
Milí spoluobčania,  
milí Štiavničania,

je tu čas veľkonočných sviatkov. 
Toto slávnostné obdobie sa aj v na-
šom meste spája so zvykmi Veľkej 
noci. Staré dobré zvyky sa pomaly 
vytrácajú, ale v našich srdciach ostá-
va kresťanský odkaz Veľkej noci. 
Ten pravý odkaz týchto sviatkov by 
mal zostávať v našich srdciach nie-
len počas veľkonočného obdobia, 
ale počas celého roka.
Dovoľte mi, aby som vás oslovi-
la v  súvislosti so zázračným zno-
vuzrodením prírody, ktoré sledu-
jeme rok čo rok, a predsa nás vždy 
znovu a znovu fascinuje. Optimiz-
mus, radosť a ohňostroj farieb – to 

sú veľkonočné 
sviatky. Rodinné 
stretnutia okolo 
sviatočného sto-
la, kde má svoje 
miesto pohoda, 
veselosť a  ve-
domie, že kedy-
koľvek pri tom-
to stole nájdeme 
svoje miesto. To 
všetko umocňu-
jú staré ľudové 
tradície. Je dob-
re, že im všetci 
dobrovoľne pod-
liehame. V  hek-
tickej dobe, kto-
rú prežívame, 

tieto zastavenia predstavujú nádej 
ako svetlý bod v živote. Je dobre, že 
duch tradícií a  bohaté zvykoslovie 
jarných sviatkov sprostredkúvame 
našim najmenším ako odkaz. Po-
zdravme jar a život.
Prajem Vám, aby vás nadchádzajú-
ce sviatočné dni nabili pozitívnou 
energiou do budúcich dní. Životo-
darná voda nech prinesie zdravie, 
pohodu a dobrú myseľ, pestrofareb-
né kraslice zas hojnosť na stoly nás 
všetkých, aby ste ich v kruhu rodi-
ny a priateľov strávili čo najkrajšie 
a najpríjemnejšie.
Želám vám krásne sviatky Veľkej 
noci!

Mgr. Nadežda Babiaková,
primátorka mesta
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INZERCIA

Výmenník
Vstup pondelok- streda- piatok

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

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

Krásne sviatky Veľkej noci

Problém na ul. A. Gwerkovej 
– Göllnerovej, ktorý spočíval 
vo vytekaní splaškových 
vôd na miestnu komunikáciu 
sa odstránil vďaka dobrej 
spolupráci Mesta Banská 
Štiavnica so Stredoslovenskou 
vodárenskou prevádzkovou 
spoločnosťou, a.s., Parti-
zánska cesta 5, 974 01 Banská 
Bystrica, odštepný závod Žiar 
nad Hronom.

Pri odstraňovaní vody bolo potreb-
né rozkopať a  odstrániť kameňom 
upchatú kanalizáciu, ktorý tvoril 
prekážku pre ďalšie odvádzanie vôd 
do kanalizácie. Tiež bolo potrebné 
uskutočniť výkopové práce do hĺb-
ky až 3m. 
Po odstránení závady bol povrch 
miestnej komunikácie upravený 
a následne bude predláždený do pô-
vodného stavu.

MsÚ

Problém na ulici A. G.-Göllnerovej 
odstránený

Testovanie 
COVID-19 počas veľkonočných 
sviatkov 15. – 18.4.2022
DEJ, s.r.o., /plaváreň/
15.4. 8.00 - 12.00, posledný odber 
11.40, 16.4. zatvorené, 17.4. 9.00 
- 12.00, posledný odber 11.40, 
18.4. zatvorené
SČK, 15. – 18.4. zatvorené
JA HOME Life
15. – 18.4. na objednávku: 
0904 456 789. Mimo dní sviatku 
Veľkej noci MOM fungujú v štan-
dardnom režime!!!

MsÚ
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DIÁR
z programu

primátorky

11.4.
 � Práca v meste, individuálne pra-
covné stretnutia s občanmi k ich 
potrebám a požiadavkám.
 �Účasť na súdnom pojednávaní.
 �Redakčná rada ŠN.

13.4.
 � Práca v meste, individuálne pra-
covné stretnutia s občanmi k ich 
potrebám a požiadavkám.
 �Zasadnutie výboru pre otázky 
zamestnanosti ÚPSVaR Banská 
Štiavnica.
 �Riešenie stavebných akcií.

14.4.
 � Práca v meste, individuálne pra-
covné stretnutia s občanmi k ich 
potrebám a požiadavkám.

Viera Lauková

4.4. v Rádiu Devín o 7.15 bola spo-
mienka na významného operné-
ho speváka Ondreja Malachovské-
ho, ktorý sa narodil v tento deň v r. 
1929. Dodnes mám nielen ja, ale 
určite aj niekoľko stovák účastníkov 
v živej pamäti I. ročník národného 
výstupu na Sitno v r. 2002, jeho ná-
rodné piesne v jeho podaní na tom-
to podujatí.
5.4. v  Rádiu Slovensko v  Nočnej 
pyramíde od 22.20 do polnoci bol 
hosťom prof. Ing. arch. Pavel Gre-
gor, PhD., dekan Fakulty architek-
túry STU v  Bratislave. Významnú 
časť svojho rozprávania venoval aj 
B. Štiavnici, kde má fakulta detašo-
vané pracovisko, ako aj aktivitám, 
ktoré toto pracovisko každoročne 
realizuje v našom meste.
6.4. v  Rádiu Regina o  10.00 bola 
podrobná informácia o  príprave 
cyklotrasy z  B. Štiavnice do Hron-
skej Dúbravy v dĺžke 21 km, ktorá 
sa bude nachádzať na niekdajšej že-
lezničnej trati, na ktorej chodila až 
do r. 1949 banskoštiavnická „Anča“.
6.4. v Rádiu Regina o 15.00 infor-

movala primátorka nášho mesta 
Mgr. Nadežda Babiaková o investič-
ných aktivitách v meste – konkrét-
ne o rekonštrukcii cesty pod Kalvá-
riou, príprave rekonštrukcie cesty 
na ul. Dolná Resla vo finančnej hod-
note viac ako 850 tis. eur, ako aj pri-
pravovanej bytovej výstavbe.
8.4. v  Rádiu Regina o  14.40 bola 
pozvánka Slovenského banského 
múzea na tvorivé dielne v Kammer-
hofe dňa 9.4.
8.4. v TA3 od 20.00 do 20.30 bola 
venovaná pozornosť banskoštiav-
nickému rodákovi Antonovi Hykis-
chovi. Je už veľa rokov jedným 
z  najvýznamnejších slovenských 
spisovateľov, bol aj redaktorom 
Slovenského rozhlasu, poslancom 
Slovenskej národnej rady, ako aj 
od r. 1993 prvým veľvyslancom 
SR v Kanade. Potešiteľné je, že vý-
znamnú časť svojho rozprávania 
venoval svojmu rodisku, ktorému 
venoval významnú časť svojej lite-
rárnej tvorby a kde sa tento už vyše 
90 – ročný spisovateľ a čestný občan 
nášho mesta dodnes rád zdržuje.

8.4. v  Rádiu Devín o  21.00 bola 
rozhlasová hra Živý bič podľa rov-
nomenného románu Mila Urbana. 
M. Urban študoval v r. 1922-24 na 
Štátnej vyššej lesníckej škole v  B. 
Štiavnici. 
Aj v  predchádzajúcom týždni den-
no-denne bol v médiách Exštiavni-
čan Jaroslav Naď, minister obrany 
SR v súvislosti s vojnou na Ukrajine 
a súvislostiach vyplývajúcich z tejto 
vojny v SR.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, médiá 
a súvzťažnosti

Knihy v IC
Informačné centrum mesta Vám 
ponúka: Banská Štiavnica, mesto 
svetového dedičstva UNESCO, 2. 
vydanie - 15€, Banskoštiavnická 
vodohospodárska sústava – Ta-
jomstvá štiavnických hôr - 20€, 
Banskoštiavnická vodohospo-
dárska sústava - 45€, Jozef Lac-
kovič, maliar baníkov, vinohrad-
níkov a  lesníkov - 15€, Odkazy 
minulosti II - 22€, Kvety baní - 
30€, Šibalstvá, huncútstva a prí-
behy štiavnického Nácka - 6€, 
Zlatá Banská Štiavnica - 18,90€, 
Vystrihovačka Banská Štiavni-
ca - 11€, Banskoštiavnický Sa-
lamander - 10€, Potulky svetom 
minerálov - 9,90€, Chvála zbe-
rateľstvu – Klenoty SBM - 39€, 
Vocabularium Internationale Si-
gillographicum - 28€, Príbeh 
značky Pleta - 5€, Banícke uni-
formy - 5€ a mnohé ďalšie. Kon-
takt: 0456949653.

IC BŠ

Technické služby, m. p., ul. E. M. 
Šoltésovej č. 1, 969 01 BŠ
Dispečing: 0908 272 630,
0905 491 034 – miestne komuniká-
cie – ručné čistenie; 0908 272 630 – 
dopravno-mechanizačné stredisko; 
0905 491 034 – verejné osvetlenie, 
0918 627 402 – riaditeľ TS
Bytová správa, s.r.o., ul. Dolná č. 
2, 969 01 BŠ
Poruchy vykurovania a  dodávky 
teplej úžitkovej vody: 
p. Pika: 0903 696 207
Ostatné poruchy a  údržba bytov: 
RNDr. Bačík: 0903 696 183, p. Ma-
ďar: 0910 900 503
Poruchy výťahov: EM Lift, s.r.o., 
ZC: 045/681 31 66
RZP: tel.č.: 155, 112
SPP, a.s.
Poruchová linka – plyn: 
0850 111 727
Zákaznícka linka SPP: 
0850 111 363,
SSE, a. s.
Poruchová linka: 0800 159 000
Zákaz. centrum - domácnosti: 
0850 111 468, 0906 252 525
Zákaz. centrum - podnikatelia: 

0850 123 555, 0906 252 521
Veolia – SVPS, a.s.
Call centrum: 0850 111 234, 
cc@ stvps.sk
MsPo, Radničné nám. č.1, 969 24 
BŠ
tel.č.: 159, 045/694 96 01, 
mobil: 0905 597 673
Obvodné oddelenie PZ BŠ, ul. 
Mládežnícka č. 25, 969 01 BŠ,
tel.č.: 158, 112, 045/692 11 58, 
0961643901
Požiarna ochrana: tel.č.: 150, 112
BBRSC, a. s., Závod Žiar/Hr., stre-
disko BŠ. Dispečing: 045/691 28 
06, mobil: 0918 543 615
Poskytovanie LSPP pre dospe-
lých: Nemocnica, ul. Bratská 17, 
B. Štiavnica, ordinačné hod.: po-pi 
16.00 – 22.00 hod., sobota/nedeľa/
sviatky 7.00 – 22.00 hod., 
tel. č.: 0910 864 864
Ambulancia LSPP pre deti a do-
rast: Kuzmányho nábr. 28, Zvo-
len, po – pi 16.00 – 22.00 hod., 
sobota/nedeľa/sviatky 7.00 – 
22.00 hod., tel. č.: 0948 190  609, 
045 – 520 18 02

MsÚ

Dôležité telefónne čísla 
potrebné počas Veľkej noci 2022

Oznam
Pristavenie veľkokapacitných 
kontajnerov (VKK) na jarné čis-
tenie mesta. Technické služby, m. 
p., Banská Štiavnica oznamujú 
obyvateľom nášho mesta, že dňa 
22.4.2022 budú VKK pristave-
né na nasledovných uliciach: Kri-
žovatka – 2 ks VKK, Horná Huta, 
L. Exnára 4,5 a L. Exnára 19-23. 
VKK budú pristavené do pondel-
ka 25.4.2022.

TS, m. p., Banská Štiavnica

Oznámenie
o  prerušení distribúcie elek-
triny
Oznamujeme Vám, že bude pre-
rušená distribúcia elektriny z dô-
vodu odstraňovania porúch na 
zariadeniach distribučnej sústa-
vy prevádzkovateľa distribučnej 
sústavy spoločnosti Stredoslo-
venská distribučná, a. s. Bez el. 
energie budú v B. Štiavnici 19.4. 
v čase od 8:00 – 15:30 na ul.: Na 
Zigmund šachtu.
Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 
Dispečingy SSD, a.s.
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V dňoch 5. – 7.4.2022 na 
pozvanie poslanca Európskeho 
parlamentu (EP) Roberta 
Hajšela delegácia z Banskej 
Štiavnice navštívila Štrasburg.

Program počas celej návštevy bol 
naozaj pestrý a bohatý. Utorok 5. 
apríla začala cesta autobusom do 
Štrasburgu s príchodom do hotela 
v centre mesta o 22.00. V stredu 
6. apríla po raňajkách v hoteli na-
sledoval spoločný presun do Eu-
rópskeho parlamentu. Pred vstu-
pom do EP prebehla akreditácia 
účastníkov. Následne po nej sme 
sa stretli s europoslancom Rober-
tom Hajšelom, s ktorým sme mali 
možnosť diskutovať na aktuálne 
politicko-spoločenské témy. Po 
zvedavých otázkach hostí a  zau-
jímavých fundovaných odpove-
diach pána europoslanca nasle-
dovala prednáška o  fungovaní 
Európskeho parlamentu v  Náv-
števníckom oddelení EP. Po nej 
sme sa presunuli do návštevníc-
kej galérie počas plenárneho za-
sadnutia a  vypočuli sme si záve-
ry zo zasadnutia Európskej rady 
z  24. – 25. marca 2022 vráta-
ne najnovšieho vývoja vojny na 
Ukrajine a  sankcií EÚ voči Rus-
ku a ich vykonávania, Vyhlásenia 
Európskej rady, Rady a  Komisie, 
na ktorom medzi inými vystúpil 
aj náš komisár, podpredseda Eu-
rópskej rady pre Medziinštitucio-
nálne vzťahy a strategický výhľad 
(2019-2024) Maroš Šefčovič. Na-
sledoval čas na spoločné fotogra-
fie a obed v parlamentnej jedálni 
pre návštevníkov. Poobede sme 
sa prinavrátili do centra mesta, 
kde individuálny program pokra-
čoval prehliadkou katedrály No-

tre Dame.
Rímskokatolícka katedrála No-
tre Dame v Štrasburgu je jedným 
z  najlepších príkladov vrchol-
nej gotickej architektúry. Stav-
ba prebiehala v  rokoch 1015 – 
1439 a  najväčšiu zásluhu na jej 
výstavbe mal nemecký architekt 
Erwin von Steinbach medzi rok-
mi 1277 – 1318. Bola postave-
ná na mieste skoršej rímskej svä-
tyne. Hoci dnes leží katedrála na 
francúzskom území, architekto-
nicky  patrí skôr do tradície ne-
meckého gotického staviteľstva. 
So svojimi 142 metrami bola me-
dzi rokmi 1625 a 1874 najvyššou 
stavbou na svete. V  roku 1874 
ju prekonal Kostol sv. Mikuláša 
v Hamburgu.
Po prehliadke katedrály program 
pokračoval okružnou plavbou lo-
ďou po kanáloch starého mesta 
rieky Rýn. Mali sme možnosť vi-
dieť na jednej strane moderné, 
prosperujúce mesto, na druhej 
strane vycibrený zmysel pre mi-
nulosť s  nádhernou katedrálou 
Notre Dame, kúzelnými domami 
s  drevenými fasádami a  štvrťou 
Petite France s prieplavmi, či Ro-

hanský zámok alebo Alsaské mú-
zeum. Centrum Grande Ile pat-
rilo medzi prvé mestské celky 
zapísané do zoznamu pamiatok 
UNESCO.
Po prehliadke centra mesta a plav-
be loďou nasledovala spoločná ve-
čera v  tradičnej alsaskej reštau-
rácii v  centre mesta – L'Ancienne 
Douane, kde sme mohli pokračo-
vať v  neformálnych rozhovoroch 
v  príjemnom prostredí. Vo štvr-
tok 7. apríla po raňajkách a odhlá-
sení z hotela nasledoval individu-
álny program a  poobede sme sa 
opäť autobusom vracali späť s prí-
chodom domov v piatok v skorých 
ranných hodinách plní jedineč-
ných a  nezabudnuteľných zážit-
kov.
Touto cestou na záver treba veľmi 
pekne poďakovať p. europoslan-
covi Robertovi Hajšelovi za po-
zvanie, jeho tímu spolupracov-
níkov a asistentom Petre Krátkej 
a Jaroslavovi Novákovi za srdečné 
privítanie, príjemný pobyt, pes-
trý program a skvelú starostlivosť 
počas celej návštevy v Štrasburgu. 
Ďakujeme!

 Michal Kríž

Návšteva Európskeho parlamentu 
v Štrasburgu

Delegácia pred Europarlamentom v Štrasburgu  foto archív RH

16. ročník podujatia, ktoré 
spája lesných odborníkov 
a laickú verejnosť v zmysle 
ústredného posolstva: „Lesy 
sú mostami pre spoluprácu“. 

Slávnostné otvorenie pre odbor-
nú lesnícku verejnosť a  pozvané 
školské kolektívy sa uskutoční 
22. apríla na Deň Zeme v Bratisla-
ve - obľúbenom areáli Partizán-
skej lúky v správe Mestských lesov 

v  Bratislave. Program pokraču-
je v  sobotu 23. apríla 2022 pre 
širokú verejnosť. Oba dni budú 
„žiť“ zážitkovými aktivitami les-
nej pedagogiky, tvorivej činnosti, 
technickej práce a hier s drevom. 
Drevo je tiež jednou z tém Lesníc-
kych dní, lebo nás spája s prostre-
dím lesa. Podporte nás svojou ak-
tívnou prítomnosťou na podujatí 
a strávte s nami príjemné chvíle. 
Lesnícke dni organizuje Národ-

né lesnícke centrum a  konajú sa 
pod záštitou Ministerstva pôdo-
hospodárstva a  rozvoja vidieka 
SR s podporou štátneho podniku 
Lesy SR, ktorého hlavnou úlohou 
je pestovanie zdravých lesov pre 
súčasné i budúce generácie.

Eva Vakulová, 
Národné lesnícke centrum – 

Centrum transferu poznatkov 
a lesnej pedagogiky, ZV

Lesnícke dni 2022

Pohotovostné 
lekárenské 
služby
v okrese Banská Štiavnica
V  sobotu 16.4., 23.4., 30.4. 
(okrem sviatkov) sú otvorené v B. 
Štiavnici tieto lekárne: 
Lekáreň Helios, Dolná 3, 8.00 – 
12.00 hod., tel.: 045/6922322, 
Lekáreň Dužina, Kolpašská 1, 
9.00 – 14.00, tel.: 0910 553 244. 
Pohotovostné lekárenské služby 
sú vykonávané striedavo v  týž-
denných intervaloch v  lekárňach 
v B. Štiavnici podľa rozpisu nasle-
dovne:
nedeľa a sviatok 7.30 – 10.30 hod.

Rozpis služieb: apríl 2022
11. – 14.4., po – št, 15. týždeň:
Lekáreň Helios, Dolná 3, BŠ, tel.: 
045/692 23 22, 8.00 – 16.30,
15.4., pi
Lekáreň Helios, Dolná 3, BŠ, tel.: 
045/692 23 22, 7.30 – 10.30,
16.4., so
Lekáreň Helios, Dolná 3, BŠ, tel.: 
045/692 23 22, 7.30 – 10.30,
Lekáreň Dužina, Kolpašská 
933/1, BŠ, tel.: 0910 553 244, 
9.00 – 14.00,
17.4., ne
Lekáreň Helios, Dolná 3, BŠ, tel.: 
045/692 23 22, 7.30 – 10.30,
18.4., po, 16. týždeň:
Lekáreň Mima, Energetikov 1, BŠ, 
tel.: 045/290 12 60, 7.30 – 10.30,
19. – 22.4., ut – pi 
Lekáreň Mima, Energetikov 1, BŠ, 
tel.: 045/290 12 60, 7.00 – 15.30,
23.4., so
Lekáreň Helios, Dolná 3, BŠ, tel.: 
045/692 23 22, 8.00 – 12.00,
Lekáreň Dužina, Kolpašská 
933/1, BŠ, tel.: 0910 553 244, 
9.00 – 14.00,
24.4., ne
Lekáreň Mima, Energetikov 1, BŠ, 
tel.: 045/290 12 60, 7.30 – 10.30,
25.4. – 29.4., po – pi, 17. týždeň:
Lekáreň Ametyst, Križovatka 3, 
BŠ, tel.: 045/692 06 99, 8.00 – 
16.00,
30.4., so
Lekáreň Helios, Dolná 3, BŠ, tel.: 
045/692 23 22, 8.00 – 12.00,
Lekáreň Dužina, Kolpašská 
933/1, BŠ, tel.: 0910 553 244, 
9.00 – 14.00,
1.5., ne
Lekáreň Ametyst, Križovatka 3, 
BŠ, tel.: 045/692 06 99, 7.30 – 
10.30.

Zdroj: https://www.e-vuc.sk/ 
bbsk/zdravotnictvo/
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V dňoch 5.-7. apríla 2022 sa 
konalo na pozvanie poslanca 
Európskeho parlamentu 
Roberta Hajšela stretnutie na 
pôde Európskeho parlamentu 
v Štrasburgu. 

V  tejto súvislosti nás zaujímala 
téma vojnového konfliktu na Ukra-
jine, ktorá momentálne v europar-
lamente najviac rezonuje, a  preto 
sme mu položili pár otázok:

1. Pán europoslanec, ako rieši EÚ 
momentálne situáciu s vojnou 
na Ukrajine, aký máte Vy osob-
ne názor na túto situáciu, čo by 
všetko mala EÚ v tejto veci uro-
biť, aby sa skončil tento vojnový 
konflikt?
„V  prvom rade mi dovoľte povedať, 
že k  tejto vojne nemalo vôbec dôjsť, 
lebo vojna je to najhoršie, čo sa mohlo 
stať a berie si početné obete na živo-
toch aj nevinných žien a detí. Z hľa-
diska medzinárodného práva túto 
vojnu nemožno kvalifikovať inak ako 
agresiou Ruskej Federácie proti su-
sednej Ukrajine, ktorá sa nedá ničím 
ospravedlniť, a  to bez ohľadu na to, 
že jej už od roku 2014 predchádza-
li početné útoky voči rusko-jazyčné-
mu obyvateľstvu na Donbase. Tieto 
vážne problémy sa mali riešiť roko-
vaniami v  súlade s  Minskými doho-
dami, ktoré nedodržiavala ani jedna 
strana a do ktorých sa mala asertív-
nejšie zaangažovať aj Európska únia. 
Zbytočne vyhasnuté životy určite ne-
spasí ani to, že medzinárodné právo 
porušili v minulosti viackrát aj Ame-
ričania a iné veľmoci. Táto vojna de-
vastuje Ukrajinu, ktorej celkové HDP 
možno klesne pod úroveň osemkrát 
menšieho Slovenska, má ničivé dô-
sledky pre Rusko, ktoré bude čeliť vy-
čerpaniu nielen zo samotnej vojny, 

ale aj ťažkých ekonomických sankcií 
a  vojna prinesie silné sociálno-eko-
nomické problémy štátom EÚ vrá-
tane Slovenska. V  tejto vojne sa EÚ 
jasne postavila na stranu Ukraji-
ny, rezolútne ju odsúdila ako agresiu 
a snaží sa ukrajinskej vláde všemož-
ne pomáhať, najprv hlavne humani-
tárnou a  materiálnou pomocou, fi-
nančnými darmi a postupne niektoré 
štáty aj dodávkami zbraní. EÚ po-
stupne zaviedla voči Rusku bezpre-
cedentné finančno-ekonomické sank-
cie, zmrazila jeho devízové rezervy. 
V  europarlamente sme schválili viac 
ako trojmiliardový program pomo-
ci pre utečencov z Ukrajiny hľadajú-
cich útočisko v únii, a tak aj slovenská 
vláda má k dispozícii stovky miliónov 
na priamu pomoc utečencom, ako aj 
mestám, obciam a  občanom posky-
tujúcim týmto utečencom pomoc. 
EÚ pravdepodobne čoskoro poskytne 
Ukrajine štatút kandidátskej kraji-
ny, čo jej prinesie ďalšie výhody, ale 
samozrejme to nehovorí nič o  tom, 
že sa členom EÚ stane až o niekoľko 
rokov. Odsudzujem preto robenie fa-
lošných nádejí beztak trpiacim Ukra-
jincom, že ich krajinu privítame v EÚ 
už čoskoro. Ukrajina bude môcť vstú-
piť do EÚ akonáhle bude na to sama 
pripravená a  akonáhle bude na to 
pripravená aj EÚ. Pokiaľ ide o  do-
dávky zbraní, ide o  veľmi protireči-
vú dilemu, osobne nie som zástan-
com poskytovania takých zbrojných 
systémov ako systém protivzdušnej 
obrany S-300 alebo stíhačky Mig 29, 
pretože v tejto situácii sa zdá, že ta-
kéto dodávky konflikt iba predĺžia 
a  spôsobia tak preliatie krvi ďalších 
nevinných ľudí, vrátane detí a  žien. 
Oveľa dôležitejšie ako podporovať 
dodávkami zbraní vojnu je prinútiť 
obe strany začať seriózne rokovania, 
v  ktorých by EÚ určite nemala chý-
bať. Rusku treba dať jasne najavo, 
čo ho čaká, ak bude v tejto nezmysel-
nej vojne na Ukrajine pokračovať, ale 
tak isto mu naznačiť, čo sa môže zme-
niť, ak vojnu ukončí a z ukrajinského 
územia svojich vojakov stiahne.“
2. S  vojnou na Ukrajine je spo-
jené aj zvyšovanie cien ener-
gií a  potravín, závislosť na ply-
ne z  Ruska a  ďalších komodít, 
v  tejto súvislosti, ako môže EÚ 
pomôcť a  zabrániť negatívnym 
dopadom energetickej a  ekolo-
gickej krízy na obyvateľov?
„Ako som už povedal, táto vojna bude 
mať veľmi negatívne dôsledky pre EÚ 

a najmä štáty ako Slovensko, ktoré sú 
doteraz na 90 percent závislé od do-
vozu ruských energetických zdrojov. 
Uvalenie okamžitého úplného em-
barga na dovoz ruskej ropy, uhlia, 
jadrového paliva a najmä plynu, kto-
ré uplynulý týždeň schválil europar-
lament, a  proti ktorému som osob-
ne hlasoval, by bolo devastačným pre 
veľkú časť slovenského priemyslu. 
Prinieslo by útlm a v niektorých prí-
padoch aj krach viacerých podnikov, 
a tým pádom tisíce nezamestnaných, 
a to všetko pri stále zvyšujúcich sa ce-
nách plynu a elektriky. Mnohí hovo-
ria, že je to cena, ktorú treba zapla-
tiť, aby sme Ukrajine pomohli vyhrať 
túto vojnu nad ruským agresorom, 
ale zabúdajú aj na to, že náš východ-
ný sused príde tak o dve miliardy roč-
ne na tranzitných poplatkoch za plyn 
a  v  podstate aj ten plyn, ktorý cez 
Slovensko reverzným tokom dostáva, 
pochádza z Ruska. A vojnou spôsobe-
né dramatické zvyšovanie cien ener-
gií bude mať výrazný dopad aj na na-
šich občanov. Na európskej úrovni 
presadzujem robustné sociálne kom-
penzácie, ale bude to v konečnom dô-
sledku slovenská vláda, ktorá musí 
byť schopná tieto ponúkajúce sa eu-
rópske peniaze využiť v prospech ob-
čanov. Jednoducho ide o  množstvo 
komplikovaných problémov, ktoré 
treba vyriešiť pred tým, ako sa k prí-
padnému okamžitému odstrihnu-
tiu sa od ruskej ropy a  najmä plynu 
odhodlajú členské štáty. Ani Európ-
ska komisia vo svojom balíku opat-
rení nenavrhuje okamžité, ale ale iba 
zrýchlené odstrihávanie sa od rus-
kého plynu s  cieľom dvojtretinové-

ho zníženia dovozu do konca tohto 
roka. Nehovoriac o tom, že ak chceme 
Ukrajine pomáhať, musíme sa starať 
aj o to, aby naša ekonomika bola sil-
nou, pretože oslabovanie ekonomiky, 
pokles životnej úrovne, nárast neza-
mestnaných určite zakýva aj verej-
nou mienkou a  súčasné odhodlanie 
pomôcť Ukrajine a  jej obyvateľom 
sa môže čoskoro zmeniť. To by nebo-
lo dobré pre nikoho. Osobne som za 
zrýchlené znižovanie závislosti od 
ruských energetických zdrojov a  za 
posilnenie európskej strategickej au-
tonómie vo všetkých surovinách, nie-
len v  energetických nosičoch, ale aj 
v  kritických nerastných surovinách 
ako kobalt, lítium, magnézium, kto-
ré Európa veľmi potrebuje aj v  roz-
voji elektromobility. Je pravda, že aj 
táto vojna prinúti EÚ rýchlejšie na-
hrádzať fosilné palivá obnoviteľný-
mi zdrojmi energie, čo určite nie je 
na škodu veci, ale pred akýmkoľvek 
radikálnym krokom musí byť impe-
ratívom zaistenie vlastnej energe-
tickej bezpečnosti, a  to kombináciou 
nájdenia náhradných dodávateľov 
ropy a plynu pri zrýchlenom znižova-
ní ich podielu v európskom energetic-
kom mixe s výraznejším využívaním 
obnoviteľných zdrojov, zvyšovania 
energetickej účinnosti domov a  ad-
ministratívnych budov. V tejto súvis-
losti presadzujem v  EP uzákonenie 
povinných zásob plynu pred ďalšou 
zimou, výraznejšiu podporu vodíku 
a elektromobilite a najmä účinné so-
ciálne kompenzácie pre širšie vrstvy 
obyvateľstva.“
Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

Slovo má... 
europoslanec Robert Hajšel za politickú skupinu sociálnych demokratov (S&D)

Europoslanec Robert Hajšel  foto archív RH
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kam v BŠ 
a okolí ?

Veľkonočné udalosti v Jeruza-
leme, ktoré boli výsledkom 
spásonosného pôsobenia 
Ježiša Krista, boli poznačené 
svojou neopakovateľnosťou.

Z týchto udalostí čerpajú kresťania 
svoju identitu do dnešného dňa.
Mnohí umelci a vedci sa inšpirovali 
vo svojich prácach zvláštnosťou pa-
šiového príbehu.
Krása Kristovej Veľkej noci prežaru-
je aj našu bolestnú prítomnosť. Koľ-
ko síl dal Ježišov príbeh aj mnohým 
generáciám našich predkov. Koľ-
ko odhodlania konať dobro sa zro-
dilo pri uvažovaní nad posolstvom 
Veľkého týždňa. Koľko nádeje vlo-
žil Duch Boží do mysle utrápených 
ľudí v  rozličných skúškach života, 
keď po stáročia prežívali Kristovu 
krížovú cestu.
Tak aj počas tejto Veľkej noci zaži-
jeme celú jej krásu, keď nás pašiové 
udalosti a udalosti Vzkriesenia cel-
kom preniknú, keď im dáme dosta-
tok priestoru v  našom živote, keď 
ich účinne pretavíme do našej ubo-
lenej každodennosti.

Kristove slová apoštolom 
vo Večeradle: „Pokoj vám!“ 
nech znejú vo všetkých na-
šich domovoch ako najkraj-
šie žičenie Božieho požeh-
nania.
Kiež je Kristov pokoj sú-
časťou všetkých našich 
dní, kiež vstúpi do každého 
domu a  domácnosti, kiež 
prenikne naše manželské 
a rodinné putá, kiež posilní 
našu nádej do budúcnosti.
Nech pokoj, ktorý priniesol 
Kristus po svojom umučení a zmŕt-
vychvstaní je trvalou súčasťou živo-
ta ľudí dobrej vôle na celej zemi.
Nech dobrotivému Bohu, ktorý pri-
jal Kristovu veľkonočnú obetu, za-
znieva pieseň oslavy a  chvály, že 
môžeme opäť precítiť krásu Veľkej 
noci.
Kiež nastane pokoj a mier i v ťažko 
skúšanej Ukrajine.
Kiež žiadna matka nedostane sprá-
vu o  tom, že jej dieťa zomrelo vo 
vojne, že dom jej rodičov už nie je...
Sedembolestná Panna Mária, pat-
rónka Slovenska, ktorá si stála pod 

krížom svojho Syna, neopusť tvoj 
ľud, ktorý sa k tebe utieka.
Matka nádeje a  krásneho milova-
nia, buď s nami i deťmi našich detí.
Zmŕtvychvstalý Kriste, ktorý si pre-
konal bolesť a smrť, odvráť od nás 
skazu hriechu a  vojny. Daruj na-
šim časom svoj pokoj a  mier. Od-
stráň z  našej spoločnosti temnotu 
zla a  obáv z  budúcnosti. Požehná-
vaj všetkých, ktorí neúnavne pracu-
jú pre mier a rozvoj národov.
Pokojnú a radostnú Veľkú noc všet-
kým!

Ľudovít Frindt, farár

Krása Veľkej noci

Milí priatelia, práve týmto 
pozdravom sa zdravia 
kresťania nielen na východe 
Slovenska ale aj na Ukrajine  
či v Rusku, práve počas týchto 
veľkonočných sviatkov. 

Ani sme sa nenazdali a  žijeme vo 
vojnových časoch. Zrazu máme 
skúsenosť s  utečencami a  skúša-
me veľkosť ducha, ktorý je v  nás. 
Keďže mnohí z  vás dokážu úžas-
ne pomáhať druhým - utekajúcim 
zo svojich domovov a  dávajú im 
zakúsiť kúsok zo svojho domova. 
Prísť o domov neznamená len prísť 
o  dom či byt, ale prísť o  pokojné 
prežívanie s milovanými v milova-
nom prostredí. Z prvej ruky počú-
vame príbehy tých, ktorí odišli pred 
hrôzami vojny. Slávenie veľkonoč-
ných sviatkov je slávením nádeje, 
ktorá pramení z  Kristovho zmŕt-
vychvstania, ktorým bola premo-
žená nielen smrť, ale aj ľudská zlo-
ba, závisť, nenávisť, bratovražedné 
sklony.... Žijeme v období mnohých 
zmien, avšak napriek všetkému 
vieme, že veľa podobných zmien už 
v minulosti bolo. A sú tu dni, keď 

chceme žiť svoj život s novou náde-
jou na peknú budúcnosť. Krásu bu-
dúcnosti dávame my sami, podľa 
nádeje, s ktorou žijeme a lásky, kto-
rú rozdávame. Nádej sú sny, ktoré 
sa odvažujeme snívať a  uvádzame 
ich do praxe. Podobne ako apoštoli 
- v týchto dňoch - sme plní strachu 
a bezmoci, keď vidíme hroby mno-
hých, nielen Jedného. Veľkonočné 
ráno nás obohacuje vzkriesením 
nádejí apoštolov vo Vzkriesenom. 
Je to vzkriesenie nielen Jedného, 
ale mnohých, ktorí sú uzavretí vo 
svojich strachoch. Nádej a  radosť 
zmŕtvychvstania nie je iba nádejou 
eschatologickej (posmrtnej) budúc-
nosti, ale nádejou pre život tu a te-
raz. Sviatky Kristovho zmŕtvych-
vstania sú sviatkami sklamaných 
nádejí, ktoré nachádzajú novú, do-
posiaľ nevídanú realitu. Veľmi rád 
by som bol v týchto časoch poslom 
dobrých správ, mám však len tú 
najlepšiu správu: všetko zlé sa raz 
skončí. Verím, že zostaneme vy-
skúšaní a  ľudskejší pre peknú bu-
dúcnosť. Takže,... máme sa na čo 
tešiť.
Pozývam Vás na spoločné slávenie 

veľkonočných sviatkov.
Pre záujemcov o  slávenie veľko-
nočného trojdnia (Veľký piatok, 
Biela sobota, Veľkonočná nedeľa) 
v  našom spoločenstve, pripájam 
program. Zelený štvrtok - pamiat-
ka Pánovej večer o 18.00 h. s mož-
nosťou zotrvania v  tichej adorácii 
do 20.00 h. Obrady Veľkonočného 
trojdnia slávime v Štefultove nasle-
dovne: vo Veľký piatok budeme mať 
krížovú cestu o 12.00 h a o 15tej sa 
začnú obrady Veľkého piatku - ado-
rácia do 20.00 h. Počas bielej sobo-
ty zotrvávame v  posvätnom tichu 
pri Pánovom hrobe od 9.00 do veľ-
konočnej vigílie. Veľkonočnú vigí-
liu začneme sláviť v sobotu o 19.45 
h. Veľkonočnú nedeľu - nedeľu Pá-
novho vzkriesenia - oslávime svä-
tou omšou o  9.30 h. Veľkonočný 
pondelok začneme svätou omšou 
o  8.00 h. Vo veľkonočných sviat-
koch pokračujeme až do slávnosti 
zoslania Ducha Svätého, celých 50 
dní. Mimochodom... pondelková 
veľkonočná kúpačka je pripomien-
kou nášho krstu. Prajem Vám po-
žehnané veľkonočné sviatky.

Norbert Ďurdík, dekan

Christos voskrese!

Tip na pešiu turistiku – Náučný 
chodník Kysihýbel
Náročnosť: stredná
Dĺžka: 6,2 km
Trvanie: 3 – 3,5 h
Náučný chodník sa začína na ces-
te z Banskej Štiavnice do Banského 
Studenca, pri odbočke vľavo pri plo-
te arboréta Kysihýbel. Oboznamuje 
s  prírodnými, lesníckymi a  histo-
rickými zaujímavosťami tejto časti 
regiónu. Lesnícke arborétum v Ky-
sihýbli bolo založené na výskum in-
trodukcie a  pestovania cudzokraj-
ných lesných drevín. Založili ho v r. 
1900-1913, bezprostredne po vzni-
ku Ústrednej lesníckej výskumnej 
stanice (1898).
Stredne náročný chodník, dlhý 6,2 
km, ktorý zvládnete za 3 – 3,5 ho-
diny vás zavedie k sústave rybníkov 
a podchodom popod železničný ná-
syp k malému arborétu – Feisman-
telovej záhrade. Pokračuje popri 
Červenom kameňolome, kde sa ťa-
žil červenkastý ryolit, k  rozsiahle-
mu podzemnému kameňolomu na 
andezit Barlangy. Tip od nás – ne-
zabudnite si baterku.
Ďalšia časť chodníka prechádza 
pomedzi andezitové skalné veže 
a  končí sa pri výskumnom praco-
visku arborétum Kysihýbel. Exkur-
zia doň si vyžaduje dosť kompli-
kovaný postup (písomná žiadosť 
a  súhlas Národného lesníckeho 
centra vo Zvolene).
Osada Kysihýbel je časťou obce 
Banský Studenec. Pôvodne bola 
majerom patriacim Banskej Štiav-
nici. Dnes je to školský majetok Ba-
níckej a lesníckej akadémie a vjazd 
do osady autom je zakázaný.
Ďalšie tipy na výlety nájdete na: 
https://www.banskastiavnica. 
travel/aktivny-oddych/
Prajeme vám príjemnú prechádz-
ku!

OOCR Región Štiavnica

Pozvánka
Pozývame Vás na verejné upra-
tovanie Náučného chodníka 
Glanzenberg v  rámci Dňa Zeme 
(22.4.2022).
Tento rok akcia prebehne o  deň 
skôr, nakoľko sa do aktivity za-
poja aj žiaci SPŠ Samuela Mikoví-
niho. Stretneme sa o  8.00h pred 
školou. Tešíme sa na Vás!

Tím OOCR Región Štiavnica
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Čím je pre Teba Veľká noc?, 
spýtal som sa raz svojho 
rovesníka. 

Jeho odpoveď znela: „Zbytočným 
sviatkom, v ktorom nevidím význam. Ale 
hlavne, že máme prázdniny a oddýchne-
me si.“ Keď som sa mu snažil vysvet-
liť pravú podstatu sviatku Kristovho 
zmŕtvychvstania, prestal ma počúvať 
a myslel si, že nie som celkom v po-
riadku. Mnohí ľudia nevedia, načo je 
tento sviatok dobrý, prečo existuje, 
a tak ho využívajú možno na pekné 
jarné prechádzky so svojou rodinou, 
venujú sa vareniu, pečeniu, muži sa 
zase tešia na pondelok, aby vyoblie-
vali svoje polovičky alebo kamarátky 
či priateľky. V tejto dobe je však veľ-
mi potrebné, aby sme sa pozastavili 
a uvedomili si, čo vlastne náš Pán Je-
žiš Kristus pre nás urobil.
Keď si človek v  posledných dňoch 
zapne televízne správy, dozvie sa 
samé katastrofické informácie 
o  chorobách, vojnách alebo iných 
politických či prírodných skazách. 
Tieto udalosti nás upozorňujú, že sa 
každým dňom približuje Kristov ná-
vrat na zem, Jeho súd. My, ako ve-
riaci kresťania, sa chceme na túto 
udalosť pripraviť. Pretože na zákla-
de mnohých Ježišových podoben-
stiev a  Jeho slávneho vzkriesenia 
máme istotu o večnom živote, kto-
rý pripravil tým, ktorí Ho nasledujú. 
„Ani oko nevídalo ani ucho neslýchalo 
ani do srdca človeka nevstúpilo, čo pri-
pravil Boh tým, ktorí ho milujú.“ (1. list 
Korintským 2,9)
Neupadnime do hriechu slepoty 
rýchleho sveta, ktorý je okolo nás. 
Ale zastaňme a  stíšme sa, majme 
osobný vzťah s  Ježišom Kristom, 
čítajme a zachovávajme Jeho slovo 

– evanjelium. Chceme, bratia a ses-
try, aby naša smrť bola koncom te-
lesným alebo večným? 
Ľudia, ktorí si ešte nenašli cestu 
k Ježišovi si zakladajú svoj život na 
telesných pokladoch. Krása, úspech, 
sláva, peniaze. Celý ich život zhro-
mažďujú majetky, chcú byť známi 
a bohatí v domnení, že práve tieto 
veci ich urobia šťastnými. Vravia, že 
si chcú užívať tu, na zemi, a o to, čo 
bude potom, nemajú záujem. Ježiš 
má pre nich jasnú odpoveď: „Prídu 
dni, že z toho, čo vidíte, neostane kameň 
na kameni, ktorý by nebol zborený“, čí-
tame v Evanjeliu podľa Lukáša.
Všetky telesné veci sa pominú, no 
Kristovo evanjelium, Jeho sväté slo-
vo prežije navždy. „Nebo a zem sa po-
minú, ale moje slová sa nikdy nepominú. 
Dbajte, aby vaše srdcia neboli obťažené 
obžerstvom a  opilstvom a  starosťami 
o živobytie a znenazdania by vás prikva-
čil ten deň ako osídlo, lebo príde na všet-
kých, ktorí bývajú na celej zemi. Bdej-
te teda každý čas a modlite sa, aby ste 
mohli ujsť všetkému, čo sa má stať a po-
staviť sa pred Syna človeka.“ (Evanje-
lium podľa Lukáša 21, 33-36).
Jedným z veľkonočných sviatkov je 
aj Zelený štvrtok. V tento deň si Je-
žiš Kristus poslednýkrát zasadol ku 
večeri so svojimi učeníkmi, aby za-
svätil hod veľkonočného baránka. 
Za čias života Ježiša Krista sa pra-
videlne na židovskú Veľkú noc, na-
zývanú Pascha, obetoval v rodinách 
vždy jeden baran na oslavu vyve-
denia židovského národa z  egypt-
ského otroctva Mojžišom. Krv ba-
ránka pri desiatej Hospodinovej 
rane na Egypt mala zachrániť izra-
elské prvorodené deti pred smrťou. 
A práve Ježiš Kristus sa stal novým 
baránkom, Baránkom Božím, kto-

rý sníma hriechy sveta. Baránkom, 
ktorý zachraňuje ľudí pred večnou 
smrťou, ktorý berie ťarchu zla celé-
ho sveta na svoj chrbát a dokázal to 
svojimi ranami na golgotskom krí-
ži. Už viac netreba obetovať krv ba-
ránkov na svoju záchranu, lebo krv, 
ktorú vylial Ježiš pred dvetisíc rok-
mi nás očisťuje dodnes a bude nás 
čistiť naveky.
Ježišova krv a  Jeho telo sú teda 
symbolmi Veľkej noci. To sú tie pra-
vé symboly, ktoré by mali byť známe 
v každej jednej rodine. Pri poslednej 
večeri Ježiš ustanovil sviatosť Veče-
re Pánovej, kde nám je pod spôso-
bom posväteného chleba a  posvä-
teného vína darované odpustenie 
hriechov. V Božom slove o tom číta-
me: „Nato vzal chlieb, dobrorečil, lámal 
a dával im, hovoriac: Toto je moje telo, 
ktoré sa vydáva za vás, to čiňte na moju 
pamiatku. A podobne vzal po večeri ka-
lich a hovoril: Tento kalich je nová zmlu-
va v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás 
na odpustenie hriechov.“
Obdobie Veľkej noci nás znovu po-
zýva, aby sme aj my prišli hodo-
vať spolu s  Ježišom k  Jeho stolu, 
kde nájdeme to najlepšie občerstve-
nie. Práve ono zaháňa náš strach zo 
smrti, lebo máme istotu odpuste-
nia hriechov a šancu pokánia, ktoré 
nám ešte stále v tomto období mi-
losti Ježiš Kristus ponúka. Prijmime 
toto Jeho pozvanie. Nech nami ob-
dobie pôstu a Veľkej noci prechádza. 
Prežime sviatky veľkej Božej lásky 
úplne osobne, intímne. Prežime tak 
radosť zo vzkriesenia Pána Ježiša 
Krista, a snažme sa nasmerovať a už 
nikdy nezísť z ciest, ktoré nás dove-
dú do večnosti.

Daniel Gdovin, námestný farár
Banská Štiavnica

„Čím je pre Teba Veľká noc?“Služby božie 
počas veľkonočných sviatkov
Bratia a sestry. Dovoľte, aby sme 
vás informovali o konaní Služieb 
Božích počas sviatkov:

6. pôstna nedeľa- Kvetná
Kozelník, 8.30hod. Služby Božie 
so spoveďou a Večerou Pánovou.
Banská Štiavnica, 10.30hod.  Pa-
šiové Služby Božie so spoveďou 
a Večerou Pánovou.

Zelený štvrtok
Banská Štiavnica, 17.00hod. Služ-
by Božie so spoveďou a  Večerou 
Pánovou.

Veľký piatok
Banská Štiavnica, 10.30hod. Pa-
šiové Služby Božie so spoveďou 
a Večerou Pánovou. 

1. slávnosť veľkonočná
Kopanice, 8.30hod. Slávnostné 
Služby Božie.
Banská Štiavnica, 10.30hod. Sláv-
nostné Služby Božie.

2. slávnosť veľkonočná
Banská Štiavnica, 10.30hod. Sláv-
nostné Služby Božie.

Daniel Gdovin, 
námestný farár BŠ

Oznámenie
Určite si obyvatelia nášho mesta 
všimli, že v 14.-15. týždni nebolo 
nasadené na čistenie mesta špe-
ciálne zametacie vozidlo UNIMOG 
z dôvodu závažnej poruchy na za-
metacom systéme – rotačnej kefe. 
Na odstránení poruchy sa pracuje 
a po odstránení bude vozidlo opäť 
nasadené do ulíc k jarnému čiste-
niu mesta. Za pochopenie obyva-
teľom mesta vopred Ďakujeme!

Gejza Volf, zástupca riaditeľa 
TS, m. p., Banská Štiavnica

Minca
Platidlo – mincu Štiavnická pol-
tura v  hodnote 10EUR si mô-
žete zakúpiť v  Informačnom 
centre mesta Banská Štiavni-
ca na Námestí sv. Trojice. Bliž-
šie info: 045/6949653, všet-
ky ďalšie informácie, ako aj 
zoznam akceptačných podni-
kov nájdete na webovej stránke: 
www.stiavnickapoltura.sk

IC BŠ
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oznamy, 
spomienky

Zájazd
Dňa 23. apríla 2022 sa bude ko-
nať zájazd na „Výstavu záhradkár-
stvo-včelárstvo“ do Trenčína. Čle-
novia ZO SZZ Štefultov sa môžu 
prihlásiť na tel. č.: 0903 250 921 
alebo osobne v  predajni IMO 
Elektro- Domáce potreby, Kam-
merhofská 14, Banská Štiavnica.

ZO SZZ Štefultov

Členská 
schôdza
Dňa 24.4.2022 o 14.00 hod. sa 
uskutoční členská schôdza zá-
hradkárov v záhradkárskom dome 
na Štefultove.

Výbor ZO SZZ v Štefultove

Výstava
Republikové Centrum SZTP plá-
nuje uskutočniť výstavu fotografií 
v múzeu Čierny orol v Liptovskom 
Mikuláši a  v  Bardejove v  Horno-
šarišskom múzeu. Predpoklad I. 
kola v Bardejove je máj 2022 a II. 
kola v Lipt. Mikuláši v júni 2022. 
Téma nie je určená, ale bolo by 
dobre, keby fotografie boli aj o ba-
riérach. Všetci veríme, že prídu 
aj lepšie časy a znova sa budeme 
môcť častejšie stretávať na obľú-
bených aktivitách, a preto želáme 
všetkým hlavne veľa zdravia, šťas-
tia, radosti, aby sa tieto plány aj 
uskutočnili.
Výbor ZO SZTP Banská Štiavnica

Oznam
Úradné hodiny   v kancelárii 
ZO SZTP:
pondelok: 8.00 - 14.00
utorok: 8.00 - 13.00
streda: 8.00 - 14.30

Cibulová Alžbeta, pracovníčka 
kancelárie výboru ZO SZTP BŠ

Oznam
Múzeum vo Svätom Antone je 
otvorené od utorku do nedele od 
9.00 do 16.00 hod.

Jana Slaná, odd. marketingu, 
Múzeum vo Sv. Antone

Prečo kresťania slávia Veľkú 
noc?

Veľká noc má pre nás veľký význam. 
Pred dvetisíc rokmi práve počas veľ-
konočných sviatkov zomrel a  vstal 
Ježiš Kristus – Boží Syn z mŕtvych. 
Tým zvíťazil nad smrťou a  stal sa 
Spasiteľom ľudí.
Má to nejaký význam aj pre 
druhých?
Veľká noc má význam pre každé-
ho človeka. Je dôkazom Božej lás-
ky a vernosti voči nám ľuďom. Kaž-
dý rok si vtedy pripomíname, že Boh 
nás všetkých stvoril a veľmi nás mi-
luje. Boh má záujem o človeka, pre-
to už dávno pripravoval jeho spásu 
– záchranu. Dokazujú to slová staro-
vekých prorokov, prostredníctvom 
ktorých oznámil, že v určenom čase 
pošle ľuďom svojho Záchrancu – Spa-
siteľa. Proroci presne predpoveda-
li Jeho narodenie, život, ale aj akým 
spôsobom nás zachráni – zomrie na 
kríži, potom vstane z mŕtvych a vrá-
ti sa k Otcovi. A tak sa aj stalo. Pred 
dvetisíc rokmi sa narodil v meste Bet-
lehem Ježiš Kristus. Bol to Boží Syn, 
narodil sa však ako človek. Boh Ho 
poslal na našu zem v  ľudskom tele 
preto, aby sme Mu lepšie rozumeli. 

Na kríži zomrel, aby svojou smrťou 
zaplatil za naše hriechy, a tak nás vy-
kúpil. Veľká noc je dôkazom, že Boh 
svoje sľuby plní. Je to verný a milujú-
ci Boh, ktorému môžeme dôverovať.
Potrebuje človek 21. storočia Spa-
siteľa?
Určite. Každý človek sa totiž na svet 
rodí so zárodkom zla, ktoré ním pre-
niká a rozpletáva mu myslenie, reč 
aj skutky. Nikto z  ľudí mu sám od 
seba nedokáže odolať, či zbaviť sa 
ho. Nikto ho nedokáže odstrániť od 
seba, ani druhých, a už vôbec nie zo 
sveta. Naopak, často sme svedka-
mi toho, ako sa nepatrné zlo doká-
že rozrásť a vystupňovať. Veď koľko 
je okolo nás sebectva, klamstva, zá-
visti, podvodov, nevery, bezohľad-
nosti a  násilia v  každom okamihu! 
Zlo komplikuje život a vzťahy medzi 
ľuďmi a v podstate aj život celej spo-
ločnosti. Čo s tým?
Jediný, kto môže premôcť zlo v člo-
veku je Ježiš Kristus. To nie je fráza. 
To je fakt. Uvediem príklad: Nedávno 
v médiách odznela správa, že v Oslo, 
hlavnom meste Nórska, je veľmi níz-
ka kriminalita. Prečo? Jej tajomstvo 
je v tom, že nórsky národ bol po celé 
stáročia vychovávaný učením Ježiša 
Krista. Ježiš a Jeho učenie má nao-

zaj zvláštnu moc, ktorá premáha zlo 
v človeku a taktiež mu dáva silu ko-
nať dobro. Aj u nás žili a žijú ľudia, 
ktorí sa riadia Ježišovým učením. 
Dosvedčujú to svojim životom. No sú 
to jednotlivci. Ježiša a Jeho učenie na 
premáhanie zla vo svojom vnútri po-
trebuje každý človek. Aj ten dnešný, 
žijúci v 21. storočí.
Dobre, teraz to už viem. Stačí mi 
to?
Nie, nestačí o tom len vedieť! Je to 
ako s  chorým človekom. Vari stačí, 
aby chorý počul, že kdesi existuje vý-
borný lekár, ktorý ho môže uzdraviť? 
Nestačí! Chorý musí k tomu lekárovi 
osobne prísť, porozprávať mu o svo-
jich zdravotných problémoch, a  po-
tom sa zveriť do jeho rúk, do jeho od-
bornej lekárskej starostlivosti. Musí 
lekárovi dôverovať a  rešpektovať 
jeho metódy a  rozhodnutia. Podob-
ne je to aj s našim vzťahom k Ježišo-
vi. Treba o Ňom počuť, ale to na našu 
záchranu nestačí. Musíme k  Nemu 
osobne prísť, so všetkým sa Mu zdô-
veriť, všetko Mu vyznať a vyrozprá-
vať. A veriť Mu, odovzdať sa do Jeho 
láskyplnej starostlivosti a nechať Ho 
riadiť náš život.

Daniel Gdovin, 
námestný farár BŠ

Veľká noc – dôkaz Božej lásky

Športovo-strelecký klub 
Banská Belá nadviazal na 
prácu našich otcov a obnovil 
strelnicu v lome Banská Belá. 

Slávnostné otvorenie prebehlo dňa 
2.4.2022, ktorého sa zúčastnili sta-
rosta obce Banská Belá, členovia ŠSK 
BB a  tiež hostia a  obyvatelia obce 
Banská Belá. Aj keď nám počasie ne-
prialo, tak účasť považujeme za sku-
točne hojnú a  sme radi, že prišli aj 
malé deti. Pre všetkých bol pripra-
vený program. Starší účastníci, kto-
rí mali viac ako 12 rokov si mohli 
vyskúšať streľbu z  pištolí a  mlad-
ší účastníci zo vzduchoviek a airsoft 
zbraní. Záujem bol veľký, čo nás na-
ozaj veľmi teší. Táto strelnica, ktorá 
slúži len pre klubové účely, to zna-
mená že nemôže tam prísť ktokoľ-
vek, ako napríklad do Tidly strelnice, 
vznikla v lome, kde bola aj predtým. 
Keď sa daný priestor preberal, bol 
v žalostnom stave – celé zarastené, 
veľký bordel po asociálnych spolu-
občanoch, prebiehala tam nelegál-

na ťažba minerálov, a  to dokonca 
aj zahraničnými „turistami“, najmä 
z Čiech. Preto sme veľmi radi, že obec 
Banská Belá na čele s pánom staros-
tom Babirádom nám vyšla v ústrety 
a dokonca privítali, že máme o daný 
priestor záujem na účely, na ktoré 
slúžil aj predtým a dali ho do prenáj-
mu na 10 rokov za symbolické jed-
no euro na jeden rok, za čo celý klub 
ďakuje a pristupuje k tomu skutoč-
ne zodpovedne a priestor zveľaďuje. 

Celé by to však nevzniklo nebyť jed-
ného človeka, nášho predsedu, pána 
Juraja Lyžičiara, za čo mu chcem tiež 
takto verejne poďakovať. Sme za-
tiaľ malý klub a radi privítame aj ďal-
ších členov v našich radoch, ktorí sa 
venujú športovej streľbe z  Banskej 
Štiavnice a  okolia. V  prípade záuj-
mu stačí napísať na e-mailovú adre-
su: spravca@strelabela.sk.
Za ŠSK BB

Michal Fojtík

Otvorenie strelnice

Areál strelnice  foto archív autora
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Európskym cestám dnes stále 
dominujú benzínové a naftové 
autá. 

Tie produkujú emisie skleníkových 
plynov, zodpovedných za klimatic-
kú zmenu, a majú negatívny vplyv 
na kvalitu života a  zdravie obyva-
teľov, nakoľko spôsobujú znečis-
tenie ovzdušia, preťaženie ciest aj 
zvýšenú hlučnosť. Jedným zo spô-
sobov, ako môžeme s týmto problé-
mom bojovať, je zlepšiť verejnú do-
pravu v mestách, či navrhnúť také 
opatrenia, ktoré budú ústretovej-
šie k  chodcom a  cyklistom. A  prá-
ve udržateľná mobilita je aj jednou 
z  kľúčových tém Európskeho kli-
matického paktu, ktorého cieľom 
je riešenie klimatickej zmeny aj na 
úrovni jednotlivca.
Do roku 2030 o 55% menej emisií 
z automobilovej dopravy
Až štvrtina všetkých vyproduko-
vaných emisií skleníkových plynov 
v  Európskej únii pochádza z  do-
pravy, čo výrazne ovplyvňuje nie-
len životné prostredie, ale aj kvalitu 
našich životov. Najväčším znečis-
ťovateľom je automobilová dopra-
va. Práve tá má na svedomí až 70% 
zo všetkých emisií vyprodukova-
ných dopravou. Automobilová do-
prava je tiež hlavným znečisťovate-
ľom ovzdušia v mestách. Európska 
komisia preto prijala súbor návr-
hov, ktorých cieľom je znížiť emisie 
z  automobilovej dopravy do roku 
2030 o 55% a do roku 2035 dosiah-
nuť nulové emisie z  nových auto-
mobilov.

Aj Európsky klimatic-
ký pakt vyzýva ľudí, aby 
zmenili svoje zaužíva-
né spôsoby prepravy 
na šetrnejšie, a aby na-
miesto áut volili ekolo-
gickejšie formy dopra-
vy. „Každý z  nás môže 
priložiť ruku k  dielu a  aj 
malou zmenou tak pri-
spieť k  ochrane životného 
prostredia. Aj v  samotnej 
oblasti mobility toho vie-
me na individuálnej úrov-
ni spraviť veľa. Napríklad 
môžeme začať chodiť viac 
pešo, cestovať mestskou 
hromadnou dopravou či 
vlakom, môžeme ísť do 
práce na bicykli, obmedziť 
cestovanie lietadlom ale-
bo využívať elektromobily – to všetko sa 
ráta,“ vymenúva Rastislav Amrich, 
ambasádor Európskeho klimatické-
ho paktu.
Pešo do múzea
Jedným z  ambasádorov Európske-
ho klimatického paktu je aj Slo-
venské banské múzeum v  Banskej 
Štiavnici. Svojou činnosťou zacho-
váva prírodné a kultúrne dedičstvo. 
Už v  roku 2020 predstavilo múze-
um novú koncepciu tzv. Zeleného 
múzea, v  rámci ktorej reaguje na 
témy súvisiace s  klimatickou krí-
zou, postupne aplikuje zelené rie-
šenia do svojich aktivít a  vzdeláva 
svojich návštevníkov v otázkach kli-
matickej zmeny.
V  tomto roku spúšťa Slovenské 
banské múzeum projekt budova-

nia pešej trasy „Do skanzenu pešo“, 
cieľom ktorého je podpora pešej tu-
ristiky a  peší presun medzi expo-
zíciami múzea. Slovenské banské 
múzeum v súvislosti so spustením 
tohto projektu pripravilo pre záu-
jemcov mapovaciu prechádzku po 
Banskej Štiavnici zo Starého zámku 
do najnavštevovanejšej expozície 
Banského múzea v  prírode. Dĺžka 
trasy jedným smerom je približne 
1,5 kilometra.
„Chceme porovnať dve trasy, ktoré vedú 
zo Starého zámku do Banského múzea 
v prírode. Novonavrhovaná trasa vedie 
po vedľajších uličkách mesta, tá druhá, 
pôvodná ide po hlavnej ceste, kde absen-
tuje chodník pre peších. Touto prechádz-
kou získame viac informácií a rozmani-
tejšie pohľady pre realizáciu novej trasy. 

Jej hodnotenie účastníkmi prechádzky 
bude podkladom pre návrh participa-
tívneho riešenia pre peších,“ vysvetľu-
je Zuzana Denková, riaditeľka Slo-
venského banského múzea.
Práve projekty, ktoré ľudí motivu-
jú k  pešiemu pohybu, prispievajú 
aj k  zníženiu negatívnych vplyvov 
motorovej dopravy v  prostredí lo-
kality UNESCO.
O  Európskom klimatickom pak-
te a Európskej zelenej dohode 
Európsky klimatický pakt je súčas-
ťou Európskej zelenej dohody, pro-
jektu Európskej komisie, ktorý po-
máha Európe dosiahnuť cieľ stať 
sa do roku 2050 prvým klimaticky 
neutrálnym kontinentom na svete. 
Európska zelená dohoda má za sna-
hu prejsť na udržateľnú ekonomiku 
a  hospodárstvo v  rámci Európskej 
únie a to tak, že klimatické a envi-
ronmentálne výzvy mení na príleži-
tosti, čím sa prechod na klimatickú 
neutralitu stáva spravodlivý a  in-
kluzívny pre všetkých.
Vďaka kombinácii opatrení Európ-
skej zelenej dohody na úrovni vlád-
nych politík a opatrení Európskeho 
klimatického paktu na úrovni pod-
pory aktivity jednotlivcov môžu 
všetky úrovne spoločnosti spolu-
pracovať na spoločnom cieli – zní-
žiť náš vplyv na klímu a zabezpečiť 
udržateľnejšiu, zelenšiu a  bezpeč-
nejšiu budúcnosť života na našej 
planéte.
K Európskemu klimatickému paktu 
sa môže pridať každý jeden z nás na 
stránke www.count-us-in.org.

Vladimíra Bunčáková

Pešo do múzea – nový projekt
na podporu pešej mobility v Banskej Štiavnici

Otváracie 
hodiny 
na Kalvárii
Po zimnej prestávke a koronových 
obmedzeniach sa opäť otvára In-
focentrum a Dolný kostol na Kal-
várii.
Cez veľkonočné sviatky bude 
otvorené nasledovne:
Infocentrum pod Kalváriou: 
piatok až pondelok, 9.00 – 16.00
Dolný kostol: štvrtok až pondelok 
10.00 – 17.00
V rovnakom režime bude otvore-
né aj cez nasledujúce aprílové ob-
dobie.

Martin Macharik,
predseda Kalvárskeho fondu
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Aktuálne v kine Akademik
Piatok 15.4. o 18.30 hod.

Peter Dvorský
Dokument, 77 min., MP:12, vstup-
né: 5€. Peter Dvorský, svetozná-
my umelec, operná hviezda a mi-
láčik publika. Chlapec z malého 
slovenského mesta, ktorý sa ne-
bál snívať, tvrdo cvičiť a odho-
diť trému pri svojej prvej veľkej 
šanci ukázať, čo v ňom je. Nád-
herné divadelné úlohy, spoluprá-
ca s fantastickými orchestrami 
naprieč celým svetom a uznanie 
od najjagavejších hviezd oper-
ného neba. Človek, ktorý vnímal 
hudbu každou bunkou svojho tela 
a na konci dňa úplne obyčajný 
tato a manžel. Umelec, ktorý ni-
kdy nezabudol, odkiaľ je.

Štvrtok 16.4. o 18.30 hod.

Fantastické zvery: 
Tajomstvo Dumbledora
Fantasy, dobrodružný, 143min., 
MP:12, vstupné: 5€. 

Nedeľa 17.4. o 16.00 hod.

Keď sa červenám
Animovaný, komédia, 100 min., 
MP:7, vstupné: 5€. Príbeh filmu 

rozpráva o trinásťročnej diev-
čine Mei Leeovej, ktorá sa sa-
movoľne premieňa na obrovskú 
červenú pandu, ale len keď je 
príliš rozrušená, čo je, bohu-
žiaľ, prakticky neustále. Diev-
činu Mei navyše silne znervóz-
ňuje jej až príliš starostlivá 
mamička Ming, ktorá sa od svojej 
dcéry takmer nikdy nevzdiali.

Nedeľa 17.4. o 18.30 hod.

Atlas vtákov
Dráma, 90 min., MP:12, vstupné: 
5€. Keď sa v starej rodinnej fir-
me ukáže, že z nej niekto vo 
veľkom odlieva peniaze, nastáva 
konfrontácia s novou realitou, 
na ktorú nebol nikto pripravený. 
Ivo Róna, dlhoročný šéf prospe-
rujúcej firmy Aron, sa snaží zo-
rientovať v nečakanej situácii, 
ktorú mu jeho deti ani okolie 
veľmi neuľahčujú, ale za ktorú 
si môže viac menej aj sám. Nový 
film režiséra Olma Omerzu preple-
tá komplikované rodinné vzťahy 
so svetom moderných komunikač-
ných technológií, ktoré doká-
žu využiť naše slabé miesta. Vo 
vojne, ktorá sa vo filme pomaly 
rozpúta, nie je vôbec jasné, kto 
stojí proti komu, a kto z nej.

Utorok 19.4. o 18.30 hod.

Last end first Men
Sci-fi, mysteriózny, 70 min., 
MP:12, vstupné: 5€. V ďalekej 
budúcnosti sa ľudská rasa ocitá 
na hrane zániku. Z jej bývalej 
slávy zostávajú už len osamelé 
a surreálne monumenty, ktoré vy-
sielajú naliehavé posolstvá do 
prázdnoty vesmíru. 

Štvrtok 21.1. o 18.30 hod.

Po čom muži túžia 2
Komédia, 100 min., MP:12, vstup-
né: 5€. Irena Kopáčová sa živí 
ako vzťahový poradca, ale pri-
tom sama má partnera, ktorý ju 
podvádza. Irenu jej prax pro-
fesionálne deformuje a nevera 
jej priateľa ju posilní v pre-
svedčení, že muži sú primitív-
ne bytosti, ktoré len smrdia, 
pijú pivo a prdia. Jedného dňa 
sa jej averzia voči mužom vy-
stupňuje a ona po dvoch fľašiach 
vína vyhlási, že chce byť muž, 
aby sa tiež mohla správať ako 
tupec a mať všetko na svete jed-
noduchšie. 

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

Vážení lúštitelia!

Výherné poukážky na konzumáciu 
v hodnote 10eur v pizzerii, reštau-
rácii Sv. Barborka, A. Kmeťa 2, Ban-
ská Štiavnica si výherca môže vy-
zdvihnúť v  redakcii ŠN. Správne 
znenie krížovky z č. 12/2022: „Len 
málo ľudí rozmýšľa, a  predsa všetci 
chcú rozhodovať.“ Výhercom sa stáva 
Mgr. Cyril Mihalovič, B. Štiavni-
ca. 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 25.04.2022.

V  tajničke sa ukrýva výrok De-
mokritosa: „neber na seba viac... (do-
končenie v tajničke).
A., Dookola, rov, mesto na Ukrajine,
B., 2. časť tajničky, stresujúca uda-
losť,
C., Sťa, meno Chačaturjana, hlas 
brava, otázka na spôsob,
D., Úder v boxe, 1050 v Ríme, oby-

vateľ Íska, meno Mikušeka, puta na-
opak,
E., Ťažký kov, plánovanie úloh, kvet 
obilia, polomer,
F., Sójové oriešky, humno, dopravný 
prostriedok, požíva jedlo,
G., Papagáj, otep, časť šitia, úkaz,
H., Ruský súhlas, kvietok, celtový 
prístrešok, končatina,
I., Prvé písmeno abecedy s dĺžňom, 
škriatok v sev. krajinách, notes, jež, 
vodík,
J., Pozdrav mladých, benzínka v BŠ, 
krčma, zn. dioptria, ampér,
K., 3. časť tajničky, Anno Domini.
1., Pracuj pluhom, začiatok tajnič-
ky, zn. kozmetiky,
2., Kokosová tyčinka, meno papagá-
ja, angl. predložka,
3., Farba na vajíčka, mne vlastná, 
hlas žaby, ovocie-zelenina,
4., Iniciálky spisovateľa Novomes-
kého, meno Edisona, svojský, pond,
5., WC, rieka v Španielsku, mal čes-
ky, vo česky,
6., Ostrov v  Chorvátsku, ohrada, 
knuta,
7., Rámik, cudzokrajný vták, zviera 
s chobotom,

8., Olympijské hry, drevo na ktorom 
sa seká, stená,
9., Samec ovce, vták bez dĺžňa, škol-
ská jedáleň,
10., Ostrov v sibírskom mori, listna-
tý strom, požívaj jedlo,
11., Častica, Boh u Moslimov, nie je,
12., České mesto, útok, Jozefína,
13., Skúšanie v chémii, ovocie,
14., Koniec tajničky, zn. dioptrie.

Pomôcky: AB, the, DA, Lora, rio, 
Hvar.
Pozn. aut.: Interpunkčné zna-
mienka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kupón č. 14
Krížovka
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Káva nepozná žiadne hranice, 
káva je jazyk sám o sebe. 

V tomto duchu sa niesol aj 1. ročník 
baristickej súťaže Naj barista Súkrom-
nej hotelovej akadémie, ktorý sa ko-
nal 28. marca 2022, presne na Deň 
učiteľov. Odborným garantom súťa-
že bola Škola baristu Stanislava Cibu-
ľu. Súťaže sa zúčastnili študenti prvé-
ho a tretieho ročníka. Um a zručnosť 
študentov pri príprave tohto lahod-
ného nápoja mali pod drobnohľadom 
hlavný komisár súťaže, pán Stanislav 
Cibuľa, technickí komisári a v nepo-
slednom rade aj chuťoví komisári. Sú-
ťaž otvorila riaditeľka školy Ing. Jaro-
slava Marušková, CSc., privítala hostí, 
súťažiacich študentov a všetkých prí-
tomných, ktorí prišli s  radosťou po-
vzbudiť všetkých súťažiacich. Súťažia-
ci študenti si preverili svoje vedomosti 
v  teste a  následne prešli praktickou 
časťou – každý jeden súťažiaci mal 
pridelený časový limit 3  minúty na 
prípravu svojho pracoviska, 6  mi-
nút na prípravu lahodných nápojov 
– 2 x espresso a 2 x cappucino (v ľu-
bovoľnom poradí) a 5 minút na upra-
tanie pracoviska. Následne boli nápo-
je servírované chuťovým komisárom, 
ktorí hodnotili vizuálny vzhľad, chuť, 
vôňu a farbu tohto čarovného nápoja. 
Súťažiacim sa darilo priam perfektne, 
zúročili tak všetky vedomosti, ktoré 

získali pri osvojovaní si prípravy jed-
ného z  najviac konzumovaných ná-
pojov na svete. Rozdiely v bodovom 
hodnotení medzi jednotlivými súťa-
žiacimi boli minimálne, vybrať pre-
to troch najlepších nebolo jednodu-
ché. Na stupni víťazov sa tak ocitli 
študenti tretieho ročníka v  poradí 
Natália Ivaničová (1. miesto), Ma-
tej Matějček (2. miesto) a Lucia Hav-
ranová (3. miesto), ktorých do tajov 
prípravy tohto lahodného nápoja po-
čas ich štúdia zasvätila Mgr. Zuzana 
Ivaničová, odborná vyučujúca. Prví 
dvaja úspešní študenti dostali mož-
nosť reprezentovať školu na májo-

vej súťaži Fourfest – Euroakademik 
Gastro 2022 v Rimavskej Sobote. Ví-
ťazom srdečne blahoželáme a praje-
me im ešte veľa voňavých momen-
tov na ceste za poznaním a zážitkami 
v oblasti prípravy tohto výnimočné-
ho moku. Vďaka patrí, samozrejme, 
všetkým horlivým študentom, kto-
rí sa rozhodli pozvať nás práve na 
Deň učiteľov do sveta kávových zŕn 
a v neposlednom rade i všetkým od-
borným vyučujúcim, ktorí im vstup 
do tohto zázračného sveta počas ich 
štúdia umožnili.

Súkromná hotelová akadémia,
 B. Štiavnica

Naj barista z hotelky

Dňa 3.4.2022 sa uskutočnila 
prednáška o reze ovocných 
drevín, ktorú zabezpečovala 
základná organizácia SZZ 
Štefultov – Banská Štiavnica. 

Ukážka sa konala v  záhrade rodi-
ny Mojžišovej. V peknom slnečnom 
popoludní prednášali Ing. Eva Šido-
vá. PhD., ktorá radila verejnosti v ob-
lasti pomológie a  ochrane plodín. 
Pán Juraj Majerský predvádzal ukáž-
ku rezu na ovocných stromoch. Pán 
Marián Sopko radil záujemcom o ze-
lenine a o vyvýšených záhonoch. Pán 
Peter Bela predviedol vrúbľovanie, 
očkovanie a v neposlednom rade pán 
Bohumír Mojžiš so synom Ing. Já-
nom Mojžišom predviedli ukážku vý-
sadby nového stromčeka. Veľmi nás 
teší obrovská účasť záhradkárov 
a  nezáhradkárov z  Banskej Štiavni-
ce, ale aj z iných miest z celého Slo-
venska. Bolo úžasné vidieť toľko ľudí 

pohromade, ktorí majú záujem sa 
priučiť ohľadom záhradníctva. Po-
pri prednáškach si účastníci pochut-
nali na výbornom guľáši, pagáčikoch, 
koláčikoch a inom občerstvení. Tou-
to cestou chceme srdečne poďakovať 
sponzorom: zelovoc Maťo Szegéň, 
potraviny pán Ernek, bratia Pálovci, 

IMO elektro – domáce potreby, Far-
mársky obchodík pod Sitnom, An-
drei Cvečkovej, riaditeľovi SPŠ. S. 
Mikovíniho, Miroslavovi Jauschovi 
a  pani Viere Gendečovej za poskyt-
nutie parkovísk.
Za výbor SZZ Štefultov

rod. Mojžišová

Ukážka jarného rezu

Víťazi baristickej súťaže  foto archív SHA BŠ

Záhradkári na záhrade  foto archív SZZ Štefutov

Veľká noc
- odkaz z Golgoty

Drobný kvietok červený
kvitne na Golgote.
Nezmizol, je žiarivý
už mnohé stáročie.

Tieto malé kvietočky
Farbu krvi majú.
Tisícročia včeličky
Smutne tam lietajú.

Svätá krv JEŽIŠA,
tiekla prudko tam.
Na golgotskom kríži
život za nás dal.

Pre hriešnikov sa to stalo.
BOH to všetko zriaďoval.
Nevinného Syna svojho
za nás obetoval.

Slávnostná Veľkonočná nedeľa,
k modlitbám všetkých nás privolá-
va.
V tichosti v modlitbe sa skláňajme,
s pokorou BOHU vďaku vzdávajme.

Eva Kolembusová

Jarná súťaž
- výhercovia
Správne odpovede:
1. Pre hrsť dukátov, 2. 8.-diel, 
3. o  kapitánovi Steinovi a  notá-
rovi Barbaričovi, 4. v  Kremnici- 
mincovni, 5. Mŕtvy na pekelnom 
vrchu
Výhercovia: 1. Marek Ďuriak, 2. 
Eva Lacková, 3. Soňa Budinská, 
4. Alžbeta Kopálová, 5. Eva Ko-
lembusová, 6. Katka Pištová, 7. 
M. Buzalková, 8. A. Plevová, 9. 
Eva Uhrinčaťová, 10. Alenka Pata-
kyová, 11. rod. Dobrovičová, 12. 
RNDr. Peter Koleda, Sv. Anton, 
13. Adam Turcer, Sv. Anton, 14. 
Pavol Koleda, ZV.
Gratulujeme! Vecné ceny si môže-
te vyzdvihnúť v redakcii ŠN.

red.

Infocentrum 
mesta
Banská Štiavnica
Otvorené:
po-ne: 8.00 – 17.00
Kontakt: 045/6949653, 
ic@banskastiavnica.sk

IC BŠ



11číslo 14 • 13. apríl 2022
sn@banskastiavnica.sk ŠPORT

Šamorín 1.-3.4.2022  
– 2 tituly Majstra Slovenska.

V dňoch 1.-3.4.2022 sa konali Maj-
strovstvá Slovenska žiakov v  25 
m  bazéne. Na pretekoch štartova-
li i  plavci Plaveckého klubu Ban-
ská Štiavnica. Napriek tomu, že ne-
mali dostatok možností k najlepšej 
príprave, dosiahli veľmi dobré vý-
sledky a získali 2-krát prvé, 3-krát 
druhé a 3-krát tretie miesto. V jed-
notlivých disciplínach sa nestrati-
li a  boli celkovo šiestym najúspeš-
nejším klubom na majstrovstvách 
z viac ako 20 klubov celého Sloven-
ska. Najúspešnejším plavcom náš-
ho klubu bol Ján Čamaj, roč.2010, 
ktorý získal všetky medaily a tituly 
Majstra SR na 100m a 200m znak. 
Výsledky jednotlivých plavcov:
Beňo Jakub:
50mVZ 11. miesto, 100m VZ 20. 
miesto, 200m VZ 10. miesto, 400m 
VZ 9. miesto, 800m VZ 6. miesto, 
100m P 22. miesto, 100m motýlik 
8. miesto, 100m PP 17. miesto,
Čamaj Ján:
50m VZ 7. miesto, 100m VZ 5. 

miesto, 200m VZ 3. miesto, 400m 
VZ 3. miesto, 800m VZ 2. miesto, 
100m Z  1. miesto, 200m Z  1. 
miesto, 100m PP 2. miesto, 200m 
PP 3. miesto, 400m PP 2. miesto,
Kukučka Jakub:
100m P 8. miesto /8/, 200m P /5/, 
100m M /18/, 100m PP /17/, 200m 
PP /13/, 400m PP /4/,
Celderová Kristína:
100m VZ /20/, 200m VZ/24/, 100m 
Z /33/, 100m P /14/, 200m P /17/, 
100m M /18/, 200m PP /24/,
Machariková Žofia:

50m VZ /28/, 100m VZ /30/, 100m 
Z /24/, 200m Z /20/,
Rückschlossová Sára: 
50m VZ /31/, 100m VZ /35/, 100m 
M /22/, 200m M /6/.
Vysvetlivky: voľný spôsob /VZ/, 
prsia/P/, motýlik/M/, znak/Z/, po-
lohové preteky /PP/
Pre našich plavcov je to úspešný 
vstup do novej sezóny. Sponzori 
pretekov boli Mesto Banská Štiav-
nica a  firma Ján Čamaj, ktorá za-
bezpečila dopravu účastníkov.

PK BŠ

Majstrovstvá SR žiakov 
v krátkom bazéne

Plavci PK Banská Štiavnica  foto archív PK BŠ

10. apríla 2022 7. ročník 
Zvolenskej bežeckej ligy 
pokračoval druhým podujatím 
– 18. ročníkom Zvolenskej 
corridy. 

Na trať tradičných hlavných mest-
ských pretekov sa postavilo 88 pre-
tekárov v  siedmich vekových ka-
tegóriách. Bežalo sa na starej dĺžke 
trate 8,5 kilometra, na 850 metro-
vom okruhu za značnej podpory 
priaznivcov atletiky a obyvateľov či 
návštevníkov Zvolena. Bežci absol-
vovali 10 okruhov.
Medzi štartujúcimi boli aj Štiavni-
čania: Renáta Balková v  kategórii 
Ženy nad 18 rokov skončila s  ča-
som 39:05,7 na 3. mieste a  v  ka-
tegórii Mužov nad 18 rokov si dobre 
viedol František Belohorec s časom 
29:38,7 na peknom 3. mieste. 3. 
apríla 2022 sa Ferko zúčastnil na 
ČSOB Bratislava Marathon 2022, 
kde skončil medzi silnou konku-
renciou na 25. mieste s  časom 
1:21:24,1. Srdečne blahoželáme!
„Zvolenská corrida“ je stále divác-
ky atraktívne podujatie, ktoré má 

v  Slovenskom atletickom kalendá-
ri už svoje stále miesto o čom svedčí 
pekná účasť. Rýchla trať v atraktív-
nom prostredí zvolenského námes-
tia, bez akéhokoľvek prevýšenia je 
lákadlom pre široké spektrum bež-
cov rôznej výkonnosti nielen zo Slo-
venska. Organizátori sa už tešia 

na 19. ročník Zvolenskej corridy, 
plánovaný na začiatok apríla roku 
2023. Najbližšie bežecké tretie zá-
polenie v rámci 7. ročníka ZBL Zvo-
len sa bude konať v sobotu 30. aprí-
la – Beh oslobodenia obce Budča.
Zdroj: https://myzvolen.sme.sk

ŠN

Zvolenská corrida

Renáta Balková na stupni víťazov (3)  foto archív RB 

Slovak 
Skyrunning Association
Roztápajúci sa sneh a teplé jarné 
dni klopú na dvere novej skyrun-
ningovej sezóne. Tú nejde otvo-
riť bez toho, aby sme takto for-
málne nevyhodnotili uplynulú 
sezónu 2021. Najlepším mužom 
v skyrunningovej sezóne 2021 bol 
Miro Hraško (Zolná Skyrunning 
Team/Geosport Nemecká) a  naj-
lepšou ženou sa stala Renáta Le-
chvár (LCHVR Skyrunning Team). 
Obidvaja sa zúčastnili piatich po-
dujatí zo šiestich. Miro v mužoch 
súťažil spoločne s ďalšími 550 pre-
tekármi a Renáta v ženách porazi-
la 150 skyrunneriek.

Muži:
1. Miroslav Hraško (Zolná Sky-
running Team/Geosport Nemec-
ká) – 4,886 bodov
2. Marek Vidlička (ŠK Atléti 
Banská Štiavnica) – 3,999 bodov
3. Gabriel Kňaze (ActivePlanet 
Brezno) – 3,429
Ženy:
1. Renáta Lechvár (LCHVR Sky-
running Team) – 2,748 bodov
2. Borbala Lantos (HUN) (Zolna 
Skyrunning Team) – 2,126 bodov
3. Magdalena Krzeptowska (POL) 
(BUFF The North Face) – 1,687 
bodov
Všetkým víťazom gratulujeme!
Zdroj: http://skyrunning.sk/

ŠN

Futbal
IV. liga – 16. kolo, 9.4.
FK Sitno Banská Štiavnica – TJ 
Tatran VLM Pliešovce 3:4 (2:2, 1:2)
Góly: Budinský 2, Barák
Ďakujeme fanúšikom, ktorí nás 
prišli podporiť!

FK Sitno BŠ
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 � Prijmem čašníčku na brigádu, 
študentku aj popri zamestnaní, plat 
800,-EUR, Kantína Tratória BŠ, tel. 
č.: 0903 506 693

práca

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

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

0948 460 7000948 460 700
Pracovná doba:Pracovná doba:

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

Inzerujte aj vy
v Štiavnických novinách

 � Realizujem stavebné, rekon-
štrukčné, tesárske a  klampiarske 
práce, kontakt: 0903 549 052

 �Mulčovanie pozemkov (mulčova-
nie trávy) - Svahovitý pozemok. Tel. 
č.: 0907 181 800

 �Výkup parožia, tel. č.: 0904 834 937
 � Predám domáce vajcia, tel. č.: 

0911 282 806

inzercia

služby

Predaj novostavba bungalov Banská Štiavnica - Štefultov

Ponúkam na predaj 3-izbovú novostavbu drevodomu typu 
bungalov. Tento domček sa nachádza na slnečnom pozemku 
o celkovej výmere 833 m2, zastavaná plocha domu je 124m2 

o rozmere 12x9 + zimná záhrada 3x5, úžitková plocha je 94m2 
so spevnenou súkromnou prístupovou cestou. 

IS: elektrina, voda mestská, odpad septik. Kúrenie domu je 
elektrické s klimatizáciou. Bungalov pozostáva zo vstupnej 

zimnej záhrady, chodby, technickej miestnosti spojenej
s WC, priestrannej kúpeľne, 2x izba a priestrannej obývacej 
miestnosti spojenej s veľkou kuchynskou časťou, z ktorej je 
výstup von za dom. Dom sa predáva zariadený, zariadenie 

je v cene domu. Vymeňte bývanie v byte za pohodlné bývanie 
v krásnej novostavbe s krásnym výhľadom a vlastnou 

teraskou na víkendové grilovanie. Táto ponuka sa nachádza 
v okrajovej mestskej časti Štefultov v Banskej Štiavnici. 
Vhodné na trvalé bývanie ale aj na rekreačné využitie. 

Cena 275 000,-EUR, kontakt: 0911 656 730.

1 slovo: 0,20 €
1 cm2: 0,50 €

inzerujte aj vy 
v štiavnických 
novináchAKCIA
na 3 opakovania 
plošnej inzercie 

20% zľava


