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INZERCIA

Od 18. augusta sa brány 

mestskej krytej plavárne 

opäť otvorili aj vzhľadom 

k prísnym protipandemickým 

opatreniam vďaka COVID-19, 

preto nás zaujímalo, ako 

zareagovali zákazníci na tento 

fakt. 

Opýtali sme sa vedúcej mestskej 

krytej plavárne v Banskej Štiavnici 

Mgr. Denisy Slezákovej:

1. Pani vedúca, ako hodnotíte 

návštevnosť od otvorenia pla-

várne?

Návštevnosť prevádzky, hlavne pla-

veckého bazéna je určite nižšia ako 

dovoľuje naša kapacita, 

Prehľad najdôležitejších zmien 

dotýkajúcich sa organizovania 

podujatí (koncerty, diskotéky 

a pod.) na základe opatrenia 

Úradu verejného zdravot-

níctva OLP/7311/2020 zo dňa 

17.09.2020:

– naďalej ostáva v  platnosti regu-

lácia hromadných podujatí na 500 

osôb v  jednom okamihu v  interié-

ri a na 1000 osôb v exteriéri v jed-

nom okamihu – stanovuje sa však, 

že v  prípade kultúrnych a  športo-

vých hromadných podujatí sa do 

týchto limitov započítavajú iba oso-

by v obecenstve

– nemôžu sa organizovať hromadné 

podujatia (diskotéky, tanečné zába-

vy a pod.) v prevádzkach verejného 

stravovania (reštaurácie, bary, noč-

né kluby, pohostinstvá, atď.) s vý-

nimkou svadieb, karov a krstín do 

150 osôb. Toto obmedzenie sa ne-

týka bežného poskytovania služieb 

v  prevádzkach verejného stravova-

nia.

– výnimku zo zákazu majú hro-

madné podujatia, ktorých všetci 

účastníci budú mať v  čase začiat-

ku hromadného podujatia nega-

tívny výsledok RT-PCR testu na 

COVID-19 nie starší ako 12 hodín

– v prípade sedenia sa naďalej odpo-

rúča zabezpečiť šachovnicové sede-

nie (s výnimkou osôb žijúcich v jed-

nej domácnosti)

– v prípade sedenia na športových 

hromadných podujatiach je orga-

nizátor povinný zabezpečiť sede-

nie obecenstva len v  každom dru-

hom rade

– na kultúrnych a športových hro-

madných podujatiach nie je možné 

podávať občerstvenie

– v  prípade hromadných poduja-

tí organizovaných v exteriéri je or-

ganizátor naďalej povinný vyhra-

diť priestor hromadného podujatia 

a vyznačiť jeho vstup a výstup.

MsÚ

Plaváreň a koronakríza

Upozornenie
pre prevádzkovateľov zariadení, v ktorých sa podávajú jedlá alebo nápoje / organizátorov podujatí

Vírivá vaňa opäť v prevádzke  foto Michal Kríž �3.str.

Nedeľa 27.9. o 16:00 hod.

Máša a medveď:
Mášine pesničky

Rodinný, animovaný, 92 min., MP, vstupné: 5€

Výmenník
otvárame 30. 9. 2020

každú stredu od 15:00 - 17:00 hod
Miesto: Kultúrne centrum, Kammerhofská č. 1, Banská Štiavnica

Kontakt:045/6949651,  kultura@banskastiavnica.sk

Oznam
Dňa 30. septembra 2020 

o  9.00 hod. v  kine Akademik 

v Banskej Štiavnici sa uskutoční 

pracovné stretnutie k  riešeniu 

problematiky v  súvislosti s  ru-

šením nočného pokoja, znečisťo-

vaním verejných priestranstiev 

návštevníkmi prevádzkarní, kto-

ré poskytujú reštauračné a  po-

hostinské služby s prísluchovou 

hudbou, s  hudobnou produk-

ciou koncertov, alebo usporia-

daním verejných a  neverejných 

kultúrnych podujatí v  historic-

kom centre mesta Banská Štiav-

nica.

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta
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DIÁR
z programu

primátorky

21. 9.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Uskutočnila sa gremiálna pora-

da zástupcov mestských spoloč-

ností a vedúcich oddelení MsÚ.

Redakčná rada ŠN.

22. 9.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie k  zabezpe-

čeniu prípravy akcií - ul. Mládež-

nícka.

Redakčná rada VIO TV.

23. 9.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Príprava materiálov k  úprave 

rozpočtu mesta.

24. 9.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Posledná rozlúčka s  občiankou 

nášho mesta p. Jolanou Tatáro-

vou.

25. 9.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Účasť na otvorení 5. ročníka Fes-

tivalu Amplión – Nový kabaret 

& pouličné umenie.

Viera Lauková

Zvoz
zmesového komunálneho od-

padu – „2x ročne“.

Technické služby, mestský pod-

nik Banská Štiavnica, oznamujú 

občanom mesta, že sa dňa 5. 10. 

2020 uskutoční zvoz „2x ročne“

a to na uliciach: Koncová, Osadná, 

Pustá, Hadová, Stratená a  v  čas-

tiach Bartkov majer, Široký vrch, 

Vindišlajtňa.

Miloslav Filjač, riaditeľ podniku

Zamestnanec 
na pracovnú pozíciu: Opatrova-

teľ / Opatrovateľka

Informácie o pracovnom mieste 

– stručná náplň práce: 

zabezpečenie pomoci odkázaným 

občanom pri úkonoch sebaobsluhy, 

starostlivosti o  svoju domácnosť 

a  sprievod pri sociálnych aktivi-

tách, vykonávanie úkonov v zmys-

le poverenia pre výkon opatrovateľ-

skej služby

Kvalifi kačné predpoklady: 

vyššie odborné vzdelanie získané 

v odbore vzdelávania so zameraním 

na opatrovanie alebo na poskytova-

nie zdravotnej starostlivosti, úplné 

stredné odborné vzdelanie získané 

v odbore vzdelávania so zameraním 

na opatrovanie alebo na poskytova-

nie zdravotnej starostlivosti, stred-

né odborné vzdelanie získané v od-

bore vzdelávania so zameraním na 

opatrovanie alebo na poskytova-

nie zdravotnej starostlivosti, nižšie 

stredné odborné vzdelanie získané 

v odbore vzdelávania so zameraním 

na opatrovanie alebo na poskytova-

nie zdravotnej starostlivosti alebo 

akreditovaný kurz opatrovania naj-

menej v rozsahu 220 hodín

Iné požiadavky a  osobnostné 

predpoklady: 

občianska bezúhonnosť, komu-

nikatívnosť, empatia, zmysel pre 

zodpovednosť, samostatnosť 

Zoznam požadovaných dokla-

dov:

žiadosť o prijatie na uvedenú pozí-

ciu spolu s uvedenými kontaktný-

mi údajmi (e – mail, adresa, číslo 

telefónu), kópia osvedčenia o  ab-

solvovaní kurzu opatrovania, pí-

somný súhlas pre spracovanie 

osobných údajov podľa zák. č. 

18/2018 Z.z. o  ochrane osobných 

údajov v  znení neskorších predpi-

sov (k dispozícii na stránke mesta 

www.banskastiavnica.sk)

Ponúkaný plat:

Plat v zmysle Zákona č. 553/2003 

Z.z. o  odmeňovaní zamestnancov 

pri výkone práce vo verejnom zá-

ujme v znení neskorších predpisov. 

Pri pracovnom úväzku v  rozsahu 

7,5 hod. plat od 580€.

Predpokladaný nástup: ihneď

Žiadosť o  prijatie do pracovné-

ho pomeru je potrebné doručiť 

osobne alebo poštou na adresu:

Mestský úrad Banská Štiavnica

Radničné námestie 1

969 24 Banská Štiavnica

Bližšie informácie: tel. č. 

045/6949622 – Ing. Iveta Kohúto-

vá, Mgr. Miroslava Sláviková

15. 9. v TA 3 o 19:50 bol televízny 

dokument o  pozoruhodnostiach 

Arboréta v Kysihýbli a v Botanickej 

záhrade v  Banskej Štiavnici. Ten-

to dokument bol ešte denno-denne 

reprízovaný, pričom 20. 9. o 16:50 

bol podstatne rozšírený o výnimoč-

né postavenie Arboréta v Kysihýb-

li aj z  európskeho hľadiska. 16. 9. 

v  Rádiu Regina o  9:00 bola infor-

mácia o  tom, že v  B. Štiavnici sa 

bude komplexne rekonštruovať uli-

ca Jána Palárika a Jána Hollého. 17. 

9. v Rádiu Lumen o 6:30 bola spo-

mienka na Milana Šášika, ktorý sa 

narodil v  tento deň v  r. 1952. Bol 

katolíckym kňazom v  Banskej Be-

lej, vo Svätom Antone a na Vysokej, 

následne takmer 3 desaťročia bol 

na Ukrajine, kde sa stal grécko-ka-

tolíckym biskupom. V Rádiu Devín 

o 7:40 bolo čítanie z publikácie „Pu-

tovanie Šándora Petöfi ho“, ktorú do 

slovenčiny z maďarčiny preložila vý-

znamná banskoštiavnická kultúrna 

pracovníčka a poetka Mária Petro-

vá. Š. Petöfi  bol slovenského pôvo-

du – menoval sa Alexander Petrovič 

a  študoval na banskoštiavnickom 

Evanjelickom lýceu. 17. 9. v  Sprá-

vach RTVS na Jednotke o  19:00 

bola informácia o  vydaní pamät-

ných mincí k 300. výročiu narode-

nia Maximiliána Hella a k 200. vý-

ročiu narodenia A. Sládkoviča. M. 

Hell, rodák zo Štiavnických Baní 

bol jedným z najvýznamnejších as-

tronómov sveta 18. stor. a A. Slád-

kovič bol študentom Evanjelické-

ho lýcea v  B. Štiavnici a  autorom 

slávnej Maríny. 18. 9. v Rádiu De-

vín po 8:00 a po 9:00 bola informá-

cia, že Exštiavničan prof. PhDr. Ka-

rol Horák, CSc., je jeden z 3 autorov 

hry „Borodáč a 3 sestry“, ktorá bude 

mať premiéru 25. 9. v  Košiciach. 

18. 9. vo viacerých médiách odzne-

lo, že v tento deň v r. 1885 sa na-

rodil Michal Buzalka, katolícky 

biskup, ktorý bol v r. 1951 nespra-

vodlivo odsúdený. Stredoškolské 

štúdiá absolvoval v  B. Štiavnici, 

v  súčasnosti je v  procese blahore-

čenia. 19. 9. v  RTVS na Jednotke 

v  Správach RTVS o  19:00 bola re-

portáž z B. Štiavnice o nezákonnej 

výstavbe parkoviska pre autá z Far-

skej ulice k penziónu Ing. Jána Ča-

maja. Túto skutočnosť zhodne kon-

štatovali Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka nášho mesta, ako aj 

Ing. arch. Zuzana Klasová, riaditeľ-

ka Krajského pamiatkového úradu 

v B. Bystrici. 19. 9. v Rádiu Sloven-

sko od 20:05 do 20:30 mal slovo Mi-

roslav Číž zo Štiavnických Baní, eu-

roposlanec z nášho okresu. Hovoril 

o vzťahu EÚ k jej členským štátom 

a teda aj k Slovensku. 20. 9. v Rá-

diu Regina o 6:20 bola spomienka 

na to, že v tento deň v r. 1933 bola 

premiéra 1. slovenského zvukové-

ho fi lmu „Zem spieva“ od Karola Plic-

ku, vynikajúceho etnografa, foto-

grafa, scenáristu, režiséra a fi lmára 

českého pôvodu. K tomu dodávam, 

že mal najväčší vplyv nato, že pre-

budil trvalý záujem o  etnografi u 

a fotografovanie u PhDr. Ester Plic-

kovej, CSc., ktorá bola jeho neter. 

Roky- rokúce mala ten najvrelejší 

vzťah k  B. Štiavnici a  SBM zvlášť. 

To všetko je zdokumentované v jej 

nádherných publikáciach, ako aj 

mnohých štúdiách. 20. 9.

v  Rádiu Slovensko od 8:05 

do 8:55 bola relácia k  130. 

výročiu založenia Spolku sv. 

Vojtecha. Mimoriadna po-

zornosť bola venovaná ka-

tolíckemu kňazovi Andrejo-

vi Radlinskému, ktorý mal 

najväčšie zásluhy na založe-

ní tohto dodnes existujúce-

ho najstaršieho a najväčšie-

ho spolku na Slovensku. A. 

Radlinský v r. 1842 bol kap-

lánom na Štefultove a  ná-

sledne v r. 1843 – 49 pôso-

bil v  B. Štiavnici. 20. 9. na 

internete bolo uvedené, že 

k  tomuto dňu bolo naka-

zených v  našom okrese 14 

ľudí.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti
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ale to sa vzhľadom na 

aktuálnu situáciu dalo očakávať. 

Okrem toho, návštevníci našej pre-

vádzky nie sú zvyknutí na otvorenie 

už v  auguste, a  mnohí z  nich rad-

šej navštívili okolité tajchy. Veríme 

však, že sa táto situácia príchodom 

chladnejších dní zmení.

2. Aké opatrenia ste museli pri-

jať v  súvislosti s  koronavíru-

som?

Opatrenia, ktoré sme museli pri-

jať sú podobné ako v iných zariade-

niach určených pre verejnosť a  sú 

v  súlade s  pokynmi Regionálne-

ho úradu verejného zdravotníctva 

v Žiari nad Hronom, ale hlavne:

– pri vchode do prevádzky je po-

trebné aplikovať dezinfekciu na 

ruky alebo použiť jednorazové ru-

kavice

– na voľných oddychových plochách 

sa odporúča dodržiavanie odstu-

pu medzi jednotlivcami alebo člen-

mi skupín či domácností najmenej 

2 metre

– na kúpaliskách je potrebné zabez-

pečiť nefunkčnosť pitných fontá-

nok

– prevádzka bazéna môže byť ob-

novená iba na základe vyhovujúce-

ho výsledku analýzy kvality vody na 

kúpanie

– pri vstupe do bazén sa opätovne 

aplikuje zákazníkom dezinfekcia na 

ruky

– pri úprave bazénovej vody sa mu-

sia používať osvedčené technologic-

ké postupy

– v  bazénoch sa spravidla udržia-

va obsah voľného chlóru pri hornej 

hranici povolených limitných hod-

nôt

– v priestoroch prevádzky sa zabez-

pečuje dostatočné vetranie, pred-

nostne sa využíva prirodzené vet-

ranie

– na prevádzke je zvýšená frekven-

cia upratovania, čistenia a  dezin-

fekcie (prípravkami s  virucídnymi 

účinkami) plôch, priestorov, špor-

tových pomôcok a zariadení

– zintenzívnilo sa najmä čistenie 

často dotykových povrchov (toale-

ty, dvere, stoly, sedadlá, operadlá, 

zábradlia)

– hygienické zariadenia prevádzky 

musia byť vybavené tekutým myd-

lom a papierovými utierkami

3. Vo wellness bola zatiaľ mimo 

prevádzky vírivá vaňa, kedy sa 

otvorí a prečo ste ju nemohli pre-

vádzkovať?

Vírivá vaňa bude spustená do pre-

vádzky od 22. 9. 2020. Jej prevádz-

ka bola dočasne pozastavená na 

základe rozhodnutia prevádzkova-

teľa. Po polročnej odstávke zaria-

denia bolo potrebné ju kompletne 

vydezinfi kovať a pripraviť na ďalšie 

použitie.

4. Ako si návštevníci zvykli na 

formu objednávania sa na bazén 

a do wellness?

Nakoľko je podľa ÚVZ SR potrebné 

dodržiavať platné opatrenia, mu-

seli sme pristúpiť k  objednávaniu 

návštevníkov do wellness na presný 

čas. Nie je to jednoduché, pretože 

na takúto formu nie sú návštevníci 

zvyknutí, ale nemáme inú možnosť. 

Ak by sme návštevníkov neobjedná-

vali, stalo by sa, že by sa do zariade-

nia vôbec nedostali. Chceli by sme 

aj touto formou našich návštevní-

kov požiadať, aby boli voči ostat-

ným návštevníkom prevádzky ohľa-

duplní a dodržiavali čas, na ktorý sa 

objednajú. Kapacita priestoru well-

ness je aktuálne znížená na maxi-

málne 10 ľudí.

Objednať sa je možné na telefón-

nom čísle 045 / 691 2724, a to na 

nasledovné termíny:

Utorok – piatok:

13:00 – 14:15

14:30 – 15:45

16:00 – 17:15

17:30 – 18:45

19:00 – 20:15

Sobota – Nedeľa:

14:00 – 15:15

15:30 – 16:45

17:00 – 18:15

18:30 – 19:45

Hodinová kapacita plaveckého ba-

zéna je aktuálne znížená pre ve-

rejnosť na 20 ľudí. Pri aktuálnej 

návštevnosti nie je potrebné sa ob-

jednávať. V prípade, že by bol hodi-

nový záujem verejnosti vyšší, ako 

20 ľudí, pristúpime k objednávkam 

aj na plavecký bazén. O  tom Vás 

však budeme vopred informovať.

5. Aké najbližšie akcie budú na 

plavárni?

Do konca kalendárneho roka 2020 

sú v  pláne 3 plavecké preteky: 

3. 10. 2020 – 4. kolo Banskobystric-

kého pohára, 17. 10. – 18. 10. 2020 

– Štiavnický kahanec, 40. ročník 

a 21. 11. 2020 – 5. kolo Banskobys-

trického pohára. V  prípade, že sa 

uvedené plavecké preteky uskutoč-

nia, bude celá prevádzka (bazén aj 

wellness) pre verejnosť z  hygienic-

kých dôvodov zatvorená. Preteky 

sa uskutočnia v súlade s odporúča-

niami Regionálneho úradu verejné-

ho zdravotníctva, a teda v závislosti 

na epidemiologickej situácii v okre-

se Banská Štiavnica.

O  prípadných zmenách opatrení 

Úradu verejného zdravotníctva SR 

pri ohrození verejného zdravia v sú-

vislosti s COVID-19, ktoré sa budú 

týkať prevádzky nášho zariadenia 

Vás budeme vopred informovať.

Za aktuálne informácie poďakoval

Michal Kríž

NOVINKY

�1.str.

Plaváreň a koronakríza

Vážená pani primátorka 

a vedenie mestskej polície,

touto cestou by som Vám chcel 

v  mene nášho občianskeho združe-

nia a  všetkých zúčastnených poďa-

kovať za veľmi ústretový prístup pri 

umožnení zastávky v  nádhernom 

centre Vášho mesta. Cieľom nášho 

občianskeho združenia je predsta-

viť krásy nášho Slovenska v spojitos-

ti s prehliadkou naozaj výnimočných 

automobilov. Veľa z  našich účast-

níkov v  živote nenavštívili Banskú 

Štiavnicu a  boli ňou naozaj ohúre-

ní. Vzhľadom k týmto neľahkým ča-

som s  pandemickou situáciou som 

veľmi rád, že sa podarilo v spoluprá-

ci s mestskou políciou nakrátko za-

staviť priamo na námestí Banskej 

Štiavnice. Bolo nádherné vidieť, akú 

radosť všetkým okoloidúcim uro-

bil pohľad na vozidlá z  našej koló-

ny a naopak, aké nadšenie prevláda-

lo v našich radoch. Pri komunikácii 

s náčelníkom mestskej polície pri plá-

novaní tejto našej zastávky som sa 

stretol s  naozaj ústretovým prístu-

pom. Taktiež veľmi oceňujem ich or-

ganizáciu našej prestávky priamo na 

námestí. Bola radosť sledovať ich, 

ako profesionálne, ale pritom s veľ-

mi prívetivým prístupom organizujú 

premávku a parkovanie vozidiel z na-

šej zastávky. Ich spolupráca prispela 

k  naozaj veľmi pozitívnemu dojmu 

z mesta Banská Štiavnica. Je vidieť, 

že vediete naozaj skvelý tím ľudí, kto-

rí rozumejú svojej práci a  záleží im 

na šírení dobrého mena mesta Ban-

ská Štiavnica. Zo zastávky vo Vašom 

meste v nás ostávajú len tie najlepšie 

spomienky. Ďakujeme!

S pozdravom a prianím pekného dňa

Vladimír Omasta,

predseda Automotea, o. z.

Poďakovanie za spoluprácu Nález fi nančnej 
hotovosti

Na mestskú políciu bola odovzdaná 

poctivým nálezcom fi nančná hoto-

vosť, ktorú nálezca našiel na jednej 

z ulíc mesta Banská Štiavnica. 

Občan, ktorý stratil fi nančnú ho-

tovosť, sa môže prihlásiť na Mest-

skej polícii v Banskej Štiavnici.

Prosíme občanov, ktorí by mali 

akúkoľvek informáciu o  tom, 

kto stratil fi nančnú hotovosť, 

aby zavolali na bezplatnú linku 

159, prípadne na mobilné tel. č. 

0905 597 673.

Za spoluprácu Vám vopred ďaku-

jeme!

Náčelník MsPo 

Banská Štiavnica
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Nakladanie s bioodpadom 

v našom meste

Bioodpad tvorí najväčšiu zložku ko-

munálnych odpadov, produkuje-

me ho všetci dennodenne a rozhod-

ne nepatrí do nádoby na zmesový 

odpad. Kam teda? Treba ho triediť 

a kompostovať. 

Domáce kompostovanie v rodin-

ných domoch

Rodinné domy by si mali biood-

pad či už záhradný alebo aj kuchyn-

ský kompostovať vo svojich domá-

cich kompostoviskách. Možno za 

to získať aj úľavu na poplatku za 

komunálny odpad vo výške 10 %. 

Treba len vyplniť dohodu o domá-

com kompostovaní a žiadosť o úľa-

vu. Tlačivá, ako aj všetky potrebné 

informácie nájdete na stránke od-

pady.banskastiavnica.sk na pod-

stránke domáce kompostovanie. 

Dozviete sa tu aj, ako správne kom-

postovať. Každá domácnosť, kto-

rá požiada o  úľavu na poplatku za 

odpad, bude skontrolovaná, či má 

funkčné kompostovisko, reálne 

kompostuje vrátane kuchynského 

bioodpadu a či nedáva bioodpad do 

zmesového odpadu. Len tým, ktorí 

splnia podmienky, môže byť úľava 

priznaná. 

Zelený bioodpad

Ako zelený bioodpad možno ozna-

čiť bioodpad zo záhrad a  parkov, 

prevažne je to tráva, konáre a teraz 

na jeseň aj lístie a  rôzne rastlinné 

zvyšky zo záhrady. 

Pokiaľ majú rodinné domy takého-

to odpadu príliš veľa a nedokážu si 

ho sami skompostovať, treba zelený 

bioodpad priviesť na mestský zber-

ný dvor – ul. Antolská 46, Banská 

Štiavnica. 

Mesto BS organizuje aj sezónne 

zbery zeleného bioodpadu na jar 

(najmä konáre) a  na jeseň (lístie). 

Možnosti sezónnych zberov sú však 

obmedzené, preto ak máte ako, mô-

žete kedykoľvek a celoročne biood-

pad priviezť na zberný dvor. Radi 

ho tu privítame a  premeníme na 

kompost v  mestskej kompostárni, 

ktorá je súčasťou zberného dvora.

Kuchynský bioodpad z bytoviek

Kuchynský bioodpad – šupky, pa-

pierové servítky, zvyšky jedla, čajo-

vé vrecúška, citrusové plody a pod. 

za zberá formou 7 l vedierok, ktoré 

dostali jednotlivé domácnosti. Do 

vedierka sa vloží kompostovateľné 

vrecko, ktoré je špeciálne označené 

informáciou, čo tam patrí a čo nie. 

Po naplnení sa vrecko vhodí do hne-

dej nádoby v stojisku pre danú by-

tovku. Do hnedých nádob na biood-

pad samozrejme možno dávať popri 

kuchynskom bioodpade aj zelený 

bioodpad, ktorý obyvateľom byto-

viek vzniká napr. z  úprav predzá-

hradok pred panelákmi, zvyšky do-

mácich kvetov a  rastlín, ostrihané 

kríky a pod.

Ak niekto chová domáceho miláči-

ka ako napr. králik, škrečok alebo 

papagáj, aj trus s podstieľkou môže 

dávať do hnedých nádob na biood-

pad. Podstieľka však musí byť kom-

postovateľná – slama, seno, piliny 

a pod.

Pokiaľ sa domácnosti minú kompo-

stovateľné vrecká, treba ich žiadať 

od svojho domového dôverníka ale-

bo priamo kontaktujte pracovníka 

Tech. služieb, m. p., BS, M. Veverku 

– 0904 417 202. 

Olej nepatrí do výlevky

Jedlý kuchynský olej v žiadnom prí-

pade nepatrí do výlevky umývadla. 

Vylievať ho do kanalizácie je zaká-

zané! Upcháva kanalizačné potru-

bie a spôsobuje problémy v čistiarni 

odpadových vôd.

Po vyprážaní treba olej zliať do PET 

fľaše – ideálne od oleja a priniesť na 

zberný dvor. My ho tu odoberáme 

bezplatne a  odovzdáme ho na re-

cykláciu odborne spôsobilej fi rme.

Podmienky pre triedenie a zhodno-

covanie bioodpadu sú v našom mes-

te vytvorené, záleží len od každého 

z nás, koľko bioodpadu skončí ako 

súčasť zmesového odpadu na sklád-

ke a koľko premeníme na hodnot-

ný kompost v  našej kompostárni. 

Kompost si môžu ľudia bezplatne 

brať na skvalitnenie pôdy v záhra-

dách. 

Kompostáreň BS bola vybudovaná 

ako súčasť projektu „Zhodnocovanie 

bioodpadu a stavebného odpadu v Ban-

skej Štiavnici“ (BROSO-BS, kód pro-

jektu: 310011B490) v rámci operač-

ného programu Kvalita životného 

prostredia, ktorý je spolufi nanco-

vaný z Kohézneho fondu Európskej 

únie.

Ďakujeme, že triedite – aj bioodpad!

Miloš Veverka, 

Technické služby, m. p., BS

Bioodpad patrí do kompostoviska 
alebo do kompostárne

Kompostáreň na zbernom dvore  foto Archív TS m.p.

Prečo 
a dokedy?

Chcela by som vedieť, prečo chla-

pi z TS, m. p., ktorí majú v pon-

delok a  v  piatok odvážať smeti 

zo stojísk, si robia ako chcú. My 

máme pri bytovkách Križovatka č. 

15 – 18 stojisko č. 3, a toto pravi-

delne každý druhý piatok doslova 

obchádzajú a  smeti tu nechávajú 

až do pondelku. Zakaždým zavo-

lám tej panej, čo je za týchto ľudí 

zodpovedná, ona zase im, aby to 

išli vziať a takto sa to stále opaku-

je. Dnes je 11. 9. piatok, a o 11:00 

ešte smeti neboli vyvezené, a tak 

som zase volala tej panej, tá im 

povedala, že im to povie. Ale je 

13:20, smeti sú tu stále. A tak sa 

pýtam kompetentných na TS, pre-

čo? A dokedy to takto bude? Veď 

ľudia, keď budú plné kontajnery, 

budú vrecia so smeťami hádzať na 

zem.

Eva U.

Odpoveď:

Reagujeme na podnet pani Uhrin-

čaťovej z Križovatky. V daný deň – 

piatok 11. 9. 2020 sme spomína-

né stojisko č. 3 na Križovatke 15 

– 18 naozaj neobslúžili, nakoľko 

tam bolo odparkované motoro-

vé vozidlo, a  to tak, že naši pra-

covníci nevedeli ani bránu otvo-

riť, nieto ešte vytiahnuť kontajner 

von zo stojiska tak, aby sme ne-

poškodili vozidlo. Keďže potom 

ako vyprázdnili ostatné stojiská 

v  časti Križovatka vozidlo stále 

parkovalo pred stojiskom, pokra-

čovali v  zmysle zvozového plá-

nu na sídlisko Drieňová. Stojisko 

na Križovatke bolo vyprázdne-

né v pondelok 14. 9. 2020. Mrzí 

nás to, pracovníci boli poučení, že 

v  takomto prípade majú kontak-

tovať mestskú políciu alebo svoj-

ho vedúceho pracovníka. Pracov-

níci TS nemajú dôvod obchádzať 

práve stojisko č. 3, nakoľko v pon-

delky a  piatky robia celú Križo-

vatku a zatiaľ neboli iné sťažnos-

ti. Veríme, že podobných prípadov 

v budúcnosti bude čo najmenej.

M. Filjač, 

riaditeľ TS, m. p., BŠ

citát

„Báť sa lásky znamená báť sa života. 

A kto sa bojí života, je už z troch štvr-

tín mŕtvy“.

Bertrand Russell
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kam v BŠ 
a okolí ?

OOCR Región Banská Štiavnica 

zorganizovala v piatok 18. 9. 

2020 už v poradí piaty ročník 

Jesennej Gruntovačky, ktorá sa 

konala v rámci celého Bansko-

bystrického kraja.

Zúčastnilo sa jej 28 ľudí, a to hlav-

ne študenti Spojenej školy slu-

žieb a  lesníctva Banská Štiavnica 

a Stredná priemyselná škola Samu-

ela Mikovíniho z odboru Životného 

prostredia. Čistili sme náučný chod-

ník Glanzenberg a jeho okolie. Roz-

delení sme boli do dvoch pracov-

ných skupín, a  to skupinu, ktorá 

zbierala odpad z okolia a druhá, kto-

rá mala na starosti terénne úpravy 

náučného chodníka. Náučný chod-

ník Glanzenberg nás za odmenu ce-

lou cestou odmeňoval nádhernými 

výhľadmi na Banskú Štiavnicu a po 

nás sa skutočne už len „blyšťal“.

„Živoťáci“, ako sa sami študenti na-

zývajú, nás veľmi príjemne prekva-

pili svojím nasadením a príkladnou 

vzájomnou spoluprácou. Chlap-

ci ochotne prenášali ťažké vrecia 

z  miesta na miesto a  odnášali tie 

najťažšie kusy, dievčatá zas šikovne 

zbierali celou cestou aj tie najmen-

šie čiastočky a dohliadali na to, aby 

sa na nič nezabudlo.

Doslova silou udreli aj študenti Spo-

jenej školy služieb a  lesníctva pri 

povrchových úpravách náučného 

chodníka, ktoré si vyžadovali zásah 

silných chlapov. Síce fotku s  nami 

nestihli, ale zanechali za sebou ob-

rovský kus výborne odvedenej práce 

v spolupráci s OZ Červená Studňa. 

Celkovo sme vyčistili 4 km trás od 

14 vriec odpadu, ktorých súčasťou 

boli aj 2 kapoty, topánky a obleče-

nie, hlavne však plasty a  sklo. Vy-

zbieraný odpad od nás v  partner-

skej spolupráci prebrali Technické 

služby mesta Banská Štiavnica, za 

čo im patrí naša vďaka. Na záver 

sme sa občerstvili v Hájovni na Čer-

venej Studni a vychutnali si vynika-

júcu kapustnicu. 

S tohtoročným gruntovaním je spo-

jené aj aktuálne ukončovanie pro-

jektu obnovy prvkov náučného 

chodníka Glanzenberg, ktorý vzni-

kol s fi nančnou podporou Minister-

stva dopravy a výstavby SR.

Ďalšiu Gruntovačku chystáme na 

jar pri príležitosti Dňa Zeme, v prí-

pade, že nám to aktuálne dianie na 

Slovensku dovolí. Srdečne ďakuje-

me všetkým zúčastneným za ocho-

tu, nasadenie a obrovský prínos pre 

prírodu. Veríme, že inšpirujeme via-

cerých, aby po sebe odpad v prírode 

nezanechávali a najbližšie sa zapoji-

li na gruntovanie k nám aj oni.

Terézia Sopková,

Región Štiavnica

Jesenná Gruntovačka

Študenti vyčistili NCH Glanzenberg  foto Terézia Sopková

Na konci školského roka 

2020/2021 sa Základná 

škola Jozefa Horáka v rámci 

programu Škola bez nenávisti 

zapojila do výzvy IUVENTY – 

Komu som pomohol/-a počas 

koronakrízy? 

V  rámci všetkých do tohto progra-

mu zapojených škôl z celého Sloven-

ska či základných, či stredných, sa 

našim dvom žiačkam podarilo obsa-

diť 1. aj 3. miesto.

Prvé miesto získala Naďa Krajčiová 

z 8. a, ktorá pre svoju triedu získa-

la teambuildingovú aktivitu a spolo-

čenskú hru pre celú triedu; 3. miesto 

obsadila Timea Pachingerová z 5. c 

a  vyhrala tašky s  logom Školy bez 

nenávisti a spoločenskú hru pre celý 

kolektív triedy.

Víťazkám gratulujeme a  ďakujeme 

všetkým, ktorí sa do tejto výzvy za-

pojili. Obdobie pandémie 

bolo a  stále je pre všet-

kých náročným obdobím 

obmedzení, strachu a so-

ciálnej izolácie, na druhej 

strane však práve toto ob-

dobie dáva veľký priestor 

na prejavenie solidarity 

a prevzatie zodpovednos-

ti voči sebe i  ostatným. 

Sme radi, že si žiaci našej 

školy uvedomujú vážnosť 

situácie, v  ktorej sa mo-

mentálne nachádzame 

a napriek všetkému našli 

spôsoby, ako aspoň malými skutka-

mi spríjemniť niekomu toto nároč-

né obdobie.

A keďže hlavnou výhrou bola team-

buildingová aktivita pre celú triedu, 

8. a sa mala na čo tešiť. 16. 9. 2020 

sa celá táto trieda premenila na tím 

„odborníkov NASA“ a riešila neľahké 

úlohy pod vedením lektorov progra-

mu Škola bez nenávisti. Aktivity boli 

zamerané na zlepšenie klímy triedy, 

uvedomenie si dôležitosti a jedineč-

nosti každého jedného z nás, pri rie-

šení aktivít museli žiaci nielen poh-

núť rozumom, ale hlavne srdcom.

Lucia Benčajová, ZŠ J. Horáka

Komu som pomohol/-a počas koronakrízy?

24. 9. Bez opony: Milan Adam-

čiak, projekt moderovaných dis-

kusií o  významných súčasných 

umelcoch, Schemnitz Gallery, 

Banská Štiavnica, 17:00 – 18:30.

24. 9. Teátro Neline v  knižni-

ci, Divadielko pre všetkých, kto-

rí majú radi knihy a čítanie. Klub 

Rubigall, Námestie sv. Trojice 

3, Banská Štiavnica, podkrovie, 

10:30, vstup voľný

25. 9. Slávnostná prezentácia 

knihy Banská Štiavnica Vyzna-

nia, Evanjelický kostol v Banskej 

Štiavnici, Radničné námestie č. 

13, 16:00.

25. 9. Víkendový pobyt Cesta 

k sebe, Vila Magnolia, 17:30.

25. 9. Komentovaná prehliadka 

a fi nisáž výstavy Do jadra vulká-

nu, Galéria J. Kollára v BŠ, 17:00. 

25. – 27. 9. Festival Amplión – 

5. ročník, medzinárodný festival 

nových foriem kabaretného di-

vadla a pouličného umenia v in-

teriéroch a  exteriéroch historic-

kého mesta Banská Štiavnica, 

16:00.

26. 9. Chute Sitna, gastronomic-

ké podujatie, Terasa u  Blaškov, 

Počúvadlo

26. 9. Burza LP platní Banská 

Štiavnica, výmena a  predaj vi-

nylov, gramoplatní, LPčiek, CD-

čiek, DVD, hudobných časopisov 

a kníh, Spojár Kafe&Klub, Kam-

merhofská 181/6, 14:00 – 15:00.

26. 9. Sketch up (SK/CZ), 2. roč-

ník česko-slovenskej súťaže ka-

baretných skečov plný nových ta-

lentov, Kocka, Kammerhofská 6, 

Banská Štiavnica, 19:30.

26. 9. Slivkobranie v cukrár-

ni Cukrkandel Patisserie, Trojič-

né nám., BŠ, oproti Penziónu na 

Trojici, 9:00.

26. 9. Koncert Desmod, Amfi te-

áter Banská Štiavnica, vstupenky 

na ticketportal.sk, 18:00. 

27. 9. Detské územia – Všeličo 

o  ekoarchitektúre, Lektor Jaro 

Hrivnák, Schemnitz Gallery, An-

dreja Sládkoviča 2, Banská Štiav-

nica, 9:00.

27. 9. Sprevádzanie Veľký a Malý 

Kolpašský tajch, stretnutie pred 

Kaštieľom vo Svätom Antone, 

10:00.

1. – 4. 10. Festival peknej hudby 

2020, Program: www.fph.sk.

Zmena programu vyhradená!

Región Banská Štiavnica
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Banícke podujatia Sala-

mandrových dní 2020 boli 

poznačené pandémiou 

COVID-19, následkom čoho 

sa prvýkrát od roku 1998 

neuskutočnilo v Banskej 

Štiavnici valné zhromaždenie 

Slovenskej banskej komory, 

ktorej sídlo je v Banskej 

Štiavnici a ani celoštátne 

oslavy Dňa baníkov, geológov, 

hutníkov a naftárov. 

Z  vyššie uvedených dôvodov sa ne-

uskutočnil ani slávnostný šachtág, 

ktorý bol naplánovaný na štvrtok 10. 

9. 2020, ktorým sa tradične otvára-

li banícke slávnosti. V  tento deň sa 

uskutočnila v  Slovenskom banskom 

múzeu verejná prezentácia novej re-

prezentačnej publikácie banícke-

ho spolku „Kvety baní – minerály stre-

doslovenskej banskej oblasti“. V  dňoch 

10. – 11. 9. 2020 sa v  Slovenskom 

banskom múzeu uskutočnila konfe-

rencia „Argenti fodina“, prezentujúca 

históriu baníctva a metalurgie v eu-

rópskom priestore. V dopoludňajších 

hodinách 11. 9. 2020 sa v  Sloven-

skom banskom archíve uskutočni-

la výstava „250. výročie vymenovania 

CH.T. Deliusa za prvého profesora na 

katedre baníctva v  Banskej Štiavnici“. 

V rámci Salamandrového pódia, kto-

ré sa uskutočnilo v piatok v štiavnic-

kom amfi teátri, bola v  tematickom  

bloku „Od pastiera po Anču“ uskutoč-

nená verejná prezentácia baníckeho 

šachtágu. V prezidiálnej tablici zaujali 

miesto významné osobnosti, Nadež-

da Babiaková, primátorka Banskej 

Štiavnice, Iveta Vasková, dekanka 

Fakulty MMaR TÚ Košice, Michal 

Cehlár, dekan Fakulty BERG TU Ko-

šice, Erik Sombathy, predseda ZBSCS 

a  Richard Kaňa, predseda Bansko-

štiavnicko-hodrušského baníckeho 

spolku. Miesta v čestnej prezidiálnej 

tablici zaujali ďalšie významné osob-

nosti: Ľudovít Frindt, farár RK far-

nosti, Lórant Vojček, vedúci Geoclu-

bu Banská Štiavnica, Ľudovít Kaník, 

bývalý minister PSVaR SR, Marián 

Beňovský, prezident SSTVP a  Peter 

Ernek, poslanec mestského zastu-

piteľstva a  významný člen banícke-

ho spolku. Funkcionármi šachtá-

gu boli: prezídium – Milan Durbák, 

kontrárium: Milan Ferenc, fuchsma-

jor: Milan Šesták, kantor: Ján Kružlic 

so spevokolom Štiavničan, držitelia 

ošliadra: Branislav Konečný a  Ma-

rián Adamský, ktorí boli súčasne aj 

pivnými dispečermi, klopačku ob-

sluhoval Milan Mertel. V  programe 

šachtágu bol aj „skok cez kožu“, počas 

ktorého bol do baníckeho stavu prija-

tý nový člen baníckeho spolku, Adam 

Balážfy. V  medzinárodnom akade-

mickom pivnom súboji o  cenu pri-

mátorky Banskej Štiavnice, v ktorom 

súťažili tri osoby, zastupujúce Fakul-

tu BERG, Fakultu MMaR a HGF VŠB 

Ostrava. Pilo sa na čas, vypitím dvoch 

pollitrov piva. Pôvodne sa na 1. mies-

te umiestnil Ján Kováč, zástupca Fa-

kulty BERG, ako však ukázalo preskú-

manie videozáznamu, tento súťažiaci 

časť pivného moku umiestnil mimo 

ústnej dutiny, preto bol prerade-

ný na koniec skupiny a  víťazom sa 

stal Jakub Klimko, zástupca Fakulty 

MMaR. Počas šachtágu sa aj vyzna-

menávalo, Združenie baníckych spol-

kov a cechov Slovenska udelilo čest-

ný odznak sv. Barbory M. Durbákovi 

a  predseda baníckeho spolku zabla-

hoželal M. Šestákovi k  jeho sedem-

desiatinám, ktoré dovŕšil 7. 9. 2020. 

V  závere šachtágu pán farár požeh-

nal baníkom, hutníkom, ako aj všet-

kým zúčastneným osobám. Zostáva 

iba dúfať, že jeho modlidby budú vy-

počuté a svet zvládne súčasnú pandé-

miu, čo by mohlo umožniť aj zorga-

nizovanie Salamandrových dní 2021 

v ich tradičnej podobe. Zdar Boh!

Milan Durbák 

Banícke podujatia Salamander 2020

Udelenie čestného odznaku sv. Barbory  foto Marian Garai

INZERCIA

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny 

z dôvodu odstraňovania porúch 

na zariadeniach distribučnej sú-

stavy prevádzkovateľa distri-

bučnej sústavy spoločnosti Stre-

doslovenská distribučná, a.s. 

Bez el. energie budú v B. Štiav-

nici:

– 29. 9. v čase od 8:30 – 15:30 

v  časti Banky na ul.: Hadová, 

Hlavná, Horná, Majer, Na jaze-

ro, Vyhnianska,

– 1. 10. v čase od 8:30 – 15:30 

na ul.: Drieňová, J. Fándlyho, 

Kolpašská, Poľovnícka,

– 5. 10. v čase od 8:30 – 15:30 

na ul.: B. S. Timravy, J. Jesen-

ského, J. G. Tajovského, J. Škul-

tétyho, Požiarnická, Školská, Š. 

Krčméryho, Š. Moyzesa,

– 5. – 8. 10. a  12. – 16. 10., 

19. – 20. 10., v  čase od 7:00 – 

18:30 na ul.: Banky, Belianska, 

Belianske jazero, Ď. Langsfelda, 

Hadová, Hlavná, Horná, J. M. 

Hurbana, M. M. Hodžu, Majer, 

Na jazero, Osadná, Pustá, Šo-

bov, Vyhnianska,

– 7. 10. v čase od 8:30 – 15:30 

na ul.: 29. augusta, B. Němco-

vej, J. I. Bajzu, J. Kollára, Na 

Maximilián šachtu, Nám. pad-

lých hrdinov, Obrancov mieru, 

Partizánska, R. Debnárika, S. 

Chalupku, Školská,

– 12. 10. v čase od 8:30 – 15:30 

na ul.: Antolská,

– 13. 10. v čase od 8:30 – 15:30 

na ul.: Katova, Križovatka, Malé 

Trhovisko, Na Žigmund šachtu, 

Pod Trojickým vrchom, Reme-

selnícka, Spojná, Tabaková.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy SSD, a.s.

Mestská 
knižnica
Otváracie hodiny:

Rubigall, Nám. sv. Trojice 3, 1. po-

sch.

Bežný režim (september – jún)

PO, UT, ST, PI: 8:00 – 17:00

ŠT: nestránkový deň

Obedná prestávka: 11:30 – 12:00

Kontakt:

Tel.: 045/6949658, e-mail: 

kniznica@banskastiavnica.sk

MsK BS
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Spomienka

„Odišiel tíško, 

už nie je me-

dzi nami, no 

v  srdciach na-

šich stále žije 

spomienkami.“ Dňa 27. sep-

tembra uplynie 10 rokov 

odvtedy, ako sme sa navždy 

rozlúčili s naším otcom, sta-

rým otcom, prastarým ot-

com a svokrom „Lackom“ 

Ludevítom Slezákom. 

S láskou a úctou spomínajú 

syn a dcéry s rodinami

oznamy, 
spomienky

Návšteva
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v  Banskej Štiavnici oznamuje 

svojim členom, že organizuje náv-

števu Arboréta vo Zvolene so sprie-

vodcom v utorok 29. 9. V cene 4€ 

je zahrnuté: doprava, vstup aj občer-

stvenie. Odchod autobusu je o 8:00 

z BŠ Križovatka. Prihlásiť sa na výlet 

a bližšie info na tel. č.: 0904 335 202.

Výbor SZTP 

Posedenie
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v  Banskej Štiavnici (základná 

organizácia aj okresné centrum) po-

zýva svojich členov – tohtoročných 

jubilantov – na slávnostné posede-

nie v rámci mesiaca úcty k starším, 

ktoré sa uskutoční vo štvrtok 8. 10. 

2020 o 14:00 v Súkromnej hotelo-

vej akadémii na Drieňovej 12 v Ban-

skej Štiavnici. Tešíme sa na vašu 

účasť. Zároveň venujeme našim se-

niorom kyticu zdravia, šťastia, ra-

dosti a lásky, aby jeseň svojho života 

prežili v spokojnosti, obklopení rodi-

nou a priateľmi. Bližšie info na tel. č.: 

045/ 692 08 75 počas úradných ho-

dín, v stredu, v čase od 8:00 – 12:00 

hod. alebo na tel. č.: 0904 335 202.

Výbor SZTP

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.

Milan Kapusta, svetoznámy 

slovenský ekológ, ochranca 

prírody a krajiny, už nie je 

medzi nami dlhých 25 rokov. 

Zahynul v  Yellowstonskom národ-

nom parku v  USA 17. septembra 

1995. Odpočíva v  štiavnickom, tzv. 

Panskom cintoríne za Piargskou brá-

nou. V tomto roku si pripomíname aj 

75. výročie jeho narodenia.

Čas neúprosne letí a ani sa nechce ve-

riť, že aj od poslednej dôstojnej spo-

mienky na túto osobnosť uplynulo 

23. septembra 10 rokov. Jeho nedo-

končené dielo a  odkaz sme si vtedy 

pripomenuli v Art Cafe výstavou, prí-

hovormi zástupcov mesta, bývalých 

spolupracovníkov i jeho najbližšej ro-

diny. Na jeho počesť bola v  botanic-

kej záhrade posadená lipa, ktorá spolu 

s náučným chodníkom a pamätným 

lesom pri Ottergrunde nesie jeho 

meno.

Stručne si pripomeňme, čím vlastne 

bol a začo mu vďačíme my, súčasní-

ci. V prvom rade nadšeným ochran-

com prírody, zakladateľom Slo-

venského zväzu ochrancov prírody 

a krajiny v Banskej Štiavnici, predse-

dom základnej organizácie a členom 

vrcholových orgánov tejto organizá-

cie na Slovensku. Myšlienku ochra-

ny prírody propagoval najmä medzi 

mládežou a bol organizátorom mno-

hých podujatí a súťaží v tejto oblasti. 

Medzi netradičné formy propagova-

nia ochrany prírody patrí aj súťažná 

prehliadka prác karikaturistov „Ochra-

na prírody v karikatúre“, ktorej bol au-

torom a ktorá čoskoro prerástla hra-

nice Slovenska. Len málokto vie, že 

práce niektorých karikaturistov sa do-

stali do USA, kde ich tlačili na tričká. 

Boli veľmi populárne medzi mláde-

žou v Amerike. Žiaľ, myšlienku reali-

zovať takýto projekt na Slovensku sa 

mu nepodarilo. V USA mal mnohých 

priateľov – ochranárov, ktorí ho často 

pozývali na rôzne kongresy, na kto-

rých mal možnosť prezentovať slo-

venské aktivity v oblasti ochrany prí-

rody. Bohatý arzenál diapozitívov, 

ktoré na podobných podujatiach pre-

mietal, približovali Slovensko a  jeho 

prírodu tak pútavo, že mnohí z účast-

níkov sa rozhodli našu krajinu navští-

viť a spoznávať ju na vlastné oči. Milan 

Kapusta bol prvým riaditeľom Správy 

Chránenej krajinnej oblasti Štiavnic-

ké vrchy (CHKO) a jeho zásluhou bolo 

v okolí Banskej Štiavnice a Sitna vybu-

dovaných najviac náučných chodní-

kov v rámci CHKO na Slovensku. Je-

den z nich na žile Terézia bol na jeho 

počesť pomenovaný, ako je to uvede-

né vyššie, jeho menom. Sprievodca 

týmto náučným chodníkom vyšiel aj 

tlačou a mala som česť ho ilustrovať.

V júni 1996 mu mesto Banská Štiav-

nica udelilo Výročnú cenu mesta za 

rok 1995 In memoriam, čím si oceni-

lo jeho vedecký prínos v tejto oblasti.

Ak niekedy pôjdete okolo najvyš-

šie položeného Ottergrundského taj-

chu (800 m n.m.), pristavte sa pri 

pamätnej tabuli, ktorá stručne infor-

muje o vzniku „Pamätného lesa M. Ka-

pustu“ a  možno aj vy pocítite ševeliť 

vietor s duchom tejto nezabudnuteľ-

nej osobnosti.

Navždy česť jeho pamiatke!

Oľga Kuchtová

Spomienka na Ing. Milana Kapustu, CSc.

18. 9. 1885 sa vo Svätom 

Antone narodil Michal Buzalka, 

rodičom Michalovi a Anne 

Buzalkovcom. 

Mal dvoch súrodencov, staršieho bra-

ta a sestru. V roku 1908 bol vysvätený 

za kňaza. V rokoch 1908 – 1912 svo-

ju kňazskú službu vykonával na Tep-

lej, dnešné Podhorie, Banská Štiavni-

ca, vojenská nemocnica v Budapešti, 

Skýcov, Vajnory. V 1922 – 1924 vy-

konával prefekta v Trnavskom semi-

nári. Do roku 1931 bol v Zavare. Po-

tom bol rektorom seminára v Trnave, 

následne v Bratislave. V roku 1938 bol 

v Ríme vysvätený za pomocného bis-

kupa Trnavskej apoštolskej adminis-

tratúry ako titulárny biskup konen-

ský. Jeho biskupským heslom bolo 

„Cez kríž ku svetlu“. V  biskupskom 

erbe mal aj zobrazenú štiavnickú Kal-

váriu. Zastával aj funkciu vojenské-

ho vikára. Mal na starosti pastoráciu 

vojakov. V roku 1951 bol štátnym sú-

dom spolu s  biskupmi Vojtaššákom 

a  Gojdičom odsúdený na doživotie. 

Vo väzniciach bol mučený. V rokoch 

vo 1951 – 1956 bol uväznený vo Val-

diciach, Leopoldove, Prahe – Ruzi-

ny, Žiline, Ilave a v Prahe – Pankráci. 

V  roku 1956 pre zlý zdravotný stav 

bol prepustený a presunutý do Čiech 

do domova dôchodcov v Děčíne a cha-

ritnom domove v Tábore. Bol pod ne-

ustálym dohľadom úradov a  nesmel 

vrátiť na Slovensko. Zomiera 7. 12. 

1961 v predvečer sviatku Panny Má-

rie. V roku 1964 bol prevezený a po-

chovaný k rodičom vo Sv. Antone, ako 

bolo jeho túžbou. V tichosti a bez ve-

rejnosti. V roku 2002 začal proces jeho 

blahorečenia. Kvôli tejto skutočnos-

ti bolo telo biskupa Michala prenese-

né do Dómu sv. Martina v Bratislave. 

Telesná schránka biskupa Michala sa 

v roku 2017 na sviatok Božieho Tela, 

vrátila domov, kde bola uložená v sar-

kofágu v tamojšom kostole vo Svätom 

Antone. Miloval štiavnický región, 

ľudí, rád sa sem vracal, či počas štú-

dií, služby či počas dovoleniek do Svä-

tého Antona. V jednom zo svojich lis-

tov napísal: „Sitno, Paradajz, Kalvária sú 

tri vrchy tvojho okolia Štiavnica. Pod Para-

dazom pracuješ, na Kalvárii sa modlievaš 

a na Sitne okrievaš.“ Modlime sa za jeho 

blahorečenie!

Zdroje: facebook.com

/biskup m.buzalka/, 

wikipedia a vlastné zdroje.

Foto: KN

Spracoval:

Andrej Palovič

135. výročie narodenia 
biskupa Michala Buzalku
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Začiatky sociálnej starostli-

vosti o zdravotne postihnuté 

deti a mládež v Banskej 

Štiavnici siahajú do roku 1991. 

Sociálne stredisko SČK v tom 

čase sídlilo v priestoroch 

Belházyovského domu. 

Bola to jediná možnosť ako poskyt-

núť odľahčovaciu službu pre rodiny 

týchto detí na území mesta. V prie-

behu rokov, tak ako sa menili síd-

la a adresy Slovenského Červeného 

kríža, neziskovej humanitárnej or-

ganizácie v meste Banská Štiavnica, 

menili sa i  legislatívne podmienky 

poskytovania tohto druhu sociál-

nych služieb. Od roku 2011 je za-

riadenie registrované ako neverej-

ný poskytovateľ sociálnych služieb 

– Domov sociálnych služieb – so-

ciálne stredisko SČK. Práve v ňom 

vyrástla generácia mladých ľudí, 

z ktorých väčšina zariadenie na uli-

ci Bratská 9 navštevuje dodnes. Tak 

ako to v živote býva, niektorí odišli 

a  nahradili ich noví. Dlhoročné 

putá, vzájomná spriaznenosť, ro-

dinná atmosféra, sú v  tomto za-

riadení priamo hmatateľné. Medzi 

poberateľmi sociálnej služby navzá-

jom, ich rodinami i personálom.

Zariadenie sociálnych služieb, Do-

mov sociálnych služieb, ich po-

skytuje v  súlade so zákonom 

o sociálnej pomoci, aktuálne 13 po-

berateľom, avšak kapacitne je zaria-

denie schopné prijať ešte 2 klientov. 

Denné programy sú podriadené 

ich individuálnym záujmom a  cie-

ľom. Napĺňajú ho spoločne za pod-

pory odborných zamestnancov za-

riadenia, sociálnej pracovníčky, 

asistentky, inštruktorky sociálnej 

práce a  opatrovateliek. Toto sna-

ženie smeruje k naplneniu dlhodo-

bej vízie našej organizácie: priviesť 

každého nášho poberateľa sociál-

nej služby k čo najväčšej možnej se-

bestačnosti. O  tom, že sa to darí, 

svedčí i  záujem zo strany našich 

klientov. Denne sa v zariadení stre-

távajú naši klienti vo veku od 7 do 

46 rokov nielen z Banskej Štiavni-

ce, ale i okolia. Okrem vzájomných 

kontaktov, ktoré sú pre nich nena-

hraditeľné, ich pri práci v skupinách 

čakajú rozhovory na aktuálne témy, 

prezentácie hostí z  rôznych oblas-

tí života, kreatívne dielne, pohybo-

vé aktivity, masáže, muzikoterapia, 

návštevy kultúrnych podujatí, ich 

vlastné vystúpenia v  družobných 

organizáciách, obľúbené výlety a re-

kreačné pobyty. Pri individuálnej 

práci zas sociálna rehabilitácia, za-

meraná na rozvoj a podporu seba-

obslužných schopností. V  posled-

nom období, ktoré síce neprialo 

spoločenským aktivitám, sa nám 

darilo budovať dobrovoľnícku zák-

ladňu. Dobrovoľníci a ich práca má 

nezastupiteľné miesto pri vytvára-

ní nových kontaktov, poskytova-

ní psychosociálnej podpory, ako aj 

zdieľaní osobných skúseností.

Vytváraním podmienok na vzde-

lávanie pre deti zariadenie sociál-

nych služieb dlhodobo spolupracu-

je s miestnou Špeciálnou základnou 

školou. V súčasnosti sú takouto for-

mou vzdelávaní dvaja klienti.

Pre zabezpečenie kvality poskyto-

vaných sociálnych služieb využíva-

jú všetci zamestnanci zariadenia 

možnosti neustáleho vzdelávania či 

možnosť supervízie ako nástroja na 

podporu pracovníkov v  sociálnych 

službách.

Nedávne obdobie, keď sme boli nú-

tení prerušiť poskytovanie sociál-

nych služieb kvôli šíreniu ochore-

nia COVID 19 priamo v zariadení. 

Napriek tomu sme zostali v úzkom 

spojení s  našimi klientmi a  služby 

boli poskytované prostredníctvom 

technológií či prostredníctvom náv-

štev v  domácom prostredí, pri do-

držiavaní všetkých opatrení, nám 

dalo jasnú odpoveď, že tento druh 

so ciálnej služby má stále miesto 

a opodstatnenie.

Ak vy alebo niekto vo vašom oko-

lí potrebuje sociálnu pomoc, kto-

rá je poskytovaná v domove sociál-

nych služieb ambulantne, v  dňoch 

pondelok – piatok, v  čase od 6.00 

do 15.30, prosím, kontaktujte nás. 

Spolu to zvládneme:

Slovenský Červený kríž

územný spolok Banská Štiavnica

Bratská 9

969 01 Banská Štiavnica

Tel: +421 903 558 945,

+421  45 692 15 40

Email: banskastiavnica@redcross.sk

FB/ SČK Banská Štiavnica a Domov 

sociálnych služieb

Andrea Kočalková,

ÚzS SČK B. Štiavnica

Život v DSS – sociálne stredisko SČK 
v Banskej Štiavnici

Klienti SČK a DSS v Banskej Štiavnici pred morovým stĺpom  foto Archív SČK BS

Záhradkárske 
okienko
Rodivé drevo ovocných drevín:

Slivkoviny: dlhý rodivý výhonok = 

výhonok s kvetnými púčikmi v sku-

pinách s  rastovým púčikom alebo 

jednotlivo v bočných pozíciách s vr-

cholovým púčikom rastovým, vy-

skytuje sa najmä v obvodových čas-

tiach koruny.

Krátky rodivý výhonok = s kvetný-

mi púčikmi v bočných pozíciách jed-

notlivo alebo v skupine s rastovým 

púčikom a vrcholovým púčikom ras-

tovým, vyskytuje sa na starom dre-

ve najčastejšie ako súčasť rozkoná-

reného obrastu. Životnosť rodivého 

obrastu slivkovín býva dlhšia ako 

v prípade marhúľ, avšak nedostatok 

svetla tiež býva limitujúcim fakto-

rom. Podiel jednotlivých typov dre-

va na rodivosť je ovplyvnený odro-

dami, niektoré rodia prakticky len 

na obraste na starom dreve.

Michaela Mojžišová

Hľadajú si 
domov…
Občianske združenie Murko, 

Kakalík a Miška je združenie, kto-

rého snahou je zvyšovanie pove-

domia o ochrane a právach zvierat.

Naším hlavným zámerom je však 

záchrana voľne sa pohybujúcich 

zvierat, hlavne mačiek. Cieľom je 

zabezpečiť domov pre opustené 

a  týrané zvieratá a  zabezpečenie 

veterinárnej starostlivosti.

Kto by chcel mať doma zvieracie-

ho miláčika, nech neváha a  kon-

taktuje naše občianske združenie.

Mačičky a kocúrikovia hľadajú do-

mov, sú očkovaní a odčervení.

Bližšie info k adopcii na:

www.ozmurko.sk, na Fb stránke: 

Občianske združenie Murko, Kaka-

lík a Miška, kontakt: 0910 903 947.

OZ Murko
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Aktuálne v kine Akademik
Sobota 26.9. o 18:30 hod.

Bábovky
Romantická komédia, 97 min., 
MP:12, vstupné: 5€.
Podarilo sa nám nakrútiť skve-
lý veľký český fi lm. Hneď od za-
čiatku sme venovali pozornosť 
každému detailu. Bábovky spája-
jú príbehy žien, ktoré sa sna-
žia urobiť veľké životné roz-
hodnutie, ale do ich precíznych 
plánov nečakane zasiahne osud. 
Z jednotlivých malých príbehov 
sa nakoniec poskladá jeden veľ-
ký.

Nedeľa 27.9. o 16:00 hod.

Máša a medveď: 
Mášine pesničky
Rodinný, animovaný, 92 min., MP, 
vstupné: 5€.
Okúzľujúce animované príbehy ne-
rozlučnej dvojice, ktorá si zís-
kala srdcia detí aj dospelých 
na celkom svete. Máša je zveda-
vé, múdre a neposedné dievčatko, 
ktoré žije v starej železnič-
nej stanici v lese. Jej najlep-
ším kamarátom je medveď, ktorý 

je bývalým cirkusovým artistom. 
Máša miluje dobrodružstvo a pri 
svojom objavovaní sveta pôsobí 
doslova ako magnet na problé-
my. Starostlivý medveď máva pre-
to plné labky práce s naprávaním 
jej šibalských kúskov.

Nedeľa 27.9.o 18:30 hod.

Ďalšie jahniatko
Horor, dráma, 92 min., MP:15, 
vstupné: 5€.
Aký je asi život ovce v stáde 
pod vedením pastiera? Bezpečný, 
pokojný, príjemne predvídateľný 
alebo obmedzený, ubíjajúci a ne-
konečne prázdny? Ovca sa vám so 
svojimi pocitmi zrejme nezverí. 
V snímke Małgorzaty Szumowskej 
L'Autre Agneau (Ďalšie jahniat-
ko) ale spoznáte ženy, ktoré sú 
na tom úplne rovnako. Ich stá-
dom je náboženská sekta, ktorá 
žije ďaleko od civilizácie pod-
ľa svojich vlastných pravidiel. 
Ich pastierom je muž, ktorému sú 
všetky manželkami, dcérami ale-
bo sestrami. Jedna z oviec však 
vyčnieva. Dokáže zmeniť osud ce-
lého stáda?

Štvrtok 1.10. o 18:30 hod.

Malý Joe
Sci-fi , dráma, 105 min., MP:15, 
vstupné: 5€.
Alice je slobodná matka naplno 
oddaná svojej práci – genetické-
mu inžinierstvu nových rastlin-
ných druhov. Pred blížiacim sa 
veľtrhom sa jej podarí vyvinúť 
zvláštnu karmínovú rastlinku, 
ktorá ja pozoruhodná nielen svo-
jou krásou, ale aj terapeutickou 
hodnotou: pokiaľ je udržiavaná 
pri ideálnej teplote, poriadne 
zalievaná a pekne sa k nej pri-
hovára, prináša svojmu majite-
ľovi pocit šťastia. Pre výčitky, 
že svojmu synovi Joeovi Alice 
nevenuje kvôli práci toľko lásky 
a starostlivosti, koľko by chce-
la, poruší Alice fi remné nariade-
nie a prinesie mu jednu rastlin-
ku domov. Zatiaľ, čo Malý Joe, 
ako rastlinku spoločne pomenova-
li, pomaly, ale iste rastie do 
krásy, jej uvoľňujúce účinky sa 
prejavia trochu inak, ako by sa 
očakávalo...

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!

Výhernú poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10eur v pizzerii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica si výherca môže 

vyzdvihnúť v redakcii ŠN. Správne 

znenie krížovky z č. 32/2020: „Lás-

ka je pre človeka zložitejšia ako mate-

matika s  neriešiteľnými príkladmi.“

Výhercom sa stáva Eva Rudinská, 

Banská Belá. Srdečne blahoželá-

me! Tento týždeň hráte o  poukáž-

ku na konzumáciu v hodnote 10eur 

v pizzerii, reštaurácii Black M, Nám. 

sv. Trojice 6/2, Banská Štiavnica. 

Vašou úlohou je správne vylúštiť 

krížovku a  zaslať ju spolu s  kupó-

nom do redakcie ŠN v  termíne do 

05.10.2020.

V  tajničke sa ukrýva výrok H. Ch. 

Andersena:

A., Územie na Slovensku, vydávaj 

žiaru, jedol lieky,

B., Začiatok tajničky, kyslík,

C., Pera, odporovacia spojka, mo-

derný, trieska, výtvarná tvorba,

D., Pripravuj jedlo, skalpel, vytvá-

raj, oslovenie kráľa,

E., Znížený tón E, myseľ česky, 

mzda, ovečka,

F., Milodary, pracovať pluhom, bel-

gické kúpele, striebro,

G., Modré, poopekaj, nebdel, ci-

toslovce prekvapenia,

H., Zvyšok po ohni, postupnosť, 

citoslovce kvákania, cudzie muž. 

meno,

I., Amerícium, tieň česky, pracoval 

pluhom, nájazdníci v minulosti,

J., 51 v  Ríme, 2. časť tajničky, 

mokrá zem z jazera,

K., 3. pád mena Adela, rodič, meno 

Strakovej, ozn. lietadiel Egypta.

1., Textová skratka, trhá, zostala,

2., Spoluhlásky v  slove boj, vyťa-

huj meč, premieta sa v kinách, 499 

v Ríme,

3., Ovarová polievka, názov, náš 

denník,

4., Voš, vyšľahané zemiaky, časť ná-

bytku,

5., Spojka, hory, oblíže,

6., Modla, otvorené angl., iniciálky 

herečky Matejkovej,

7., Patriaci Ane, predložka, obaja,

8., Nemecká rieka, noviny, ruský 

poloostrov,

9., Pravidelne jesť lieky, Svatoslava 

dom.,

10., Náš týždenník, znič ohňom, 

súhlas,

11., Íverok, rub, plaz,

12., Plť česky, časť svalstva, náplň 

ceruziek,

13., Atmosféra, meno herečky Ke-

rekeš, iba česky, Nová Scéna,

14., Čínske meno, koniec tajnič-

ky.

Pomôcky: Siné, SU, EM, Pyré, 

open, Krym, jen, Rýn, Lo

Pozn. aut.: Interpunkčné zna-

mienka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kupón č. 34
Krížovka
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27. 9. 2020 o 9:00 hod.

V auguste sme sa v Galérii Schem-

nitz stretli v  rámci projektu Det-

ské územia a vyskúšali si prácu s Ri-

sografom. Tentokrát vás Združenie 

na podporu umenia – terra artis 

a  Galéria Schemnitz pozývajú na 

stretnutie s ekoarchitektúrou a lek-

torom Jaroslavom Hrivnákom. 

Čo budeme robiť?

Na workshope sa deti dozvedia, čo 

je to ekoarchitektúra a ako sa dá ar-

chitektúrou pomáhať prírode. Bu-

deme sa rozprávať o  prepojení ar-

chitektúry a  prírody. Povieme si 

o  vegetačných strechách, o  živých 

fasádach, o prírodných námestiach 

alebo o zabudovaných štrbinách pre 

vtáky a  netopiere vo fasádach za-

teplených panelákov... Jednoducho 

sa dozviete, čo všetko sa skrýva pod 

pojmom ekologická architektúra...

V súčasnosti sú tieto otázky veľmi 

aktuálne, keďže neustále pribúda-

jú dramatické zásahy ľudských akti-

vít do životného prostredia. Človek 

svojimi aktivitami narúša pôvod-

né ekosystémy a významne prispie-

va k vzniku klimatickej krízy. Vedci 

a ochranári prírody, ale aj deti z ce-

lého sveta sa snažia predísť budúc-

nosti, v ktorej môže nastať veľké vy-

mieranie rastlinných a  živočíšnych 

druhov na našej planéte Zem. Pred-

stava, že by sme mohli prísť o všet-

ky vzácne zvieratá a rastliny nie je 

veľmi prívetivá. Ak si však myslíte, 

že o ich záchranu sa môže pokúšať 

len pár vybraných jednotlivcov, ste 

na omyle. Každý z nás môže svojím 

pričinením prírode pomôcť.

Často si myslíme, že pomoc potre-

bujú predovšetkým veľké zvieratá, 

ale na pokraji vyhynutia sú všetky 

typy ekosystémov, aj maličké živo-

číchy – chrobáky a  hmyz. Prírode 

môžeme pomáhať aj jednoduchý-

mi trikmi a  aj pomocou architek-

túry, napríklad vytváraním malých 

ostrovov prírody uprostred urbani-

zovaného prostredia alebo dokonca 

vytváraním ostrovov prírody rovno 

na budovách.

Milé deti, po prednáške o ekologic-

kej architektúre si spolu s lektorom 

postavíme hmyzodom – a zoznámi-

me sa s jeho obyvateľmi a s tým, aká 

dôležitá je úloha hmyzu v prírode. 

Na záver náš spoločný „hmyzí hotel“ 

umiestnime v meste tak, aby slúžil 

svojmu účelu. Ak prídete, veľa sa 

naučíte, ale hlavne prispejete svo-

jim drobným dielom k ochrane náš-

ho životného prostredia.

Miesto na workshope si rezervujte 

vopred na tel. č.: 0911 770 813.

Stretneme sa v nedeľu 27. septem-

bra o 9:00 hod v Galérii Schemnitz.

Jaroslav Hrivnák,

tím Galérie Schemnitz

Detské územia a hmyzí dom 
v Galérii Schemnitz

Galéria Jula Bindera, Námestie 

sv. Trojice 21, Banská Štiavnica 

uvádza výstavný projekt: 

Lovely separation / Radostná 

separácia

Kristína Honzírková

Výstava potrvá do 25. 10. 2020

Otváracie hodiny: 

štvrtok – nedeľa: 11.30 – 18.30

Kristína Honzírková je reprezen-

tantkou najmladšej maliarskej ge-

nerácie tvorcov. Autorský výber 

Lovely separation / Radostná sepa-

rácia je sondou do jej aktuálnej ma-

liarskej tvorby. Maliarka pozýva na 

exkurz do snovej, časovo – priesto-

rovej slučky svojej imaginácie. Ab-

straktné „plenéristické situácie“ ma-

ľuje dynamickým rukopisom so 

živelným farebným apetítom. Pri-

pomínajú skôr kozmické ako po-

zemské scény. Prostredia, kde sa 

gravitácia stáva bezvýznamnou. 

Kde a kedy sa práve ocitáme? Je to 

minulosť, budúcnosť alebo sme tu 

a teraz?

Autorka na rozkľúčovanie námetov 

ponúka indície. Obsahovou šifrou 

by mohli byť hrdinovia, tvorovia 

z animálnej ríše – zvieratá či plasto-

vé hračky, ktoré sa prirodzene potu-

lujú Honzírkovej vesmírnymi fareb-

nými džungľami. Obrazové situácie 

sú na prvý pohľad hravé, odľahče-

né, groteskné. Paradoxne však vy-

volávajú znepokojenie, ďalšie otáz-

ky. Všetko sa ešte viac zamotáva 

do klbka metaforických hier, vari-

ácií interpretačných scenárov. Kto 

sú títo samotári, outsideri? Za čím 

zvieracie bytosti putujú? Tak ako 

my, za naplnením, šťastím, láskou 

či pravdou? Alebo pred niečím ute-

kajú, hľadajú úkryt?

Presvedčivým spojením imaginácie 

a prvkov súčasného fyzického sveta 

autorka svojou tvorbou programo-

vo iniciuje divácku zvedavosť, vzru-

šujúcu túžbu preniknúť do obsahu 

námetu.

Kristína Honzírková je absolvent-

kou Strednej umeleckej školy scé-

nického výtvarníctva v  Bratislave 

(2011) a  ateliéru maľby Františka 

Kowolowského na Fakulte umení 

Ostravskej univerzity (2016). Ma-

liarsku tvorbu prezentuje na sa-

mostatných výstavných projek-

toch, zúčastňuje sa aj skupinových 

výstav. Vo svojom najnovšom cyk-

le predstavuje svoje výtvarné uva-

žovanie a  aparát svojho aktuálne-

ho formálneho autorského jazyka. 

Pri rozvíjaní techniky maľby využí-

va náhodu, živelnú prácu s hmotou 

farby, experimentuje, hľadá a obja-

vuje nové maliarske postupy.

Viac info: www.gjb.sk

Kontakt: info@gjb.sk, 0907 076 645

Iveta Chovanová, GJB

Pozvánka na výstavu

Oznam
Slovenský Červený kríž v  Ban-

skej Štiavnici pripravuje otvorenie 

opatrovateľského kurzu. Bližšie 

info a  termíny upresníme. Záu-

jemcovia, hláste sa, prosím, na 

tel: čísle: +421 903 558 945 alebo 

+421  45 692 15 40.

SČK BŠ

Výhercovia
súťaže o knihy

Milí čitatelia!

V ŠN č. 30 – 32 sme pre Vás pripra-

vili zaujímavú súťaž o knihy V. Bár-

tu a V. Bartu „Tajchy panoramatické“. 

Vašou úlohou bolo správne odpo-

vedať na súťažné otázky v 3 súťaž-

ných kolách a boli ste zaradení do 

zlosovania. Odpovede: 1. vodné 

pólo, 2. štôlňa Šmintorín, 3. Sa-

muel Mikovíni. Zo správnych od-

povedí sme vylosovali šťastných 

výhercov: Adela Plevová, BŠ, Eva 

Uhrinčaťová, BŠ, Ľubica Balážová, 

BŠ. Srdečne blahoželáme! Knihy si 

môžete vyzdvihnúť v redakcii.

ŠN

Kluby zdravia
MsÚ, odd. KŠ a MK Vás pozýva na 

besedu lektora OZ Život a zdravie 

Jaromíra Novotu „Tri zdravé posto-

je k  zdraviu“. Beseda sa uskutoč-

ní 29. septembra 2020 o 17:00 

v  Kultúrnom centre (kaplnka) 

v  Banskej Štiavnici. Bližšie info: 

www.klubyzdravia.sk.

OZ Život a zdravie

Upratujeme 
Banskú Štiavnicu

Pridaj sa k miliónom dobrovoľní-

kov na celom svete, ktorých cie-

ľom je za jeden deň upratať čo naj-

viac odpadkov vo svojom okolí.

Organizátor: 

Mesto Banská Štiavnica

Kedy: 1. októbra 2020 od 8.00 

do 12.00 hod.

Kde: Stanovište I.: sídl. Drieňová 

pri Tescu

Stanovište II.: Nám. sv. Trojice 

Vrecia na triedený odpad budú za-

bezpečené, tešíme sa na Vás!

Info: RNDr. Z. Šušková, MsÚ, 

odd. RRaMV, Nám. sv. Trojice 3, 

BŠ, zuzana.suskova@banskastiav-

nica.sk, tel.č. 0905 377 652

MsÚ
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FK Sitno Banská Štiavnica : FK 

Selce – 0:1

Zostava: Kalíšek, Kováč, Blaho, 

Necpal, Chmelina (Barák), Gregáň 

(Drexler), Tesák, Prokaj, Budinský, 

Hudák, Kminiak

V  sobotu sme privítali veľmi kva-

litného súpera zo Seliec, ktorý pre-

veril naše schopnosti. Početná sku-

pina divákov (250) mohla vidieť 

veľmi pekný futbal s  množstvom 

šancí, hlavne na strane domácich. 

Nevyužité šance nášho tímu boli 

dôvodom prehry v  tomto zápa-

se. Ďakujeme fanúšikom za peknú 

účasť a tešíme sa o týždeň na okres-

né derby s Prenčovom.

Mládež:

Mládežnícke družstvá neodohrali 

zápasy vo Fiľakove kvôli obmedze-

niam v súvislosti s COVID-19.

Radosť nám robia najmladší, 

prípravka a predprípravka:

FK Sitno BŠ U11 : FK Župkov – 9:3

Zostava: Patrik Zajac, Jakub Ivanič 

(4 góly), Dami-

án Pellegrini 

(2), Matúš Ba-

niar (1), Mar-

tin Zorvan (1), 

Benjamín Slá-

dek (1), Viktor 

Šemoda, Ján 

Lupták, Šimon 

Buzalka,

Realizačný tím: 

Pavel Hanzlík – 

tréner

Program:

OFK Prenčov : FK Sitno 27. 9. 

o 15:00

Tabuľky: https://ssfz.futbalnet.

sk/#menu/open/sutaze/

Ivan Javorský

ŠPORT

  Spoločnosť Mestské lesy 
Banská Štiavnica

ponúka na predaj drevo vhodné 
na palivové účely

v 4m dĺžkach – ihličnatá vláknina 22€/m3

listnatá vláknina 50€/m3

Po dohode vopred je možné dodať 
aj v dĺžkach 1m.

Tel. 0903 54 94 06; 045- 692 11 27
e-mail: riaditel.ml@banskastiavnica.sk

CENNÍK DIVINY
Spoločnosť Mestské lesy Banská Š  avnica ponúka na odpredaj divinu v úprave:

Divinu je možné dodať po telefonickej objednávke.
Objednať ju možno na telefónnom čísle 

045 - 692 11 27 alebo 0903 549 406
Divina v koži sa predáva ako celá zver bez hlavy, nôh a vnútornos  .

Oznamujeme prípadným udavačom, že doklady potrebné na predaj diviny máme v poriadku.

Divina vykostená: Divina s kosťou:
jelenia srnčia diviačia jelenia srnčia diviačia

sviečková 21,- 22,- 16,- krk 3,80 3,70 4,90
chrbát 16,30 17,- 8,- rebrá 2,50 2,40 2,50 - 4,-
stehno 11,50 14,40 9,20 stehno 8,50 9,- 6,30
lopatka 7,50 9,80 7,- lopatka 6,30 6,90 4,80

chrbát 9,80 10,50 6,50
Divina:

na guláš 5,- 5,- 4,50 v koži 3,50 3,70 2,00

INZERCIA

Kvalitný súper nám nedal šancu 
zvíťaziť

Na Otvorených Majstrovstvách 

Slovenska v klasickom tlaku 

na lavičke (RAW), Senec 19. 

9. 2020, sa umiestnil Branko 

Jakubik na 1. mieste (120+), 

čím vytvoril nový národný 

rekord v tlaku na lavičke 

s výkonom 145 kg v kategórii 

dorast 120+ a celkovo zo 

všetkých zúčastnených 

obsadil 3. miesto.

Preteká a  je  členom Klubu Silové-

ho trojboja Zvolen, ktorý sa zaobe-

rá silovým rozvojom v  ťahu, tlaku 

a  drepe, ktorého cieľom je organi-

zovať spoločné trénin-

gy na vzájomné zdoko-

naľovanie techniky a sily 

a  tiež je ofi ciálnym čle-

nom Slovenskej asociácie 

fi tnes, kulturistiky a silo-

vého trojboja, ktorá  od 

svojho vzniku organizuje 

majstrovské a  pohárové 

súťaže vo fi tness, kultu-

ristike  a  silovom trojbo-

ji všetkých vekových ka-

tegórií a  má prepracovaný systém 

práce s reprezentáciou Slovenska.

K dosiahnutému životnému úspechu 

skromnému Brankovi, ale zároveň 

veľmi svedomitému a  zanietenému 

pre tento šport, srdečne blahoželáme 

a prajeme ešte veľa úspechov!

Red.

Silák Branko Jakubík 
vytvoril nový národný rekord

M SR st. žiactva 
a juniorov
Majstrovstvami Slovenska st. žiac-

tva a  juniorov v  Trnave pokračo-

vala atletická dráhová sezóna. Náš 

klub Atléti BS reprezentoval Bo-

ris Bátovský. Predstavil sa na tra-

ti 1500m prekážok a dobehol na 4. 

mieste.

Tréner Petro: „Som sklamaný a  Bo-

ris ešte viac...Šli sme na pretek s ambí-

ciami na medailu, žiaľ, technika prebe-

hu prekážok,ktorú sme mohli trénovať 

iba cez šprinterské prekážky a bez vod-

nej priekopy sa ukázali ako limitujúci 

faktor v príprave. Štvrté miesto z maj-

strovských pretekov nie je tragédia 

a aspoň nám to ukázalo, čo a ako ďalej 

v príprave. 4.10. moje družstvo pobeží 

MMM v Košiciach, kde v rámci marató-

nu to budú aj MSR v maratóne jednot-

livcov a družstiev. Vlani sme odtiaľ pri-

niesli druhé a tretie miesto,tak verím,že 

sa nám do B. Štiavnice ešte nejakú me-

dailu do konca roka podarí priniesť.“

Preteky sme absolvovali vďaka fi -

nančnej podpore z  rozpočtu mes-

ta Banská Štiavnica. Info:https://

www.atletika.sk/

R. Petro

Oznam
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v Banskej Štiavnici oznamu-

je svojim členom, že úradné ho-

diny v  kancelárii sú iba v  stredu 

v čase 8:00 hod. – 12.00 hod. až 

do odvolania. Za pochopenie vo-

pred ďakujeme. Informácie o  ak-

ciách môžete získať na tel. č.: 

045/ 692 08 75 počas úradných 

hodín. Výbor SZTP 
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 Kúpim starý dom aj v zlom stave 

v BS a blízkom okolí, platba v hoto-

vosti, tel. č.: 0903 506 693

 Kúpime s  manželkou malý po-

zemok pri tajchu v  okolí B. Štiav-

nice vhodný na chatku. Cena do-

hodou. Nie sme realitka. Tel. č.: 

0907 740 559

Výkup parožia, tel.č.: 0904 834 937

 Kúpime ľudové kroje, kontakt: 

0902 708 047

 SOVI, n. o., sociálna - senior pre-

pravná služba hľadá vodiča OMV, 

tel. č.: 0948 460 700

reality

inzercia

práca

Kantína Tratória Banská Štiavnica

príjme sympatickú čašníčku, príp. študentku, 
aj na trvalo!

Kontakt: 0903 506 693

Ponúkame služby 
orezávanie, spilovanie stromov, 
starých a veľkých halúz, či 
spustenie celého stromu, k tomu 
aj výžin kríkov a trávy. Drevo 
môžeme popíliť na mieru, cena 
sa dohodne pri obhliadke danej 
práce, vždy sa dá však dohodnúť!
Viac info: 0918 098 224.

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

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

0948 460 7000948 460 700
Pracovná doba:Pracovná doba:

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

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BS

Ponuka služieb (záhrada)Ponuka služieb (záhrada)

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

vyžínanie pozemkov vyžínanie pozemkov 
odvoz záhradného odpadu odvoz záhradného odpadu 

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

Kontakt: 0903 746 356Kontakt: 0903 746 356

Inzerujte aj vy
v Š  avnických

novinách


