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INZERCIA

Pokyny pre základné školy, 

materské školy, základnú 

umeleckú školu, centrum 

voľného času, školské kluby 

detí a školské jedálne v zria-

ďovateľskej pôsobnosti mesta 

Banská Štiavnica po zasadnutí 

krízového štábu mesta 

a v zmysle rozhodnutí ministra 

školstva o opatreniach pre 

školy, nájdete tu: 

http://www.banskastiavnica.sk/…

/6003-pokyny-pre-skolske-zar…

Ďalšie opatrenia v  rámci mesta 

Banská Štiavnica platné od 15. 10. 

2020:

Režim mestského úradu:

• vstup s  rúškami, používanie de-

zinfekcie rúk pri vstupných dve-

rách, úradné hodiny pre klientov 

sú nasledovné:

pondelok, streda: 8:00 – 10:00 hod.

/13:00 – 15:00 hod.

utorok, štvrtok: neúradný deň - 

zatvorený objekt

piatok: 8:00 – 10:00 hod.

• občanom odporúčame prednost-

ne využívať telefonickú a e-mailo-

vú komunikáciu,

• uzatvorené kluby dôchodcov,

• uzatvorené mestské kúpele – pla-

váreň,

Zo zasadnutia krízového štábu
mesta Banská Štiavnica

�3.str.

Výmenník
Burza šatstva   /šatstvo dámske, pánske, detské , topánky, deky, .../

Knižnica vecí   /elektronika, športové potreby a náradie, kuchynské 
potreby, autosedačky, pracovné náradie, atď./

pondelok a streda od 15:00 - 17:00 hod
Miesto: Kultúrne centrum, Kammerhofská č. 1, Banská Štiavnica

Kontakt:045/6949651,  kultura@banskastiavnica.sk

KINO  AKADEMIK  NEPREMIETA KINO  AKADEMIK  NEPREMIETA 
AŽ  DO  ODVOLANIAAŽ  DO  ODVOLANIA

Poďakovanie
Touto cestou by sme sa chceli po-

ďakovať p. primátorke Mgr. Na-

dežde Babiakovej za poskytnu-

tie rúšok pre sociálnu prepravnú 

službu, sociálny taxík pre seniorov 

nášho mesta. Ďakujeme!

Betka Ivaničová, S.O.V.I., n.o.

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude preru-

šená distribúcia elektriny z dôvodu 

odstraňovania porúch na zariade-

niach distrib. sústavy prevádzkova-

teľa distribučnej sústavy spoločnos-

ti Stredoslovenská distribučná, a.s. 

Bez el. energie budú v B. Štiavnici:

12. – 16. 10., 19. – 23. 10., 

26. – 30. 10., 2. – 6. 11., 9. – 13. 

11. v čase od 7:00 – 18:30 na ul.: 

Banky, Belianska, Belianske jaze-

ro, Ď. Langsfelda, Hadová, Hlav-

ná, Horná, J. M. Hurbana, M. M. 

Hodžu, Majer, Na jazero, Osadná, 

Pustá, Šobov, Vyhnianska,

26. 10. v čase od 8:30 – 15:30 na ul.: 

L. Svobodu, Učiteľská,

27. 10. v čase od 8:30 – 15:30 na ul.: 

Brezová, Na Mária šachtu, Obran-

cov mieru, Rakytová,

29. 10. v čase od 8:30 – 15:30 na ul.: 

Bratská, Drieňová, L. Svobodu, SNP, 

Učiteľská.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy SSD, a.s.

Príhovor primátorky mesta 
– Október – mesiac úcty k starším

Milé dámy, vážení páni, drahí 

moji spoluobčania!

Aj keď tento rok, tak ako po pred-

chádzajúce roky, sa nemôžeme 

spolu v  týchto dňoch stretnúť 

kvôli pandémii koronavírusu 

COVID-19, chcem Vám v  mene 

samosprávy mesta Banská Štiav-

nica popriať hlavne veľa zdravia, 

aby sme túto zložitú situáciu spo-

ločne zvládli a prekonali ju.

Všetko na svete môže človek za-

staviť, každý pohyb, každý nepo-

koj, čo však nezastaví, nespomalí, 

je čas. Čas plynie ako rieka nášho 

života. Míňa sa deň za dňom, rok 

za rokom a my sa v určitých chví-

ľach zastavíme. Ilustračné foto z roku 2019: Seniori v KC  foto Michal Kríž �3.str.
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DIÁR
z programu

primátorky

6. 10. o  04.05 v  Rádiu Slovensko 

bola informácia, že cesta z Banskej 

Belej do Banskej Štiavnice je nepre-

jazdná. Dôvod nebol uvedený. 6. 10.

v Rádiu Regina o 6:50 bolo uvede-

né, že SBM v Berggerichte na Nám. 

sv. Trojice otvorilo výstavu Mini 

Zoo, ktorá potrvá do 24. 10. 7. 10. 

v Rádiu Devín medzi 17:00 a 18:00 

v  relácii „Parádne hlasy“ mali slovo 

svätoantonský rodák Karol L. Za-

char a absolventi banskoštiavnické-

ho gymnázia Július Pántik a Gustáv 

Valach. 10. 10. v Rádiu Slovensko 

o  22:20 bolo čítanie z  tvorby ban-

skoštiavnického spisovateľa Juraja 

Červenáka. 10. 10. v RTVS na Jed-

notke po 19:00 a  11. 10. v  Rádiu 

Slovensko po 18:00 bola informácia 

o tom, že medzi niektorými mesta-

mi, ktoré uvažujú o zrušení hazard-

ných hier, je aj B. Štiavnica. 11. 10. 

v Rádiu Slovensko o 7:35 bola his-

torická povesť z prostredia Banskej 

Štiavnice z 2. pol. 16. stor. Venova-

ná bola Barbore Rösslovej a  pred-

pokladom výstavby Nového zámku 

(1564 – 71). 12. 10. na interne-

te bolo uvedené, že v našom okre-

se má pandémiu 53 ľudí. Náš okres 

je na 63. mieste zo 79 okresov. Ke-

ďže pandémiu má aj viacero našich 

lekárov, upozorňujem týmto všet-

kých, aby si vopred overili, či práve 

ich lekár/-ka nie sú nemocní!

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

Oznam
Na základe aktuálnej epidemiolo-

gickej situácie v  súvislosti s  pan-

démiou koronavírusu platí v  Ne-

mocnici Svet zdravia Banská 

Štiavnica zákaz návštev na všet-

kých lôžkových oddeleniach. Zá-

kaz platí do odvolania. Ďakujeme 

za porozumenie!

Jana Fedáková, 

komunikačný špecialista

ProCare a Svet zdravia, a. s.

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

12. 10.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Zasadnutie Krízového štábu 

mesta Banská Štiavnica.

 Pracovné stretnutie s  generál-

nym riaditeľom Slovenského vo-

dohospodárskeho podniku, š. p.

13. 10.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Zasadnutie Krízového štábu 

mesta Banská Štiavnica.

14. 10.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Zasadnutie Krízového štábu 

mesta Banská Štiavnica.

Uskutočnilo sa rokovanie Mest-

ského zastupiteľstva v  Banskej 

Štiavnici.

15. 10.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Zasadnutie Krízového štábu 

mesta Banská Štiavnica.

 Spracovanie pripomienok k  In-

tegrovanej územnej stratégii.

16. 10.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Zasadnutie Krízového štábu 

mesta Banská Štiavnica.

Kontrola stavebných akcií.

17. 10.

Občianske obrady – sobáše.

Viera Lauková

citát

„Ak mladík v dievčati prebudí lásku 

a potom odíde, je to ako keď umelec 

opustí v polovici majstrovské dielo“.

Honoré de Balzac

Vo štvrtok 8. októbra 2020 sa v Starej 

tržnici v Bratislave konalo slávnostné 

odovzdávanie výročných cien časopi-

su Pamiatky a múzeá za rok 2019.

Redakčná rada časopisu Pamiatky 

a  múzeá, revue pre kultúrne dedič-

stvo, s vydavateľmi časopisu Sloven-

ským národným múzeom a  Pamiat-

kovým úradom Slovenskej republiky 

udelili po dvadsiaty deviaty raz pre-

stížne ceny za najvýznamnejšie ak-

tivity z  oblasti kultúrneho dedičstva 

realizované na Slovensku za predchá-

dzajúci rok. V kategórii Akvizícia bol 

úspešný a zvíťazil projekt Príbeh znač-

ky Pleta, nominovaný Slovenským 

banským múzeom. V  tejto kategórii 

získal výročnú cenu, zároveň sa dostal 

aj medzi ďalšie nominácie v kategórii 

Výstava a v kategórii Akcia – podujatie 

– dlhodobé projekty. Projekt je ukáž-

kou kooperácie múzea, súkromného 

sektoru a mesta Banská Štiavnica. Zá-

sadný význam pri jeho realizácii mali 

fi rma Svetro, s. r. o., a bývalí zamest-

nanci podniku Pleta. Slovenské ban-

ské múzeum ďakuje im, ako aj všet-

kým ostatným, ktorí stoja za týmto 

úspechom. Záznam z  odovzdávania 

cien odvysiela RTVS dňa 24. 10. 2020 

o 20.40 hod. na Dvojke. 

https://www.rtvs.sk/televizia/

program/16462/246634

Text: Daniel Harvan

Foto: Beata Babiaková, ml.

Výročná cena časopisu 
Pamiatky a múzeá za rok 2019 v kategórii Akvizícia putuje do Banskej Štiavnice!
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• uzatvorené kino Akademik,

• uzatvorená mestská knižnica,

• vzhľadom k veľkosti obradnej sie-

ne v  budove radnice kapacita pri 

obrade uzavretia manželstva 8 

ľudí, zabezpečenie dezinfekcie ob-

radnej miestnosti a časový odstup 

medzi jednotlivými sobášmi,

• vzhľadom k veľkosti domu smút-

ku kapacita pri obrade 15 ľudí, za-

bezpečenie dezinfekcie obradnej 

miestnosti a časový odstup medzi 

jednotlivými obradmi,

• vzhľadom na situáciu sa nebudú 

konať obrady uvítania do života, 

prijatia jubilantov,

• denné sledovanie vývoja situácie,

• dezinfekcia autobusových zastá-

vok, domu smútku, obradnej siene,

• dezinfekcia zberného dvora, de-

zinfekcia stojísk na komunálny 

odpad a kuka nádob,

• dezinfekcia verejných priestranstiev,

• dezinfekcia – TS, m. p.,

• dezinfekcia komunitného centra,

• povinnosť denne niekoľkokrát vy-

konávať dezinfekciu kľučiek, záb-

radlí a mimo hodín, kedy je úrad 

otvorený, povinnosť uzatvoriť ob-

jekt,

• kontrola ochranných a  dezin-

fekčných pomôcok v  súvislosti 

s  ochranou zdravia v  nadväznos-

ti na COVID19: Mesto – Mestský 

úrad Banská Štiavnica, Mestská 

polícia, Technické služby, m. p., 

Banská Štiavnica.

Prevádzkové hodiny zberného 

dvora TS, m. p.:

Pondelok, utorok, štvrtok, piatok: 

6:00 – 15:00

Streda: 6:00 – 16:00

Sobota: 8:00 – 12:00

Vstup do areálu len za podmienok:

• vstup len s  ochranou/prekrytím 

horných dýchacích ciest v exterié-

ri aj interiéri

• povinná dezinfekcia rúk

• vstup do prijímacej kancelárie 

(váha) po jednom

Na celom území SR platia opatrenia, 

ktorých kompletný zoznam si mô-

žete prečítať tu: https://www.uvzsr.

sk/…/30_09_2020_opatrenie

_prevadzky_a_HP.…

Pozor, od 15. 10. 2020 sa zoznam 

aktuálne platných opatrení vý-

razne mení!

MsÚ

�1.str.

Zo zasadnutia krízového štábu 
mesta Banská Štiavnica

Dňa 2. 10. 2020 k nám do Komunit-

ného centra zavítal vzácny hosť - róm-

ska aktivistka, zakladateľka organizá-

cie Eduma, riaditeľka Výskumného 

ústavu detskej psychológie a  pato-

psychológie, autorka knihy Cigánka 

a mama troch detí – Janette Motlo-

vá Maziniová, ktorá sa podelila o svo-

je zážitky s  inými ženami a  v  mno-

hom ich zaujala a inšpirovala. Táto KA 

sa im veľmi páčila a v budúcnosti by sa 

potešili takejto vzácnej návšteve.

Iveta Kováčová,

KC Šobov

Komunitná aktivita

Spoluorganizátor projektu KC Šobov  foto Archív KC Šobov

Oznam
Poznáte niekoho, kto sa venu-

je neprofesionálnemu umeniu? 

Hľadáme divadelníkov, folklo-

ristov, spevákov, tanečníkov, re-

citátorov, hudobníkov, fi lmárov, 

literárnych tvorcov, výtvarníkov 

a  remeselníkov. Ak viete o  nie-

kom /nezáleží na veku/, dajte 

nám vedieť!

Kontakt: Naďa Kvaková, Po-

hronské osvetové stredisko – 

pracovisko Banská Štiavnica, 

0915 819 989.

POS BŠ

Aj v  mesiaci október 

chceme svoju pozornosť a  úctu 

upriamiť tým skôr narodeným, 

Vám. V  tejto chvíli sa človeku ne-

raz premieta jeho doterajší život, 

uvažuje o  zmysle ľudského by-

tia, o  zmysle nášho života. A  pre-

to skláňajme sa hlboko a ďakujme 

každému ránu, v ktorom sme sa zo-

budili a mohli sme uzrieť slnko, vi-

dieť svet a objať svojich najbližších, 

stretnúť sa s priateľmi a počuť všet-

ko, čo je okolo nás. Vrúcnym žela-

ním každého z nás je šťastný život. 

Úplné a dokonalé šťastie však nee-

xistuje. Jednému chýba to, inému 

zasa čosi iné. Každý ľudský život 

je iný. Človek ho musí prijímať, žiť 

ho, ale nevzdávať sa, boriť sa s pre-

kážkami a  ťažkosťami, siahnuť až 

na dno síl s  vedomím, že po kaž-

dej búrke sa vyjasní a všetko skrás-

nie. Treba sa tešiť z maličkostí, pri-

pomínať si chvíle šťastia a radosti, 

ktoré sme prežili. No nesmieme za-

búdať i  na čaro terajšieho života, 

že nerozhoduje len vek, ale i život-

ná múdrosť, duševná pohoda a ne-

zlomná vôľa človeka žiť svoj život 

pre ostatných.

Aj keď by sme chceli byť teraz 

s Vami myšlienkami, spomienkami, 

spevom, ale i pekným slovom, vrátiť 

sa o niekoľko rokov späť. Zaspomí-

nať si na dni mladosti a tešiť sa z do-

siahnutého, z každodenných rados-

tí, zo svojich blízkych, z  krásneho 

dňa, z  úsmevu, zo všetkých tých 

maličkostí, ktoré robia svet krajším. 

Žiaľ, nemôžeme spolu byť...

Drahí spoluobčania,

aj keď ste na dôchodku, viem, že ži-

jete i naďalej so starosťami i rados-

ťami tak ako to život prináša, po-

máhate nášmu mestu radami, ale 

mnohí ešte i skutkami. Za to všetko 

Vám úprimne ďakujem. Som hrdá 

na to, že v našom meste žijú takíto 

statoční ľudia, na ktorých sa môže-

me vždy spoľahnúť, na Vás Štiavni-

čanov, ktorí láskou k nášmu mestu 

ste dokázali šíriť dobré meno Ban-

skej Štiavnice doma i  v  zahraničí, 

na Vás Štiavničanov, ktorí ste sa 

svojou svedomitou prácou zaslúžili 

o to, že Banskej Štiavnici sa dostá-

va medzinárodného uznania. Za to 

všetko Vám všetkým z celého srd-

ca ďakujem!

Drahí spoluobčania,

v  mene poslancov mestského za-

stupiteľstva ako i  v  mene mojom 

Vám prajem len to najlepšie, a nie-

len v  tieto októbrové dni, ale vo 

všetky dni, ktoré prídu, aby boli 

naplnené radosťou, úctou, láskou 

a  vzájomným ľudským porozume-

ním. Prajem Vám hlavne veľa zdra-

via, šťastia, spokojnosti a  poho-

dy v kruhu Vašej milovanej rodiny, 

v kruhu priateľov a nás všetkých.

Spolu to s  ľudským porozumením 

a spolupatričnosťou, ktorá je nevy-

hnutná v tomto náročnom období, 

určite zvládneme.

S úctou

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

Príhovor primátorky mesta 
– Október – mesiac úcty k starším

�1.str.
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1. Stručné vyhodno-

tenie

V  roku 2020, počas 

hlavnej turistickej se-

zóny, v  mesiacoch jún, 

júl a  august, navští-

vilo Informačné cen-

trum Banská Štiavnica 

22 038 návštevníkov. 

Priemerná denná náv-

števnosť v  letnej sezóne bola len 

239 návštevníkov, čo je menej o 100 

oproti minulému roku. Najväčší po-

diel, až 91%, mali tradične návštev-

níci zo Slovenska. V  rámci zahra-

ničných návštevníkov bolo najviac 

návštevníkov z  ČR, s  výraznejším 

odstupom nasledovali návštevní-

ci z  Maďarska. Návštevníci z  iných 

krajín Európy sa dali počítať v dvoj-

ciferných číslach. V júni len jednoci-

ferných.

Najväčší záujem bol v informačnom 

centre, ktoré je miestom prvého 

kontaktu s návštevníkom, o bezplat-

né mapky centra mesta s  vyznače-

nými zaujímavosťami a  mapy oko-

lia s hlavnými turistickými trasami. 

Neklesajúci záujem bol aj o cyklotra-

sy. Banskú Štiavnicu navštívilo tak 

ako každý rok, aj tento rok, veľa ro-

dín s deťmi. Rodinám sa páčilo hlav-

ne tvorivé centrum Terra Permo-

nia. S úspechom sa stretli aj tvorivé 

dielničky a špeciálne vstupy v expo-

zícii SBM Kammerhof alebo geobá-

dateľňa. Okrem prevádzok SBM, 

ktoré tvoria hlavnú oblasť záujmu 

návštevníkov, bol veľký záujem aj 

o  Banskoštiavnický drevený betle-

hem a Banku lásky. Kostol sv. Kata-

ríny tento rok napriek veľkému záuj-

mu nemohol byť otvorený.

Stály je aj záujem o  návštevu ban-

skoštiavnickej Kalvárie, ktorá vizuál-

ne dominuje celému okoliu.

Z pohľadu informačného centra mô-

žeme túto sezónu hodnotiť ako slab-

šiu, zhruba okolo roku 2015. Za-

hraniční návštevníci tvoriaci ročne 

okolo 20% návštevníkov tento rok 

chýbali. Návštevníkov v meste vizu-

álne neubudlo, ale keďže vycestova-

nie do zahraničia bolo riskantnejšie, 

Štiavnicu navštívili opäť aj ľudia, čo 

tu už boli, a  tak vyhľadávali dovte-

dy nepoznané možnosti a  nepotre-

bovali navštíviť informačné centrum 

a  banské múzeum v  prírode, ktoré 

navštívili už pri svojich predchádza-

júcich pobytoch.

Návštevníkom sa v Banskej Štiavni-

ci páčilo a neustále rastie aj záujem 

o  ubytovanie, čoho dôkazom bolo, 

že nielen počas víkendov boli sko-

ro vždy všetky ubytovacie kapacity 

v meste plne obsadené. Kvôli koro-

naopatreniam bol znížený celkový 

možný počet návštevníkov v  inte-

riéroch. V  našich priestoroch boli 

návštevníci prevažne disciplinovaní 

a vyhrotené situácie kvôli odmietnu-

tiu nosenia rúška či vôni dezinfekcie 

boli výnimočné.

2. Predaj v informačnom centre

Propagačný materiál v informačnom 

centre, ktoré je v správe mesta Ban-

ská Štiavnica, tvoria v najväčšej mie-

re materiály, ktoré turisti dostávajú 

zdarma.

Tržby sú tvorené hlavne predajom 

magnetiek, pohľadníc, drobných 

publikácií, turistických  máp a  rôz-

neho propagačného tovaru a  suve-

nírov /turistické známky, zapaľova-

če, tričká, čiapky, kľúčenky, nálepky, 

prívesky, slnečné okuliare, turistické 

nože, dáždniky a pod./.

Informačné centrum zabezpečuje 

aj predpredaj lístkov na rôzne kul-

túrne podujatia a koncerty. Mnoho 

z týchto bolo ale v dôsledku pande-

mických opatrení neskôr zrušených. 

Služby predpredaja vo veľkej mie-

re využívali tak domáci obyvatelia 

Banskej Štiavnice, ako aj návštevní-

ci mesta. Na Námestí sv. Trojice bolo 

v tomto roku postavených viac pre-

dajných stánkov ako obvykle, čo ne-

priaznivo vplývalo na tržby tradič-

ných predajcov, ako aj samotného 

informačného centra.

3. Sprievodcovské služby

Kvôli karanténnym opatreniam bol 

v tejto sezóne veľký prepad v počte 

sprevádzaní a  bolo vy-

pravených len cca 10 

skupín.

4. Návštevnosť

Návštevnosť v  infor-

mačnom centre tento 

rok v  sezóne 2020 vý-

razne klesla vo všet-

kých mesiacoch. Jún 

(-4942), júl (-1856) au-

gust (-1918). Nosným 

mesiacom návštevnosti bol tradične 

august.

Záver

IC aj tento rok poskytovalo infor-

mácie a služby návštevníkom počas 

7 dní v týždni, od 9-tej do 17-tej ho-

diny, počet návštevníkov v IC bol po 

uvoľnení opatrení stanovený na 8. 

Najväčší záujem je stále o propagač-

ný materiál, ktorý je zabezpečovaný 

v spolupráci s OOCR, ktorá dodáva 

skladaciu  mapku mesta s  popisom 

najdôležitejších pamiatok, materiály 

o okolitých obciach, mapy cyklotrás 

a pod. Od „Združenia turizmu“ v Ban-

skej Štiavnici ponúkame tlačené 

mapy mesta, Kalvárie a okolia, resp. 

aj predajné prospekty. Možnosť ob-

držania rozsiahleho propagačného 

materiálu návštevníci veľmi oceňo-

vali, hlavne, keď tento prvok porov-

návali s inými IC v rámci Slovenska. 

Taktiež veľmi oceňovali ochotu a zá-

ujem zamestnancov (až na pár výni-

miek), čoho dôkazom sú recenzie na 

portáloch Google (4,5*/5) a TripAd-

visor (4,5*/5).

Vypracovali:

Ján Sedilek, Peter Chytil

Návštevnosť v Informačnom centre 
Banská Štiavnica 2020

mesiac:
počet 

návštevníkov:

priemerný 
počet náv-
števníkov

jún 2391 ≐79

júl 9208 ≐297

august 10439 ≐336

Spolu: 22038 ≐239

Zahraniční návštevníci 
v hlavnej sezóne jún – august 2020

Jazyk
Počet 

návštevníkov

Česká republika 
(slovensky)

1187

Maďarsko (maďarsky) 419

Nemecko 
(nemecky, anglicky)

99

Spojené kráľovstvo 
(anglicky)

39

Poľsko 
(poľsky, anglicky)

77

Francúzsko 
(francúzsky)

44

Vyhodnotenie letnej turistickej sezóny 
2020 v IC Banská Štiavnica

Jesenný zber 
nebezpečných odpadov cez 

zberný dvor

Oznamujeme občanom, že je-

senný zber oddelene zbiera-

ných zložiek z domácností s ob-

sahom nebezpečných látok 

(nebezpečný odpad) bude vyko-

návaný prostredníctvom mest-

ského zberného dvora, keďže 

zberové vozidlá Technických 

služieb nespĺňajú sprísňujúcu 

sa legislatívu na prepravu ne-

bezpečných odpadov.

Občania – poplatníci mesta 

Banská Štiavnica môžu bezplat-

ne odovzdať nebezpečné odpa-

dy nielen teraz, v jesennom ob-

dobí, ale celoročne na zbernom 

dvore, počas otváracích hodín. 

Zberný dvor sa nachádza na 

ul. Antolská 46, oproti čistiar-

ni odpadových vôd smerom na 

Sv. Anton.

Zberný dvor je otvorený na-

sledovne:

• pondelok: 6:00 – 15:00

• utorok: 6:00 – 15:00

• streda: 6:00 – 16:00

• štvrtok: 6:00 – 15:00

• piatok: 6:00 – 15:00

• sobota: 8:00 – 12:00

Počas štátnych sviatkov je zber-

ný dvor zatvorený. Okrem ne-

bezpečných odpadov môžu ob-

čania – poplatníci mesta Banská 

Štiavnica bezplatne odovzdať 

na zbernom dvore všetky vy-

triedené druhy komunálnych 

odpadov – papier, plasty, sklo, 

kovy, nápojové kartóny, elek-

troodpad, objemný odpad, bio-

odpad a pod. Stavebný odpad je 

spoplatnený podľa privezeného 

množstva.

Miloš Veverka, 

Technické služby, m. p., BS

Súťaž
Ministerstvo obrany vyhlásilo li-

terárnu súťaž, víťazov čaká fi -

nančná odmena!

Študenti stredných a  vysokých 

škôl sa aj tento rok môžu zapo-

jiť do literárnej súťaže Minister-

stva obrany SR. Svoje príspevky 

na tému „Akú cenu má mier?“ môžu 

posielať do 22. novembra 2020 

na emailovú adresu sutaz@mil.sk. 

Vyhlasovateľom súťaže je redak-

cia rezortného časopisu Obrana.

Miloslav Ščepka,

vedúci odd. rezortnej tlače,

komunikačný odbor
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kam v BŠ 
a okolí ?

Letná sezóna je úspešne za 

nami, poďme si spoločne 

zaspomínať na slnečné dni 

plné festivalov a ruchu 

v Banskej Štiavnici a okolí.

Leto sme tento rok odštartova-

li neštandardne už v apríli a to prí-

pravou kampane so zviditeľnením 

Regiónu Štiavnica. Vkusným a hu-

morným spôsobom zobrazova-

la zahraničných turistov z  rôznych 

krajín, ktorí túžia navštíviť Sitno, 

tajchy, vulkán či  cyklotrasy. Asi sa 

na Slovensku nenájde človek, ktorý 

by ju na sociálnych sieťach, v televí-

zii či na internete nezaregistroval 

– mala totiž 5 miliónov zobrazení. 

Po veľmi úspešnej kampani sa leto 

mohlo rozbehnúť v plnom prúde. 

Atrakcií, festivalov, koncertov, 

umeleckých, remeselných, vinár-

skych a  gastronomických zážitkov, 

besied, výstav a unikátnych vystú-

pení bolo v  Štiavnici naozaj neú-

rekom. Za sprísnených opatrení 

k nám zavítali kapely zo Slovenska, 

ale aj známi zahraniční interpreti. 

Pravidelne prebiehali sprevádzania 

návštevníkov nielen po centre Ban-

skej Štiavnice a  jej židovskej histó-

rii, ale aj po tajchoch. Veľkej obľube 

sa tešili aj nočné výstupy a sprevá-

dzania. Nedá nám nespomenúť veľ-

mi úspešné divadelné predstavenie 

Kosmopol s nomináciou na 25. roč-

ník Ceny Nadácie Tatra banky – za 

réžiu Mila Dromovich a Klára Jaku-

bová. Okrem tejto nominácie sme 

boli poctení aj nomináciou turistic-

kej útulne na Červenej Studni na CE 

ZA AR 2020 v kategórii Exteriér.

Cieľom RBŠ je rozprestrieť návštev-

níkov z centra do regiónu a zároveň 

predĺžiť sezónu. Letná sezóna pre-

to nebola rušná iba v centre mesta, 

ale aj v regióne a okolí. V spolupráci 

s členskými obcami sme vybudovali 

oddychovú zónu v Iliji a nové infor-

mačné tabule pre obec Vyhne. Lesy 

SR (odštepný závod Levice) nám zas 

pomáhali pri úprave turistickej tra-

sy Okolo Sitna, ktorú sme vyčistili, 

odvodnili, opravili lávky a do zimy 

tam umiestnime tabule informu-

júce o  štiavnickom vodohospodár-

skom systéme. Spolu s OZ Červená 

studňa sme opravili vandalmi zni-

čený náučný chodník Glanzenberg 

a vyčistili lokalitu.

K  letu neodmysliteľne patrí aj po-

byt pri vode, plávanie, vodné špor-

ty a rekreácia. Kľúčovým projektom 

OOCR Región Štiavnica sa toto leto 

stala obnova historickej Plavárne 

na Klingeri. Prvú etapu sa podari-

lo slávnostne otvoriť už 30. 7. 2020 

podpismi vzácnych hostí na zá-

chranné koleso. Teraz pracujeme na 

projekte vybudovania hygienických 

zariadení a rekreačnej zóny.

Usilovne sme pracovali aj na vylep-

šení prístupu do mesta, a to za po-

moci vlakových spojení, diaľkových 

autobusov či kyvadlovej dopravy. 

Vďaka rokovaniu mesta so  SAD 

Zvolen, a. s., a  fi nančnou podpo-

rou Banskobystrického samospráv-

neho kraja, sa podarilo obnoviť 

diaľkový spoj Bratislava – Banská 

Štiavnica a  vytvoriť kyvadlovú do-

pravu na trase ŽST Banská Štiavni-

ca – Počúvadlo – Baďan a BŠ Nový 

zámok – Banský Studenec. Okrem 

autobusov sme posilnili aj pravi-

delnú víkendovú vlakovú dopravu 

medzi Zvolenom a  Banskou Štiav-

nicou v  spolupráci so Železnič-

nou spoločnosťou Slovensko, a. s. 

Okrem tradičných spojov však pre-

mávali aj historické, zážitkové vla-

ky – Banícke expresy, ktoré sa po-

čas celého leta tešili veľkej obľube. 

Tieto premávali zo Zvolena cez Ban-

skú Štiavnicu až do Kremnice, cestu 

spríjemňovali herci s  tematickými 

príbehmi o hľadaní pokladu.

Kto pozná okolie Štiavnice vie, že 

krásou sa vyrovná tomu najkraj-

šiemu, čo na Slovensku máme. My 

sme sa rozhodli o tieto krásy regió-

nu na záver leta podeliť aj s bloger-

kou Jankou v  rámci septembrovej 

infocesty. S  Jankou sme navštívili 

vybrané obce, prírodné úkazy, dych 

berúce výhľady, tajchy a vynikajúce 

reštaurácie.

Po lete sa patrí dať opäť všetko do 

poriadku a  upratať. Koncom sep-

tembra sme sa zúčastnili kraj-

skej Gruntovačky a v spolupráci so 

strednými školami z Banskej Štiav-

nice vyzbierali 14 vriec odpadu a vy-

čistili približne 4km trás náučného 

chodníka Glanzenberg. Týmto let-

ná sezóna dostala záverečnú bodku.

Počas celej sezóny sme Vás priebež-

ne informovali o  dianí na sociál-

nych sieťach, kde nás je už viac ako 

12 tisíc, za čo Vám srdečne ďakuje-

me. V súčasnosti pripravujeme opäť 

niekoľko väčších i menších projek-

tov a tešíme sa, keď Vám ich opäť 

predstavíme.

Terézia Sopková,

OOCR Región Štiavnica

Letná sezóna z pohľadu 
OOCR Región Štiavnica 

Kampaň so zviditeľnením Regiónu Štiavnica  foto Archív OOCR BS

Otváracie hodiny SBM

13. – 31. 10. 2020

Berggericht – Mineralogická ex-

pozícia, 8:00 – 16:00

Nový zámok, 8:00 – 16:00

Starý zámok, 8:00 – 16:00

Kammerhof – Baníctvo na Slo-

vensku, 8:00 – 16:00

Galéria Jozefa Kollára, 

8:00 – 16:00

Informačné centrum, 

8:00 – 16:00

Expozícia uhoľného baníctva na 

Slovensku, Handlová, 

8:00 – 16:00

Viac na: 

https://www.muzeumbs.sk/

Pozývame Vás aj na:

14. 8. – 18. 10. Toto! je Kabinet 

ilustrácie XII. – Matúš Maťátko, 

Galéria Jozefa Kollára, Nám. sv. 

Trojice 8, Banská Štiavnica, vý-

stava predstavuje tvorbu Matú-

ša Maťátka prostredníctvom jeho 

ilustrácií, ktoré v  knihách vytvá-

rajú komiksový ,,whaaaam“ efekt.

19. 10. Fotografi cká súťaž (uzá-

vierka): „Najkrajšia dovolenková 

fotografi a“, Múzeum vo Svätom 

Antone, Banská Štiavnica. Celo-

slovenská súťaž a výstava amatér-

skej fotografi e s  medzinárodnou 

účasťou. Prezentácia, konfrontá-

cia a inšpirácie pre všetkých ama-

térskych fotografov z  celého Slo-

venska a  zahraničia, vernisáž sa 

uskutoční 20. 11., trvanie výstavy 

20. 11. 2020 – 31. 1. 2021

1. 10. – 25. 10. Mini ZOO v mú-

zeu IX., Mineralogická expozícia, 

výstavné priestory, Nám. sv. Tro-

jice 6, Banská Štiavnica, výstava 

predstaví exotické druhy živočí-

chov (hmyz, plazy, článkonožce), 

ale aj kolekciu motýľov zo súk-

romnej zbierky Michala Zachara.

Zmena programu a otváracích ho-

dín vyhradená!

Región Banská Štiavnica

myšlienka
dňa

„Budúcnosť nikdy nevychádza tak 

ako si ju plánujeme, takže je naj-

lepšie nič neplánovať. Dovoľme ži-

votu prekvapiť nás. Milujme sa, ke-

dykoľvek máme príležitosť smejme 

sa, užívajme si veci, ktoré nás ro-

bia šťastnými a žime v v súčasnos-

ti. Pretože prítomnosť je jediný oka-

mih, ktorý nám patrí.“
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OZ Červená studňa sa pripra-

vuje na zimnú bežkársku 

lyžiarsku sezónu. Dúfam, že 

bude bohatšia na sneh ako tá 

predošlá. 

V tej sme upravovali len časť bežec-

kých tratí, približne 10 dní na za-

čiatku decembra a  ostatná časť se-

zóny (január, február) bola strojom 

neupravovateľná vrstva snehu. Pri-

pravili sme i  spojenie bežkárskych 

tratí s Richňavou za pomoci členov 

OZ Červená studňa ale i  sympa-

tizantov – Števko Labuda a  Natál-

ka, Samko a Peťko Pivarčovci, za čo 

im ďakujem. No na Veternom sedle 

vznikol veľký problém pre úpravu 

tratí, kvôli poveternostným vply-

vom, kde sa postupne zavaľuje lesná 

cesta a pre ratrák je už nepriechod-

ná. Túto situáciu sme začali riešiť 

pred rokom, aj s  administratívnou 

pomocou OOCR Banská Štiavnica 

tým, že sme chceli upraviť túto časť 

na vlastné náklady, no táto činnosť 

bola zamietnutá. Úprava tejto časti 

trati a na ňu nadväzujúce, je v súčas-

nosti ohrozená i pri veľmi dobrých 

snehových podmienkach.

Na úpravu lyžiarskych bežeckých 

tratí nám prispieva zatiaľ každo-

ročne mesto Banská Štiavnica – 

tento rok sumou 750eur – za čo 

ďakujeme, ďalej sympatizujúca ve-

rejnosť fi nančnými darmi na účet 

SK11 5600 0000 0014 4996 2001, 

dvomi percentami z  daní a  samot-

ní členovia brigádnickou činnos-

ťou v  spolupráci s  OOCR Banská 

Štiavnica. V  súčasnosti je to opra-

va a budovanie informačných tabúľ 

a  prístreškov s  posedením, ako aj 

vykosenie NCH Glanzenberg. Ten-

to chodník nebol poškodený pove-

ternostnými vplyvmi, ale človekom. 

Pri opravách, ktoré robím s Rudkom 

Nečasom, sme sa stretli so situáciou 

ešte nedokončenej opravy a v nasle-

dujúci deň už bola opravovaná ta-

buľa poškodená! Alebo prístrešok 

s posedením na Špitáler žile, v kto-

rom som pred nie dlhým časom od-

dychoval, bol popílený a  materiál 

preč! (prístrešky boli pokryté dreve-

ným šindľom).

Občianske združenie Červená stud-

ňa pripravuje aj „Poznávaciu turistiku 

štiavnicka“, ktorú sme začali nultým 

ročníkom v roku 2019. Teraz pokra-

čuje jej prvým ročníkom a bola plá-

novaná každú sobotu v  mesiacoch 

apríl a  november so sprievodcom. 

Žiaľ, kvôli pandémii je pripravená in-

dividuálne po vyznačenej trase čer-

venými šípkami. Začína na trojič-

nom námestí cez NCH Glanzenberg 

na Červenú studňu, ďalej Horno-

hodrušským jarkom cez nefunkčný 

kameňolom popri nefunkčnom taj-

chu na Teplom potoku, zvážnicou na 

zadné Rosniarky, pokračuje na Veter-

né sedlo, popri nefunkčnej šachte na 

Hornej Rovni na náučný chodník po 

stredovekých dobývkach a popod Ot-

tergrund na Červenú studňu. Odtiaľ 

pokračuje popri Vodárenských taj-

choch a končí, kde začínala – na tro-

jičnom námestí. Dĺžka „Poznávacej tu-

ristiky štiavnicka“ je približne 13km, 

dá sa absolvovať i na bicykli s tým, že 

asi 2km budeme tlačiť a je pre zdat-

nejších cyklistov! Na našej strán-

ke (https://www.facebook.com/

ozcervenastudna) nájdete spraco-

vané video.

Vízia OZ Červená studňa je zasne-

žovaný lyžiarsky bežecký okruh. Je 

vytipovaný v  najvhodnejších pod-

mienkach štiavnicka vo všetkých 

oblastiach. Na tomto projekte spo-

lupracujeme s OOCR Banská Štiav-

nica, mestom Banská Štiavnica (p. 

primátorka) a chceme zapojiť pod-

nikateľov a širokú verejnosť.

OZ Červená studňa

Príprava na bežkársku sezónu

Tridsiaty september bol 

svetovým dňom školského 

mlieka. 

V tento deň si celý svet pripomína 

dôležitosť mlieka v  jedálničku detí. 

Pani učiteľky v  každej triede v  MŠ 

na ulici Bratská pripravili zaujímavé 

aktivity. Deti hravým, veku prime-

raným spôsobom oboznámili s výz-

namom konzumácie mlieka a mlieč-

nych výrobkov pre ich zdravie. Počas 

dňa si pozreli bábkové divadlo, ma-

ľovali kravičky, poznávali rôzne 

druhy mliečnych výrobkov. Tety ku-

chárky pripravili pre naše deti jedál-

ny lístok, v ktorom bol vysoký ob-

sah mlieka. Tento biely dar prírody 

a výrobky z neho plnia dôležitú úlo-

hu v  správnej výžive detí, pretože 

obsahujú optimálne množstvo výži-

vových a esenciálnych zložiek, hlav-

ne vápnika. Pravidelná konzumácia 

mlieka už od útleho veku prispie-

va k  správnym návykom stravova-

nia v dospelosti. Pitím mlieka budú 

naše deti zdravšie, v škole aktívnej-

šie, a preto múdrejšie.

A. Turčanová, 

učiteľka MŠ

Svetový deň školského mlieka 
v MŠ Bratská

Pokyny
pre chovateľov ošípaných

V  súvislosti so zvyšujúcim sa rizi-

kom šírenia Afrického moru ošípa-

ných (AMO) na území Slovenskej 

republiky Regionálna veterinár-

na a potravinová správa v Žiari nad 

Hornom vyzýva občanov/chova-

teľov, ktorí nemajú chovy ošípa-

ných registrované, aby tak vyko-

nali v termíne do 23. 10. 2020.

Registrácii podliehajú aj chovy s  1 

ošípanou.

Pozor!

Povinnosťou chovateľa je nahlá-

siť domácu zabíjačku aspoň jeden 

pracovný deň vopred na príslušnú 

regionálnu veterinárnu a  potravi-

novú správu (https://www.svps.sk/

zakladne_info/kontakty.asp), pri 

hlásení je nutné uvádzať registračné 

číslo chovu pridelené CEHZ („D“). 

Pokuta za neohlásenie domácej 

zabíjačky je pre fyzickú osobu 

vo výške od 400 eur do 1000 eur

podľa § 48 ods. 5 písm. m) zákona.

Od 26. 10. 2020 bude vykonávaná 

úradná kontrola splnenia povinnos-

tí registrácie vo vybraných obciach 

na celom území Slovenska. Cho-

vateľom, ktorí si nesplnili povin-

nosť registrácie chovu, bude vydané 

opatrenie a po jeho nesplnení sa pri-

stúpi k udeľovaniu sankcií, prípadne 

k utrácaniu zvierat.

Tlačivá si môžu chovatelia vyžia-

dať aj na Mestskom úrade v  Ban-

skej Štiavnici, odd. právne, správy 

majetku, Nám. sv. Trojice č. 1, I. po-

sch., osobne, telefonicky alebo elek-

tronicky na tel. č.: 0905 413  945, 

e-mail: 

olga.nigriniova@banskastiavnica.sk.

MsÚ

Vedeli ste, že...
Pneumatiky a guma sa v prírode roz-

kladajú približne 265 rokov a pneu-

matiky vyhodené vo voľnej prírode 

predstavujú veľký ekologický prob-

lém vo všetkých krajinách s  rozvi-

nutou automobilovou dopravou? 

Pritom nepotrebné, ojazdené pneu-

matiky predstavujú významný zdroj 

druhotných surovín: využitím gu-

meného odpadu pri výrobe gumo-

vých výrobkov sa ušetria asi 2 tony 

ropy na každú 1 tonu výrobkov.

Pneumatiky nikdy nespaľujte. Spa-

ľovaním gumy vznikajú sadze a oxi-

dy síry, ktoré dráždia dýchacie cesty 

a obsahujú polychlórované uhľovo-

díky, silné jedy a  rakovinotvorné 

látky.                                                                 ŠZŠ
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Spomienka

Dňa 14. 10. 

uplynulo 25 ro-

kov od tragic-

kej smrti našej 

drahej dcéry 

Ivky Beňovej. S láskou spo-

mínajú rodičia, brat s  rodi-

nou, sestra s  rodinou a  naj-

bližšia rodina. Tí, ktorí ste 

ju poznali, venujte jej spolu 

s nami tichú spomienku.

oznamy, 
spomienky

Oznam
Centra voľného času

Centrum voľného času v Banskej 

Štiavnici oznamuje rodičom a de-

ťom, že všetky informácie ohľad-

ne krúžkovej činnosti sú zverejne-

né na webovej stránke CVČ: www.

banskastiavnica.edupage.org. 

Všetky ďalšie informácie nad rá-

mec opatrení budú pravidelne ak-

tualizované na uvedenej stránke.

J. Machilová

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

Oznam
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v Banskej Štiavnici oznamuje 

svojim členom, že úradné hodiny 

v kancelárii sú iba v stredu v čase 

8:00 – 12:00 hod. až do odvolania. 

Za pochopenie vopred ďakujeme. 

Informácie o akciách môžete zís-

kať na tel. č.: 045/ 692 08 75 po-

čas úradných hodín.

Výbor SZTP 

Ťažko, cez bolesť v srdci 

a smútok zvierajúci dušu, sme 

prijali smutnú správu o úmrtí 

našej kolegyne, spoluobčianky 

pani Alenky Markovej, ktorá 

dňa 2. 10. 2020 vo večerných 

hodinách umrela. Vedeli sme, 

že mala zdravotné problémy, 

ale nikto z nás nemyslel, že ju 

už viac neuvidíme.

Alenka Marková sa narodila 16. 

februára 1959 v Banskom Studen-

ci. Roky mladosti boli poznamena-

né ťažkou prácou na poliach rodičov 

v  jej rodnej obci. Po ukončení zák-

ladnej školy sa zamestnala v Taba-

kovej továrni ako robotníčka. Bola 

veselá, plná života, v kolektíve obľú-

bená. Tu sa neskôr spoznala so svo-

jím manželom. Roky v manželstve 

boli naplnené starosťami, radosťa-

mi, tak ako viacerým z nás, ale pri-

šli roky kedy naša kolegyňa musela 

ísť životom sama. Vzorne sa starala 

o svojich dvoch milovaných synov, 

ktorým sa snažila dať všetko len to 

najlepšie. Na bývalý mestský národ-

ný výbor, terajší mestský úrad priš-

la pracovať ako upratovačka a v tej-

to pracovnej pozícii pracovala až do 

leta tohto roku, kedy ju jej zdravot-

né problémy neopustili, ale donúti-

li ju zostať doma. Mala rada kvety, 

ktoré vysádzala pri svojom rodnom 

dome, pri bytovke, v  ktorej býva-

la ako aj na svojom balkóne. V nád-

here týchto kvetov si liečila svoje 

ubolené srdce, doráňané starosťa-

mi i  problémami. Milovala svojich 

synov, vnučku a  rodinu. Bola pra-

covitá, citlivá, mala rada štiavnický 

kraj, lúky a jazerá, rada trávila voľné 

chvíle na Banskom Studenci. Mala 

rada naše mesto, rada sa prechádza-

la jeho uličkami so svojími milova-

nými deťmi.

A hoci odišla, navždy zostane v srd-

ciach a v spomienkach nielen jej mi-

lovanej rodiny, ale i nás, jej kolegov 

a kolegýň a všetkých tých, ktorí sme 

ju poznali a mali úprimne radi.

Česť jej pamiatke!

MsÚ

Za našou kolegyňou 
Alenkou Markovou

Dňa 2. 10. 2020 naša škola 

organizovala podujatie 

s názvom Spoločne pre deti, 

ktoré bolo súčasťou projektu 

Na ŽÚR treba troch, v rámci 

ročného vzdelávacieho 

programu Komenského 

inštitút, ktorý pomaly 

ukončuje náš učiteľ Eduard 

Gemza.

Akcia mala dve časti. Prvá časť 

bola určená pre pedagógov zo škôl 

v Banskej Štiavnici a okolí, mala ná-

zov Známka nie je všetko. Poobed-

ná časť bola pre rodičov našej školy 

s názvom Občas je život jedna veľká 

telenovela.

Hosťom bola rómska aktivistka, za-

kladateľka organizácie Eduma, ria-

diteľka Výskumného ústavu detskej 

psychológie a patopsychológie, au-

torka knihy Cigánka a mama troch 

detí – Janette Maziniová Motlová.

Pozreli sme sa na vzdelávanie aj 

očami žiaka, očami rodiča, učite-

ľa, ale aj očami Róma, telesne ale-

bo mentálne znevýhodneného 

dieťaťa. Skúsili sme si praktické ak-

tivity v  dobre vyváženom pomere 

s teóriou a v neopísateľnom závoji 

autenticity, emócií, úprimnosti, lás-

ky a ľudskej krásy.

Pri stretnutí nás trošku obmedzo-

vali dodržiavané opatrenia, ale vy-

vážila to dobrá nálada, občerstvenie 

či nová podpísaná knižka.

Okrem stretnutia ešte naša ško-

la dostala ročný vstup pre desať 

učiteľov na Online živú knižni-

cu: Knižnicu silných príbehov – 

www.onlinezivakniznica.sk s meto-

dikou a webinárom.

Ďakujeme Janette Maziniovej 

Motlovej z Komenského inštitú-

tu, CEEV Živica, za možnosť prežiť 

tento pekný, úprimný, inšpiratív-

ny a  prínosný seminár. Vďaka za-

mestnancom a  deťom našej školy 

za pomoc pri organizovaní, hosťom 

z blízkych aj vzdialenejších škôl, za 

účasť a pekné slová chvály a vďaky.

Vďaka patrí aj Komunitnému cen-

tru Šobov za spoluorganizova-

nie druhej časti akcie Spoločne pre 

deti, ktorá sa konala priamo v cen-

tre. Ďakujeme aj rodičom za záu-

jem, príjemnú atmosféru, otázky na 

pani lektorku a milé úprimné slová.

Špeciálna základná škola 

v Banskej Štiavnici

Ako prebiehalo stretnutie 
Spoločne pre deti ...

Janette Maziniová Motlová a tím ŠZŠ  foto Archív ŠZŠ

Infocentrum 
mesta
Banská Štiavnica

Otvorené denne:

Po-Ne: 8:00 – 16:00 IC BŠ



8
číslo 37 • 15. október 2020

sn@banskastiavnica.skKALEIDOSKOP

Piaty ročník Festivalu 

Amplión, opäť v pôvodnom 

jesennom termíne, sa stal pre 

rýchlo meniace sa pravidlá 

a podmienky organizovania 

hromadných akcií v čase koro-

nakrízy doslova manažérskou 

výzvou. 

A  podaril sa zázračne! Jubilejný 

ročník bol plnohodnotným troj-

dňom 25 programov so 75 umel-

cami zo 7 krajín Európy vrátane 4 

slovenských premiér. A nechýbali 

ani diváci! Ako jeden z  mála fes-

tivalov na Slovensku sa bansko-

štiavnický Amplión rozhodol vy-

trvať a  prehliadku kabaretného, 

pouličného a  aj spoločensko-an-

gažovaného umenia vo všeobec-

nej neistote a  napätí uskutočniť. 

Podarilo sa vybaviť všemožné vý-

nimky pre zahraničných umelcov, 

ktorí pricestovali na festival s ne-

gatívnymi PCR-testami, využili 

sa priaznivé podmienky z  naria-

denia ÚVZ SR pre umelcov z Čes-

kej republiky. Aj vďaka tomu fes-

tival po niekoľkoročnom úsilí 

a  historicky po prvýkrát v  Ban-

skej Štiavnici privítal slávne praž-

ské Divadlo Semafor s  Jiřím Su-

chým a Jitkou Molavcovou, ale aj 

Divadlo Husa na provázku z Brna 

či odborníka a  milovníka európ-

skej kabaretnej piesne, prof. Pře-

mysla Ruta. Novinkou festivalu 

boli Buskeri – zahraniční pouliční 

umelci vybraní na základe výzvy, 

ktorí umocnili génia loci štiavnic-

kých ulíc a  kaviarní. Atmosféru 

akcie výnimočne osviežila Klaun-

ská zdravotná jednotka, kto-

rá rozdávala smiech pre zdravie 

a veselo dohliadala na dodržiava-

nie všetkých hygienických opatre-

ní. Vydaril sa aj druhý ročník čes-

ko-slovenskej súťaže na podporu 

vzniku nových kabaretov Sketch 

up so skvelou klaunskou kapelou 

aj moderátorským duom. Víťa-

zom sa stala novoobjavená praž-

ská kapela Ponorka, na ktorej ce-

lovečerný program sa Amplión 

môže tešiť o  rok. Už po druhý-

krát na festival zavítala francúz-

sko-talianska skupina Mattato-

io Sospeso, tentokrát s bláznivou 

akrobatickou show Out! Výbor-

nú interaktívnu, ale bezpečnú im-

provizáciu s  divákmi v  exterié-

roch predviedol Argentínčan El 

Goma. Cenu organizátorov Am-

plión Argentum pre výnimočné 

diela v kategórii Nový kabaret zís-

kal Erik Sikora alias Džumelec za 

performatívnu prednášku pre do-

spelých Vysvetľovateľ a  Koncert 

proti dospelosti pre deti, v  ka-

tegórii Pouličné umenie si ju pre-

vzalo španielske duo Umami Dan-

cetheatre s akrobaticko-tanečnou 

performanciou Bitter-Sweet o po-

rozumení a v kategórii Spoločen-

sko-angažovaná tvorba si cenu 

zaslúžil Ján Markoš za interaktív-

nu prednášku o kritickom mysle-

ní Sila rozumu, o ktorú (aj s kví-

zom) bol veľký divácky záujem. 

Organizátori udelili tiež mimo-

riadnu cenu Amplión Argentum 

za celoživotné dielo v oblasti ka-

baretu legendárnemu Divadlu Se-

mafor.

5. ročník ukázal, aké je dôleži-

té šíriť medzi ľuďmi porozume-

nie a tiež, že umenie je na to vý-

borným nástrojom. Prijímateľa 

inšpiruje, poskytuje mu relax, 

zábavu či poznanie, ale  najmä 

obohacuje jeho duševné zdravie – 

teda aj v umení ide o život!

Ďakujeme všetkým, ktorí svojou 

návštevou podporili piaty Amplión. 

Rovnako ďakujeme nezištným do-

norom, ktorí chápu potrebu kvalit-

nej kultúry pre život v regióne.

Jana Mikitková, AND, n.o.

89 ročný Jiří Suchý 
priniesol s Jitkou Molavcovou do Štiavnice umenie aj porozumenie

Jitka Molavcová a Jiří Suchý  foto Michal Svítok, Peter Štít

Slovenské banské múzeum 

už dvanásť rokov pravidelne 

usporadúva v mesiaci 

november obľúbené podujatie 

Stretnutie generácií, ktoré sa orga-

nizuje v priestoroch Rytierskej sály 

Starého zámku a ktorého sa pravi-

delne zúčastňujú deti z  Materskej 

školy na ulici 1. mája (členovia sú-

boru Permoník), študenti Základ-

nej školy Jozefa Horáka, študenti 

Gymnázia Andreja Kmeťa, študen-

ti Strednej odbornej školy služieb 

a lesníctva, členovia Živeny a Den-

ných centier seniorov z  Banskej 

Štiavnice a zo Štefultova a členovia 

Únie nevidiacich a slabozrakých.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu roz-

šírenia ochorenia COVID-19 a z dô-

vodu prevencie Vám musíme ozná-

miť, že toto tradičné podujatie 

v  roku 2020 nebude možné usku-

točniť. Veríme však, že dvanásty 

ročník sa bude môcť uskutočniť za 

bežných okolností v  nasledujúcom 

roku. 

SBM, oddelenie histórie 

Podujatie Stretnutie generácií 2020 je zrušené!

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

Členky denných centier seniorov  foto Archív SBM

Oznam
Novootvorená kancelária Po-

hronského osvetového stredis-

ka, pracovisko Banská Štiav-

nica, sa nachádza v  budove 

Šinglerky na 1. poschodí, Dolná 

18, Banská Štiavnica. Príďte nás 

navštíviť!

POS BŠ
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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. 35/2020: „Len 

vôkol osamelého človeka sa pohybujú 

strašidlá.“ Výhercom sa stáva Ľud-

mila Húsková, B. Štiavnica. Sr-

dečne blahoželáme! Tento týždeň 

hráte o  poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10eur v pizzerii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica. Vašou úlohou je 

správne vylúštiť krížovku a  zaslať 

ju spolu s kupónom do redakcie ŠN 

v termíne do 26. 10. 2020.

V tajničke sa ukrýva výrok G. Uh-

lenbrucka: 

A., Starší, krídlo hmyzu, denník, 

mláďa sliepky,

B., Začiatok tajničky, pozdrav 

mladých,

C., Šachová fi gúrka, krajina kde je 

štátne zriadenie, diera v zemi, roz-

právková včielka,

D., Ponad, potom česky, cudzie žen. 

meno, pletie veniec, dioptria,

E., Muž. meno, divoko, zn. čoko-

ládky, úder v boxe,

F., Kráčal, cudzie žen. meno, 

1000 kg, severské zviera,

G., Eman, zlatý skr., jednoduchá 

zbraň, časť tela, poník,

H., Osobné zámeno, prípravok 

na čistenie, najjednoduchšia po-

môcka na dvíhanie, zafúkaj,

I., Muž. meno, hrá sa s nimi ho-

kej, žen. meno, selén,

J., Meno Ulma, osmička, patria-

ci Ole, 100,

K., Koniec tajničky, predložka 

3. pád.

1., Naše povstanie, 2. časť taj-

ničky, muž angl.,

2., Čaj, citoslovce bolesti, Izabela, 

odporovacia spojka,

3., Kultúrny dom, oškrel, predlož-

ka,

4., Šor naopak, zbierajú ho včely, lis, 

kyslík,

5., Zostal, rev, oska,

6., Operenec, diaľka, ticho,

7., Popravca, meno Douglasa, mač-

kovitá šelma,

8., Atmosféra skr., česká TV, má-

miť,

9., Zavčasu, potoky, WC,

10., Nočný motýľ, pani v  Španiel-

sku, stred slova Palko,

11., Meno Drobnej, dar nevesty, 

skaz,

12., Meno Magálovej, čisté dievča,

13., Obráni, výr, hlas hada,

14., Zhluky včiel, koníky, Slovenská 

technická univerzita,

15., Španielska vychovávateľka, 3. 

časť tajničky, v poriadku.

Pomôcky: Kirk, Kora, Kira, Aleš, 

Marek, tea, Aurel.

Pozn. aut.: Interpunkčné zna-

mienka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová
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Kupón č. 37
Krížovka

Vyučovanie v ZUŠ začalo 

2. septembra 2020 vo 

všetkých odboroch kvôli 

pandémii v mierne sprís-

nenom režime. 

Prijímacie skúšky prebieha-

li v  posledný týždeň augusto-

vý a prvý septembrový tak, aby 

sa noví záujemcovia nemieša-

li s už prijatými žiakmi cez brá-

nu hudobnej náuky. Tam pred 

prijímacou komisiou preukáza-

li svoju mieru talentu a rodičia 

vyplnili a  podpísali nevyhnut-

né dokumenty. Záujem o ume-

lecké vzdelanie v  okrese Ban-

ská Štiavnica našťastie neklesol, 

čomu sa veľmi tešíme (o výučbu 

prejavilo záujem 472 žiakov). 

Do budovy je obmedzený, resp. 

zakázaný vstup rodičov, resp. 

sprevádzajúcej osoby. Maličkí 

prípravkári a  začínajúci prváči-

kovia si pomaly zvykajú na bu-

dovu, nových pánov učiteľov aj 

na to, ako sa v priestoroch ško-

ly orientovať bez sprevádzajúcej 

osoby. Samozrejme dodržiavame 

dezinfekciu rúk, používame rúš-

ka a odstupy. Pravidelne dezinfi -

kujeme všetky triedy i  spoločné 

priestory. Zatiaľ nie sú dovolené 

žiadne besiedky a  koncerty, tak 

sa budeme snažiť priebežne ro-

dičom zasielať aspoň krátke vi-

deá, aby sa s  nami potešili, ako 

ich deti napredujú. Tiež p. uči-

teľ Dodo Klimko vyrobí za každý 

mesiac /október, november.../ 

audioprezentáciu najlepších žiac-

kych vystúpení a  výkonov, kto-

ré potom zverejníme na stránke 

školy www.zusbanskastiavnica.

edupage.org a  na facebookovej 

stránke ZUŠ Banská Štiavnica.

Ďakujeme rodičom a  deťom za 

priazeň a  dôveru. Radostnou 

prácou s deťmi, s ich umeleckými 

snaženiami, spevom, hrou na ná-

stroje, tancom, výtvarnými i dra-

matickými počinmi sa navzájom 

povzbudzujeme v  týchto nároč-

ných časoch a  veríme v  skorý 

kontakt s verejnosťou.

Vaša ZUŠ-ka 

Prijaté opatrenia v školách a školských 
zariadeniach
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JAMA – 74. ročník Milana 

Adamčiaka sa bude konať 

online

Aj napriek pandémii a  zákazu 

hromadných podujatí budú môcť 

priaznivci súčasného umenia už 

budúci víkend zažiť druhý roč-

ník /ne/festivalu intermediál-

neho umenia JAMA – 74. ročník 

Milana Adamčiaka. Organizátori 

nevšednej umeleckej akcie sa ne-

vzdali ani v aktuálnej situácii a /

ne/festival prinesú prostredníc-

tvom online streamu prenášané-

mu priamo z  Banskej Štiavnice. 

Podujatie sa síce uskutoční bez 

fyzickej prítomnosti publika, no 

umelecký program si budú môcť 

vychutnať nielen obyvatelia Ban-

skej Štiavnice a Banskej Belej, ale 

aj diváci z celého Slovenska.

„Je pre nás podstatné zachovať konti-

nuitu podujatia, nielen z praktických 

dôvodov, ale najmä z ideových. Aspoň 

symbolicky považujeme za dôležité 

každoročne sprítomniť odkaz Mila-

na Adamčiaka v  Štiavnici a  jej oko-

lí,“ vysvetľuje riaditeľka poduja-

tia Eva Vozárová. „Snažíme sa o to 

tým, že sem v určitej podobe chceme 

každý rok prinášať živé, súčasné (ale 

aj hravé) umenie. Ak by sme JAMA 

presúvali, najbližší vhodný termín by 

bol pravdepodobne až v roku 2021 – 

to by však už nebol 74. ročník Mila-

na Adamčiaka,“ dodáva s tým, že aj 

ročník podujatia je jednou z  via-

cerých narážok na Adamčiaka ob-

siahnutou v koncepte JAMA. Čís-

lovanie totiž nie je odvodené od 

ročníka konania podujatia, ale od 

veku, ktorého by sa v danom roku 

Adamčiak bol dožil.

„Preto chceme podujatie zrealizovať 

aj tento rok a  dodržať pôvodný ter-

mín, hoci so značnými obmedzenia-

mi. Budeme meniť akustické (a  iné) 

situácie, no o  niečo komornejšie ako 

vlani. Bez fyzicky prítomných di-

vákov, vzhľadom na dodržanie ak-

tuálnych pravidiel v  spoločnosti,“ 

komentuje umelecký riaditeľ pro-

jektu, hudobník Fero Király.

JAMA 2020 sa uskutoční v  onli-

ne podobe v pôvodne plánovanom 

termíne – v  piatok a  sobotu 23. 

a  24. septembra. Program bude 

bohatý aj napriek obmedzeniam. 

Prvý festivalový deň bude pozo-

stávať z virtuálneho otvorenia vý-

stavy Panovníkov palác venovanej 

Adamčiakovi a  z  bloku koncertov 

a  performancií, v  rámci ktorého 

zaznie napríklad hudba americké-

ho skladateľa Johna Cagea a  slo-

venského skladateľa Tomáša Bo-

roša napísaná pre detský klavír. 

Ďalej bude nasledovať premiéro-

vé slovenské uvedenie unikátnej 

zvukovej performance americké-

ho experimentátora Alvina Lucie-

ra I Am Sitting In A Room alebo čí-

tanie z  poézie slovenskej autorky 

Lizy Gennart, ktorá v skutočnosti 

nie je živou tvorkyňou, ale umelou 

inteligenciou skladajúcou poéziu.

V druhý deň podujatia, v sobotu, 

bude nasledovať sympózium o in-

termediálnom umení, ktorého 

hosťami budú napríklad kurátor 

a  teoretik umenia Daniel Grúň, 

výtvarný umelec Martin Piaček 

alebo šéfkurátorka zbierok súčas-

ného umenia SNG Lucia G. Stach. 

Virtuálne sa do programu zapo-

jí aj zahraničný hosť – nemec-

ký zvukový umelec Hauke Har-

der, ktorý bude mať na sympóziu 

prednášku o  práci so zvukový-

mi environmentmi. /Ne/festival 

sa skončí dočasnými interven-

ciami v  prírode v  okolí Banskej 

Štiavnice a  Banskej Belej, ktoré 

budú tiež prenášané online. Os-

tatný program bude streamova-

ný prevažne z  Partera BSC, sídla 

rezidenčnej platformy Banská St 

a  nica Contemporary  na ulici A. 

Gwerkovej – Göllnerovej.

Sprievodným programom podu-

jatia bude sprístupnenie výstavy 

SAD: Stručný archív daru Martina 

Piačeka v  Galérii Jozefa Kollára 

vo štvrtok 22. októbra o 17:00. 

Výstava je výstupom mesačné-

ho rezidenčného pobytu umelca 

v Banská St a nica Contemporary.

Podujatie sa bude dať sledovať 

prostredníctvom sociálnych sietí 

a webstránky jama.ooo v jeho pl-

nej dĺžke – teda cca 1 a pol dňa.

Organizátormi JAMA – 74. roč-

ník Milana Adamčiaka sú Me-

dzinárodná spoločnosť pre sú-

časnú hudbu – Slovenská sekcia, 

občianske združenie ooo, súbor 

Cluster ensemble a  rezidenčná 

platforma Banská St a  nica Con-

temporary.

Eva Vozárová,

Cluster ensemble & JAMA

Milana Adamčiaka si pripomenieme aj 
tento rok, ale nečakane inak

Umelec Milan Adamčiak  foto Archív autora

Záhradkárske 
okienko
Rodivé drevo ovocných drevín:

Orech kráľovský:

– rodivý výhonok na dvojročnom 

dreve – kratší výhonok vo vrcho-

lovej alebo bočnej pozícii v obvo-

dových partiách koruny, kde je do-

statok svetla s veľkým pukom so 

základmi samičích súkvetí vo vr-

cholovej pozícii, zriedkavo boč-

ných pozíciách. Základy samičích 

súkvetí kónického tvaru (jahňa-

dy) sa nachádzajú na výhonkoch 

v  bočných pozíciách. Niektoré 

moderné odrody svetového sorti-

mentu vytvárajú púčiky so základ-

mi samičích generatívnych orgá-

nov na bočných pozíciách po celej 

dĺžke výhonkov.

Lieska:

– rodivý výhonok na dvojročnom 

dreve: s  rôznou dĺžkou, predo-

všetkým v  obvodových partiách 

koruny so zreteľnými základmi 

samičích súkvetí v rôznych pozíci-

ách a základmi samičích súkvetí 3 

až 4 výrazne vyvinutých púčikoch 

v hornej časti výhonku.

Mandľa:

– rodivý výhonok na dvojročnom 

dreve, menej často v rámci obras-

tu, v obvodových partiách koruny, 

kde je dostatok svetla, s  kvetný-

mi púčikmi jednotlivo alebo v sku-

pine s  rastovým púčikom (1 – 2 

kvetné a 1 rastový), s vrcholovým 

púčikom vždy rastovým.

Michaela Mojžišová

Starý mobil?
Špeciálna základná škola v spolu-

práci s  organizáciou Recyklohry 

vykonáva zber starých mobilov, 

elektroniky a malých elektrických 

zariadení (vrátane nabíjačiek, 

káblov,... nie žiaroviek). V  prípa-

de, že Vám takéto veci doma zava-

dzajú a nechcete čakať na mestský 

zber elektroodpadu, prineste ich 

k dolnej bráne ŠZŠ, kde je pripra-

vený červený kontajner.

ŠZŠ Banská Štiavnica

Oznam
Upozorňujeme našich prispieva-

teľov, že príjem príspevkov a  in-

zercie do najbližšieho čísla ŠN je 

v pondelok do 14:00 hod. Ďaku-

jeme za porozumenie! 

red.
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VÝROBA KROVOV, KVH HRANOLY
STOLÁRSKE REZIVO

Stavebné rezivo 195€/m3

Dosky 25mm od 165€/m3

Šalovacie dosky 25mm od 100€/m3

Impregnácia proti škodcom je zadarmo

www.delumax.sk, 
dlumaxdlumax@gmail.com

tel: 0911 37 37 00
  SOVI, n. o., sociálna - senior 

prepravná služba hľadá vodiča 

OMV, tel. č.: 0948 460 700

práca

INZERCIA

INZERCIA

 Hľadám opatrovateľku, tel.č.: 

0910 210 444

  Výkup parožia, tel.č.: 

0904 834 937

  Kúpime ľudové kroje, kontakt: 

0902 708 047

  Predám zimné jablká, odroda 

Rubinola a Topas, cena 0,60eur/

kg, tel. č.: 0918 998 785

inzercia

služby

OTJ Hontianske Nemce – FK 

SITNO Banská Štiavnica 2:5 

(1:3)

Góly: 5, 34, 41. min. Kminiak, 48. 

Gregáň, 75. Barák

Zostava: Kališek, Barák, Necpal, 

Prokaj (31. Drexler, 88. Neuschl), 

Chmelina, Gregáň, Tesák, Pellegri-

ny, Budinský, Hudak D., Kminiak.

V zápase dvoch mužstiev z horných 

miest tabuľky sa hral zaujímavý, bo-

jovný zápas. Domáci, i keď sa im zá-

pas nevyvíjal podľa ich predstáv, 

boli zdatným súperom a  bojova-

li do poslednej minúty. Naše muž-

stvo potvrdilo svoju kvalitu i  hru 

a  zápas mali od začiatku väčšinou 

pod kontrolou a zaslúžene zvíťazi-

li. V  zostave nášho mužstva sa po 

prvýkrát objavila veľká posila z  li-

gového Pohronia, Lukáš Pellegrini, 

hráč, ktorý odohral v  lige mnoho 

zápasov a má skúsenosti na rozdá-

vanie. To, čo sa od neho očakáva-

lo, predvádzal od prvej minúty. Do-

minovala jeho presnosť prihrávok, 

vedel podržať loptu a dobre zahrá-

val štandartky. S Tesákom vytvori-

li veľmi silný stred poľa. Škoda, že 

Tesák po zranení Prokaja sa musel 

presunúť na pozíciu stopéra už po 

polhodine zápasu, tak nemohli svo-

ju spoluprácu predvádzať dlhšie. Od 

úvodného hvizdu rozhodcu malo 

loptu dlhšie na kopačkách naše 

mužstvo a rýchlo sa dostalo i do ve-

denia. Svoje kvality ukázal už v  5. 

min. Pellegrini, keď presnou prih-

rávkou uvoľnil Kminiaka a ten prí-

zemnou strelou otvoril skóre zápa-

su. Hru sme mali pod kontrolou do 

konca prvej štvrťhodiny. Potom pri-

šiel niekoľkominútový herný útlm, 

ktorý domáci potrestali vyrovnáva-

júcim gólom. Prvé varovanie od do-

mácich prišlo v 15. minúte, náš ob-

ranca stratil zbytočne loptu, k lopte 

sa dostal útočník domácich a  jeho 

nebezpečnú strelu Kališek vytlačil 

na tyč a odtiaľ lopta skončila za brá-

nou. Ďalšia chyba prišla v 17. min, 

ktorá skončila už gólom. Na pra-

vej strane obrany zostal nepokrytý 

hráč, ten dostal prihrávku,od neho 

lopta smerovala na spoluhráča do 

pokutového územia, kde loptu pre-

berajúci hráč domácich bol faulo-

vaný, rozhodca bez váhania ukázal 

na značku pokutového kopu. Kali-

šek i keď vystihol smer lopty, gólu 

nezabránil. Skóre sa vyrovnalo. Po-

stupne sme sa začali znovu vracať 

z  útlmu, začali prichádzať i  šance. 

Budinský v 31.min. ušiel obrancom 

domácich, zastavil ho tesne pred 

šestnástkou len za cenu faulu do-

máci brankár, ktorý môže byť rád, 

že za to uvidel len kartu žltej farby. 

Výhodu priameho kopu sme nevyu-

žili. Gólová radosť prišla o tri minú-

ty neskôr. Pellegrini vysunul po pra-

vej strane Gregáňa a jeho prihrávku 

pred bránu zakončil gólom Kmi-

niak. Bojovný Gregáň využil zavá-

hanie obrancu domácich, loptu mu 

zobral a  únik na bránu domácich 

zakončil prihrávkou na Kminiaka, 

ten v  40 min. po tretíkrát rozvlnil 

sieť a dosiahol čistý hatrick. Veľmi 

dobre nám vyšiel i úvod do druhé-

ho polčasu. Drexler v strede ihriska 

vybojoval loptu, prihral Pelegrini-

mu ten kolmou prihrávkou vysu-

nul Gregáňa a  jeho prízemná stre-

la skončila po štvrtýkrát v domácej 

bráne. Brankár mal plno roboty i po 

Hudákovej strele v  54. min., jeho 

strelu však stačil vyraziť. Gólovo sa 

domácim znovu podarilo presadiť 

v 57. minúte, po prihrávke z vlast-

nej polovice zostal na pravej strane 

neobsadený hráč, ktorý svoju šan-

cu i  gólovo zakončil. Ďalšiu dobrú 

Hudákovu strelu v 63. min. domáci 

brankár vytisol nad brvno. Budin-

ský v 74. min. potiahol loptu po ľa-

vej strane, poslal ju pred bránu, kde 

Kminiak prepustil loptu Baráko-

vi a ten strelil náš piaty gól. Gólovú 

bodku v zápase mohol dať v záve-

re zápasu Pellegrini, ktorý zahrával 

priamy kop z ľavej strany, jeho toče-

nú strelu s námahou vytiahol spod 

brvna brankár domácich. Aj po zá-

verečnom písknutí do píšťalky roz-

hodcom zostávame naďalej bez 

straty bodu na ihriskách súperov.

Program:

V  súvislosti s  opatreniami sa oča-

káva vyjadrenie SFZ k  organizácii 

športových podujatí (11.10.2020)

Tabuľky: https://ssfz.futbalnet.

sk/#menu/open/sutaze/

Ivan Javorský

Ďalšie víťazstvo z vonku... Medzinárodný 
maratón mieru 
v Košiciach ešte raz

František Belohorec, jediný tu ži-

júci Banskoštiavničan, ktorý sa 

zúčastnil na 97. ročníku MMM 

v  Košiciach, keď kvôli koronaví-

rusu sa mohlo zúčastniť iba 200 

maratóncov, dosiahol čas 2:49,42 

a  umiestnil sa na 14. mieste. Ci-

tujem ho: „Škoda, že som to prepá-

lil. Prvý okruh bol za 15:49 a posledný 

18:23. Posledné dve kolá boli peklom, 

palivo minuté, do tváre fúkal vietor 

ako pomyselný klinec do rakvy. Verím, 

že o rok to bude lepšie.“

LK
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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

Spoločnosť Mestské lesy 
Banská Štiavnica

ponúka na predaj časť lovu 
poľovnej zveri v poľovnom revíri Banky.

Podmienky predaja a spôsob 
predkladania ponúk je zverejnený na

www.mlbs.sk

Tel. 045- 692 11 27
e-mail: mestskelesybs@stonline.sk

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


