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INZERCIA

Kontrolný deň sa uskutočnil 

16.11.2021 za účasti pána Petra 

Korčoka – prezidenta Sloven-

ského atletického zväzu (SAZ), 

pani primátorky, zástupcov 

zhotoviteľa a objednávateľa. 

Práce po úvodných komplikáciách 

pokračujú. Situáciu skomplikova-

la slabá únosnosť podkladových 

vrstiev spôsobená zvýšenou vlh-

kosťou zeminy. Zhotoviteľ úsek 

oddrenážoval a  doplnil kameni-

vom. Aktuálne sú položené a zhut-

nené podkladové vrstvy pod tar-

tanovú dráhu. Nasledovať budú 

asfaltérske práce. Odvodnená je 

aj budúca tartanová dráha. Roz-

pracované sú aj priestory budú-

cich atletických športovísk. Práce 

prebiehajú aj na sanácii múrika po 

vonkajšom okraji oválu a  prípra-

ve podkladových vrstiev v blízkom 

okolí oválu. Prezident SAZ, pán 

Korčok vyslovil spokojnosť s  roz-

pracovanosťou diela.

MsÚ

Mesto Banská Štiavnica 

v spolupráci s Banskobys-

trickým samosprávnym krajom 

vyhlasuje ďalšie kolo očkovania 

proti ochoreniu COVID-19.

Očkovať sa bude jednodávkovou 

vakcínou očkovacou látkou Janssen 

od spoločnosti Johnson & Johnson 

a dvojdávkovou vakcínou Pfi zer od 

spoločnosti Pfi zer BionTech.

V  prípade záujmu o  očkovanie 

je potrebné kontaktovať Mest-

ský úrad Banská Štiavnica na tel. 

č.: 045/694 96 42, alebo mai-

lom na adrese: viera.muchova@

banskastiavnica.sk, prípadne osob-

ne, oddelenie právne a správy ma-

jetku, kontaktná osoba: PhDr. Mu-

chová Viera.

Očkovať sa môžu aj neregistrovaní 

záujemcovia o očkovanie, ktorí si to 

rozmyslia v  poslednej chvíli, avšak 

pre istotu obdržania dávky odpo-

rúčame registráciu vopred, aby bola 

zabezpečená vakcína pre každého.

Očkovanie bude prebiehať v Kultúr-

nom centre, Kammerhofská 1, Ban-

ská Štiavnica, výstavná miestnosť 

– vstup od sochy A. Kmeťa, dňa 

26.11.2021 od 10:00 do 15:00 hod. 

- posledná registrácia.

MsÚ

Kontrolný deň – modernizácia štadiónu

Pokračujeme v očkovaní

Prezident SAZ s primátorkou na štadióne  foto archív J. Chrenko

Výmenník
Vstup pondelok- streda- piatok

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

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

Zásadné zmeny 
v Covid – automate

Od pondelka 22. 11. 2021 sa mení 

COVID automat, prinášame naj-

zásadnejšie opatrenia platné pre 

tzv. čierne okresy.

Mestský úrad funguje pre režim 

OTP, úradné hodiny sa nemenia.

Každý klient je povinný sa preu-

kázať platným covid pasom, resp. 

testom; prosíme občanov, aby si 

veci prednostne riešili telefonicky 

alebo e-mailom.

Prevádzkové hodiny neesenciálnych 

prevádzok len v čase 5:00 – 22:00.

Skupinové vyučovanie v  mimo-

školskom vzdelávaní (ZUŠ, jazy-

kové školy...) je povinne dištančné,

Svadby, oslavy a kary sú zakázané.

Obrady (svadobný, pohreb, krst) 

v  režime KZ 50 osôb, v  režime 

OTP a základ max. 6 osôb, s vý-

nimkou pohrebov.

Kultúrne podujatia, bohoslužby, 

športové podujatia v  režime OP 

do 50 osôb, v  režime OTP max. 

6 osôb, v režime základ zakázané.

Reštaurácie / okienkový predaj 

a  rozvoz, krátkodobé ubytovanie 

zakázané.

Za OP sa považuje to dieťa vo 

veku 2 – 12 rokov, ktoré absolvo-

valo test.

Ďalšie informácie nájdete tu:

https://www.health.gov.sk/

Zdroje?/Sources/Covid-19/

Dokumenty/Covid_Automat

_Signalizacny_system_4v3.pdf

MsÚ

Kino AKADEMIK / ONLINE
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DIÁR
z programu

primátorky

9.11. vo viacerých médiách bola 

spomienka na Andreja Trúchleho 

Sitnianskeho v súvislosti s tým, že 

sa narodil v tento deň v r. 1841 vo 

Sv. Antone (zomrel 29.10.1916). 

Študoval na banskoštiavnickom 

gymnáziu, bol katolíckym kňa-

zom, básnikom, spisovateľom 

a  redaktorom. 9.11. vo viacerých 

médiách odznelo, že JUDr. Mi-

chal Truban, sudca Špecializova-

ného trestného súdu zdôvodňoval 

pozbavenie obvinenia JUDr. Du-

šana Kováčika, niekdajšieho špe-

ciálneho sudcu z korupcie. 14.11. 

vo viacerých médiách odznelo, že 

zomrel vo veku 77 rokov význam-

ný žurnalista, verejný činiteľ, re-

daktor a  spisovateľ Eugen Gin-

dl. Bol spoluautorom publikácie 

„Bratislava nahlas“ z 80. rokov 20. 

stor., jeden zo zakladajúcich čle-

nov VPN, prvým šéfredaktorom 

Verejnosti – orgánu VPN, šéfre-

daktorom Kosmosu a  autorom 

množstva publicistických mate-

riálov. Veľmi rád chodieval do B. 

Štiavnice, kde mu dávali inšpirácie 

jeho strýko Jozef Gindl, CSc., vy-

nikajúci banskoštiavnický historik 

– montanista, PhDr. Juraj Špitzer, 

ktorý v „exile“ pracoval v Múzeu vo 

Sv. Antone a ja, ktorý som bol jeho 

spolužiakom na gymnáziu v  Lip-

tovskom Mikuláši. Nakoniec tá 

najnepotešujúcejšia informácia, 

ktorá sa zjavovala v predchádzajú-

cich dňoch v médiách, ako aj na in-

ternete, že náš okres sa od 15.11.

ocitne v  pandémii v  tej najhoršej 

– teda čiernej farbe, medzi ďalší-

mi 51 okresmi Slovenska. 15.11.

v  rádiu Slovensko o  18:30 hod. 

v  pravidelnej publicistickej relácii 

„K veci“ po dlhom – predlhom čase 

opäť vystúpil v  celoslovenskom 

médiu náš spoluobčan Ing. Ľudo-

vít Kaník. Z  pozície niekdajšie-

ho ministra práce, sociálnych vecí 

a  rodiny SR podrobil ostrej kriti-

ke návrh daňovo-odvodovej refor-

my I. Matoviča, ministra fi nancií 

SR. 16.11. v Rádiu Regina o 06:48 

bola informácia o výstave Sloven-

ského banského múzea v  Bergge-

richte (Nám. sv. Trojice 6) „Kalcit 

– majster tvarov“ a  o  07:24 hovo-

ril podrobne o tejto unikátnej vý-

stave vynikajúci geológ Mgr. Peter 

Jancsy z múzea. Výstava potrvá do 

30.4.2022. Informácia o  výstave 

bola ešte aj 23.11. o 6:46. 17.11.

v Rádiu Slovensko od 5:05 do 6:00 

bola hosťom tohto média Eva Bo-

rušovičová, významná slovenská 

spisovateľka, dramatička a  vyda-

vateľka. Je dcérou Ing. Štefana 

Borušoviča, niekdajšieho ekono-

mického riaditeľa a  následne aj 

generálneho riaditeľa SVP, š. p., 

Banská Štiavnica. 17.11. vo via-

cerých slovenských, ako aj čes-

kých médiách bola naša speváčka 

Jana Kirschner, ktorá striedavo 

žije v  Londýne a  v  našom meste 

v súvislosti s tým, že na pripome-

nutí si 17. novembra 1989 zaspie-

vala v Prahe tú najsugestívnejšiu 

pieseň Marty Kubišovej z r. 1968 

„Modlitba pre Martu.“ 18.11. v Rá-

diu Lumen od 20:00-21:00 bola 

relácia o  vývoji teologických po-

hľadov na sv. Trojicu. V tejto sú-

vislosti dodávam len to, že naše 

Súsošie sv. Trojice (1759-64) je 

nielen najimpozantnejšie, ale aj 

najvzácnejšie svojho druhu v Eu-

rópe. V  predchádzajúcom týždni 

opäť mediálne hviezdil Exštiavni-

čan Jaroslav Naď, minister obra-

ny SR. Hovoril nielen o  rozpočte 

v kapitole obrany na r. 2022, pri-

pravovanej armáde EÚ, ale hlav-

ne, čo je viac ako potešiteľné, že 

armáda, tak ako doteraz, bude 

aj v  nastávajúcom ťažkom pan-

démiovom období v  pohotovosti 

a pripravená pomôcť našim zdra-

votníkom. 19.11. vo viacerých 

médiách bola spomienka na An-

dreja Kmeťa v  súvislosti s  tým, 

že sa narodil v  tento deň pres-

ne pred 180 rokmi (19.11.1841 

– 16.2.1908). Bol to katolícky 

kňaz, veľký národovec, zakla-

dateľ slovenskej národnej vedy, 

uznávaný aj mnohými európsky-

mi vedeckými kapacitami. V  r. 

1878-1906 pôsobil v  Prenčove, 

bol významným archeológom, 

botanikom, etnografom a múzej-

níkom. Študoval na banskoštiav-

nickom gymnáziu. Gymnázium je 

pomenované po ňom, ako aj jed-

na z ulíc v našom meste, naproti 

Kammerhofu má aj pamätník od 

akad. sochára Františka Gibalu 

z r. 1938. Od 17.11. denno-denne 

bola informácia vo viacerých mé-

diách, ako aj na internete, že SR 

bude od 22.11. v  tej najhoršej – 

čiernej pandemickej farbe. Bohu-

žiaľ, medzi 54 okresmi je aj náš.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

Podávanie 
žiadostí 
o  poskytnutie dotácií (fi nanč-

ných prostriedkov) z  rozpočtu 

Mesta Banská Štiavnica podľa 

VZN č. 2/2018 v znení dodatku 

č. 1 pre rok 2022.

Mesto Banská Štiavnica oznamu-

je, že do 31.12.2021 je termín pre 

podávanie žiadostí o  poskytnu-

tie dotácie na rok 2022 pre práv-

nické osoby a fyzické osoby – pod-

nikateľov podľa §3 VZN č. 2/2018 

v znení dodatku č. 1.

V  zmysle Všeobecne záväzného 

nariadenia Mesta Banská Štiav-

nica č. 2/2018 v  znení dodatku 

č. 1 o  poskytovaní dotácií z  roz-

počtu Mesta Banská Štiavnica, 

je potrebné žiadosť podať písom-

nou formou na predpísanom tla-

čive, ktoré nájdete v  klientskom 

centre mestského úradu alebo 

priamo na stránke mesta Banská 

Štiavnica:

http://www.banskastiavnica.sk/

stranka_data/subory/ako-vybavit/

20190124-ziadost-o-dotaciu.pdf

Kompletne a správne vyplnená 

žiadosť o  poskytnutie dotácie, 

ktorej súčasťou je aj rozpočet, 

musí obsahovať povinné prílo-

hy (kópie):

– zmluva alebo potvrdenie o zria-

dení bankového účtu, ktorého 

vlastníkom je žiadateľ,

– výpis z registra trestov na práv-

nickú osobu, ktorý je vedený Ge-

nerálnou prokuratúrou Sloven-

skej republiky,

– doklad o  založení subjektu – 

zriaďovaciu listinu, zakladateľskú 

zmluvu, stanovy s potvrdením re-

gistrácie /občianske združenia, 

neziskové organizácie, záujmové 

združenia a pod./,

– ďalšie dokumenty týkajúce sa 

projektu,

– čestné vyhlásenia žiadateľa /prí-

loha č. 1/,

Pripomíname, že prílohy sú po-

vinné pre všetkých žiadateľov 

o dotáciu.

V  prípade nejasností kontak-

tujte:

Mestský úrad

ekonomické odd.

Nám. sv. Trojice č. 1

969 01 Banská Štiavnica

t. č.: 045/694 96 32, 

mail: msu@banskastiavnica.sk

MsÚ

22. 11.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

Účasť na online konferencii „Dob-

rovoľnícke mestá+“ URBACT Trans-

fer Network.

Riešenie opatrení v  súvislosti 

s  COVID-19 a  kontrolná činnosť 

mestskej polície.

Riešenie podkladov pre projektovú 

dokumentáciu Pomník padlých.

Redakčná rada ŠN.

23. 11.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

Účasť na zasadnutí Valného zhro-

maždenia spoločnosti Mestské 

lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o.

24. 11.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

Riešenie právnych záležitostí 

mesta.

Zasadnutie Krízového štábu 

mesta.

25. 11.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

Pracovné rokovanie s  riaditeľom 

Rudných baní, š. p.

Pracovné rokovanie k  zabezpeče-

niu 17. EKHT – Európskych baníc-

kych a hutníckych dní 2022.

26. 11.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

Účasť na odovzdaní defi brilátora 

Slovenskému Červenému krížu.

Realizácia projektu Mestských 

lesov Banská Štiavnica, spol. 

s r.o. – Osádzanie vtáčích búdok 

a kŕmidiel.

 Pracovné stretnutie kooperačnej 

rady SPR k schváleniu kľúčových 

projektov.

Viera Lauková



3
číslo 42 • 25. november 2021

sn@banskastiavnica.sk NOVINKY

Po vypracovaní projektovej 

dokumentácie pre opravu 

krovu a drevenej šindľovej 

krytiny a jej odsúhlasení 

Krajským pamiatkovým 

úradom sme pristúpili k reali-

zácii obnovy. 

Stavenisko bolo odovzdané 

10.11.2021. Aktuálne je posta-

vené lešenie a  prebiehajú prá-

ce na odstraňovaní poškodených 

častí krovu a  krytiny. Cena die-

la je 19  897,40€. Realizuje Obno-

va, s. r. o. Práce majú byť v zmysle 

Zmluvy o  dielo č. 386/2021 do-

končené 15.12.2021. Vzhľadom 

na skutočnosť, že práce nezahŕňajú 

mokré procesy, je dokončenie diela 

v termíne reálne.

MsÚ

Rekonštrukcia bašty

Oprava drevenej šindľovej krytiny foto archív J. Chrenko

Upozornenie
Mesto Banská Štiavnica v  spo-

lupráci s  Technickými službami, 

m. p., Banská Štiavnica začalo 

v týchto dňoch s realizáciou inšta-

lácie vianočnej výzdoby v  meste 

Banská Štiavnica. V tejto súvislos-

ti upozorňujeme občanov mesta 

a  širokú motoristickú verejnosť, 

aby bola ohľaduplná a rešpektova-

la dopravné obmedzenia pri tých-

to montážnych prácach. Za poro-

zumenie vopred Ďakujeme!

TS, m. p., BŠ

Pomôžte 
ľuďom v núdzi 
aj tento rok prežiť krajšie Via-

noce!

Vážení občania, stalo sa už tradí-

ciou, že Vás v tomto období oslo-

vujeme s prosbou o pomoc pri po-

skytnutí pomoci ľuďom v  núdzi 

pred Vianocami. Práve vianočné 

sviatky sú príležitosťou nachvíľu 

sa zastaviť a podať pomocnú ruku 

tým, ktorí to najviac potrebujú. 

Vianoce sú pre väčšinu z  nás ča-

som pokoja, radosti, hojnosti a lás-

ky. Pre niektorých ľudí s  ťažkým 

životným osudom sú však tieto 

prívlastky iba nesplneným snom. 

Aj tento rok nám môžete pomôcť 

a napísať nám tip na človeka, ľudí, 

ktorých poznáte, možno žijú pria-

mo vo Vašom okolí a naša pomoc 

pred Vianocami by sa im zišla a po-

tešila ich. Opäť aj tento rok Mesto 

Banská Štiavnica v spolupráci s p. 

Petrom Ernekom sa rozhodli sprí-

jemniť tieto najkrajšie sviatky 

v  roku ľuďom v  núdzi poskytnu-

tím poukážok na nákup potravín.

Vaše listy môžete doručiť na Mest-

ský úrad do klientského cen-

tra, Námestie sv. Trojice č. 3, vlo-

žiť do schránok Štiavnických 

novín, alebo poslať mailom na 

eva.greganova@banskastiavnica.sk, 

do termínu 13.12.2021.

Zároveň Vám ďakujeme aj za ná-

vrhy a  tipy na občanov, ktorým 

sme pomohli v  predchádzajúcich 

obdobiach. Je krásne vidieť radosť 

a vďačnosť ľudí, ktorí si vážia kaž-

dú pomoc.

V závere chceme opäť poprosiť a vy-

zvať aj ostatných podnikateľov, fi r-

my v našom meste, ktorí by mohli 

prispieť. Pridajte sa k nám, aby sme 

mohli darovať krajšie Vianoce via-

cerým ľuďom v  núdzi, veď pomoc 

druhým môže pomôcť nám samým!

Eva Gregáňová, MsÚ

Dňa 22.11.2021 sa uskutočnilo 

online stretnutie partnerov 

medzinárodného projektu 

URBACT Volunteering Cities+. 

Pôvodne sa malo stretnutie uskutoč-

niť v Banskej Štiavnici v dňoch 22. – 

23.11.2021, ale z dôvodu epidemic-

kej situácie bolo zrušené a nahradené 

online stretnutím.

Stretnutia sa zúčastnili všetci partne-

ri projektu, a to mestá Agia (GR), Al-

justrel (PT), Athienou (CY) a Rezen-

ke (LV) – ich zástupcovia a vybraní 

členovia miestnych skupín URBACT. 

Za Banskú Štiavnicu sa tiež zúčast-

nili zástupcovia mesta a  členovia 

miestnej skupiny URBACT. Stretnu-

tie otvorila primátorka nášho mesta 

a primátor mesta Athienou, vedúce-

ho partnera projektu pán Kyriakos 

Kareklas. Stretnutie viedla vedúca 

expertka pani Maria Joāo F. Rauch 

a  týkalo sa vypracovaných Plánov 

prenosu príkladov dobrej praxe za 

každé partnerské mesto a Plánu roz-

voja dobrej praxe mesta Athienou 

a  ich hodnotenia. Jednotlivé plány 

hodnotili partneri a  na základe ich 

pripomienok sa jednotlivé plány pre-

pracujú/doplnia tak, aby mohli byť 

predložené Sekretariátu URBACT 

do konca mesiaca. Fyzické stretnutie 

v Banskej Štiavnici je zatiaľ napláno-

vané na koniec februára 2022. Me-

dzitým sa budú organizovať online 

stretnutia medzi partnermi a vedú-

cim expertom a tiež stretnutia miest-

nych skupín URBACT, na ktorých sa 

bude diskutovať o úlohách a plánoch 

jednotlivých skupín v  rámci projek-

tu. Na najbližšom stretnutí miestnej 

skupiny URBACT v Banskej Štiavnici 

sa bude navrhovať stratégia koordi-

nácie dobrovoľníkov v našom meste, 

motivácia a  zapojenie podnikateľov 

do dobrovoľníckych aktivít a pod.

Henrieta Godová

Ďalšie medzinárodné stretnutie 
k projektu URBACT Volunteering Cities+

Milé priateľky a priatelia, 

v Galérii Jozefa Kollára 

vám chceme predstavovať 

dôležité multimediálne diela 

súčasného umenia. 

Aby sme takéto výstavy mohli reali-

zovať, potrebujeme kvalitnú audio-

vizuálnu techniku. Preto sa na vás 

obraciame s prosbou o pomoc.

Prosíme, prispejte do našej crowd-

fundingovej zbierky na portáli 

Start Lab.

Budeme vďačné za akýkoľvek prí-

spevok a šírenie kampane. Za vašu 

fi nančnú podporu si môžete vybrať 

aj zaujímavú odmenu.

Ďakujeme!

Tím Galérie Jozefa Kollára

Galéria Jozefa Kollára 
potrebuje vašu pomoc!
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Tajch Klinger bol od nepamäti 

obľúbené miesto odpočinku 

a rekreácie Štiavničanov. 

Typické pre neho boli plávajúce pla-

várne, detské plávajúce kúpalisko, 

skokanský mostík, vodnopólové ih-

risko. Počas socializmu, najmä po 

vzniku krytej plavárne pomaly ten-

to areál upadal, až nako-

niec úplne zanikol. Len sta-

ré fotografi e ukazujú, aké 

to tam v  minulosti bolo. 

Koľko ľudí tajch navštevo-

valo. Že tu boli prezliekár-

ne, bufet s hudbou, požičia-

vali sa člnky, hralo vodné 

pólo a usporadúvali plavec-

ké preteky.

OOCR prichádza s obno-

vou Klingera

Oblastná organizácia ces-

tovného ruchu Región 

Štiavnica minulého roku 

prišla s  iniciatívou obno-

viť, v  modernom pojatí, 

toto obľúbené miesto. Zís-

kala pre túto myšlienku fi -

nančnú podporu od BBSK 

a  za použitia prostriedkov, 

ktoré sa získavajú z turistic-

kého ruchu, od turistov ako popla-

tok za prenocovanie, rozbehla pro-

jekt obnovy plavárne na Klingeri. 

Projekt je rozplánovaný na niekoľko 

etáp a prvý diel skladačky, plávajúci 

pontón, ktorý spríjemňuje vstup do 

vody a poskytuje miesto na slnenie, 

si návštevníci mohli užívať už toto 

leto. Myslím, že s  veľkým poteše-

ním a pozitívnym ohlasom.

Na Klingeri vznikne detský ba-

zén a toalety pre návštevníkov

Ďalšou etapou je rozšírenie pláva-

júceho pontónu o detské kúpalisko 

s  vodopriepustným dnom a  malý 

skokanský mostík. Tým by plávajú-

ca časť obnovenej plavárne bola do-

tvorená a mohla naplno slúžiť náv-

števníkom. Dokončenie tejto časti 

plánujeme už v budúcom roku, na 

jar r. 2022.

Takéto zatraktívnenie Klingera, ale 

už vyžaduje vytvorenie aj primerané-

ho sociálneho a  hygienického záze-

mia, ktoré tam zatiaľ chýba. OOCR 

Region Štiavnica nezabudla ani na to.

V spolupráci s mestom, ktoré je zá-

roveň dôležitým členom OOCR, 

projekčnú prípravu vybudovania 

budovy toaliet a  bufetu s  terasou. 

Pri hľadaní riešenia ako to uro-

biť sme museli vychádzať zo situ-

ácie, že mesto má len jeden poze-

mok, ktorý vlastní na brehu tajchu 

a zároveň, že pamiatkový úrad sú-

hlasí len s  takou obnovou stavieb, 

ktoré sa nachádzajú na mieste sta-

vieb, ktoré tam už v minulosti stá-

li. Preto jediné miesto, vhodné na 

takúto stavbu je miesto, kde v mi-

nulosti stála rozsiahla stavba prez-

liekární a  správy tajchu. V  tomto 

duchu vznikla projektová štúdia, 

ktorá sa stretla s  porozumením 

a  podporou pamiatkového úradu, 

ktorý k  nej vydal kladné stanovis-

ko. BBSK tak isto vyjadril zámeru 

podporu a vyčlenil peniaze potreb-

né na vypracovanie projektovej do-

kumentácie pre stavebné povole-

nie. Jediné, čo ešte chýba je to, aby 

OOCR Región Štiavnica uzavrelo 

s  mestom nájomnú zmlu-

vu na pozemok a mohlo re-

alizáciu tohto projektu roz-

behnúť. Znamenalo by to, 

že možno už na jeseň roku 

2022 by sa mohla začať vý-

stavba a v lete r. 2023 by sa 

tajch Klinger zaskvel v no-

vej kráse a  poskytol náv-

števníkom kvalitné služby 

na úrovni 21. storočia.

Kto tomu ešte bráni, ale-

bo Gól do vlastnej brány

Je smutné, že tomuto plá-

nu postavil do cesty prekáž-

ky, paradoxne jeden z  čle-

nov predstavenstva OOCR, 

ktorý je zároveň mestským 

poslancom. Za pomoci za-

vádzajúcich tvrdení pre-

svedčil časť mestských 

poslancov, aby neodsúhla-

sili prenájom pozemku pre verej-

noprospešnú organizáciu OOCR 

Región Štiavnica. To spôsobilo, že 

OOCR nateraz nemôže získať už 

pripravené peniaze na vypracovanie 

projektovej dokumentácie a preru-

šuje to realizáciu projektu. Zname-

ná to odklad realizácie projektu na 

neurčito a možno jeho úplné zmare-

nie. Je to veľká škoda. Zostáva len 

dúfať, že poslanci, ktorí dostali úče-

lovo nesprávne a zavádzajúce infor-

mácie svoj postoj čoskoro prehod-

notia, aby sa v projekte opäť mohlo 

pokračovať.

Ľudo Kaník, podpredseda OO CR 

Región Banská Štiavnica

Podarí sa obnoviť plaváreň na Klingeri?

Hľadáte vianočný darček 

z domova pre svojich blízkych, 

ktorí Štiavnicu opustili?

Darujte „večný“ darček. Štiavnický 

ľudový betlehem je vyrobený kom-

pletne z  dreva a  môžete sa z  neho 

tešiť mnohé roky, ak nie generácie. 

Naše betlehemy vycestovali z  Ban-

skej Štiavnice do mnohých miest Slo-

venska, i  ďalekej Florencie. Spôso-

by ich tradičného inštalovania boli 

inovované s  dostupnejšími materi-

álmi, ale pri betlehemoch nezosta-

lo. Spolu s betlehemom často puto-

val i štiavnický kalendár – stránka so 

zimnou Banskou Štiavnicou sa ocitla 

na pozadí najmenej jedného z nich. 

Povýšili sme preto tento vzťah a vy-

tvorili pre Vás i nový štiavnický bet-

lehemský prospekt. Náš prospekt 

nezobrazuje kopčeky so salašmi, ale 

dominanty Banskej Štiavnice, a  to 

rovno v dvoch verziách – Zimná so 

snehom a zimná slnečná. Otočíte si 

ich podľa nálady. Sú opäť vyrobené 

z dreva, s papierovými fotografi ami. 

Prospekty sú len na objednávku. Ob-

jednávky zadané do konca novembra 

splníme ešte pred Vianocami. Cena 

prospektu bude zverejnená čoskoro 

a fotografi e taktiež.

ICBŠ

Darujte kúsok Banskej Štiavnice

Ako ďalej 
na Klingeri?
Tajch Klinger poznáme z  dobo-

vých fotografi í ako miesto, kde od 

19. storočia fungovala mestská 

plaváreň. Na brehu a  na hladine 

sa vystriedalo niekoľko generácií 

drevených objektov – šatne, bu-

fet, toalety, plávajúce objekty pre 

deti aj športovcov.

Po tom, ako sa začiatkom 70-tych 

rokov otvorila plaváreň v  meste, 

zmenil sa aj význam tajchu Klin-

ger a prvky drobnej architektúry 

sa postupne odstránili. 

V posledných rokoch stúpa záujem 

o individuálnu rekreáciu a v okolí 

tajchu sa masívne investuje. Vzni-

ká otázka, ako zorganizovať celé 

územie okolo tajchu, tak, aby sa 

zachoval jeho pokojný ráz a záro-

veň sme vedeli zabezpečiť služby 

pre návštevníkov. Požiadavky na 

parkovanie, hygienu, stravovanie 

a podobne sa riešia spontánne až 

živelne. A tak v lete občas ani ne-

zaparkujete, a  ak vám nedajbože 

treba na „wecko“... Okrem funkč-

ných objektov, ako bufet, pontón, 

kabínka na prezliekanie či workou-

tové náčinie, pri podrobnejšej obh-

liadke miesta nájdete rôzne zvyšky 

po starších objektoch, terasách, 

nebezpečný elektrický stĺp, rozbi-

té schody.

Na októbrovom zastupiteľstve 

sme schválili, že pre toto územie 

mesto nechá vypracovať urbanis-

tickú štúdiu, ktorá bude priesto-

rovo a  funkčne riešiť požiadavky 

na túto lokalitu. Nasledovala vý-

jazdová obhliadka miesta, na kto-

rej sa zúčastnili poslanci Ján Ča-

maj, Lubo Barák, Peter Ernek, 

Martin Macharik, člen komisie 

výstavby Milan Janovský a maji-

teľ bufetu.

V tejto chvíli potrebujeme aj Vaše 

postrehy a  nápady, čo by oko-

lie tajchu potrebovalo, ako ho 

zveľadiť. Návrhy posielajte pro-

sím na adresu martin.macharik@

banskastiavnica.sk a  najlepšie 

z nich budú zapracované do celko-

vého plánu.

Martin Macharik, 

predseda komisie výstavby

„Rozdiel medzi umením a životom je 

v tom, že umenie je znesiteľnejšie“.

Hérakleitos

myšlienka
dňa
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kam v BŠ 
a okolí ?

Od 15.11.2021 sa aj Banská 

Štiavnica ocitla na covidovej 

mape v čiernej farbe.

Knižnice v  3. stupni ohrozenia, 

teda v čiernej farbe podľa covido-

vého semaforu  podľa Vyhlášky 

ÚVZ SR č. 240 z 12. augusta 2021 

a  Manuálu pre obchody a  služby 

vydaného Úradom verejného zdra-

votníctva SR z  12.10.2021, ktorý 

nám bol metodicky doručený, boli 

knižnice zaradené do tzv. esenciál-

neho základu, teda medzi prevádz-

ky, ktoré môžu fungovať v základ-

nom režime bez vstupnej kontroly, 

avšak za dodržiavania prísnych hy-

gienických opatrení, kde platí re-

žim 1 osoba na 15m2, dodržiavanie 

odstupov 2m, prísna hygiena rúk 

a  dotykových plôch, vrátené kni-

hy do karantény, respirátory FFP2 

a plná zodpovednosť každého jed-

ného používateľa knižnice. Ako 

všetci vieme, Vláda SR vydala nové 

opatrenia, od 22.11. lockdown pre 

neočkovaných a nastavila nový co-

vid automat, podľa ktorého však 

stále platí, že knižnice sú súčasťou 

„esenciálneho základu“ pokiaľ samo-

správa, príp. RÚVZ nerozhodnú 

inak. Rovnako v  prípade nového 

usmernenia Vlády SR môžu nastať 

nové zmeny. Odporúčame pre-

to sledovať aktuálne informácie 

na: www.banskastiavnica.sk, príp. 

www.kultura.banskastiavnica.sk, 

kde sa môžete dozvedieť viac i o na-

šom malom mikulášskom prekva-

pení „na diaľku“, keďže poduja-

tia sú povolené pre max. 6  ľudí  , 

a preto sa nám nepodarí v  tomto 

roku pripraviť pre našich najmen-

ších tradičného Mikuláša v  mest-

skej knižnici tradičným spôsobom. 

Malou náhradou bude 6.12. spus-

tená na stránke mestskej kultúry 

www.kultura.banskastiavnica.sk 

elektronická Kniha želaní pre všet-

kých používateľov knižnice, do 

ktorej si budú môcť deti a dospe-

lí zapisovať svoje želania týkajú-

ce sa knižných titulov, ktoré by 

si v  knižnici priali mať dostupné 

a ktoré sa im v budúcom roku bu-

deme snažiť pozháňať a zaradiť do 

fondu, alebo môžu vyjadriť svoje 

želania podujatí, aké by si v kniž-

nici v budúcom roku priali. Ďaku-

jeme všetkým za doterajšiu pria-

zeň a srdečne pozývame nabrať si 

duševnej potravy z bohatého fon-

du knižnice.

/MsK BŠ/

Očkom do knižnice

Knižný fond v mestskej knižnici  foto archív MsK

„Zver nielen loviť, ale hlavne 

chrániť a pochopiť jej význam 

v prírode“ – to je odkaz 

Legendy o sv. Hubertovi, 

ktorý sme si pripomenuli 

3.novembra 2021.

Svätý Hubert je patrónom poľovní-

kov, a preto kde inde ako pri Kaplnke 

sv. Huberta v parku Kaštieľa vo Svä-

tom Antone sa stretli poľovníci a ďal-

ší pozvaní hostia.

V krásnom, farbami hrajúcom pro-

stredí parku sa rozozneli tóny z les-

níc trubačov z  Banskej Štiavnice. 

Prítomných privítal riaditeľ múzea 

Ing. Engel, PhD. a práve z  jeho úst 

zaznela modlitba poľovníka. Zapá-

lením sviečky a  položením kytice 

si prítomní uctili nielen sv. Huber-

ta, ale aj všetkých poľovníkov, kto-

rí už nie sú medzi nami. Symbolicky 

im tak poďakovali za starostlivosť 

o prírodu.

Hubert, akvitánsky princ, holdoval 

a užíval si život, poľoval, nectil si po-

klady a dary prírody. Až keď sa mu 

Boh prihovoril a zjavil v podobe kríža 

medzi parohmi jeleňa, ktorého chcel 

uloviť, zmenil svoj postoj. Začal viesť 

pokorný život, neskôr sa naučil vážiť 

si zvieratá a prírodu, prijal kresťan-

stvo, stal sa biskupom a ve-

noval sa misijnej činnosti 

v oblasti Ardén. Predsa mu 

však čosi ostalo z  loveckej 

záľuby – občas šiel chytať 

ryby. To sa mu napokon 

stalo osudným. Keď sa raz 

chystal na rybačku, jeho 

pomocník tak neobratne 

narábal s udicou, že vážne 

poranil biskupa na ruke. 

Rana sa zapálila a  spôso-

bovala Hubertovi stále väč-

šie bolesti, až napokon zra-

neniu podľahol.

Súčasná pandemická si-

tuácia už 2  roky nepriala 

zorganizovaniu najväčšie-

ho stretnutia poľovníkov – celoslo-

venským poľovníckym slávnostiam 

Dňom sv. Huberta a sme radi, že as-

poň takto sme si pripomenuli pa-

miatku patróna poľovníkov.

Jana Slaná,

Múzeum vo Svätom Antone

Spomienka na svätého Huberta

22. – 30.11. Prihlasovanie na 

rezidenčný program Forum for 

museum 2022, Slovenské Banské 

Múzeum, Kammerhofská 2, Ban-

ská Štiavnica, 8:00 – 17:00.

28.11. Vytvor si svoj vlastný 

macrame šperk, viac info v uda-

losti na Facebooku, Banská Štiav-

nica, 9:00.

23.11. Tomáš Kriššák: Zločin 

a  trest na sociálnych sieťach, 

online podujatie, 18:00.

26.11. Najkrajšia dovolenko-

vá fotografi a 2021, Múzeum vo 

Svätom Antone, č. 291, Svätý An-

ton, 15:00.

Tip na pešiu turistiku – Náučný 

chodník Andreja Kmeťa

Náročnosť: nenáročná miestna 

trasa

Značka: zelená

Celková dĺžka: 4,9 km

Odhadovaný čas: 1 h 30 min.

Prevýšenie: 44 m

Počet zastávok: 8

Obec: Vyhne

Andrej Kmeť bol prírodovedec, ar-

cheológ, etnograf a  historik, prie-

kopník múzejníctva a  znalec pod-

sitnianskeho kraja. Nenáročný 

okružný chodník vhodný na pre-

chádzku v lete aj v zime začína úvod-

nou tabuľkou za reštauráciou Vodný 

raj, prechádza Špacierkami a  popri 

areáli aquaparku cez hrabovú alej 

k Margótcsiy vile. Krátkym precho-

dom po hlavnej ceste odbočuje pri 

chate Astória a vedie cez Kamenné 

more k  zachovalým kúpeľným vil-

kám a vile prvej slovenskej pilotky 

Kataríny Schweigertovej. Pešia trasa 

je od centra Banskej Štiavnice vzdia-

lená necelých 20 minút cesty autom 

a určite sa oplatí ju vidieť. Atraktivi-

ty tejto oblasti vám priblíži aj video 

o obci, ktoré nájdete na našom You-

tube kanáli: https://lnk.sk/udg1.

Ďalšie tipy na výlety nájdete 

na: https://www.banskastiavnica.

travel/aktivny-oddych/

Prajeme vám príjemnú prechádzku.

Zmena programu vyhradená!

OOCR Región Štiavnica

Infocentrum 
mesta
Banská Štiavnica. Otvorené:

Po-Ne: 8:00 – 17:00

Kontakt: 045/6949653, 

ic@banskastiavnica.sk

IC BŠ
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Od 1.10.2021 bol menovaný za 

námestného farára do Cirkev-

ného zboru ECAV na Slovensku 

Banská Štiavnica Mgr. Daniel 

Gdovin.

V  tomto poslaní vystrie-

dal manželov zborové-

ho farára Mgr. Jaroslava 

Jurka a  námestnú farár-

ku Mgr. Euniku Jurkovú. 

Položili sme mu preto pár 

otázok:

1. P. farár, predstavte sa 

našim čitateľom:

DG: „Pochádzam z  východ-

ného Slovenska, konkrétne 

som narodený v  Kežmarku. 

Otec bol toho času farárom 

v cirkevnom zbore Slovenská 

Ves. Keď som mal 2 roky, pre-

sťahovali sme sa do Nemco-

viec (okres Prešov). V  tejto 

malebnej dedinke som pre-

žil 20 rokov. Odtiaľ som šiel 

študovať na Evanjelickú Bo-

hosloveckú fakultu UK v Bra-

tislave, ktorú som skončil v r. 

2013, a  následne som bol 

Zborom biskupov menovaný 

za kaplána do Štítnika spolu s man-

želkou Ľubicou. Manželka pochádza 

z Podlužian a je taktiež farárka, toho 

času na materskej dovolenke. Spolu 

sme teda začínali na Gemeri, neskôr 

sme pôsobili na Turci v Turanoch po-

tom v  Gemerskej Polome a  momen-

tálne v  krásnej Banskej Štiavnici. 

Vychovávame našich 3  synov, 6  roč-

ného Jakubka, 3  ročného Adamka 

a 1,5 ročného Mateja. Začiatkom de-

cembra sa nám má narodiť syn To-

máško práve tu v  Banskej Štiavnici. 

A som veľmi rád, že sa nám naša ro-

dinka takto pekne rozrastá.“

2. Dňa 31.10.2021 v  RTVS bol 

priamy prenos Služieb Božích 

z  ev. a. v. kostola v  Banskej 

Štiavnici, povedzte nám viac 

k tejto udalosti.

DG: „31. október 2021 bol 31. deň od 

môjho menovania do Banskej Štiav-

nice a  hneď som mal tú česť pripra-

vovať spolu s  ostatnými členmi zbo-

ru televízne Služby Božie k Pamiatke 

reformácie a  225. výročiu posväte-

nia chrámu Božieho, čo je pre evan-

jelikov veľmi významný sviatok. Celý 

reformačný príbeh Dr. M. Luthera je 

živým svedectvom o  tom, čo dokáže 

spôsobiť zmena vo vnútri jednotlivca. 

Ak chceme zmeniť svet, musíme byť 

najskôr zmenení my. Ak chceme zme-

niť pomery v  cirkvi, obnoviť jej du-

chovný život v  rodinách, obnoviť jej 

bohoslužobný život v tejto pandemic-

kej dobe, ak túžime obnoviť nalome-

né vzťahy, nájsť zmysel života a vnú-

torný pokoj – nezabezpečí nám to 

vonkajšia zmena okolností, tá zmena 

sa musí zrodiť v  našom vnútri. Člo-

vek dneška potrebuje prežívať den-

nodenne osobnú reformáciu. Prehod-

nocovať a  zápasiť o  vzťah s  Bohom. 

Priamy prenos Služieb Božích bol vy-

sielaný v RTVS z Evanjelického kos-

tola v Banskej Štiavnici, slávnostným 

kazateľom bol brat biskup Západné-

ho dištriktu Ján Hroboň. Brat farár 

Ján Čaby z Ostrej Lúky poslúžil litur-

giou a jeho zborový spevokol nám po-

slúžil piesňou pri tejto vzácnej chvíli. 

Veľká vďaka však patrí všetkým, kto-

rí stáli aj mimo kamier a ktorí pomá-

hali pri zabezpečovaní rôznych vecí… 

pri výzdobe, upratovaní, pečení kolá-

čov. Na Služby Božie boli veľmi dobré 

ohlasy z rôznych kútov nášho milého 

Slovenska.”

3. Zaregistrovali sme čiastoč-

nú rekonštrukciu evanjelické-

ho chrámu, mohli by ste nám 

prezradiť, aké práce sa doteraz 

vykonali?

DG: „Momentálne prebiehajú re-

konštrukčné práce na kostole, obno-

va náteru na streche kostola. Ďalej 

prebieha aj rekonštrukcia múru na 

Evanjelickom cintoríne, ktorý spra-

vujeme, konkrétne sme vymieňa-

li drevený šindeľ. Do budúcna chce-

me opäť podať projekty na kostol, ale 

taktiež venujeme pozornosť aj ďal-

ším budovám, ktoré spravujeme.“

4. Vaše poslanie je isto náročné 

v  čase pandémie, ako zvládate 

túto situáciu?

DG: „Pandémia postihuje všetko na-

okolo a  cirkev nie je výnimkou. Pri-

chádza čas sa zamyslieť, ako vy-

konávať tieto Služby Božie 

zmysluplne smerom k  veria-

cim, aby to nebolo mŕtve, ale 

živé spoločenstvo. Doteraz 

sme pracovali bez obmedze-

ní (oranžová, bordová fáza), 

momentálne sme v  čiernej 

zóne, čo spôsobilo obmedze-

nia a  spomalenie, čomu sa 

snažíme prispôsobiť. Naše fí-

lie od Kozelníka po Žarnovicu 

fungujú a  veriaci prichádza-

jú, chcú sa stretávať. Hľadá-

me aj iné spôsoby, ako bude-

me fungovať do budúcna, čo 

nám život prinesie, plánuje-

me vydávať aj tlačené pobož-

nosti, zborový časopis, online 

príhovory k  veriacim počas 

adventného obdobia. Verím, 

že ak nám pominú obmedze-

nia, zborová vnútromisijná 

práca sa rozbehne. Túžbou je 

založiť zborový spevokol, kto-

rý v  zbore absentuje, a  to pre všet-

kých, ktorí majú chuť spievať a osla-

vovať Pána Boha.“

5. Na záver, čo by ste chceli od-

kázať všetkým Štiavničanom 

a veriacim?

DG: „Cirkevný, ale aj občiansky rok 

sa blíži ku koncu, o chvíľu sa budeme 

nachádzať v  období Adventu. Ono 

obdobie vnímajú snáď všetci ľudia. 

Chcel by som všetkým čitateľom ŠN 

zapriať „pokoj ľ uď om dobrej vô le!“ 

Prá ve Pá n Jež iš  Kristus priná š a po-

koj, ktorý  prevyš uje kaž dý  rozum, po-

koj, ktorý  nemô ž e dať  nik iný  a  nič  

iné . Je to pokoj, ktorý  neznamená  ig-

norovanie Bož í ch noriem, hlasu prav-

dy, spravodlivosti, hlasu svedomia, 

ani faloš ný  pokoj rezigná cie a neč in-

nosti č i „neporiadku“, ktorý  sa zame-

tá  „pod koberec“... Je to skutoč ný  po-

koj skrze odpustenie hriechov, Bož iu 

milosť  a lá sku. Je to pokoj, ktorý  by-

tostne potrebujeme. Nech dobrá vôľa 

je medzi nami, v  našich vnútrach, 

srdciach, medziľudských vzťahoch, 

rodinách, cirkvi, spoločnosti, v  na-

šom meste, tak svet bude láskavý, 

milý, príjemný, zmysluplný a  kraj-

ší...“

Za rozhovor poďakoval a  poprial 

veľa šťastia na novom farárskom 

mieste v našom meste

Michal Kríž

Slovo má… Mgr. Daniel GdovinZáhradkárske 
okienko
Goji – Kustovnica čínska

Ako ho konzumovať

Goji sa môže jesť v akejkoľvek po-

dobe, či už čerstvé alebo sušené. 

Goji sa konzumujú samotné ako 

mimoriadne zdravá desiata alebo 

sa pridávajú do cereálnych zmesí 

a  jogurtov, koláčov, rôznych šalá-

tov, müsli. Dobre chutia aj v ovoc-

ných koktailoch. Čínskou špeciali-

tou je čaj z Goji. Odborníci tvrdia, 

že pre dosiahnutie blahodarných 

účinkov stačí konzumovať asi 20-

30 gramov denne, v objeme malej 

hrsti alebo 50-60 sušených plodov.

Kde rastie a ako sa zbiera

Goji rastú v úrodnej pôde v oblas-

ti himalájskeho úpätia na stredne 

veľkých kroch. Kustovnica čínska 

dorastá do výšky asi dva met-

re, a jej plody sa podobajú na šíp-

ky – sú červené, oválne a dlhé asi 

2,5  centimetra. Chuť majú ako 

brusnice alebo sušené hrozienka. 

V  týchto oblastiach, kde sú Goji 

bežnou súčasťou jedálneho lístka, 

nájdeme obyvateľstvo s najdlhším 

priemerným vekom na Zemi. Plo-

dy sú pri zbere ľahko strasené na 

plachty a potom usušené v polo-

tieni, kým nestratia väčšinu vody.

(pokračovanie nabudúce)

Michaela Mojžišová

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z dô-

vodu odstraňovania porúch na 

zariadeniach distribučnej sústavy 

prevádzkovateľa distribučnej sú-

stavy spoločnosti Stredosloven-

ská distribučná, a. s. Bez el. ener-

gie budú v B. Štiavnici:

– 26.11. v čase od 8:30 – 16:30 na 

ul.: Kysihýbelská, Ovocná, Roľníc-

ka.

– 30.11. v čase od 8:00 – 16:00 na 

ul.: Kutnohorská, Nad Rozgrun-

dom, Pod Červenou studňou.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy SSD, a.s.

„Hľadajte záchranu len v pravde, ne-

hľadajte pomoc u nikoho, okrem seba“.

Buddha

citát
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Poďakovanie

Touto cestou 

by sme sa chce-

li poďakovať za 

dôstojnú roz-

lúčku môjho 

syna, manžela a  otca Štefa-

na Murára dňa 4. novem-

bra 2021, p. primátorke, 

Jarke Simonidesovej, pohreb-

níctvu Cháron a všetkým prí-

buzným, známym za preja-

vy sústrasti a kvetinové dary, 

ktorými ste sa snažili zmier-

niť náš hlboký žiaľ. 

Smútiaca rodina 

oznamy, 
spomienky

Oznam
Slovenský zväz telesne postih-

nutých v Banskej Štiavnici ozna-

muje svojim členom, že z  tech-

nických príčin sú úradné hodiny 

v  kancelárii len v  stredu, v  čase 

8:00 – 12.00 hod. až do odvola-

nia. Zároveň oznamujeme čle-

nom, že členské príspevky zo-

stávajú vo výške 5€ a uhradiť ich 

bude možné v roku 2021 aj za oba 

roky. Je vhodné, pred osobnou 

návštevou kancelárie sa najprv 

skontaktovať telefonicky na čísle: 

045/692 08 75.

Výbor ZO SZTP 

Banská Štiavnica

Poďakovanie
Pracovníčky Prima banky Ban-

ská Štiavnica mi ochotne vyhľa-

dali výpis z  účtu pri kúpe píly, 

čím mi umožnili využitie záruky 

na opravu v obchode. Za ich po-

moc ďakujem!

Vojtech Lipovský, 

dôchodca

V piatok 18. júna 2021, hodinky 

ukazujú presne 12:45. 

Táto minúta a nasledujúce 2-3 ma bo-

hužiaľ, 82-ročného starého človeka 

nemilosrdne vrátili na svojej životnej 

púti späť o 76-77 rokov, do čias po-

sledných 2 rokov II. sv. vojny, keď som 

mal 5-6 rokov, na ktoré sa dobre pa-

mätám. Človek si nebol istý svojím ži-

votom nielen na bojiskách, ale ani vo 

vlastných domovoch, kde sa každý ve-

čer museli dôstojne zatemňovať okná 

a na každý zvuk sirény vo dne v noci 

behať do úkrytov a často tam aj pre-

nocovať.

V spomínanú minútu 18. júna t. r. vy-

chádzam z  obchodíka Jednoty pod 

Tabačkou a zhora z cesty od Zigmund 

šachty popod Tabakovú továreň pri-

chádza v  štvorstupoch cca 35 chlap-

cov a dievčat vo veku 13-15 rokov. Je-

den z pochodujúcich zapína príručnú 

aparatúru, z ktorej zaznieva originál-

ny hitlerovský marš. Na povel ako cvi-

čení vojaci si okamžite zjednotia krok 

a na úrovni stojiska pred Dolnou 27 

začali hajlovať spôsobom, za ktorý by 

sa nemuseli hanbiť ani jednotky SS. 

Pred obchodom som započul ich kon-

verzáciu, rozprávali peknou stredoslo-

venčinou, deti z nášho mesta to urči-

te neboli. Z posledných síl, vzhľadom 

na môj vek, som ich dobehol, okríkol, 

aby s tým prestali. Následne ako kľud-

ne som dokázal, som tej zadnej časti 

skupiny povedal: „Som si vedomý, že to, 

čo ste predviedli nemáte zo svojich hláv, ale 

niekto s vami vedome a cieľavedome ma-

nipuluje.“ Ja som zadychčaný zastal, 

mladí zrýchlili smerom na križovat-

ku. A dávam si otázku, ale zároveň aj 

odpoveď – bola to čiste náhoda? Urči-

te nie je to ojedinelý, náhodný jav, nad 

ktorým sa dá mávnuť rukou a mlčky 

prejsť! Musí to byť dobre organizova-

né, dômyselne premyslené a nacvičo-

vané (ako som mal možnosť vidieť).

Žiaľ, bol som aj svedkom (dieťa je veľ-

mi zvedavé), keď ustupujúce nemecké 

vojská na jar 1945 hnali mestom za-

jatcov a tých, čo nevládali, dobili a nie-

ktorých z nich zastrelili. Ten obraz sa 

mi dodnes nepodarilo vymazať z pa-

mäte.

Rád vnímam nádhernú prírodu štiav-

nicka, keď sa na jar odieva do sviežej 

zelenej, na jeseň, keď paleta farieb je 

nepreberná i v zime, keď sa odeje do 

decentnej bielej. Desí ma však, že po 

našej planéte sa znova plíži hnedá 

farba, hnedý mor a mocní tohto sve-

ta sú k tomuto stavu apatickí. Neľud-

skosť, bezcitnosť a krutosť spojené so 

zajtrajšou supertechnikou, médiami 

uvádzaným tajným vyzbrojovaním 

a  zatiaľ len pochodmi, hajlovaním 

a násilnosťami sú vo svete realitou. Či 

nebolo v 20. stor. dosť obetí, beznáde-

je, žiaľu, hrôz, smútku zo strany mi-

liónov najbližších? Či nie sú memen-

tom detské obete v školách, ktoré ich 

pripravovali na život, násilnosti, po-

četné vraždy, denno-denne objavova-

né kilogramové, ale aj niekoľkotonové 

kontingenty drog...

Ja som už v pokročilej jeseni života, už 

s tisíckami zážitkov, tie príjemné pre-

važujú. A  Vám, mladé a  najmladšie 

generácie, krásni mladí ľudia, prajem 

šťastné životy prežité vo vzájomnej 

úcte a láske! To, čo som prežil v pia-

tok 18.6.2021, ale i pred 76-77 rok-

mi, nech sa stane navždy minulosťou, 

s ktorou sa už nebudete môcť nikdy 

stretnúť!

Ivan Madara

Mlčať nemôžem!

Oznamujeme občanom, že 

cez víkend, od 26.11. (piatok) 

do 28.11.2021 (nedeľa) budú 

rozmiestnené veľkokapacitné 

kontajnery (ďalej VKK) na 

zber objemného komunálneho 

odpadu na sídlisku Drieňová:

– križovatka ulíc J. Straku a Pátrovská

– Ul. L. Svobodu – pri kotolni

– Bratská ul. – začiatok ulice pri kri-

žovatke s ul. Energetikov

– Učiteľská ul. za Jednotou pri sto-

jisku

Prosíme občanov, aby do pristave-

ných VKK vhadzovali výlučne len 

objemný odpad! (20 03 07), čo je ko-

munálny odpad, ktorý kvôli svojim 

rozmerom a hmotnosti nie je možné 

umiestniť do štandardných zberných 

nádob, napríklad nábytok, staré mat-

race, koberce, okná, dvere, umývadlá, 

WC a pod.

Do VKK nepatria druhotné surovi-

ny (železný šrot, papier, sklo, plasty), 

nebezpečný odpad a  elektroodpad 

(farby, domáca chémia, chladničky, 

práčky, televízory, počítače, telefóny, 

batérie, žiarivky,...) biologicky rozlo-

žiteľný komunálny odpad (zvyšky po-

travín, tráva, konáre, lístie) a ani sta-

vebný odpad.

Tieto druhy odpadov je možné pri-

niesť na Zberný dvor ul. Antolská 46, 

Banská Štiavnica, v čase: pondelok – 

piatok: 06:00 – 15:00 hod., sobota: 

08:00 – 12:00 hod.

Miloš Veverka, 

Technické služby, m. p., BS

Jesenný zber objemného odpadu 

Objemný komunálny odpad na zbernom dvore  foto archív TS, m.p., BŠ

Oznam
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že 

sa skončilo testovanie v stane na 

Radničnom námestí 1  v  Banskej 

Štiavnici. V prípade záujmu o hro-

madné testovanie nad 30 osôb 

a  testovanie na protilátky nás 

kontaktujte a  informujte sa na 

t.č.: 045/692 15 40.

SČK BŠ
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Andrej Kmeť 

(19.11.1841 – 16.2.1908)

Výnimočné postavenie v doterajšej 

histórii Slovenska má naše mesto 

Banská Štiavnica. Pôsobilo tu také 

množstvo svetoznámych vynález-

cov a  konštruktérov, národných 

buditeľov, spisovateľov, umelcov, 

zrodilo sa tu také množstvo sve-

toznámych vynálezov a priorít ako 

v žiadnom inom meste na Sloven-

sku. Som učiteľkou v  ZŠ Jozefa 

Horáka pre prvý stupeň. Súčasťou 

vyučovacích predmetov sú aj pred-

mety regionálna výchova a  vlas-

tiveda. V  obidvoch predmetoch 

má v  obsahu svoje nezastupiteľné 

miesto samozrejme aj Banská Štiav-

nica – jej história, kultúrno-histo-

rické dedičstvo a tradície. Keďže sa 

histórii, kultúrno-historickému de-

dičstvu a tradíciám Banskej Štiavni-

ce dlhodobo venujem, rada by som 

sa v Štiavnických novinách podeli-

la o všetkom, čo by podstatné mali 

naši žiaci prostredníctvom ich pe-

dagógov vedieť. Budem písať o vý-

znamných osobnostiach alebo uda-

lostiach, ktoré sa nezmazateľne 

zapísali do našich národných, eu-

rópskych, ba dokonca svetových de-

jín. Najprv sa sústredím na okrúhle 

výročia, ktoré by nemali ujsť pozor-

nosti našim pedagógom, pričom 

pevne verím, že moje články zauj-

mú nielen žiakov 3. – 4. roč., ale aj 

žiakov a  študentov vyšších roční-

kov. Samozrejme, aj čitateľov na-

šich novín.

Začíname Andrejom Kmeťom, kto-

rého 180. výročie narodenia pripa-

dá na 19.11.2021.

Andrej Kmeť (19.11.1841 Bzenica – 

16.2.1908 Martin), katolícky kňaz, 

bol zakladateľom slovenskej národ-

nej vedy, rešpektovaný a uznávaný 

aj mnohými významnými vedec-

kými európskymi autoritami, vy-

nikajúcim archeológom, geológom, 

paleontológom, etnografom, bota-

nikom a múzejníkom. Kladný vzťah 

k  týmto vedným disciplínam na-

dobudol vďaka svojim pedagógom 

už počas svojho štúdia na bansko-

štiavnickom gymnáziu. Po skonče-

ní teologických štúdií v Ostrihome 

pôsobil ako kaplán v  Senohrade, 

následne ako kňaz v Krnišove a na-

koniec v  r. 1878 – 1905 v Prenčo-

ve. Jeho pôsobenie v  Prenčove je 

vrcholným obdobím jeho vedeckej 

a  odbornej činnosti. Jeho najväč-

šou láskou bolo Sitno a okolie, kde 

robil archeologické výskumy a bota-

nizoval. Našiel viacero nových dru-

hov rastlín, preto podľa neho pome-

novali okolo 40 rastlín, najmä ruží 

a  húb. Zostavil tiež herbár, ktorý 

obsahuje 72 tisíc položiek, z  toho 

39 tisíc vyšších rastlín, 33 tisíc niž-

ších rastlín. Sústredil taktiež zbier-

ku semien obsahujúcu 1733 vzo-

riek patriacich k 516 rodom. Herbár 

patrí dodnes k  najvzácnejším mu-

zeálnym exponátom v Slovenskom 

národnom múzeu. V Banskej Štiav-

nici je po ňom pomenované gymná-

zium, ulica a naproti Kammerhofu 

je jeho pamätník od akad. sochá-

ra Františka Gibalu z r. 1938. Jeho 

socha je z juhoslovanského mramo-

ru. Rúcho znázorňuje jeho kňazské 

povolanie, kniha jeho vedeckú čin-

nosť, ruža ho znázorňuje ako bota-

nika a  urna na vyčnievajúcej časti 

podstavca ako archeológa.

Eva Ivaničová

Na pomoc regionálnej výchove

V dňoch 7. – 14. novembra 

2021 sa vo farnosti Svätý 

Anton v banskoštiavnickom 

dekanáte uskutočnili Ľudové 

misie bratov kapucínov 

z Poník, a to rehoľní kňazi 

Karol, Lukáš, rehoľný brat 

Tomáš predslov a rehoľná 

sestra Agnieszka zo Stupavy 

spievanie a gitara.

Misie mali každý deň svoju duchov-

nú tému, ktorá pozostávala z úvo-

du, scénky, kázne, evanjelizačných 

piesní. Jednotlivé dni pozostávali 

z adorácie k Eucharistii, stretnutia 

s katechézou zameranú na mužov, 

ženy, deti, mládež s  dvoma svätý-

mi omšami, spovedaním a predpo-

sledný deň aj krížovou cestou, kto-

rá sa konala podvečer vonku v okolí 

kostola a miestneho kaštieľa so za-

ujímavými zastaveniami meditácií 

a modlitieb k mučeníkom nie dáv-

nej doby, ako napr: sestry Veroniky 

Ráckovej, biskupa Romera a iných, 

spolu 14 zastavení a osobností, kto-

ré pri výkone služby položili život. 

V  sobotu bola sv. omša zameraná 

na manželov, ktorí si v chráme ob-

novili manželské sľuby. V posledný 

deň ľudových misií bola aj závereč-

ná sv. omša, pri ktorej kňaz posvä-

til misijný kríž. Ľudové misie boli 

v  obci Svätý Anton pred 78 rok-

mi.  Misie nás obohatili a  posilnili 

na ceste viery a života.

Text a foto: Andrej Palovič

Ľudové misie

Účastníci misií pred kostolom  foto archív A.P.

100 rokov 
od narodenia Juraja Vojen-

čiaka, misionára na ostrove Flo-

res, osobnosti, ktorá chodievala aj 

na Štiavnicko.

Páter Juraj Vojenčiak sa narodil 

19.10.1921 v  Detvianskej Hute, 

bol misionár v Indonézii, kde pra-

coval 42 rokov a po návrate na Slo-

vensko v roku 1992 často navšte-

voval aj kraj Štiavnických vrchov, 

najmä dedinku Beluj, kde mal ses-

tru. Filiálka Beluj patrí do farnos-

ti Svätý Anton, kde vo farskom 

Kostole sv. Antona pustovní-

ka v 90. rokoch 20. storočia slúžil 

sväté omše s tamojším p. farárom 

a  štiavnickým dekanom Emilom 

Šútorom aj na Beluji a páter Juraj 

Vojenčiak rozprával o živote na mi-

siách a o tamojších ľuďoch.

Zo života pátra Juraja Vojenčiaka:

Za pôsobenia na ostrove Flores 

pokrstil 30-tisíc ľudí, z toho 20-ti-

síc detí. Zosobášil približne 3600 

novomanželov.

Do manggarajskej reči preložil pe-

rikopy (výňatok z biblie čítaný pri 

omši) na nedele a  sviatky. Počas 

veľkého hladu r. 1978 zaobsta-

ral asi 150 ton ryže a kukurice pre 

hladujúce obyvateľstvo. Okrem 

toho dal vyhĺbiť asi pätnásť studní. 

Vykonal, okrem iného, veľa ďalšie-

ho. V r. 1968 ho zvolili za správ-

cu novoutvorenej oblasti Ruteng. 

Úrad vykonával dve volebné obdo-

bia, každé trvalo tri roky. Potom sa 

vrátil do pastorácie, kde musel če-

liť šíreniu islamu na ostrove.

Po návrate na Slovensko sa ujal ve-

denia Pápežských misijných diel. 

S  obdivuhodným nadšením a  hú-

ževnatosťou kládol nové základy 

tejto inštitúcie na Slovensku. Pra-

coval až do roku 1998, teda 6 rokov.

Posledné mesiace života strávil 

v materskom dome slovenskej pro-

vincie Spoločnosti Božieho Slo-

va-verbistov v  Nitre na Kalvárii. 

Juraj Vojenčiak zomrel 15. októbra 

2001, v deň, keď si spolu s ďalšími 

jubilantmi pripomenul svoje 80. 

narodeniny.

Zdroj: verbisti.sk, knihy domini-

kánov, AP

Spracoval: Andrej Palovič

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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Aktuálne v kine Akademik

Piatok 26.11. o 18:30 hod.
Nedeľa 28.11. o 18:30 hod.

Želanie pre Ježiška
Komédia, 109 min., MP:12, vstup-
né: 5€. Vo vianočnom fi lme Že-
lanie pre Ježiška sa ukážkovo 
rozkmotrená rodina znova a zno-
va snaží zmieriť. Nezodpovedný 
frajer, ktorého životnou nápl-
ňou je obšťastňovanie žien, zis-
ťuje, že existuje aj otcovská 
a partnerská zodpovednosť. Spo-
kojnému manželskému páru, ktoré-
mu zdanlivo nič nechýba, postaví 
osud do cesty dievčatko, čo ušlo 
z detského domova...

Sobota 27.11. o 18:30 hod.

Stratení v raji
Komédia, 75 min., MP:12, vstup-
né: 5€. Evžen sa síce narodil 
a vyrástol vo Švajčiarsku, ale 
pretože bol vždy tak trochu bo-
hém, rozhodol sa opustiť tamojší 
buržoázny svet, kam príliš ne-
zapadal. Po tridsiatke sa pre-
sťahoval do Prahy, odkiaľ jeho 
otec, naopak, v roku 1968 emig-
roval a už sa tam potom nik-

dy nevrátil. Evžen sa aj napriek 
dospelému veku nie je schop-
ný postaviť svojmu dominantné-
mu otcovi, pre ktorého je Česko 
a Praha dávno zabudnutá minu-
losť. Jediné, na čom mu záleží, 
je dobrá povesť a slušne zará-
bajúca súkromná zubárska prax vo 
švajčiarskom Berne. 

Nedeľa 28.11. o 16:00 hod.

Encanto: 
Čarovný svet
Animovaný, komédia, 90 min., MP, 
vstupné: 5€. Madrigalovci žijú 
ukrytí v čarovnom dome v pulzu-
júcom mestečku v kolumbijských 
horách, na podivuhodnom a čarov-
nom mieste zvanom Encanto. Čaro 
Encanta spôsobilo, že každé die-
ťa v rodine má jedinečný dar, od 
nadľudskej sily až po schopnosť 
liečiť. Obdarené je každé dieťa 
okrem dievčatka Mirabel. Mágia 
obklopujúca Encanto sa začne vy-
trácať a Mirabel zistí, že práve 
ona by mohla byť poslednou ná-
dejou svojej výnimočnej rodiny.

Utorok 30.11. o 18:30 hod.

Paralelné matky
Dráma, 120 min., MP:15, vstup-
né: 5€. Obe ženy si krátia čas 
spoločným prechádzaním po dlhých 
nemocničných chodbách. Janis sa 
snaží Anu povzbudzovať a upoko-
jovať. Tých pár povedaných viet, 
ktoré si počas niekoľkých hodín 
vymenia, vytvorí medzi nimi veľ-
mi úzke puto. Netušia, že ich 
náhodné stretnutie sa skompli-
kuje a zásadným spôsobom zmení 
ich životy...

Štvrtok 2.12. o 18:00 hod.

Rytieri 
spravodlivosti
Komédia, dráma, 116 min., MP:15, 
vstupné: 5€. Nasadený vojak Mar-
kus sa vracia domov k dospieva-
júcej dcére Mathilde potom, čo 
jeho manželka umrela pri tragic-
kej nehode vlaku. Zdá sa, že to 
bola len nešťastná zhoda náhod, 
až kým sa neukáže matematický 
geek Otto s dvomi excentrickými 
kolegami Lennartom a Emmentha-
lerom. 

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

K R Í Ž O V K A

Vážení lúštitelia!

Výherné poukážky na konzumáciu 

v hodnote 10eur v pizzerii, reštaurá-

cii Sv. Barborka, A. Kmeťa 2, Banská 

Štiavnica si výherca môže vyzdvih-

núť v  redakcii ŠN. Správne znenie 

krížovky z  č. 40/2021: „Pokora je 

schopnosť vnímať s úctou aj najmenšie 

veci života.“ Výhercom sa stáva Mi-

chal Buzalka, Banská Štiavnica.

Srdečne blahoželáme! Tento týž-

deň hráte o poukážku na konzumá-

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

reštaurácii Sv. Barborka, A. Kmeťa 

2, Banská Štiavnica. Vašou úlohou 

je správne vylúštiť krížovku a zaslať 

ju spolu s kupónom do redakcie ŠN 

v termíne do 06.12.2021.

V  tajničke sa ukrýva výrok Jána 

XXIII.: „Mladým stačí pripomenúť, že 

svet existoval... (dokončenie v tajničke).

A., Veľké nádoby, ruky nárečovo, al-

koholický nápoj, iniciálky speváčky 

Simony Magušinovej,

B., 2. časť tajničky, Adriana, nemé 

bez dĺžňa,

C., 3. časť tajničky, nádoba v ku-

chynskej linke, steh,

D., Zn. sekunda a meter, Ilona, lie-

tajúci predmet, obúchaj,

E., Meno Pociskovej, dul, pracuje 

pluhom, vlastnou rukou skr.,

F., Stred slova Milan, pooliepaj, tre-

poc, tieto,

G., 1001 v  Ríme, ochrana tova-

ru, používa sa na pečenie, otrava, 

dioptria,

H., Dvojhláska, český herec, kama-

rát, cudzie žen. meno,

I., Krasovitý útvar, meno Sklovskej, 

suchá tráva, 501 v Ríme,

J., Koniec tajničky, cigáň,

K., Tadiaľ, baží naopak, boli nadšení.

1., Mar, 4. časť tajničky, spo-

luhlásky v slove kasta,

2., Ostali sami, čistič na autá,

3., Turistická trasa skr., moc, obi-

dvaja, Eduard,

4., Popevok, žen. meno, popravte 

povrazom,

5., Žena Audera, dopravný prostrie-

dok, sníva,

6., Polomer, samohlásky v  slove 

rybe, časť celku, kiežby,

7., Rozum, citoslovce drapnutia, 

pásovka,

8., Meno Duchoňa, tíši, ruská rieka,

9., Raj, druh keksíka, spoluhlásky 

v slove sneh,

10., Jedenkrát, strom aj plod, méka,

11., Učiteľské noviny, citoslovce ští-

pania, Janko,

12., Plurál slova meter, vysoký 

mužský hlas, ampér,

13., Môžu, videnie exp., zn. zubnej 

pasty,

14., Veľké vrece, Začiatok tajničky,

Pomôcky: Arva, Manon, kámo, 

Erža, Odol, Oreo.

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
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D
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F

G

H

I

J

K

Kupón č. 42
Krížovka
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Inštitút pre verejné otáz-

ky(IVO) a Nadácia Konrada 

Adenauera vydali novú 

knižnú publikáciu pod rovno-

menným názvom s dovetkom: 

Demokracia, verejná mienka, 

občianska spoločnosť.

Prvé verejné uvedenie knihy sa 

konalo v  B. Štiavnici, piatok 

12.11.2021 o 18:00 v Art Cafe.

Publikáciu predstavili, Grigorij Me-

sežnikov (editor a  autor kapitoly 

Slovenská demokracia 1989-2021: 

úspechy a  zlyhania), Zora Bútoro-

vá (autorka kapitoly: Verejná mien-

ka na prahu štvrtého desaťročia de-

mokracie) a Boris Strečanský (autor 

kapitoly: Občianska spoločnosť po 

30 rokoch: trendy, problémy, rieše-

nia). Pridal sa k nim Martin Bútora, 

sociológ a spisovateľ, jeden z lídrov 

Nežnej revolúcie. Podujatie modero-

val Rado Sloboda.

Opýtala som sa preto editora a poli-

tológa Grigorija Mesežnikova:

1. Prečo bola táto kniha vôbec vy-

daná?

V  roku 2019, keď sa pripomínalo 

30. výročie Novembra 1989, boli na 

Slovensku publikované rôzne texty, 

v ktorých experti hodnotili priebeh 

a výsledky transformačného proce-

su, jeho vnútorné a vonkajšie kon-

texty. A hoci mnohé jubilejné pub-

likácie obsahovali pozoruhodné 

závery, spoločensko-politický vývoj 

v našej krajine posledných dvoch ro-

kov mal takú dynamiku, odhalil toľ-

ko nových faktov, že vznikol ďalší 

priestor pre hodnotenie. Umožňu-

júci vziať do úvahy nové skutočnos-

ti, ktoré zasiahli do nášho spätného 

pohľadu na uplynulé tri desaťročia. 

Preto sme sa rozhodli vrátiť k tejto 

téme aj dva roky po okrúhlom vý-

ročí.

2. Čo presne mala vysvetliť, 

okrem toho, čo by už verejnosť 

vedela?

Napríklad to, že nadštandardná 

koncentrácia mocenských pozícií 

v  rukách jednej strany môže spô-

sobiť zakotvenie silného klientelis-

ticko-korupčného systému, s  ná-

sledkami pôsobenia ktorého potom 

musí ťažko a dlho zápasiť celá kraji-

na. Ale aj na to, že od podmienok, 

ktoré štát vytvára pre rozvoj ob-

čianskej spoločnosti závisí úspech 

demokratizácie ako takej. Preto je 

kniha určená širokej verejnosti aj 

odborným kruhom.

3. Prečo ste si na jej prvé verejné 

uvedenie vybrali práve B. Štiav-

nicu?

V Art Cafe sme v minulosti už pre-

zentovali dve naše knihy. V  tomto 

roku sme znovu dostali pozvanie od 

priateľov z Art Cafe a ani na chvíľu 

sme nezapochybovali. Banská Štiav-

nica je mesto aktívnych občanov, je 

pozoruhodným príkladom, ako roz-

manité občianske iniciatívy prispie-

vajú k  rozvoju miestnej komunity. 

Rozvoj mesta bol tu po roku 1989 

úzko spätý s mnohými otázkami ce-

lospoločenského vývoja, o  ktorých 

píšeme v knihe. Mimoriadne si pre-

to ceníme, že aj v  náročných pod-

mienkach pandémie ľudia prišli.

Celý večer sa niesol v  ovzduší prí-

jemnej atmosféry, ale aj diskutujú-

cich z publika. Napríklad, Ľudo Ka-

ník pripomenul, že: „Zabudli sme 

vysvetľovať – hlavne mladým ľuďom, 

ktorí to berú ako samozrejmosť – čo de-

mokracia je a čo priniesol 17. november. 

Priniesol slobodu. Demokracia je zodpo-

vednosť z  nej vyplývajúca. Zodpoved-

nosť každého za svoj osud“.

Aktéri celého podujatia darovali na 

záver prítomným divákom množ-

stvo zaujímavých publikácií a nevá-

hali s nimi ešte po ukončení ofi ciál-

nej časti živo debatovať.

Daniela Sokolovičová

Slovensko po troch desaťročiach 
slobody

Autori knihy v Art Cafe foto Lukáš Rohárik

Aj v roku 2021 podporil Fond 

na podporu umenia našu inšti-

túciu v programe Akvizícia 

knižníc, prostredníctvom 

ktorého sa knižnica každo-

ročne uchádza o fi nancie na 

obohatenie knižničného fondu 

o ďalšie nové tituly.

Prostredníctvom projektu Kniho-

terapia, ktorý bol zameraný na do-

plnenie knižného fondu o novinky 

podľa možnosti na všetky oddele-

nia a pre všetky vekové skupiny sa 

nám podarilo získať fi nančné pro-

striedky vo výške 1500€ so 

spolufi nancovaním zriaďo-

vateľa vo výške min. 180€. 

V  tomto projekte bolo ťa-

žisko odbornej literatúry 

zamerané na históriu a  de-

jinné súvislosti nášho vývo-

ja s  cieľom podporiť rozvoj 

kritického myslenia a  vedo-

mostí v danej oblasti. Spolu 

bolo nakúpených 122 titu-

lov, z  čoho náučných a  od-

borných kníh bolo 45, belet-

rie pre dospelých 55 ks a pre 

deti a mládež 22 ks, pričom 

beletria zahŕňa taktiež his-

torické romány. Knižné no-

vinky je už možné vypožičať 

si v týchto dňoch a prezrieť 

aj na on-line katalógu mest-

skej knižnice. Týmto vyjad-

rujeme vďaku jednak Fon-

du na podporu umenia, ako 

aj Mestu Banská Štiavni-

ca, ktoré každoročne pro-

jekt spolufi nancuje a tiež fi -

nancuje ďalšie nákupy kníh 

z  prostriedkov mestského 

rozpočtu.

/MsK/

V mestskej knižnici pribudlo 122 nových kníh

Vianočná 
súťaž
Milí čitatelia!

Na sklonku roka sme pre Vás pri-

pravili zaujímavú adventnú sú-

ťaž o hodnotné vecné ceny. Vašou 

úlohou bude správne odpovedať 

v 4 súťažných kolách aspoň na 3 

z nich, vybrať 1 správnu odpoveď 

z  3 možností na súťažné otázky 

a budete zaradení do zlosovania.

Súťažná otázka č. 1:

Jedna z  prvých správ o  ozdobe-

nom a  osvetlenom vianočnom 

stromčeku je v  kronike z  roku 

1570. V  ktorej krajine sa táto 

tradícia zrodila?

1. Anglicko

2. Nemecko

3. Nórsko

Vaše správne odpovede spolu 

s kupónmi čakáme v  termíne do 

20.12. Šťastných výhercov uverej-

níme vo vianočnom vydaní ŠN č. 

46/22.12. 

Prajeme Vám veľa šťastia!

red.

Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Kontakt:

Kupón č.42/2021
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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

„Vták lieta, ryba pláva 

a človek behá“ – znie motto 

organizátorov Slepčianskej 

pätnástky. 

Pred rokom pandémia zabránila ko-

naniu pekného dedinského behu, te-

raz to partia zanietencov okolo Joze-

fa Balka stihla tesne pred sprísnením 

opatrení, ale aj to len v obmedzenom 

režime. Museli škrtnúť detské behy, 

limitovať počet účastníkov a  vyhod-

nocovalo sa vonku, nie v kultúrnom 

dome a vždy chutný guláš bol nahra-

dený bagetou.

Konkurencia teda nebola taká počet-

ná, ale o kvalitné výkony nebola nú-

dza. Bežci si užívali príjemné počasie, 

hoci na otvorených rovinkách medzi 

dedinami ich potrápil chladnejší vie-

tor. Trať viedla okrem Slepčian aj cez 

Novú Ves n/Ž., Tesárske Mlyňany 

a Viesku n/Ž.

Na štart Slepčianskej 15-tky sa v so-

botu 23. novembra pred OÚ Slepčany 

postavili aj Štiavničania, ktorí si viedli 

úspešne spomedzi účastníkov. Najlep-

ším z našich bol Richard Hrušovský, 

ktorý v kategórii mužov nad 40 rokov 

M (40-49 r.) B na 15 km trati skončil 

na peknom 2. mieste s časom 1:00.29. 

Behu sa zúčastnili v kategórii mužov 

nad 40 rokov M  (40-49) B  Dušan 

Svetlík, s  časom 1:25.49 sa umiest-

nil na 11. mieste. Spomedzi žien v ka-

tegórii nad 40 rokov Ž  (40-49) F  si 

najlepšie počínala Zuzana Šniagero-

vá, s výsledným časom 1:25.51 obsa-

dila 2. miesto a v kategórii E žien do 

40 rokov na 7,5 km trati dobehla Jana 

Babjaková s časom 45:49 na 10. mies-

te. K dosiahnutým výsledkom našim 

bežcom srdečne blahoželáme!

Zdroj: https://mynitra.sme.sk

ŠN

Slepčianska 15-tka

R. Hrušovský, Z. Šniagerová, D. Svetlík, J. Babjaková  foto archív Z.Š. 

Edmund Gwerk 

– Paralely a paradoxy

2.12.2021, 17:00

Slovenské banské múzeum – Galé-

ria Jozefa Kollára vás srdečne po-

zýva na komentovanú prehliadku 

výstavy Edmund Gwerk – Parale-

ly a  paradoxy, ktorá sa uskutoč-

ní vo štvrtok, 2. decembra 2021 

o  17:00. Výstavou bude sprevá-

dzať kurátorka Zsófi a Kiss-Sze-

mán.

Výstava podáva obraz o autorovej 

tvorbe od dvadsiatych do štyridsia-

tych rokov 20. storočia. Prostred-

níctvom stovky fotografi í a dobo-

vých dokumentov sa návštevníčky 

a návštevníci môžu oboznámiť so 

životnou dráhou tohto význam-

ného predstaviteľa medzivojnové-

ho maliarstva na Slovensku, ako 

aj jeho manželky, významnej lite-

rárnej vedkyne Alžbety Göllnero-

vej-Gwerkovej. Do výstavy je zara-

dené aj intervenčné dielo Matúša 

Lányiho reagujúce na tvorbu tohto 

vynikajúceho banskoštiavnického 

umelca. Výstava bola odpremié-

rovaná v decembri 2020 v Galérii 

mesta Bratislavy, následne sa pre-

sunula do Stredoslovenskej galérie 

v Banskej Bystrici a napokon končí 

svoju púť symbolicky v autorovom 

rodisku v Banskej Štiavnici. Výsta-

va v Galérii Jozefa Kollára potrvá 

do 30.1.2022. 

Podujatie sa zrealizuje za podmie-

nok stanovených Covid semafo-

rom pre realizáciu hromadných 

kultúrnych podujatí.

Mária Janušová,

kurátorka Galérie Jozefa Kollára

Komentovaná prehliadka výstavy

Mama
Vždy dôveruj svojej mame,

lebo tá ťa nikdy nesklame.

V jej očiach svieti nežná láska,

a každý deň ťa pritúli a poláska.

V náručí zovrie až cítiš jej dych.

Ona , čo nemá času na oddych.

Jej strach o teba nikdy neutícha,

a buráca ako ozvena do ticha.

Aj strach vie bolieť to spoznáš 

sama,

keď vyrastieš a sama budeš mama.

Možno pochopíš to jej správanie,

Keď ti na niečo povedala rázne. 

NIE.

Preto nie lebo, sa o teba veľmi bojí,

od kolísky vždy pri tebe stojí.

Bojí sa o tvoje sklamanie.

Tak jej prepáč za to časté nie...

Alica Gajanová

Oznam
Z  dôvodu zhoršenia epidemio-

logickej situácie sa s  okamžitou 

platnosťou  ruší darovanie krvi 

prostredníctvom mobilných od-

berových výjazdov v  okresoch, 

ktoré sú zaradené v  I., II., a  III. 

stupni ohrozenia (červená, bordo-

vá a čierna). Záujemcovia sa môžu 

objednať na darovanie krvi do na-

šich kamenných odberových pra-

covísk. V  okresoch, ktoré sa na-

chádzajú v zelenom a oranžovom 

pásme sa darovanie krvi prostred-

níctvom mobilných odberových 

výjazdov vykonáva naďalej. Tel. 

kontakt na objednanie sa na da-

rovanie krvi: OC Banská Bystrica- 

0908 991 461.

NTS BB

Kontakty
na kominárov pôsobiacich 

v našom okrese:

Lukáš Toryský – 0903 541 743

Milan Toryský – revízny technik 

komínov

Obrancov mieru 15/15

969 01 Banská Štiavnica

Email: kominarbs@gmail.com

www.kominarbs.sk

„Čas, ktorý budete venovať preventív-

nym opatreniam sa Vám určite oplatí 

a následne ochráni zdravie a majetok 

Vás a Vašich blízkych.“

Ivan Pružina, 

riaditeľ ORHa ZZ, BBSK
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Domáce plnené langoše. Dove-

zieme až pred dvere, štvrtok-nede-

ľa od 13:00 – 20:30, obj. na tel. č.: 

0903 651 779, Fb: Domáce plnené 

langoše

Výkup parožia, tel. č.: 0904 834 937

inzercia

služby

Inzerujte aj vy 
    v Š  avnických
                   novinách

Ponúkam služby 
Stolárska výroba: práca spočíva v tom, 

že vyrábam nábytok na mieru, kuchynské linky, 
komody, nočné stolíky, čokoľvek na mieru, 

ale je možná aj výroba prístreškov, altánkov...

Stačí len zavolať a vieme sa dohodnúť!

Viac info: 0903133948

Firma Rekonbau s.r.o. 
na ul. Horná Huta 43 v Banskej Štiavnici otvára predajňu 
s vodoinštalačným materiálom, kúrenárskym materiálom, 

kanalizačným materiálom, spojovacím materiálom a dištančnými prvkami. 
Ďalej Vám ponúkame vypracovanie návrhov kúrenia a zdravotechniky, 

montáž a servis. 

Otváracie hodiny:
pondelok – piatok: 7°° - 17°° hod
0950 895 917, obchod.rekonbau@gmail.com

od 01.12.2021 

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


