológii a  naftárstve – našim aj Vašim 

Štiavnickým Salamandrom pre dnešné 

Slovensko aj širšiu stredoeurópsku ba-

nícku vlasť. Štiavnica sa stáva miestom 

vyjadrenia úcty k montánnemu dedič-

stvu a súčasnému baníctvu. Ďakujeme 

Vám všetkým, že Vašou prítomnosťou 

tu zvýrazňujete tento jedinečný odkaz 

...“ Potom sa slova ujal M. Cehlár, 

ktorý viedol akt odovzdávania vy-

znamenaní, ktorými minister hos-

podárstva ocenil 16 zamestnancov 

banských a  hutníckych organizá-

cií vyznamenaním „Za pracovnú ver-

nosť“, 7 zamestnancov vyzname-

naním „Za pracovnú obetavosť“, 

jednému bolo udelené vyzname-

nanie „Vzorný záchranár“ a jednému 

vyznamenanie „Za zachovanie baníc-

kych tradícií“. Predseda ZBSCS ude-

lil vyznamenanie „Čestný odznak 

sv. Barbory“ pánovi Jozefovi Osval-

dovi za jeho prínos pre rozvoj Ban-

skej Štiavnice a  za prezentáciu ba-

níckej kultúry doma i  v  zahraničí. 

Minister životného prostredia oce-

nil 10 zamestnancov rezortu geo-

lógie „Čestným uznaním“. Podujatie 

bolo spestrené vystúpením Klau-

die Vašinovej, študentky operného 

spevu, ktorú na klavíri sprevádza-

la Mgr. Irena Chovanová. Po ukon-

čení programu v kostole sa účastníci 

osláv presunuli v sprievode cez Rad-

ničné námestie a  cez maketu slá-

vobrány, ktorou Štiavničania vítali 

v roku 1751 cisára Františka I. Lot-

rinského, pred radnicu, kde sa usku-

točnil akt vztyčovania vlajky Orga-

nizácie miest svetového dedičstva 

UNESCO. Hlavnú zásluhu na tom, 

že sa tohtoročné celoštátne baníc-

ke podujatie uskutočnilo v Banskej 

Štiavnici, majú dve osoby, pani Ba-

biaková a pán Sombathy.

Milan Durbák

Deň baníkov 2021

Vyznamenaný Jozef Osvald (v strede)  foto Lubo Lužina

Hľadáte miesto, kde by ste 

vy, váš príbuzný alebo niekto 

z vašich známych zmysluplne 

trávili svoj čas, v komunite 

ľudí s podobným osudom ?

Ak hľadáte zázemie, kde vám bude 

poskytnutá primeraná odborná po-

moc, individuálny prístup a podpora 

skupiny, združujúca ľudí so zdravot-

ným znevýhodnením, sme tu prá-

ve pre vás! Domov sociálnych slu-

žieb pre deti a  dospelých – sociálne 

stredisko SČK v Banskej Štiavnici na 

ulici Bratská 9, ponúka voľné mies-

ta ľuďom odkázaným na pomoc po-

skytnutím sociálnej služby ambu-

lantnou formou, v  dňoch pondelok 

až piatok v  minimálnom rozsahu 

4 hodiny denne. Bližšie informácie 

vám radi poskytneme na tel. čísle: 

0903 558  945, 0917 537  063 alebo 

emaile: banskastiavnica@redcross.sk

Naše aktivity môžete sledovať na: FB 

SČK Banská Štiavnica a  Domov so-

ciálnych služieb | Facebook

Andrea Kočalková, sociálna 

pracovníčka SČK v BŠ

DSS sociálne stredisko SČK pozýva!

Aktivity DSS pri SČK v Banskej Štiavnici  foto archív SČK BŠ
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Aktuálne v kine Akademik
Piatok 24.9. o 18:30 hod.

Mainstream
Komédia, dráma, 94 min., MP:12, 
vstupné: 5€. Kúsok nad hollywo-
odskym bulvárom žije Frankie, 
mladá žena, ktorá sa snaží zis-
tiť, kým chce byť. Najprv po-
tom, čo zažije niekoľko nadpo-
zemských stretnutí so záhadným 
Linkom, mužom, ktorý podľa všet-
kého žije život bez pravidiel, 
inšpiruje Frankie k natáčaniu 
jeho anti-mainstreamových rečí 
na internet. Spoločne sa stávajú 
hviezdami internetu.

Sobota 25.9. o 18:30 hod.

Správa
Dráma, 120 min., MP:15, vstup-
né: 5€. Siedmeho apríla 1944 sa 
Alfrédovi Wetzlerovi podarilo 
čosi jedinečné – unikol spolu 
s mladším väzňom Vrbom z prísne 
stráženého tábora smrti Osvien-
čimu. Cieľom úteku však nebolo 
zachrániť si vlastný život, ale 
zabrániť umieraniu tisícok ľudí. 
Po smrteľne nebezpečnom putovaní 
došli na Slovensko, kde vznikla 
správa o genocíde. 

Nedeľa 26.9. o 16:00 hod. 

Labková patrola
Animovaný, komédia, 88 min., MP, 
vstupné: 5€. Keď sa ich najväčší 
rival Humdinger stane starostom 
neďalekého Adventure City a za-
čne robiť zmätok, Ryder a všetci 
obľúbení hrdinskí psíci zaradia 
najvyššiu rýchlosť, aby čelili 
výzve. 

Nedeľa 26.9. o 18:30 hod.

Voyagers: 
Vesmírna misia
Triler, Sci-fi , 108 min., MP:15, 
vstupné: 5€. V roku 2063 planétu 
Zem ničia choroby a suchá. Šancu 
na záchranu ľudstva vidia vedci 
v kolonizácii jednej zo vzdiale-
ných planét. Zo Zeme odštartuje 
raketa so špeciálnou misiou.30 
chlapcov a dievčat, narodených 
zo skúmavky, bez rodín, sú vy-
chovávaní v izolácii vesmírnej 
lode a pripravujú sa na život 
vo vesmíre. Pravidelnými dávka-
mi špeciálnej drogy sú zbavení 
všetkých pocitov a emócií. Nikto 
z nich netuší, že majú pod do-
hľadom posádky lode v priebehu 

letu dospieť a splodiť potomkov. 
Netušia, že cesta bude trvať 86 
rokov a nikto z nich nespozná 
svoj pôvodný domov...

Utorok 28.9. o 18:30 hod.

Každá minúta života
Dokument, 80 min., MP:12, vstup-
né: 5€. Mladý pár Lenka a Michal 
Hanuliakovci so svojím štvor-
ročným synom Miškom od narodenia 
uskutočňujú svojský experiment. 

Štvrtok 30.9. o 18:30 hod.

Nie je čas zomrieť
Triler, akcia, 163 min., MP:15, 
vstupné: 5€. James Bond, agent 
007, skončil aktívnu služ-
bu a užíva si zaslúžený od-
dych na Jamajke. Pokoj však nemá 
dlhé trvanie – objaví sa totiž 
jeho starý priateľ Felix Leiter 
z CIA a požiada ho o pomoc. Mi-
sia na záchranu uneseného vedca 
sa ukáže byť oveľa zradnejšou, 
ako spočiatku vyzerala. Bond sa 
počas nej dostane na stopu ne-
vyspytateľného zločinca, kto-
rý disponuje nebezpečnou a veľ-
mi ničivou novou technológiou.

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. 31/2021: „Úctu 

si zasluhuje človek, ktorý vykoná všet-

ko, čo dokáže.“ Výhercom sa stáva 

Mária Buzalková, BŠ. Srdečne bla-

hoželáme! Tento týždeň hráte o po-

ukážku 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 termí-

ne do 04. 10. 2021.

V  tajničke sa ukrýva výrok Henri-

ka Ibsena: „Tisíc slov… (dokončenie 

v tajničke).

A., Oliver, skratka v  liste, miesi sa 

z múky, kolobeh,

B., 3. časť tajničky, ozn. ruských 

lietadiel,

C., Zobrazenie nahého tela, Začia-

tok tajničky, bojové vozidlo, spo-

luhlásky v slove doba,

D., Snívaj, Katarína, pánsky krátky 

kabát, čínske meno,

E., Čínske meno, otvor v stene na 

sošku, Ľudovít, otravné látky, inici-

álky Kukučína,

F., Oľga, nočný vták, aký,

G., Nápoj z hrozna, spojenie, náboj 

do vzduchovky, predložka,

H., Čistiaci prášok, česká speváčka, 

časť chôdze, sťa,

I., Rýchlo ber, Olina, ošípaná, zvuč,

J., Ťažký kov, bodal rohmi, lúky,

K., Koniec tajničky, iniciálky Mir-

govej.

1., Osobné zámeno, 2. časť tajnič-

ky, pozdrav mladých,

2., Vodný kvet, lietal česky, eman,

3., Ruská predložka, Tebe, žen. 

meno, bodka v geometrii,

4., Remíza v  šachu, biograf, dovi-

denia,

5., Fúka si nos, meno Haberu, 

dusík,

6., Cestná komunikácia, jedlo z rýb, 

aký,

7., Povzdych, hlas somára, Charlota 

dom., spoluhlásky v slove Bols,

8., Strkaj, dezinfekčný prostriedok, 

hlas vrany,

9., Ozn. áut Trnavy, zatajujú, ha-

bal, urán,

10., Samohlásky v slove koza, sťa, 

časť strechy, iniciálky spisovateľa 

Paineho,

11., Oblok, opuchlina česky, opak 

dobra,

12., Domáce zviera, obojživelník, 

stred slova panáky,

13., Syr, 12 mesiacov, koniec,

14., 4. časť tajničky.

Pomôcky: PT, End, suši, Lo, Mao, 

Daša, Nika.

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
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K

Kupón č. 33
Krížovka
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Slovenské banské múzeum – 

Galéria Jozefa Kollára pozýva 

na hudobno-diskusný fi nisá-

žový víkend v Galérii Jozefa 

Kollára

24. 9. a 26. 9. 2021

V  Galérii Jozefa Kollára čoskoro 

skončí monumentálna výstava sezó-

ny 2021 Piesky mikrosveta autorov: 

Petr Jambor, Jakub Roček, Jakub 

Nemec,  Michal Žilinský a  Tomáš 

Moravanský. Kurátorkou výstavy 

je Marianna Brinzová a  spolukurá-

torom Jakub Roček. Výstava pri-

tiahla pozornosť a vyvolala mnohé 

prudké reakcie, ktoré sa pohybovali 

v hraničných bodoch škály pozitívne 

– negatívne. Kyvadlo sa pohybova-

lo medzi nadšením a prudkým od-

mietaním, a málokedy zostalo kde-

si uprostred, v  nepohybe. Dalo by 

sa povedať, že Piesky mikrosveta 

splnili úlohu, pretože určite vyruši-

li, zasiahli, potešili znalcov súčasné-

ho umenia, vyvolali pochopenie či 

smútok s prímesou úsmevu a mno-

ho ďalších emócií.

Skôr ako sa stanú minulosťou, tím 

Galérie Jozefa Kollára sa rozho-

dol výstavu „zabývať“. Po apokalyp-

se v nej zostali iba stopy po človeku 

a my teraz do nej človeka vložíme. 

V piatok 24. 9. 2021 zaznie vo vý-

stave hudba a spev a v nedeľu 26. 9. 

2021 slová diskutujúcich.

V rovnaký deň ako Piesky mikrosve-

ta končí aj výstava mladého sloven-

ského umelca Ľubomíra Slovinské-

ho: Miznúce podzemie. Vybrala ju 

Galerijná rada z viac ako 30 projek-

tov, ktoré neetablovaní profesionál-

ni umelci poslali do Otvorenej výzvy 

2021. Ľubomír predstavil výstavné 

dielo, ktoré sa pohybuje na hranici 

medzi umením a výskumom. Náv-

števník si mohol vychutnať umel-

cov špecifi cký pohľad na zanikajú-

cu banskú krajinu v  okolí Gelnice. 

Bola to jeho prvá individuálna vý-

stava a my sa tešíme, že to bolo prá-

ve u nás, v Galérii Jozefa Kollára.

Program fi nisážového víkendu

Piatok 24. 9. 2021

18:00 hod: Balada o Zemi, koncert

Účinkujú: Ľubomír Gašpar (cimbal), 

Júlia Kozáková (spev)

Zámerom koncertu, počas ktorého 

zaznie súčasná hudba, ale aj bala-

dické spevy, je dotknúť sa ľudskosti 

v nás a prihovoriť sa cez hudbu pla-

néte Zem.

Slovenské banské múzeum (SBM) 

sa aj prostredníctvom tohto koncer-

tu pripojí v tento deň ku globálne-

mu klimatickému štrajku (ohlásený 

hnutím Fridays for Future). Mú-

zeá na štrajk vyzvala asociácia Mu-

seums for Future (MFF), ktorej je 

SBM členom.

Júlia Kozáková 

Charizmatická slovenská world mu-

sic a jazzová speváčka, ktorá si vďa-

ka niekoľkoročnej spolupráci s Idou 

Kelarovou a  Českou fi lharmóniou 

ako členka zboru Čhavorenge vytvo-

rila silný vzťah k  rómskej kultúre, 

z  ktorej hudobne čerpá. Študovala 

jazzovú špecializáciu u F. Báleša na 

Cirkevnom konzervatóriu v  Brati-

slave a momentálne pokračuje v štú-

diu hudby na londýnskej univerzite 

SOAS University of London. Založi-

la kapelu Velvet Case, s ktorou vy-

stúpila na viacerých významných 

slovenských jazzových festivaloch 

(BJD, MJF, HJD) a kapelu O Gadže 

Bašaven, ktorá sa venuje interpretá-

cií rómskej tradičnej a súčasnej hud-

by. Medzi najnovšie patrí ACALARI 

ensemble, v ktorom interpreti spra-

covávajú  tradičné piesne rôznych 

krajín do novej podoby. Takisto v sú-

časnosti pracuje na jej debutovom 

CD s názvom Manuša. 

Ľubomír Gašpar 

Popredný slovenský umelec, ktorý 

vytvára jedinečný hudobný koncept. 

Študoval na konzervatóriu v  Ban-

skej Bystrici a na Hudobnej a ume-

leckej akadémii v  Banskej Štiavni-

ci. Jeho debutový album Th e point 

of view / Uhol pohľadu získal ocene-

nie Radio Head Awards – najlepší al-

bum roka 2017. Už v názve albumu 

je naznačený iný pohľad Ľubomíra 

na cimbal. Svojou hrou využíva širo-

kú paletu farieb zvuku, ktorú tento 

nástroj ponúka a spája ho s hudob-

nými prvkami a žánrami, ktoré nie 

sú pre cimbal typické. Ako hudob-

ný základ pre väčšinu skladieb pou-

žíva folklór rôznych národov, ktorý 

spája s prvkami jazzu, klasickej hud-

by a  iných žánrov. Ľubomír zalo-

žil množstvo hudobných projektov, 

s  ktorými koncertuje  doma i  v  za-

hraničí. Pôsobí aj ako hosť v  tra-

dičných, jazzových a  world music 

ansámbloch. Ľubomír Gašpar je vý-

razným umelcom, ktorý si svojou 

životnou umeleckou cestou vytvo-

ril vlastný hudobný podpis.

Nedeľa 26. 9. 2021

14:30 hod: Komentovaná prehliad-

ka výstavy Miznúce podzemie

15:00 hod: Komentovaná prehliad-

ka výstavy Piesky mikrosveta

16:00 hod: Mikrosvety a  ich prí-

behy – spoločenská zodpovednosť 

a umelecká neposlušnosť 

(diskusia)

V diskusii sa stretnú umelci/-kyne, 

kurátori/-ky, aktivista/-ka a  človek 

z praxe. Budú spolu hovoriť o tom, 

prečo sa súčasná globálna ekologic-

ká kríza stala témou ich práce, či sú 

optimisti ohľadom budúcnosti živo-

ta na Zemi, aký význam majú lokál-

ne aktivity na zmiernenie klimatic-

kej zmeny, aká je úloha umenia vo 

zvyšovaní povedomia o  globálnej 

ekologickej kríze, dokážeme sa eko-

logickej katastrofe vyhnúť? a pod.

Diskutujúci:

Marianna Brinzová

Vizuálna umelkyňa, ktorá sa venu-

je aj kurátorskej a organizačnej čin-

nosti na poli vizuálneho umenia. Od 

roku 2017 je spoluorganizátorkou 

a  spolukurátorkou festivalu súčas-

ného umenia DOM v Bratislave.

Jakub Němec

Absolvent Ateliéru kresby a grafi ky 

na FaVU VUT v Brne (2018). Je to 

novomediálny umelec pracujúci naj-

mä s  médiom inštalácie a  objektu. 

Pochádza zo Slovenska, ale už dlhšie 

obdobie žije a tvorí v Brne.

Miloš Veverka

Koordinátor odpadového hospodár-

stva v  meste Banská Štiavnica. Je 

predsedom združenia CEPTA – cen-

trum pre trvaloudržateľné alterna-

tívy. Venuje sa problematike odpa-

dov a  bioodpadov – predchádzanie 

vzniku odpadov, recyklácia, zhod-

notenie bioodpadu. Venuje sa aj ší-

reniu osvety medzi občanmi, ako aj 

práci s mládežou a deťmi.

Ľubomír Slovinský

Študoval na VŠVU v Bratislave v ate-

liéri Art Design, ďalej a na Vysokej 

škole uměleckoprůmyslové v Prahe 

i na Akadémii umení, v ateliéri Di-

gitálnych médií v  Banskej Bystrici. 

Je spoluorganizátorom a kurátorom 

multižánrového festivalu Gelnické 

iluminácie.

Moderátorka: Nina Vidovencová, 

teoretička umenia a aktivistka.

Vzhľadom na zhoršujúcu sa pande-

mickú situáciu, podujatia budú re-

alizované v režime OTP. To zname-

ná, že vstup budú mať povolený 

návštevníci, ktorí sú plne zaočkova-

ní alebo majú negatívny test na Co-

vid-19 alebo uvedené ochorenie pre-

konali.

Silvia Herianová, 

Galéria Jozefa Kollára

Pozvánka do Galérie Jozefa Kollára
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Výsledky:

IV. liga JUH, 8. kolo

FK Sitno BŠ– FC 98 Hajnáčka 7:0

Naši chalani si v  sobotu schuti 

zastrieľali. Súperovu sieť rozvlni-

li až sedemkrát. V prvom polča-

se padli tri góly, v druhom štyri.

Góly: Nosko, Hudák, P. Blaho, 

Budinský, Necpal, Jacko, S.Pro-

kaj

Kam na futbal?

Chcete sa stať súčasťou našej fut-

balovej rodiny? Trénovať s  pro-

fesionálmi a  stať sa dobrým fut-

balistom? Príďte na náš štadión, 

prijímame ročníky 2007 – 2016. Ak 

ste nestihli nábor, nevadí, do klubu 

sú stále dvere otvorené, kontaktuj-

te sa na: 0915 788 643.

Tešíme sa na vás!

FK Sitno Banská Štiavnica

Proti Hajnáčke vysoko 7:0

ŠKST Banská Štiavnica – TJ 

Sokol Sielnica „A“ 9:9

Po ročnej prestávke začali aj stol-

notenisové súťaže. Naše druž-

stvo ŠKST Banská Štiavnica pô-

sobí v 4. lige. Súťaž sme začali so 

Sielnicou v  domácom prostredí 

a  zápas sa po vyrovnanom prie-

behu skončil remízou 9:9.

Zostava a body ŠKST: Lovas 3,5; 

Coplák 2,5; Buzalka 2,5; Krajč 

0,5.

Zápas začali výborne naši hráči, 

keď viedli už 4:0. Potom sa skó-

re začalo otáčať až do stavu 9:9. 

Výborný zápas odohral Lovas 

a  k  cennej remíze nám pomohli 

aj obidve víťazné štvorhry.

Ďalší domáci zápas odohrá ŠKST 

s STK magnezit Revúca „B“ 1. 10. 

2021 o  17.30, ako vždy v  telo-

cvični ZŠ pri plavárni. V prípade 

záujmu nás príďte podporiť.

ŠKST

Stolný tenis

Družstvo ŠKST Banská Štiavnica foto archív ŠKST BŠ

Beh Tekvičiarov

V sobotu 11. 9. 2021 sa v Mest-

skom športovom areáli Žarnovi-

ca konal 1. ročník pretekov „Beh 

Tekvičiarov“. Na štart po 10:00 

hod. sa postavil na asfaltovom 

povrchu v  športovom areáli aj 

Štiavničan Mgr. Ján Teren, ktorý 

v behu na 8 km v kategórii mužov 

DM do 49 rokov vrátane (rok nar. 

1972 až 1981) medzi 21 účastník-

mi skončil na peknom 4. mieste 

s časom 00:34.27. Gratulujeme!

ŠN

Knihy v IC
IC mesta Banská Štiavnica ponú-

ka na predaj obr. publikácie: Zlatá 

Banská Štiavnica– 18,90€, J. Lacko-

vič- monografi a, obrazová publiká-

cia– 15€, Banská Štiavnica- Mesto 

UNESCO, nové vydanie– 15€, Z. 

Denková- Banícke uniformy– 5€, 

Argenti Fodina 2020- Zborník pred-

nášok SBM- 10€. Môžete si ich za-

kúpiť denne od 9:00 – 18:00 hod.

IC BŠ

Minca
Platidlo– mincu Štiavnická Poltura 

v hodnote 10EUR si môžete zakú-

piť v  Informačnom centre mesta 

Banská Štiavnica na Námestí sv. 

Trojice. Bližšie info: 045/6949653, 

všetky ďalšie informácie, ako aj 

zoznam akceptačných podni-

kov nájdete na webovej stránke: 

www.stiavnickapoltura.sk

IC BŠ

myšlienka
dňa

„Milé slová dopadajú ľahko, ale 

majú veľkú váhu.“.

Ľubomír Počai
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Opilovanie a spilovanie stromov, 

kosenie záhrad, tel.č.: 0940 870 762

Drenáže okolo domov, vysúšanie 

vlhkých stien a murív pomocou prú-

denia vzduchu, tel.č.: 0902 147 715

 Výkup parožia, tel. č.: 

0904 834 937

 Ponúkam na predaj uhlie 20m3- 

bez dovozu. Cena dohodou: Kon-

takt: 0910 235 488

 Predám akumulačný kotol na 

ústredné kúrenie 1000l, nepoužíva-

ný, pôvodná cena 850EUR, aktuálna 

cena 650EUR, tel.č.: 0908 813 047

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

Maliarske práce
sadrokartón, obklady, 

dlažby, lešenie

0907 343 045

0905 156 307
www.a3d-drexler.sk

Ponúkame služby 
orezávanie, spilovanie stromov, sta-
rých a veľkých halúz, či spustenie 
celého stromu, k tomu aj výžin krí-
kov a trávy. Drevo môžeme popíliť 
na mieru, cena sa dohodne pri obh-
liadke danej práce, vždy sa dá však 
dohodnúť! 
Robíme aj výkopové práce a aj vy-
pratávanie domov či starých pájt. 
Viac info: 0917 098 224.


