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INZERCIA

Za obdobie v 47. týždni od 

16. – 21. 11. 2020 (pondelok – 

sobota) prebiehalo v meste 

Banská Štiavnica v Kultúrnom 

centre na Kammerhofskej 1 

testovanie na koronavírus. 

Počas tohto obdobia bolo 

testovaných 281 ľudí/z toho 

bolo 10 pozitívnych.

Na mobilnom odberovom mieste 

(MOM) denne pracujú 4 zamest-

nanci Slovenského Červeného kríža 

v Banskej Štiavnici.

MOM je zriadené za účelom testo-

vania obyvateľov na COVID 19 pro-

stredníctvom antigénových testov 

a toto testovanie je bez poplatku.

Technické služby, mestský 

podnik, Banská Štiavnica, 

majú v správe mestské komu-

nikácie (ďalej MK ), verejné 

priestory (ďalej VP), schody 

a chodníky, na ktorých zabez-

pečujú údržbu s cieľom čistoty 

a najmä v zimnom období tiež 

prejazdnosti a priechodnosti. 

Najmä v  zmysle platnej legisla-

tívy a  tiež vybudovaním pribudli 

na údržbu nové úseky chodníkov. 

Účelom zimnej údržby je zmierne-

nie vplyvu nepriaznivého zimného 

počasia na prejazdnosť MK a prie-

chodnosť VP. Zimná údržba sa vy-

konáva v zmysle schváleného MsZ 

Operačného plánu zimnej údržby 

mestských komunikácií na danú 

sezónu 2020 – 2021. Pre zabezpe-

čenie verejnoprospešných služieb 

v zimnej sezóne disponujú TS per-

sonálnym, materiálovým a technic-

kým vybavením. V  oblasti perso-

nálnej pribudli pracovníci na ručné 

čistenie a mechanizáciu o ručnú za-

metaciu rotačnú kefu značky LIM-

PAR a  ručnú snežnú frézu. Dô-

vodom je už spomínané zvýšenie 

úsekov, najmä chodníkov. Tento 

rok menšie obecné služby nebudú 

zabezpečovať zimnú údržbu. Je to 

ovplyvnené situáciou na trhu práce 

a časovou viazanosťou v zmluvných 

vzťahoch. 

Prvý týždeň testovania 
v kultúrnom centre

Zimná údržba miestnych komunikácií 
pre sezónu 2020 – 21

Testovanie v kultúrnom centre  foto Archív SČK BŠ �3.str.

�3.str.

Firma InstalGas, s. r. o., 
Vám ponúka:

• Servis, predaj a montáž plynových kondenzačných a nekondenzačných 
kotlov zn. Vaillant a Protherm

• Predaj a montáž tepelných čerpadiel s využitím dotačného programu
• Montáže kúrenia a plynu
• Chemické čistenie vykurovacieho systému

Kontakt: 0949 048 333

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny 

z dôvodu odstraňovania porúch 

na zariadeniach distribučnej sú-

stavy prevádzkovateľa distri-

bučnej sústavy spoločnosti Stre-

doslovenská distribučná, a. s. 

Bez el. energie budú v B. Štiav-

nici:

23. – 27. 11. v  čase od 7:00 – 

18:30 na ul.: Banky, Belianska, 

Belianske jazero, Ď. Langsfelda, 

Hadová, Hlavná, Horná, J. M. 

Hurbana, M. M. Hodžu, Majer, 

Na jazero, Osadná, Pustá, Šo-

bov, Vyhnianska,

2. 12. v čase od 9:30 – 16:30 na 

ul.: J. Horáka,

17. 12. v  čase od 8:30 – 16:30 

na ul.: Bratská, Energetikov, Ky-

sihýbelská, Poľovnícka.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy SSD, a.s.

Kontakty
na kominárov pôsobiacich 

v našom regióne: 

Ing. Ľuboš Barbora – 0911 520 898 

Ing. Rudolf Pukan – 0911 653 399

Michal Tužinský – 0904 635 973

Milan Toryský – 0903 541 743 

Štefan Hudec – 0903 510 026

Ivan Pružina, 

riaditeľ ORHa ZZ

Mikuláš 
v kine Akademik

5 - 6. decembra 2020 
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DIÁR
z programu

primátorky

23. 11.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Príprava rozpočtu pre rok 2021.

 Príprava rozpočtu Technických 

služieb, m. p., Banská Štiavnica 

pre rok 2021.

24. 11.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Uskutočnila sa gremiálna pora-

da zástupcov mestských spoloč-

ností a vedúcich oddelení MsÚ.

 Posledná rozlúčka s  občanom 

nášho mesta p. Pavlom Chalá-

som.

25. 11.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie k  úprave 

VZN o parkovaní.

26. 11.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Kontrola stavebných akcií ulíc 

Mládežnícka a Ulica J. Palárika.

27. 11.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Príprava materiálov pre mestské 

zastupiteľstvo.

28. 11.

Občianske obrady – sobáše.

Viera Lauková

Aj v predchádzajúcom týždni 

viackrát vo viacerých médiách 

bol Exštiavničan Jaroslav Naď, 

minister obrany SR v súvislosti 

s testovaním na koronavírus, 

ale aj v súvislosti s demon-

štráciami dňa 17. 11.

21. 11. v Rádiu Slovensko od 20:05 

do 20:30 boli až 2 banskoštiav-

nickí rodáci, europoslanec Robert 

Hajšel a  Michal Čabák ako mode-

rátor, ktorý je už viac rokov mi-

moriadne úspešným redaktorom 

RTVS. 23. 11. v  Rádiu Devín po 

8:00 a 9:00 bola informácia, že v B. 

Štiavnici budú opäť rezidenčné po-

byty prekladateľov literárnych diel 

zo a do slovenčiny. Ku dňu 23. 11. 

bolo na internete, že v našom okre-

se bolo infi kovaných 190 občanov. 

Súčasne celý predchádzajúci týždeň 

prebiehalo opäť testovanie na koro-

navírus. Testovaných bolo 281 ob-

čanov, z ktorých bolo infi kovaných 

10. Medzi vybranými mestami 

a  obcami z  nášho okresu sa testo-

valo cez víkend aj v  Močiari a  Ko-

zelníku.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

Usmernenie primátorky mesta 

k organizácii vyučovania 

žiakov 5. – 9. ročníkov základ-

ných škôl platné od štvrtka 

19. novembra 2020.

Mesto Banská Štiavnica ako zria-

ďovateľ ZŠ Jozefa Horáka a  ZŠ 

Jozefa Kollára v zmysle usmerne-

nia Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a  športu SR a  v  súla-

de s  Metodickým usmernením 

Štátneho pedagogického ústavu 

Bratislava, vydáva nasledovné 

usmernenie:

Žiakom 5. – 9. ročníka uvede-

ných základných škôl, ktorí po-

chádzajú so sociálne znevýhod-

neného prostredia, žiakom rodín 

v  hmotnej núdzi, žiakom bez 

možnosti prístupu k  dištančné-

mu vzdelávaniu je umožnené od 

štvrtka, 19. novembra 2020 pre-

zenčné vzdelávanie v  ich domov-

ských školách.

1. Riaditeľstvá škôl oslovia zá-

konných zástupcov dotknutých 

žiakov a  poskytnú im informá-

cie ohľadne obsahu a organizácie 

vzdelávania ich detí v  čase pre-

zenčného vzdelávania

2. Riaditeľstvá škôl personálne 

zabezpečia výučbu týchto žiakov 

úpravou rozvrhov učiteľov tak, 

aby im mohli poskytovať prezenč-

né vzdelávanie v škole.

3. Riaditeľstvá škôl zapoja do pre-

zenčného vyučovania týchto žia-

kov aj asistentov učiteľa

4. Prezenčné vzdelávanie týchto 

žiakov sa bude realizovať 4 hodi-

ny denne a  to 2 dni v  týždni na-

sledovne:

ZŠ Jozefa Horáka: utorok, štvrtok

ZŠ Jozefa Kollára: utorok, piatok

5. Školské jedálne poskytnú škol-

ské stravovanie tým žiakom 5. – 

9. ročníkov, ktorí sa budú zúčast-

ňovať prezenčného vyučovania 

v školách.

Zhrnutie pravidiel zabezpečenia 

vyučovania v  ZŠ od 19. novem-

bra 2020

Žiaci 1. – 4. ročníka:

• prezenčné vyučovanie vo svojich 

triedach domovskej školy, s  ob-

vyklým počtom žiakov

Žiaci 5. – 9. ročníka:

• dištančné vzdelávanie z domu

• prezenčné vyučovanie 2x týž-

denne po 4 hodiny v  malých, 

maximálne 6 členných skupi-

nách vrátane učiteľa – ale len 

žiaci so sociálne znevýhodne-

ného prostredia, rodín v  hmot-

nej núdzi a bez možnosti prístu-

pu k  dištančnému vzdelávaniu 

(podľa zoznamu škôl)

Žiaci s nariadenou karanténou, to 

zn. pozitívne testovaní alebo s úz-

kym kontaktom na pozitívne tes-

tovaných – sa vzdelávajú dištanč-

nou formou z domu

Stravovanie v  školských jedál-

ňach:

• žiaci 1. – 4. ročníkov

• žiaci 5. – 9. ročníkov, ktorí sa 

vzdelávajú 2x týždenne prezenč-

ne v škole

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

Usmernenie pre školy

Ako ďalej v BŠ
Námety pre mestskú samosprávu:

Mestské zastupiteľstvo v B. Štiavni-

ci je najvyšší orgán našej mestskej 

samosprávy. Keďže najbližšie bude 

mať zasadnutie dňa 9. 12., dávam 

2 námety na jeho rokovanie. Viac-

krát v tomto roku v ŠN som upo-

zornil na nevyhnutnosť prihlásenia 

sa nášho mesta do najprestížnejšej 

európskej kultúrnej súťaže o  hrdý 

titul Európske hlavné mesto kul-

túry 2026. Naposledy to bolo dňa 

12. 11. Keďže sa tak dodnes ne-

stalo, určite je to jedna z tém, kto-

rou by sa najbližšie mestské zastu-

piteľstvo malo zaoberať. Druhou 

témou je pripravovaná reforma 

verejnej správy, ktorá je čo nevi-

dieť realitou. Na jej obsah je viace-

ro rozličných názorov. A to jednak 

v  samotnej koalícii, svoje predsta-

vy má opozícia, ZMOS, ÚMS, ale 

aj samosprávne kraje, keďže budú-

ci obsah tejto reformy môže mať aj 

veľmi nepriaznivý dopad na naše 

mesto, hoci nemá obdobu na Slo-

vensku, je nevyhnutné, aby sa 

mestská samospráva zjednotila na 

tom, čo by B. Štiavnici najviac vy-

hovovalo a s týmto mandátom by 

mohla potom rokovať na prísluš-

ných miestach tak naša primátor-

ka, ako aj jediný poslanec BBSK za 

náš okres Mgr. Mikuláš Pál.

Ján Novák

Spoplatnenie
zmesového komunálneho od-

padu na zbernom dvore nad 

30 kg

V  zmysle dodatku č. 1 k  VZN 

č. 6/2019 o  nakladaní s  ko-

munálnymi odpadmi a  drobný-

mi stavebnými odpadmi na úze-

mí mesta Banská Štiavnica, od 

04.11.2020 je mimoriadny od-

ber zmesového komunálneho 

odpadu (200301) nad 30kg pre 

poplatníkov mesta BS spoplat-

nený! Platba je možná iba v ho-

tovosti. Zmesový komunálny 

odpad sa poplatníkom mesta 

BS (tí, čo platia mestu popla-

tok za nakladanie s komunálny-

mi odpadmi) odváža štandardne 

spred ich nehnuteľnosti – rodin-

ný dom alebo bytovka. Za odber 

objemného odpadu poplatní-

ci mesta na zbernom dvore ne-

platia.

Miloš Veverka, 

Technické služby, m. p., BS

Oznam
Upozorňujeme našich prispie-

vateľov, že príjem príspevkov 

a  inzercie do najbližšieho čís-

la ŠN je v  pondelok do 14:00 

hod. Ďakujeme za porozume-

nie! 

red.
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Je otvorené pondelok 

až piatok od 9 – 13 hod. a od 15 – 

19 hod.. V  sobotu od 8 – 12 hod. 

a od 13 – 17 hod. Posledný odber 

vzorky výterom z  nosa sa realizu-

je pol hodiny pred ukončením pre-

vádzky.

Každý občan, ktorý sa testovania 

zúčastní sa musí preukázať občian-

skym preukazom alebo cestovným 

pasom. U maloletých osôb je dokla-

dom preukazujúcim totožnosť preu-

kaz poistenca zdravotnej poisťovne.

Jednotlivé kroky, ktoré absolvu-

jete:

Krok 1.

Registrácia

Preukážete sa občianskym preuka-

zom, pracovník vyplní formulár po-

trebný na Vašu registráciu a dosta-

nete pridelené číslo.

Krok 2.

Testovanie

Zdravotnícky personál Vás vyzve 

k  odkrytiu nosa a  úst a  odoberie 

vzorku jemnou tyčinkou z  nosohl-

tanu.

Krok 3.

Vyhodnotenie testu

Po uskutočnení testu si nasadí-

te rúško a budete nasmerovaný do 

vyhradeného a  vydezinfi kovaného 

priestoru, kde počkáte na výsledok 

testu niekoľko minút.

Krok 4.

Prevzatie testu

Zdravotník Vás privolá podľa pride-

leného čísla a vypíše Vám certifi kát. 

V  zatvorenej obálke s  certifi kátom 

budete mať zároveň informácie, čo 

robiť v prípade negatívneho a pozi-

tívneho výsledku.

Za veľkú pomoc a spoluprácu pri re-

alizácii testovania treba predovšet-

kým poďakovať primátorke mesta 

Mgr. Nadežde Babiakovej a  mes-

tu Banská Štiavnica za poskytnutie 

priestorov. Ďakujeme!

Emília Jányová Lopušníková, 

riaditeľka SČK v Banskej Štiavnici

NOVINKY

�1.str.

V  prípade možnosti 

pôjde o výpomoc a doplnenie k jed-

notlivým úsekom. Technické vyba-

venie predstavujú najmä vozidlá so 

zimnou výbavou a výstrojom a me-

chanizmy na manipuláciu so sne-

hom. Po 15-tich rokoch pribudol do 

našej fl otily nový veľký sypač, ktorý 

zvýši spoľahlivosť výkonu a rozde-

lenie úseku, čo prispeje k zabezpe-

čeniu výkonu zimnej údržby najmä 

pri súčasnom vrtošivom zimnom 

počasí.

Operačný plán zimnej údržby MK 

pre zimné obdobie.

Poradie vykonania zimnej 

údržby:

I.

Nájazd od štátnej cesty (obchvat) 

pod Drieňovou po nemocnicu, ulice 

L. Svobodu, Mládežnícka, Energe-

tikov, Bratská, (prejazd sídliskom), 

Hasičský a záchranný zbor Pletiar-

ska ulica, príjazd k nemocnici, par-

koviská pod Novým zámkom a na 

ul. Mládežnícka (býv. staré ihrisko ). 

Ul.: Mierová, Akademická, A. Kme-

ťa, Radničné nám., Nám. sv. Troji-

ce, A. Sládkoviča (aj pred hasičskou 

zbrojnicou), J. K. Hella po Dolnú 

Roveň, križovatku so štátnou ces-

tou, Dolná ul., 1. mája, Križovatka, 

Obrancov mieru (od ilijského mos-

ta po Suchý tajch) – prejazd Šteful-

tovom.

II.

Povrazník, Horná a Dolná Huta, Na 

Zigmund šachtu, ulice na Špitálke 

(ul. P. Dobšinského, ul. Slovanská, 

A. Bernoláka, M. Hatallu, I. Kras-

ku, Ľ. Štúra, J. Matušku), A. Pécha, 

Antolská, M. M. Hodžu, J. M. Hur-

bana, Botanická, Budovateľská, 

Špitálska, Povrazník, parkovisko 

ul. Lesnícka (nad štátnou políciou), 

parkovisko na ul. Mládežníckej (pri 

štátnej polícii). Na týchto úsekoch 

bude zimná údržba vykonaná do 4 

hod. po ukončení sneženia v  pra-

covnom čase.

Mimo pracovného času sa doba pre-

dlžuje o 2 hod.

III.

Ul.: Na Mária šachtu, Brezová, 

Okrúhla, Jergištôlňa, Hájik – „lógre“, 

Výskumnícka, 8. mája, Družstev-

ná, Banícka, SNP, P. O. Hviezdosla-

va, S. H. Vajanského, Ľ. Podjavorin-

skej, Horná a Dolná Resla, ul. v časti 

Povrazník, Štefultov (B. Němcovej, 

B. Slančíkovej – Timravy, Brezová, 

Cintorínska, F. Urbánka, Hutnícka, 

J. Jesenského, J. C. Hronského, J. 

G. Tajovského, J. I. Bajzu, J. Kollára, 

J. Škultétyho, Na Mária šachtu, Na 

Matej štôlňu, Na Maximilián šach-

tu, Nám. padlých hrdinov, Obchod-

ná, Obrancov mieru, Potočná, Po-

žiarnická, Rakytová, R. Debnárika, 

S. Chalupku, Školská, Š. Krčméry-

ho, Š. Moyzesa, Úzka) a Sitnianska 

(29. augusta, Ilijská, Kríková, Kríž-

na, Partizánska, Podhájska, Srnčia, 

Stratená), Horná a  Dolná ružová, 

Vodárenská, D. Licharda, J. Palári-

ka, J. Hollého a Farská.

Na týchto úsekoch bude vykonaná 

zimná údržba do 8 hod. po ukon-

čení sneženia v  pracovnom čase. 

Mimo pracovného času sa doba zá-

sahu predlžuje o 2 hod.

Na uliciach neuvedených v bodoch 

I. až III. bude výkon zimnej údržby 

do 24 hod.

Komunikácie označené DZ „Cesta 

v zime neudržiavaná“, nie sú prístup-

né technike TS, m. p., B. Štiavnica 

a  kooperujúcich subjektov, a  pre-

to budú riešené individuálne. Spô-

sob výkonu zimnej údržby: Výkon 

zimnej údržby bude zabezpečovaný 

stálou službou na pracovisku, poho-

tovosťou mimo pracoviska a dispe-

čerskou platenou službou.

Stála služba na pracovisku bude 

zabezpečovaná: v  pracovných 

dňoch v čase:

• od 06:00 – 14:00 a  od 22:00 – 

06:00

• sobota, nedeľa: od 22:00 – 06:00

• Dispečerská služba a  pohotovosť 

mimo pracoviska:

• v  pracovných dňoch od 14:00 – 

22:00

• v sobotu, nedeľu od 06:00 – 22:00

• Dispečing je zabezpečovaný na 

mobilnom tel. č.: 0908 272 630.

Požiadavky a  pripomienky na vý-

kon zimnej údržby je možné re-

alizovať prostredníctvom tel. č.: 

0908 272 630 – dispečing

0905 491 034 – miestne komuniká-

cie – ručné čistenie (str. č.2)

0905 262 058 – dopravno – mecha-

nizačné stredisko (str. č.1)

045/6922244, 0905 682 279 – ria-

diteľ TS

Pre ručnú zimnú údržbu chodníkov 

a schodísk bol vypracovaný vlastný 

plán.

Plán je rozdelený do úsekov v mest-

skej pamiatkovej rezervácii, mest-

ská časť Pod Kalváriou, Povrazník 

a na sídlisku Drieňová.

Vypracoval:

Riaditeľ TS, m. p., 

Ing. Miloslav Filjač v spolupráci 

s ekonomickým dozorom z MsÚ 

Ing. Jánom Hlinkom

�1.str.

Zimná údržba miestnych komunikácií 
pre sezónu 2020 – 21

Prvý týždeň testovania v kultúrnom centre

Ako ďalej 
v SBM?
V  Štiavnických novinách čís-

lo 40 z  5. novembra 2020 písa-

la novovymenovaná riaditeľka 

Slovenského banského múzea 

Mgr. Zuzana Denková, PhD. 

o  svojich predstavách ďalšieho 

rozvoja múzea. Pripájame sa ku 

gratulácii k vymenovaniu a záro-

veň reagujeme ako členovia OZ 

Nová šachta na predstavu o  ini-

ciatíve zvonka. Zastávame názor, 

že plánovacie obdobie EÚ 2021 – 

27 je poslednou príležitosťou pre 

Slovensko získať väčšie investí-

cie pre rozvoj cestovného ruchu, 

od ktorého závisí rozvoj mes-

ta, širšieho regiónu, ale aj osud 

samotného Slovenského ban-

ského múzea a  existencia jeho 

teraz činných, ale aj ďalších plá-

novaných expozícií a prevádzok. 

Zo skromne popísanej predsta-

vy v  uvedenom článku nie sme 

dostatočne informovaní, čo si 

nové vedenie múzea predstavuje 

pod víziami rozvoja. Dovoľujeme 

si preto pani riaditeľku požiadať, 

aby svoje predstavy rozviedla 

konkrétnejšie a  zároveň by sme 

veľmi radi pristúpili k otvoreniu 

diskusie, do ktorej by sa mohla 

zapojiť s návrhmi aj širšia baníc-

ka i  nebanícka verejnosť mesta 

a prerokovali by sa aj pamätníky 

na poslednú etapu banskej čin-

nosti, ktoré dokumentujú Nová 

šachta a  areál Maximilián šach-

ty, Terézia a Weiden šachty a ďal-

šie útvary po banskej činnosti. 

V  tomto všetkom by sme chceli 

múzeu vo vzájomnej kooperácii 

výdatne pomôcť.

OZ Nová šachta BS
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Vo štvrtok 8. októbra 2020 sa 

v Starej tržnici v Bratislave 

konalo slávnostné odovzdá-

vanie výročných cien časopisu 

Pamiatky a múzeá za rok 2019. 

Za projekt Príbeh značky Pleta, oce-

nený v  kategórii Akvizícia, prevzal 

cenu Daniel Harvan zo Slovenského 

banského múzea (ďalej múzeum).

Za spoločným úspechom projektu 

stoja múzeum, mesto Banská Štiav-

nica a  fi rma Svetro, s. r. o., spolu 

s  bývalými zamestnancami podni-

ku Pleta. Práve Svetro, s. r. o., a bý-

valí zamestnanci pletiarenských 

podnikov mali zásadný význam pri 

jeho realizácii. Ich nadšenie a reál-

na pomoc boli už na začiatku práce 

a doviedli projekt až do fi nále.

Je dôležité spomenúť, že výstava 

Príbeh značky Pleta, ako aj ocenená 

akvizičná činnosť, resp. jej výsledok 

– vytvorená zbierka, sú len čiastko-

vým výstupom zo širšie koncipova-

nej úlohy. Tou je Projekt výskumu, 

dokumentácie a prezentácie textil-

ného priemyslu v Banskej Štiavnici, 

na ktorom múzeum pracuje od roku 

2016. Cieľom tejto dlhodobej úlohy 

je dokumentácia a  prezentácia de-

jín textilnej výroby v Banskej Štiav-

nici s aktívnou účasťou a zapojením 

miestnych obyvateľov a zároveň pa-

mätníkov podniku, súkromného 

sektoru (fi rmy Svetro, s. r. o., a Ľu-

bomír Svetlík – Mirador) a Strednej 

priemyselnej školy Samuela Miko-

víniho v Banskej Štiavnici.

Akvizícia – získanie zbierkových 

predmetov (kúpou, darom, vý-

skumom, prevzatím do úschovy) 

patrí medzi základné múzejné čin-

nosti. Bez zbierkových predmetov, 

ktoré skúmame, spracovávame, 

event. prezentujeme (napríklad for-

mou výstavy), by sme si prácu mú-

zeí asi nevedeli predstaviť. Ak ho-

voríme o  pletiarenskom odvetví, 

predmety z  neho v  našom múzeu 

doteraz takmer nemali zastúpenie. 

Napriek tomu, akú významnú úlo-

hu mal textilný priemysel, najmä 

v 20. storočí, pre Banskú Štiavnicu.

Časť získaných predmetov je súčas-

ťou dlhodobej výstavy inštalovanej 

v priestoroch Starého zámku. Zau-

jímavá a cenná je napríklad kolekcia 

strojov z konfekčnej dielne, prezen-

tovaný je aj výber vrchného plete-

ného ošatenia z produkcie podniku.

Väčšia časť predmetov bola po od-

bornom ošetrení – očistení, kon-

zervácii a  fotodokumentácii ulože-

ná v depozitári múzea. Jej význam 

v budúcnosti, mimo možnosti pre-

zentovania formou vystavenia, je 

samozrejme najmä v  odbornom 

spracovaní. Múzeum získalo pred-

mety súvisiace s  históriou podni-

ku Pleta, no tiež pracovné pomôc-

ky, nástroje a  zariadenia súvisiace 

s  jeho výrobným procesom. K roz-

siahlejším súborom patria zbierka 

predmetov numizmatického cha-

rakteru (odznaky, ocenenia, me-

daily a  plakety) a  súbor fotografi í, 

negatívov a skenov objektov, výrob-

kov a bývalých zamestnancov pod-

niku Pleta.

To, že „Pleta vyhrala“ spomenuté vý-

znamné celoslovenské ocenenie je 

pre mňa ako koordinátora a autora 

tohto projektu, predovšetkým za-

dosťučinením. Cena, i keď je vysta-

vená v  Slovenskom banskom mú-

zeu, patrí všetkým, ktorí sa o  jej 

získanie zaslúžili. Ľuďom, čo nášmu 

projektu verili a  pomohli pri jeho 

realizácii. Oni všetci stoja za jeho 

úspechom. A  im všetkým aj touto 

cestou ďakujem.

Výstava Príbeh značky Pleta je sú-

časťou projektu Banská Štiavni-

ca 2019: Renovácia identity, ktorý 

z  verejných zdrojov podporil Fond 

na podporu umenia.

Text: Daniel Harvan

O ocenenom projekte 
Príbeh značky Pleta

Z odovzdávania cien foto archív PÚ SR, autor: Ján Šipöcz

25. november je Medziná-

rodným dňom eliminácie 

násilia na ženách. Pri tejto 

príležitosti sa Okresné 

riaditeľstvo Policajného zboru 

v Žiari nad Hronom zapojilo do 

kampane zameranej na prob-

lematiku násilia na ženách, 

s cieľom zvyšovať informo-

vanosť a právne povedomie 

v tejto oblasti.

Násilie na ženách je porušenie ľud-

ských práv a  forma diskriminácie 

žien. Sú to všetky činy rodovo pod-

mieneného násilia, ktoré majú za 

následok telesnú, sexuálnu, dušev-

nú, ale aj ekonomickú ujmu alebo 

utrpenie žien vrátane vyhrážania sa 

takýmito činmi nátlaku alebo svoj-

voľného zbavenia slobody, či už vo 

verejnom alebo v súkromnom živote. 

Násilie sa  najčastejšie vyskytu-

je v  rodinách a  partnerských vzťa-

hoch, pričom násilník zvykne svo-

ju obeť izolovať od priateľov, rodiny 

a okolitého prostredia.

V prípade, ak ste obeťou násilia ale-

bo máte podozrenie, že vo vašom 

okolí dochádza k  násiliu, oznámte 

túto skutočnosť na polícii 158, ale-

bo linke tiesňového volania 112. 

Oznámenie môžete urobiť aj ano-

nymne na prokuratúre, súde alebo 

príslušnom Úrade práce, sociálnych 

vecí a  rodiny. Bezplatná non-stop 

linka pre ženy zažívajúce násilie je 

0800 212 212.

OR PZ v Žiari nad Hronom

„Medzinárodný deň eliminácie 
násilia na ženách“

Tak si tu 
žijeme...
My máme krásny dom

„Domov MÁRIE" je náš penzión.

Žijeme si tu šťastne a pokojne,

všetci ako jedna rodina svorne.

Naše sestričky,

sťa holubičky,

pomáhajú nám cez deň i v noci,

sú nám stále na pomoci.

Sestrička slovom pohladí,

no v zápätí zlá Korona nás zradí.

My sa však nedáme,

nad krutým votrelcom vyhráme.

Blíži sa Vianoc čas,

Korona všetkých trápi nás.

Chýbajú nám naši blízki,

no my sa snažíme byť

optimistickí.

Zlú Koronu vyženieme

a na Vianoce snáď

s našími rodinami budeme.

Ján Selecký,

vďačný klient Domova Márie

„Zbraňová 
amnestia 
od 1. 11. 2020 do 30. 4. 2021“

Dňa 8. 10. 2020 bol v  zbier-

ke zákonov uverejnený zákon č. 

274/2020 Z. z., ktorým sa dopĺ-

ňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strel-

ných zbraniach a strelive a o zme-

ne a doplnení niektorých zákonov 

v  znení neskorších predpisov. 

Tento v  súvislosti s  trestným či-

nom nedovoleného ozbrojovania 

a obchodovania so zbraňami pod-

ľa § 294 Trestného zákona s účin-

nosťou od 1. novembra 2020 do 

30. apríla 2021 zavádza zánik 

trestnosti trestného činu nedovo-

leného ozbrojovania.

Okresné riaditeľstvo Policajné-

ho zboru v Žiari nad Hronom

Oznam 
ÚPSVaR BŠ
Úradné hodiny:

PO, UT 8:00 - 15:00

ST 8:00 - 17:00

ŠT neúradný deň

PI 8:00 - 12:00

Žiadame klientov, aby dôkladne 

zvážili návštevu úradu a na komu-

nikáciu využívali email, tel. kon-

takt a poštové služby.

ÚPSVaR BŠ
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Aj keď je hlavná turistická 

sezóna už dávno za nami, 

aktivitami na skrášlenie okolia 

Štiavnice sa to len tak hemží. 

Obnova starých informačných ta-

búľ a  výroba nových, úpravy cyk-

lotrás či príprava veľkých projek-

tov na budúci rok. To je len pár 

aktivít, ktoré Región Štiavnica plá-

nuje ukončiť ešte do konca tohto 

kalendárneho roka.

Zjednodušene by sa dalo povedať, 

že Región Štiavnica zabezpeču-

je činnosti, ktoré turista potrebu-

je a vyhľadáva, ale pre podnikate-

ľov nie sú ekonomicky zaujímavé. 

V oblasti infraštruktúry sú to na-

príklad náučné chodníky, lávky, 

informačné tabule, oddychové 

miesta, orientácia v lokalite, sme-

rovníky a značenie. Týmto projek-

tom sa u nás venuje rozvojový ko-

ordinátor, Zuzana Parajová.

V  tomto roku sa napríklad vybu-

dovalo oddychové miesto v  obci 

Ilija. Toto umožní turistom jed-

noduchšiu orientáciu pri výstupe 

na obľúbený vrch Sitno. Veľmi po-

pulárna je aj Plaváreň na Klingeri. 

Tiež sme sa sústredili na obec Vy-

hne, ktorá je naším zakladajúcim 

členom od roku 2011. „Vo Vyhniach 

sa za posledných päť rokov počet pre-

nocovaní skoro strojnásobil – dosiahol 

takmer 100 tisíc prenocovaní, a tržby 

sa viac ako strojnásobili“, uviedol vý-

konný riaditeľ OOCR Región Ban-

ská Štiavnica, Igor Kuhn. Aby náv-

števníci vedeli, čo všetko možno 

vo Vyhniach vidieť a  ako sa tam 

dostanú, do konca roka osadíme 

tri informačné tabule aj s mapami 

pred najväčšie hotely a k Vodnému 

raju. Iné dve tabule umiestnime 

k  najväčším atraktivitám Vyhní: 

Kamennému moru a  travertínu 

Mamut. Vytlačíme aj nové infor-

mačné letáky o  histórii a  atrak-

tivitách obce. Do konca roka tiež 

obnovíme infotabulu vo Svätom 

Antone. Predpokladaný rozpočet 

na tabule oboch obcí je bezmála 

6000eur.

V Regióne Štiavnica sa venujeme aj 

marketingu destinácie. Marketin-

gový koordinátor 

Regiónu Štiavnica, 

Terézia Sopková, 

informovala: „Vy-

tvorili sme tri videá 

s atraktivitami a prí-

rodnými krásami za 

účelom zviditeľnenia 

obcí v regióne. Zame-

rali sme sa na obce 

Hodruša – Hámre, 

Vyhne a  Svätý An-

ton. Doposiaľ mali vi-

deá na sociálnych sie-

ťach viac ako 72 tisíc 

zhliadnutí a  takmer 

900 zdieľaní. Ten-

to projekt považuje-

me za veľmi úspešný 

a  v  tvorbe videí plá-

nujeme pokračovať 

i naďalej.“

Plány na budúci rok nie sú o  nič 

skromnejšie ako boli tie tohtoroč-

né. Rozsiahle projekty začínajú 

poriadnou prípravou. Tá spočíva 

v zozbieraní dát, zmapovaní a na-

fotení trás a  miest, majetkových 

vysporiadaniach, vybavení potreb-

ných povolení či zváženie všetkých 

alternatív riešenia. O  akých pro-

jektoch je reč? Nechajte sa prekva-

piť v blízkej dobe.

Srdečne Vás na tieto krásne mies-

ta Regiónu Štiavnica pozývame. 

Ak Vás odrádza aktuálna situácia, 

nemusíte mať obavy, naše reštau-

rácie a hotely sú otvorené a strikt-

ne dodržujú aktuálne opatrenia, 

aby sme sa z krás Štiavnice mohli 

spoločne tešiť aj naďalej.

Uvedené projekty vznikli s fi nanč-

nou podporou Ministerstva dopra-

vy a výstavby SR a OOCR Región 

Štiavnica.

Videá – obce:

• Sv. Anton: https://www.

y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v =

ZXCAAP3OO5g&feature=youtube&ab

_channel=BanskaStiavnica 

• Hodruša – Hámre: https://www.

y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v =

l B s 2 u 2 9 F A a Q & t = 8 s & a b

_channel=BanskaStiavnica 

• Vyhne: https://www.youtube.

com/watch?v=8_U-YNFyQtE&t

=3s 

Terézia Sopková, 

OOCR Región Štiavnica

Čo sa dokončilo a čo sa ešte chystá 
v regióne? 

Ilustračné foto informačnej tabule  foto Archív RBŠ

Kam v okolí BŠ?
Sv. Anton: Múzeum a  kaštieľ 

s parkom – Starý hostinec – Far-

márske trhy a regionálne výrobky 

– Ranč Nádej

Obec, ktorá sa od Banskej Štiavni-

ca nachádza necelých 6 kilomet-

rov, skrýva v sebe viac než by ste 

čakali. Ako prvá dominanta vás 

určite očarí kaštieľ, ktorý bol do-

stavaný v  roku 1750 a  jeho deji-

ny sú úzko späté s rodmi Koháry 

a Coburg. Legenda hovorí o sym-

bolike kalendára – pôvodne mal 

4 vchody (ako 4 ročné obdobia), 

7 arkád (dní v  týždni), 12 komí-

nov (mesiacov v  roku), 52 izieb 

(týždňov v roku) a 365 okien (dní 

v roku).

Dnes je táto národná kultúrna pa-

miatka dostupná každému náv-

števníkovi na obdiv. Medzi naj-

impozantnejšie časti múzea patrí 

tzv. „Zlatý salón“, v ktorom nájdete 

pôvodný nábytok s pravým 24 ka-

rátovým zlatom. Okrem iného sa 

tu nachádzajú lovecké tromfy, im-

pozantná kaplnka, kde vám zahrá 

organ, svadobný salón a nábytok, 

ktorý by ste v  dnešných domác-

nostiach márne hľadali. Okolie 

kaštieľa zdobí park s  jazierkom, 

kde nájdete cenné stromy a boha-

té záhony kvetín.

Keď nasýtite svoje oči nádhera-

mi kaštieľa, odporúčame vám za-

staviť sa na farmárskych trhoch 

v Starom hostinci. Nájdete tu re-

gionálne výrobky ako sú sirupy, 

džemy, syry, bylinky, šťavy, kože-

né výrobky či šperky. Objednať si 

tu dokonca môžete aj vynikajúce 

„lekvárové dedele“ zo zemiakového 

cesta.

Ak by ste túžili po dotyku s  prí-

rodou, Ranč Nádej je pre to ako 

stvorený. Detské tábory, jazdenie 

na koňoch a nádherná príroda. Čo 

viac si priať?

Všetky videá, ktoré sme pre Vás 

spracovali, nájdete na nasle-

dovnom odkaze: https://www.

banskastiavnica.travel/region/

videopotulky-regionom/

Región Banská Štiavnica
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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 

Poďakovanie
Veľmi pekne ďakujem milej pani 

Anne Fašánekovej, ktorá pri ob-

chodnom dome Lidl našla moju 

stratenú peňaženku a  odovzda-

la ju členom mestskej polície pá-

novi Dušanovi Debnárovi a  sleč-

ne Martine Bačíkovej, ktorým 

tiež ďakujem, že mi ju priniesli. 

Okrem peňazí som mala v peňa-

ženke dôležité doklady, ktorých 

strata a  opätovné vybavovanie 

by mi veľmi znepríjemnili tento 

predvianočný a  Covidom pozna-

čený čas. Ešte raz ďakujem!

Mária Petrová

Je všeobecne známe, že ste 

z mála tých, ktorí robia všetko 

preto, aby sa naše svetoznáme 

banícke dedičstvo zachovalo 

a zviditeľnilo. Povedzte 

našim čitateľom, čo všetko 

ste v tejto súvislosti spravili 

v bani Starovšechsvätých (Alt 

Allerheiligen schacht) Hodru-

ša-Hámre?

Sedem rokov som aktívny dôchod-

ca, teda nepodieľam sa priamo na vý-

robnom procese banského závodu 

v  Hodruši-Hámroch, kde už 27. rok 

vykonáva banskú výrobnú činnosť 

Slovenská banská, spol. s. r. o., Hodru-

ša-Hámre. Zato po dvadsať rokov tr-

vajúcich rekonštrukčných prácach re-

alizovaných z vlastných prostriedkov 

Slovenskej banskej, s.r.o., sme vybu-

dovali a prevádzkujeme stálu Banskú 

a geologickú expozíciu na bani Staro-

všechsvätých v  Hodruši-Hámroch, 

ktorej som vedúci. Expozícia si kaž-

doročne nachádza viac a viac návštev-

níkov, aj keď v tomto roku sme mali 

ako na jar, tak aj celú jeseň z všeobec-

ne známych dôvodov pandémie za-

tvorené. Expozíciou sa snažíme pred-

staviť baníctvo a jeho históriu v našej 

Hodrušskej doline, aj keď v  niekto-

rých oblastiach presahuje aj ďaleko 

mimo ňu. Pozostáva z dvoch hlavných 

súborov. Podzemnej expozície v bani 

činnej viac ako 700 rokov na ťažbu 

zlato-strieborných rúd (kratší a  dlh-

ší okruh), kde sa snažíme návštevní-

kom predstaviť geologické pomery lo-

žiska, vývoj geologicko-prieskumných 

prác, razenia a dobývania, ale aj vetra-

nia, vystužovania a  odvodňovania 

bane v uvedenom časovom horizon-

te. Druhým súborom je povrchová ex-

pozícia v budove bývalého riaditeľstva 

bane a vedľajšej prevádzkovej budove. 

Tá pozostáva z  viacerých samostat-

ných častí: výstava fotografi í pripomí-

najúcich baníctvo v našej obci v prvej 

polovici 20. storočia; Štiavnický stra-

tovulkán a ním vytvorené rudné ložis-

ká; história ťažby rúd drahých a fareb-

ných kovov v obci; ťažba a spracovanie 

železa v obci; Náckova pamätná izba; 

výstava banských svietidiel, ban-

sko-meračských prístrojov a zariade-

ní, fajok – štiavničiek a banských insit-

ných umeleckých predmetov; činnosť 

Hodrušského klubu zlatokopov; 

hodrušská paličkovaná čipka; minera-

logická expozícia. Doplnkovými čin-

nosťami celej expozície sú škola ryžo-

vania zlata; predstavenie gravitačnej 

úpravy rudy so stupou; prechádzka 

baníckym náučným chodníkom. Na-

šou ďalšou doplnkovou činnosťou je 

však aj starostlivosť aspoň o niektoré 

banské technické objekty v obci, a to 

ako vo vlastnej réžii, tak aj v spoluprá-

ci s inými subjektmi. Takýmto spôso-

bom sa nám podarilo zrekonštruovať 

a zachrániť viacero historických objek-

tov, najmä portálov štôlní.

Keďže ste aj trojnásobný majster 

sveta v  ryžovaní zlata, povedzte 

nám všetko podstatné, ako ste sa 

k  týmto najprestížnejším poctám 

prepracovali?

V období rokov 1993 až 2018 som sa 

tiež aktívne venoval súťažnému ryžo-

vaniu zlata v  podmienkach Hodruš-

ského klubu zlatokopov, spadajúceho 

pod Slovenskú asociáciu zlatokopov. 

V klube som vykonával funkciu pred-

sedu. Zožali sme viacero úspechov po 

stránke organizačnej, keď každoroč-

ne od roku 1993 organizujeme otvo-

rené majstrovstvá Hodrušskej do-

liny v  ryžovaní zlata pod názvom 

Zlatá Hodruša. V rokoch 1995, 2002 

a 2017 sme organizovali majstrovstvá 

Slovenskej a Českej republiky, v roku 

1998 majstrovstvá Európy, v rokoch 

2004 a  2018 dokonca majstrovstvá 

sveta. Musím sa priznať, že viaceré 

úspechy som zaznamenal aj po strán-

ke súťažnej. Keď sa mi podarilo získať 

tri tituly majstra sveta, a to v kategó-

riách muži – profesionáli (1999), ná-

rodné päťčlenné tímy (1999), tradičná 

panvica (2015). Z viacerých ročníkov 

majstrovstiev sveta sa tiež môžem po-

chváliť ďalšími deviatimi strieborný-

mi a bronzovými medailami. Podobne 

aj s jednou zlatou a dvomi strieborný-

mi medailami z majstrovstiev Európy. 

Tiež sa mi podarilo získať v najprestíž-

nejšej kategórii muži – profesionáli ti-

tuly majstra Fínska (1997), Poľska 

(1998), Česka a Slovenska (1999).

Je nepísaným zvykom počas konania 

zlatokopeckých podujatí, či už súťaž-

ných alebo nesúťažných, obliekať sa 

po vzore zlatokopov z obdobia sveto-

vých zlatých horúčok z polovice a kon-

ca 19. storočia. Priznám sa, ja som to 

až tak nedodržiaval, zato nejaký ten 

klobúk či širák som mal vždy počas 

zlatokopeckých podujatí na hlave. 

Skôr som sa však snažil prísť na po-

dujatie s nejakým novým klobúkom, 

spravidla ľudovým slovenským. Dnes 

ich mám celkom peknú zbierku, lebo 

každý rok som chcel mať iný.

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

Slovo má Ing. Richard Kaňa

Skupina slovenských zlatokopov na MS 2005 v JAR  foto Archív RK

Objekt expozície na bani Starovšechsvätých  foto Richard Kaňa

Poďakovanie
Detský tanečný súbor Applau-

se a  OZ Priatelia Centra voľné-

ho času v  Banskej Štiavnici ďa-

kujú mestu Banská Štiavnica za 

poskytnutie dotácie na projekt 

s názvom Kostýmy pre detský ta-

nečný súbor Applause. Dotáciu 

sme využili na nákup látok a topá-

nok. Veríme, že čoskoro pri hudbe 

a tanci budeme mať možnosť pre-

žiť príjemné chvíle spolu s vami.

J. Machilová

Oznam
Dočasný výpožičný režim 

v  mestskej knižnici počas nú-

dzového stavu:

PO: 8.00 – 10.00, 13.00 – 15.00

UT: nestránkový deň

ST: 8.00 – 10.00, 13.00 – 16.30

ŠT: nestránkový deň

PI: 8.00 – 10.00

Upravený výpožičný režim pla-

tí do odvolania. Bližšie informá-

cie ohľadom otváracích hodín sa 

dozviete na web stránke mesta 

Banská Štiavnica, príp. na tel. č.: 

0456949658.

Ďakujeme za porozumenie!

MsK
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Poďakovanie

Touto cestou 

by sme sa chce-

li poďakovať 

všetkým tým, 

ktorí sa prišli 

dňa 14. novembra naposledy 

rozlúčiť s naším drahým zo-

snulým Ing. Jánom Šiškom, 

ktorý nás navždy opustil 10. 

novembra vo veku 73 rokov. 

Ďakujeme za dôstojnú rozlúč-

ku p. primátorke Mgr. Nadež-

de Babiakovej, pohrebníctvu 

Cháron a všetkým prítom-

ným za prejavy sústrasti a 

kvetinové dary.

Smútiaca rodina 

Spomienka

„Na oblohe sa 

rozsvietila veľ-

ká hviezda, 

to si Ty man-

žel, otec, starký 

náš a pozeráš sa na nás z neba. 

Tam v raji nebeskom pokoj več-

ný maj, na sv. cintoríne na Hor-

nej Rovni odpočívaj. Buď naším 

anjelom strážnym na zemi nás 

všetkých chráň. Hoci si nečaka-

ne odišiel, nie si už medzi nami, 

navždy si zostal v srdciach tých, 

čo Ťa vrúcne milovali. Nevieme 

nájsť slová len tie, že sme Ťa ľú-

bili a navždy ľúbiť budeme...“

Dňa 29. 11. 2020 uply-

nie 10 rokov, čo nás navždy 

opustil náš milovaný Igor 

Školík vo veku 69 rokov. 

S  láskou, úctou a  smútkom 

v srdci všetci na Teba spomí-

name: manželka Oľga, syn 

Jarko s  manželkou Aďkou 

a  detičkami Nikolkou, So-

fi nkou, Tomáškom, neves-

ta Vierka s  deťmi a  vnúča-

tami Miškom, Viktorkom 

a  Zuzkou, kmotrovci Kršia-

kovci, svatovci Luptákovci, 

celá rodina z Trenčína, suse-

dia, známi z futbalovej býva-

lej štiavnickej ligy.

„Česť Tvojej pamiatke!“

oznamy, 
spomienky

Milí priatelia, každý veľký 

sviatok má v kalendári čas 

prípravy.

Obdobie prípravy na sviatok Narode-

nia Pána (25. december) nazývame 

advent a sústreďuje sa do štyroch ad-

ventných nedieľ, ktoré sú symbolicky 

naznačené aj adventným vencom, na 

ktorom postupne zapaľujeme kaž-

dú nedeľu ďalšiu a ďalšiu adventnú 

sviečku. V našom meste zvyk zdobe-

nia adventných vencov považuje za 

svoj mnoho rodín a je krásnym sve-

dectvom bratskej jednoty očakáva-

nia nášho Pána tak u katolíkov, ako aj 

u evanjelikov.

V niektorých krajinách sú obľúbené 

a deťmi 24 decembrových dní otvára-

né okienka adventných kalendárov, 

v ktorých sa ukrýva malé tajomstvo 

na pozadí s vianočným námetom.

Pred vianočnými sviatkami sa v ku-

chyniach našich domácností pečú 

všelijaké dobroty, ktorých dávne re-

cepty sa inak po celý rok nechajú za-

padnúť prachom času.

Očakávania tohtoročného adventu 

si pod vplyvom súčasnej spoločen-

skej krízy, ktorú spôsobilo pretrvá-

vanie ochorenia Covid-19 ako nebez-

pečného nepriateľa zdravého života 

jednotlivcov a  celej spoločnosti, ne-

budú jednostranne zamerané len na 

dodržiavanie zaužívaných každoroč-

ných tradícií, ale budú odrážať nové 

výzvy, ktoré nám súčasný spôsob ži-

vota prináša.

Niektorých tradičných podujatí sa, 

žiaľ, v mene spoločného dobra a zdra-

via budeme musieť zriecť a s bolesťou 

ducha a s dávkou neskrývaných obáv 

aj oželieť. Budú nám chýbať mnohé 

súkromné či verejné aktivity, poduja-

tia, stretnutia, na ktoré sme zvyknutí 

a ktoré zaiste uznáte, drahí čitatelia, 

vytvárali aj krásny kolorit advent-

ných radostí v rámci príprav na kaž-

doročne očakávané sviatky Kristov-

ho narodenia.

Advent je radostné očakávanie sviat-

kov Narodenia Pána. Je to čas prí-

prav, je to možnosť nového začiatku.

Nech teda sú nasledujúce adventné 

dni naplnené radosťou, pokojom, po-

žehnaním pre nás všetkých.

Ľudovít Frindt, farár 

Farnosť BŠ

Advent 2020, iný 
a predsa rovnako vzácny

Milí priatelia, srdečne vás 

všetkých pozdravujem 

v týchto neľahkých chvíľach, 

keď sme sa všetci museli 

vyzbrojiť veľkou dávkou 

trpezlivosti. 

Začíname obdobie prípravy na Via-

noce, toto obdobie nazývame adven-

tom. Advent je čas kajúcnosti a dáva 

nám príležitosť, aby sme prehodnoti-

li situácie, ktoré sú v našom živote, ve-

deli sa z nich poučiť a ak sme v niečom 

chybili, napraviť to. Všetci prežívame 

zložité časy, keď sa snažíme myslieť 

viac na druhých ako na seba. Zisťuje-

me, že tieto situácie sú častokrát nad 

naše ľudské sily a k tomu, aby sme ich 

dobre zvládli, potrebujeme aj veľa Bo-

žej pomoci. Advent je zároveň časom 

nádeje, očakávania príchodu Mesiáša 

– záchrancu. Zložité situácie boli často 

súčasťou života ľudstva. My sme mali 

to šťastie, že sme im doposiaľ nemu-

seli čeliť v takejto miere. Každá situ-

ácia, akokoľvek zložitá, ak ju správne 

uchopíme sa môže stať pre nás no-

vou šancou – novou príležitosťou. To 

je veľmi dôležité vedieť, aby sme ne-

upadli do akejsi všeobecnej skepsy. Ži-

dovská múdrosť hovorí: „V zlých časoch 

mysli na to, že nič nie je navždy a v dob-

rých mysli presne na to isté“. Adventné 

obdobie, keďže je obdobím kajúcnos-

ti, je dobré, ak využijeme na duchovnú 

obnovu a zúročíme tak aj možnosť, že 

v týchto časoch môžme, hoci stále ob-

medzene, prichádzať na sväté omše, 

ku svätému prijímaniu a  ku svätej 

spovedi. Bola by to premrhaná príle-

žitosť, ak by sme adventný čas využi-

li iba na naháňanie sa za darmi, hoci 

aj to je krásna skúsenosť. Ale tým naj-

väčším darom, ktorý na Vianoce do-

staneme je práve novonarodený Me-

siáš, ktorý prináša nové šance a nové 

nádeje. A iba pripravené srdce dokáže 

Mesiáša prijať. Pripájam pár praktic-

kých rád k adventnému vencu. Typic-

kým symbolom adventu je advent-

ný veniec, ktorý má 4 sviečky a každú 

adventnú nedeľu sa postupne zapa-

ľuje o jednu sviečku viac. Tri sviečky 

by mali byť modré alebo fi alové a jed-

na ružová. Fialová farba symbolizuje 

upokojenie a pokánie. Ružová je zase 

farbou radosti a šťastia.

1. Na prvú adventnú nedeľu sa za-

paľuje prvá fi alová sviečka, tzv. Svieca 

prorokov. Je pamiatkou na prorokov, 

ktorí predpovedali narodenie Ježiša 

Krista.

2. Na druhú adventnú nedeľu sa za-

paľuje druhá fi alová sviečka, tzv. Bet-

lehemská, ktorá reprezentuje lásku 

a predstavuje Ježiškove jasličky. Je čas 

poslať vianočné pohľadnice!

3. Na tretiu adventnú nedeľu sa za-

paľuje ružová sviečka, tzv. Pastierska, 

ktorá vyjadruje radosť z toho, že pôst 

je takmer na konci. Naučte sa s deťmi 

vianočné koledy a piesne.

4. Na štvrtú adventnú nedeľu sa za-

paľuje posledná fi alová sviečka, tzv. 

Anjelská, ktorá predstavuje mier a po-

koj. Prajem vám požehnaný advent-

ný čas.

Norbert Ďurdík, dekan

Adventný príhovor

Betlehem, miesto narodenia Ježiša Krista  foto Archív autora
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Židovský národ mal význam-

ných mužov – prorokov, 

ktorých si Pán Boh určil 

pre prorockú službu. 

Práve proroci to boli, ktorí židov-

skému národu odkrývali ich hriechy 

a volali ľud k náprave života. Takým 

prorokom bol aj Izaiáš, ktorý pro-

rockú službu vykonával počas vlády 

štyroch židovských kráľov.

V judskom kráľovstve varoval Židov 

preto, že opustili živého Hospodina 

a  vzývali pohanské modly. Varoval 

ich pred nemravnosťou, sociálnym 

bezprávím. Obviňoval ich z  nečest-

ných obchodov, utláčania roľníkov, 

úplatkárstva sudcov. Predpovedal 

im Božie tresty za ich hriechy. A keď 

tresty zasiahli národ, musel opustiť 

svoju vlasť. Keď Židia všetko stratili, 

potom volali k Pánu Bohu o zmilova-

nie. A bol to práve Izaiáš, ktorý nebol 

len hlasom ich svedomia, ale aj ute-

šujúcim hlasom, lebo im predpovedal 

príchod Mesiáša. Uisťoval ich, že keď 

príde Mesiáš, národ uzrie veľké svet-

lo: Izaiáš 9, 1-6. V 11. kapitole, verš 

1-10 dáva nádej, že Mesiáš prinesie 

plnú záchranu Židom a úplný pokoj 

medzi ľuďmi. A v 53. kapitole Mesiá-

ša predstavuje ako trpiaceho Služob-

níka, ktorý svoj svätý život obetuje, 

čím vyslobodí ľudí z hriechov.

Rovnako aj prorok Micheáš, ktorý 

bol súčasníkom Izaiáša, varoval ná-

rod pred Božím súdom za hriechy. Aj 

on zasľuboval radostnú budúcnosť. 

Keď bude kraľovať Mesiáš, zavládne 

pokoj, spravodlivosť a práve kapito-

la 4. a 5. dávajú nádej a útechu, keď 

sa zem očistí od modlárstva. Mi-

cheáš v  5. kapitole predpovedá, že 

z Betlehema príde Mesiáš. Aj prorok 

Zachariáš v  9. kapitole a  Malachi-

áš v 3. kapitole v 3. verši dáva nádej 

Židom. To sa stane príchodom Me-

siáša. S Ním príde aj nová doba. Aj 

ostatní proroci a Žalmy 2, 22 sú ná-

dejou pre židovský národ.

Židia Božím zasľúbeniam uverili. 

Ale Židia očakávali politického krá-

ľa, ktorý sa narodí v kráľovskom pa-

láci a  On zvrhne všetkých nepria-

teľov Židov a  oni budú vládnuť na 

svete. Takého Mesiáša čakali 700 ro-

kov. A Mesiáš – Pán Ježiš skutočne 

prišiel. Tak ako Micheáš predpove-

dal, narodil sa v  Betleheme. Chodil 

medzi Židmi. Robil divy medzi nimi, 

ktoré môže robiť jedine Boh. A keď-

že nesplnil ich predstavy politického 

vládcu, neprijali Ho. A tak ich advent 

pokračuje. A či raz skončí? My môže-

me len dúfať, že príde čas, keď aj Ži-

dia pochopia, že premeškali advent.

My kresťania žijeme v  adventnej 

dobe. Síce vieme, že prvý advent 

skončil. Mesiáš, Pán Ježiš prišiel. 

Lenže náš terajší advent, ktorý ži-

jeme uprostred neistej, ohrozenej 

situácie, je varovným hlasom pre 

nás, aby sme my, terajší kresťania 

v  dnešnej spoločnosti, v  ktorej sa 

uvoľňujú mravy, v ktorej ľuďom veľ-

mi záleží len na zhromažďovaní ma-

teriálnych hodnôt, kde človek z člo-

veka má strach, v ktorej peniaze sa 

stali bôžikom, tu je dôležité, aby 

sme si my kresťania v  tomto čase 

adventu sprítomňovali aj druhý ad-

vent, a síce, že čas druhého Pánov-

ho príchodu sa blíži. To znamená, 

že v  tomto adventnom čase máme 

si dávať otázku: Keby Pán Ježiš pri-

šiel k súdu teraz, akého by ma na-

šiel? Nemusel by som pred Ním stáť 

so zahanbením? Pokúsme sa tento 

advent prežiť duchovnou prípravou 

na Vianoce, na prijatie Pána do náš-

ho života, aby sa On stal stredobo-

dom našich túžob a myšlienok. Ale 

pri tejto príprave myslime aj na to, 

že Pán Ježiš ešte raz príde na túto 

zem a či my budeme stáť pred Ním 

ako ľudia, ktorí sa Mu odovzdali ce-

lým srdcom a dušou? My očakávaj-

me Pána tak, že Mu otvoríme svoje 

srdcia, aby On bol Pánom našich ži-

votov. Amen!

Jaroslav Jurko, 

ev. zborový farár

Predĺžený advent

Práve prebieha potravi-

nová zbierka...

Aj tento rok sa Evanjelická 

diakonia a  Evanjelický a. v. 

cirkevný zbor Banská Štiavni-

ca zapája do Tesco potravino-

vej zbierky. Prostredníctvom 

nej chceme pomôcť ľuďom, 

ktorí to najviac potrebujú. 

Tak otvorte svoje srdce a da-

rujte sociálne slabším ľuďom 

v našom okolí krajšie Vianoce! 

Kedy zbierka prebieha?

Zbierka prebieha od 19. 11. 

2020 do 3. 12. 2020.

Komu nákupom pomôžete?

Rodinám v  núdzi, matkám 

s deťmi, opusteným seniorom 

a všetkým tým, ktorí potrebu-

jú našu pomoc.

Ako môžete pomôcť?

Stačí, ak v  uvedenom čase nakúpi-

te v predajní Tesco Banská Štiavni-

ca. Pre núdznych ľudí môžete tak 

nakúpiť a  následne darovať predo-

všetkým trvanlivé potraviny a dro-

gériu. Svoj nákup môžete vložiť do 

pripraveného košíka pri vý-

chode z Tesca.

Čo darovať?

Trvanlivé potraviny – instant-

né polievky, konzervy (ryba-

cie, mäsové), strukoviny (fa-

zuľa, hrach, šošovica), sušené 

mlieko, detská krupica, det-

ské príkrmy, detská výživa, 

zaváraniny, pretlak, paštéty, 

káva, čaj, olej, ocot, cukor, soľ, 

koreniny, med, lekvár, pu-

ding, sušené ovocie, sušien-

ky, ryža, cestoviny, múka... 

Drogéria – šampón, sprchový 

gél, zubné kefky, zubné pasty, 

jednorazové holiace strojčeky, 

holiace peny, dámske vložky, 

hygienické vreckovky, toalet-

ný papier, plienky, vlhčené ob-

rúsky, pracie prostriedky, pro-

striedky na umývanie riadu 

a na dezinfekciu, vrecia na odpad…

Jaroslav Jurko, Evanjelický a. v. 

cirkevný zbor Banská Štiavnica

Pozor!!!

Knihy pod 
stromček
Najmenších dozaista poteší Sne-

huliak Kýchalko, príbeh o  tom 

Ako si kukučka hľadala rodinu ale-

bo siedmy diel série Pavúčik Zlatú-

šik a zimné radovánky.

Pre čitateľov Harryho Pottera vy-

chádza špeciálny sedemdielny box 

pri príležitosti  20. výročia vyda-

nia prvého príbehu na Slovensku 

s pôvodnými prekladmi a ilustrá-

ciami Adriana Macha.

Pri príležitosti 200. výročia naro-

denia Boženy Němcovej ponúka-

me 60 rozprávok a povestí v nád-

hernom dvojzväzkovom vydaní 

s  ilustráciami akademického ma-

liara Igora Piačku.

Pohladenie pre dušu prináša ro-

mán Johna Steinbecka Nezná-

memu Bohu, Ann Patchet a  jej 

Holandský dom, Jozef Banáš 

sľubuje Nádhernú smrť v  Altaji. 

O  dávku  dobrodružstva a  napä-

tia sa postará náš Juraj Červenák 

a Anjel v podsvetí.

Dámy určite poteší historická sága 

Tri sestry tri kráľovné od Philippy 

Gregory, príbeh Vysníval som si 

ťa od Marty Hamzovej, Priveľa 

tajomstiev od Kataríny Gillero-

vej a  Modlitba za krutých z  pera 

Andrey Rimovej. Sága Lucindy 

Ryleyovej s názvom Sedem sestier 

pokračuje príbehom Mesačná 

sestra a  o  vianočné prekvapenie 

sa ako každý rok postarajú Jana 

Pronská,  Táňa Vasilková-Keleová 

a Dominik Dán.

Prežite krásne sviatočné chvíle 

s knihami z predajne Knihy a dar-

čeky.

Jolka Dobohlavová
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K R Í Ž O V K A

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10eur v pizzerii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica si výherca môže 

vyzdvihnúť v  redakcii ŠN. Správ-

ne znenie krížovky z  č. 41/2020: 

„Chcieť si urobiť o Bohu predstavu je po-

dobné ako si utvoriť obraz o celom kon-

certe podľa jedného tónu.“ Výhercom 

sa stáva Ľubomír Polóny, B. Štiav-

nica. Srdečne blahoželáme! Tento 

týždeň hráte o poukážku na konzu-

máciu v  hodnote 10eur v  pizzerii, 

reštaurácii Black M, Nám. sv. Trojice 

6/2, Banská Štiavnica. Vašou úlohou 

je správne vylúštiť krížovku a zaslať 

ju spolu s kupónom do redakcie ŠN 

v termíne do 07. 12. 2020.

V tajničke sa ukrýva výrok J. Weri-

cha: „Už viem, že chuť do života a ra-

dosť z  bytia môže človek načerpať…

(dokončenie v tajničke).

A., Začiatok tajničky, 4. časť taj-

ničky,

B., Kyslík, kniha Moslimov, meno 

herca Horvátha, dva naopak,

C., Pod, Indián, titan,

D., Polomer, dedina česky, cudzie 

žen. meno, ustielaj, eman,

E., Samohláska v  slove Ír, otravné 

látky, cestovný prostriedok, ekolo-

gický prípravok, iniciálky Zátopka,

F., Ozn. áut Ružomberka, pazúr, 

náboj do vzduchovky, Ivana,

G., Zlý človek, rev, nebdel,

H., Šarkan, časť chôdze, žen. meno, 

ruská rieka,

I., Zn. ytria, zn. kozmetiky, zámok, 

tento, len,

J., V poriadku, míňaj, stekajú básn., 

3. časť tajničky,

K., 5. časť tajničky.

1., Predložka 2. pád, 2. časť tajnič-

ky, oska,

2., Orgán zraku, čínska nádoba, jed-

noduchá zbraň, pond,

3., Výlučok z nosa, dlabaj, ozn. vozi-

diel Turecka,

4., Žiadaj, potopená loď, vyhráva,

5., Kongregácia, slov. skupina, časť 

strechy,

6., Ozn. ruských lietadiel, Pala nao-

pak, domáce zviera,

7., 5 v  Ríme, spisovateľ epiky, 

miesto kde sa dá prejsť rieka, ozn. 

áut Komárna,

8., Stred slova Damask, muž. meno, 

tam, ozn. áut Talianska,

9., Nula, skákanie, ruská rieka,

10., Ozn. ruských lietadiel, opuchli-

na česky, vidina, príbytok včiel,

11., Ampér, brat Kaina, izolačná 

látka, teda nárečovo,

12., Daj hlas, družka Adama, polud-

ňajšie jedlo,

13., Nožom oddelil, je zabažaný.

Pomôcky: Elis, ekol, oplan, OB, 

Lena, AN, IL, inu.

Pozn. aut.: Interpunkčné znamien-

ka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kupón č. 43
Krížovka
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V predošlom čísle sme sa 

niektorých respondentov 

pýtali, ako je to u nich v týchto 

pohnutých časoch so športom 

a pohybom. 

Teraz sme zaostrili na tému kultú-

ry či iných spoločenských podujatí, 

keďže aj táto oblasť je v  týchto ča-

soch „vypnutá“. Samozrejme, mnohí 

si to vedia vykompenzovať inými al-

ternatívami, niektorí to zas znášajú 

ťažšie. Odpovedali ste nám na ob-

dobné otázky:

1. Nechýba vám v časoch pandémie 

kultúra alebo iný spoločenský život?

2. Akým spôsobom to celé suplu-

jete v období núdzového stavu, sa-

mozrejme pri dodržaní povinných 

opatrení?

Dana (pracujúca), Banská Štiav-

nica

Kultúra mi, samozrejme, veľmi chý-

ba. V mojom prípade sú to koncer-

ty, divadelné predstavenia, kino, ale 

aj obyčajné posedenie pri kávičke 

v útulnej cukrárni v chladný jesenný 

podvečer či na terase vonku za teplé-

ho letného popoludnia.

Ako to celé suplujem? Nuž, v  jar-

nom období a v lete sa dalo chodiť 

viac do prírody, teraz sú dni kratšie 

a  počasie často nemilosrdné… vrá-

tila som sa k čítaniu kníh, sťahujem 

si zaujímavé fi lmy, lúštim krížovky 

a občas nostalgicky pozerám rodin-

né videá či tie, ktoré súvisia s  mo-

jím povolaním. S úžasom sledujem, 

ako sme sa dobre zabávali v  dobe 

bez rúšok, keď nikoho nezaujímalo, 

ako ďaleko je od toho druhého. Čas 

si vypĺňam aj spoločenskými hra-

mi s najmladším členom našej rodi-

ny, hráme karty, pexeso. Veľmi rada 

tiež počúvam hudbu.

Ján (invalidný dôchodca), Mo-

čiar

Kultúra mi dosť chýba. Sčasti je 

možná len cez TV (nedostatočný vý-

ber, nezvyknutý takto neosobne cez 

obraz), internet (tiež neosobné, bez 

danej prítomnej atmosféry). Spolo-

čenský život nesuplujem takmer vô-

bec. Občas nejaké on-line vysielanie, 

či on-line stretnutia. Nevyhovuje mi 

tento spôsob aktivity. Kultúru si do-

pĺňam len príležitostne samovzde-

lávaním, čítaním článkov. Všetko 

takéto vzdelávanie je ale väčšinou 

spoplatnené, teda sa zameriavam 

na to, čo má nejakú výživnú hodno-

tu. Ako občasný poet píšem básne. 

Pracujem aj na iných oblastiach me-

ditovaním alebo čítaním kníh.

Tímea (študentka), Podhorie

Určite mi spoločenský život ako 

taký chýba a  hlavne tanec či pose-

denie s kamarátmi. O to viac sa sna-

žím aspoň chodiť do prírody na rôz-

ne túry, väčšinou s  jednou alebo 

dvomi kamoškami, aby sme dodr-

žali nariadené opatrenia. Všetko je 

to ale limitované časom. Nakoľko 

som ešte študentka VŠ a veľkú časť 

dňa presedím na on-line vyučovaní, 

je to pomerne náročné. Ale častejšie 

teraz pozerám moje obľúbené krimi 

seriály a počúvam obľúbených spe-

vákov cez internet, ktorých sa sna-

žím podporovať aj tým, že si kúpim 

napríklad ich tričká či iné predmety, 

keďže akékoľvek živé vystúpenia za-

tiaľ nie sú možné.

Katarína (pracujúca), B. Štiavnica

Ak mám úprimne odpovedať, veľ-

mi mi nechýbajú. Toto pozastavenie 

spoločenského života a obmedzenie 

na základné životné potreby a  cie-

le, človeka nútia porozmýšľať, čo je 

naozaj podstatné. Možno ponaprá-

vať narušené vzťahy, viac si všímať 

tých, s  ktorými žijeme pod jednou 

strechou či v susedstve, viac sa po-

rozprávať, prehodnotiť niektoré pri-

ority alebo si konečne dohnať za-

meškané práce v domácnosti, ktoré 

sme pre povinnosti či spoločenský 

a kultúrny život príliš neriešili. Pre 

mňa osobne bol čas s obmedzeným 

verejným pohybom doslova požeh-

naním.

Môj pracovný život spadá pod oblasť 

kultúry (pracujem v knižnici), kultú-

ru mám rada a vo voľnom čase veľ-

mi rada relaxujem s knihou v ruke, 

čím spájam príjemné s  užitočným 

a  potrebným aj pre moju profesiu. 

Ak nás je doma viac, pozrieme si 

spolu dobrý fi lm, šport a často aj do-

máce videá. Čo sa týka mojej profe-

sie, knižnica bola teraz dlhšiu dobu 

pre verejnosť zatvorená. Túto dobu 

sme v práci využili na dôkladnú očis-

tu, prevzdušnenie a dezinfekciu po-

líc, obaľovanie kníh do igelitových 

obalov, ktoré ešte nejakú dobu po-

trvá, vyraďovanie a  systematickej-

šie usporiadanie knižného fondu, 

aby sme aspoň takýmto spôsobom 

zadosťučinili našim používateľom, 

keďže podujatia nám v tomto roku 

nevyšli. V  súčasnosti je už spuste-

ný výpožičný režim, aj keď v obme-

dzenom móde a  namiesto kultúr-

nych podujatí teraz odporúčame 

predovšetkým knihy. Každý týždeň 

predstavujeme jednu knihu na FB 

stránke kultúry „Mestská kultúra v B. 

Štiavnici“ a  momentálne pripravu-

jeme nákup noviniek do fondu, ku 

ktorým sa čitatelia budú môcť do-

stať niekedy v predvianočnom čase.

Fero (starobný dôchodca), B. 

Štiavnica

Ja si na kultúru až tak nepotrpím, 

do divadla chodím občas na nalieha-

nie manželky. Podobné je to aj s ki-

nom. Som skôr prírodný typ, ale 

knihy čítam rád. Zvlášť dokumen-

tárny žáner a to môžem aj v pohod-

lí domova.

V súvislosti s mojím povolaním cho-

dím aj v tejto dobe do prírody, mo-

jou vášňou sú poľovačky a tie nie sú 

zakázané. Samozrejme, aj my dodr-

žiavame pravidlá. Keď  som doma, 

„majstrujem“ niečo v dielni, venujem 

sa prácam v záhrade, cvičím poľov-

níckeho psa, prípadne hrám s vnu-

kom šach, ktorý často nado mnou 

vyhráva.

Veronika (etnologička, umelky-

ňa na voľnej nohe), B. Štiavnica

Áno, kultúra mi veľmi chýba.

Kultúre a umeniu sa venujem profe-

sionálne a vyhľadávam ich aktívne aj 

ako diváčka. V čase protipandemic-

kých opatrení mám pracovne veľ-

mi výrazne zviazané ruky, čo však 

rešpektujem a je nutné hľadať nové 

riešenia. Veľa tvorivých vecí vzniká 

pre budúcnosť, „do šufl íka“. Ako di-

váčka si rada pozriem záznamy di-

vadelných predstavení v  on-line 

priestore, rovnako diskusie o umení 

a kultúre, koncerty, s mojími deťmi 

nejaké streamované detské predsta-

venia. Keďže mám deti doma, nepo-

darilo sa mi zúčastniť on-line neja-

kého festivalu, ktorý by som rada 

videla (napr. Jeden svet). Výrazné 

miesto má u nás rozhlas, konkrétne 

rádio Devín, ktoré je pre celú rodinu 

samozrejmosť. Vždy sa veľmi pote-

ším nejakému rozhovoru s  niekto-

rým mojím kamarátom alebo kama-

rátkou. Veľa sa začali u nás počúvať 

aj detské audioknihy.

Pracovne sa teraz venujem  spolu-

práci na príprave bábkovej divadel-

nej inscenácie, nahrávaniu, písaniu 

scenára na divadelnú inscenáciu pre 

deti, ktorú plánujem v  budúcnos-

ti realizovať. A  okrem toho mám 

doma dve malé deti, tak sa snažím 

zmysluplne napĺňať naše dni.

Daniela Sokolovičová

Kultúra a jej možnosti v súčasnej situáciiVianočná súťaž
Milí čitatelia!

Aj tento rok sme pre Vás pripravi-

li vianočnú súťaž o hodnotné vec-

né ceny. Vašou úlohou bude správ-

ne zodpovedať na 2 z 3 súťažných 

otázok a budete zaradení do žre-

bovania.

1. kolo

Kedy vznikli Štiavnické noviny 

(mesiac, rok)?

Správne odpovede spolu s kupónmi 

nám zasielajte do redakcie ŠN poš-

tou, príp. vhoďte do schránok v ter-

míne do 16. 12. Šťastní výhercovia 

budú uverejnení vo vianočnom čís-

le 17. 12. Prajeme Vám veľa šťastia!

red

Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Kontakt:

Kupón č.1

Online 
premietanie
v kine Akademik

Nezaháľame…, kultúra vždy po-

máhala a  pomáha v  ťažkých ča-

soch…, povznáša nás na duchu, 

nedokážeme bez nej žiť, pretože 

ona je to svetlo na konci tunela…, 

vytvára v našom malom ľudskom 

svete endorfíny, serotoníny, dopa-

míny…, pozrite si na našom webe 

kina ponuku na koniec novem-

bra…, kultúrni ľudkovia si tam 

určite nájdu svoju pochutinu…, 

v spolupráci s Talianskym inštitú-

tom Istituto Italiano di Cultura di 

Bratislava v rámci 18. ročníka fes-

tivalu talianskeho fi lmu MittelCi-

nemaFest.

29. 11. Frida: Viva La Vida 

18:00 /Príbehy umenia/ 5€

Viac informácií na webe kina Aka-

demik – Banská Štiavnica

OKŠaMK

citát

„Peniaze sú nová forma otroctva, 

ktorá sa od toho starého líši len tým, 

že je neosobná- nie je žiadny ľudský 

vzťah medzi pánom a otrokom“.

L. N. Tolstoj
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  Kúpim starý dom aj v zlom sta-

ve v  BŠ a  blízkom okolí, platba 

v hotovosti, tel. č.: 0903 506 693

 Odstúpim zabehnutú predajňu 

Second Hand vrátane zariadenia 

a tovaru v BŠ. Tel. č.: 0908 249 088

  Prenajmem 4-izbový byt 

v  BŠ, sídl. Drieňová, tel. č.: 

0903 322 178

 Hľadám opatrovateľku, tel. č.: 

0910 210 444

  Výkup parožia, tel. č.: 

0904 834 937

  Kúpime ľudové kroje, kontakt: 

0902 708 047

  Predám gaučovú súpravu, tel. 

č.: 0915 696 346

  Predám palivové drevo cca 8m3, 

spolu 150eur. Bez nakládky a do-

pravy. Štiavnické Bane. Tel. č.: 

0917 077 777

  SOVI, n. o., sociálna - senior 

prepravná služba hľadá vodiča 

OMV, tel. č.: 0948 460 700

inzercia

služby

reality

práca

INZERCIA

INZERCIA

Marek Vidlička z ŠK Atléti BS 

druhý.

Aj napriek tomu, že pandemická si-

tuácia ohľadne ochorenia Covid-19 

vniesla do skyrunningovej ligy istú 

mieru neistoty, väčšinu zaradených 

pretekov sa v  roku 2020 podarilo 

zorganizovať. Preteky Krížna Krí-

žom Krážom sa do 

termínovky, žiaľ, ani 

nedostali – ich ter-

mín padol do obdo-

bia „lockdown-u“. Po-

ludnica Run bola 

zrušená vzhľa-

dom k  opatreniam 

a  reštrikciám, ktoré 

v  danom čase bolo 

ťažké dodržať.

Na druhej strane 

sme veľmi radi, že 

sme termínovku 

osviežili aj novým 

podujatím v  Belian-

skych Tatrách – Ples-

nivec Skyrun. Tieto 

preteky boli nako-

niec aj fi nishom ce-

lej ligy.

Na každých ligových 

pretekoch majú zú-

častnení preteká-

ri možnosť získať 

body, ktoré sa na 

konci sezóny spočí-

tajú. Bodujeme špeciálnym spôso-

bom, kde pomyselnú latku nastavu-

je vždy víťaz pretekov. To znamená, 

že robíme podiel medzi časom do li-

mitu a časovej straty na víťaza. Ten-

to koefi cient je prenásobený číslom 

1000. Víťaz berie teda vždy 1000 

bodov. Na záver sa oddelia kategó-

rie Muži a Ženy.

Víťazom ligy je muž a  žena odh-

liadnuc od veku a  druhu skyrun-

nigovej disciplíny (napr. vertical, 

skyrace…). Vždy ide o najuniverzál-

nejšieho pretekára. A vždy o  toho, 

kto sa zúčastní väčšiny podujatí 

a  buď ich vyhrá alebo sa umiestni 

v TOP 10.

Sme veľmi radi, že sezónu 2020 

môžeme uzavrieť desiatkou naj-

lepších mužov a žien:

Muži:

Poradie   Pretekár Počet bodov

1. Miroslav Hraško 4757

2. Marek Vidlička 3693

3. Martin Bálint 3032

4. Ján Ďurmek 2675

5. Michal Tuka 2507

6. Peter Szigety 2480

7. Andrej Sarvaš 2455

8. Jozef Hlavčo 2000

9. Andrej Paulen 1886

10. Jakub Šiarnik 1824

Pretekov sme sa zúčastnili vďaka fi -

nančnej podpore z rozpočtu mesta 

Banská Štiavnica.

R. Petro

Vyhodnotenie skyrunningovej sezóny
2020

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 strán-

ke: Občianske združenie Mur-

ko, Kakalík a  Miška, kontakt: 

0910 903 947.

OZ Murko



Týždenník Mesta Banská Štiavnica vychádza každý štvrtok, redakčná uzávierka je v pondelok do 14:00 re-

daktor: Mgr. Michal Krížredakčná rada: Mgr. Nadežda Babiaková, Ing. Ivana Ondrejmišková, Janka Ber-

náthová, Filip Golian, Ivan Beňo, Mgr. Ingrid Kosmeľová, Miroslava Luptáková, Mgr. Martin Macharik, JUDr. Gej-

za Volf jazyková úprava: Katarína Kissovásadzba a dizajn: Mgr. Mária Siskováadresa redakcie: Mestský úrad Banská Štiavnica, oddelenie kultúry, 

športu a mediálnej komunikácie, Kammerhofská 1, Banská Štiavnica, tel.: 045 6949652, 0918 688 850, e-mail: michal.kriz@banskastiavnica.sk. Reg.č. SKP 

27. Podávanie nov. zas. povolené OZ SsRP B.Bystrica č.j. 1167/94-PTP zo dňa 6.4.1994vydavateľ: Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 

Banská Štiavnica, IČO 00 320 501evidenčné číslo: EV 4429/11ISSN 1337-8023tlač: Nikara, Krupinaredakcia si vyhradzuje právo redakčného 

krátenia a úpravy rukopisov! Nevyžiadané rukopisy a fotografi e redakcia nevracia. Akékoľvek preberanie, rozmnožovanie a ďalšie rozširovanie článkov, ich 

častí, výtvarných riešení a reklám bez predchádzajúceho písomného súhlasu redakcie je podľa Autorského zákona zakázané. Obsah článkov nemusí byť vždy 

totožný s názorom redakcie. © Redakcia Štiavnických novín

12
číslo 43 • 26. november 2020

sn@banskastiavnica.skINZERCIA

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

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

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


