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Obnova čelnej fasády 

objektu „Rubigall“ t.j. zo 

strany Námestia sv. Trojice 

prebiehala niekoľko rokov, 

podľa fi nančných možností 

získaných hlavne z fondov 

MK SR „Obnov si svoj dom“, 

ale aj z vlastných prostriedkov 

mesta. 

Fasádu obnovovala fi rma Simkor 

s.r.o. Banská Štiavnica v  kooperá-

cií s reštaurátorským ateliérom Filo 

– restauro, s.r.o., Vlkanová. V roku 

2016 sa obnovila vrchná tretina čel-

nej fasády, v roku 2017 stredná časť 

fasády a v roku 2018 sa obnovova-

la spodná tretina fasády so soklom, 

ktorá sa však nedokončila, vzhľa-

dom na výmenu okien v dolnej časti 

/prízemí/ objektu.

V roku 2018 sa podarilo 

vybudovať prvú hlavnú vetvu 

vodovodu v Banskej Štiavnici, 

časti Jergištôlňa. 

Aj v tomto roku rozhodnutím Minis-

terstva životného prostredia Sloven-

skej republiky boli poskytnuté fi nanč-

né prostriedky z Environmentálneho 

fondu formou dotácie na dokončenie 

hlavných vetiev vodovodu a to vo výš-

ke 180 000€. Na realizáciu tohto die-

la boli aj v  tomto roku vyčlenené fi -

nančné prostriedky z rozpočtu Mesta 

Banská Štiavnica vo výške 54  942€. 

Dňa 20.8.2019 bolo odovzdané stave-

nisko zhotoviteľskej spoločnosti, kto-

rá bola úspešná vo verejnom obstará-

vaní. S prípravnými prácami sa začalo 

v 34. týždni. Prvá časť bude, vedená 

komunikáciou bez asfaltového kry-

tu a to ešte v mesiaci august. V mesia-

ci september sa bude realizovať hlav-

ná vetva v asfaltovom kryte. Dotknutí 

obyvatelia časti Jergištôlňa budú pod-

robne informovaní o prejazdnosti jed-

notlivých komunikácií. V prvom sep-

tembrovom týždni uskutočníme na 

stavenisku stretnutie s  obyvateľmi 

dotknutej časti Jergištôlňa, kde budú 

podrobne informovaní o  realizova-

ných prácach. Celková dĺžka novovy-

budovaných vetiev v tomto roku bude 

448m. Dielo obsahuje aj prípravy pre 

prípojky, z ktorých sa budú môcť pri-

pojiť jednotlivé domy. Práce na vý-

stavbe hlavnej vetvy budú ukončené 

do 31.10.2019. Dobudovaním tejto lí-

niovej stavby, bude pitná voda do-

stupná pre všetkých obyvateľov časti 

mesta Banská Štiavnica – Jergištôlňa, 

čím sa im skvalitnia podmienky pre 

bývanie. 

Juraj Chrenko, odd. výst., ÚP a ŽP

Obnova objektu – fasády „Rubigall“

Vodovod Jergištôlňa

Rubigallovský dom  foto Michal Kríž 	3.str.

United Nations

Cultural Organization

Banská Štiavnica 
a technické pamiatky okolia
Svetové tvo od roku 1993

Pozvánka
V zmysle zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o  obecnom zriadení, v  zne-

ní neskorších zmien a  doplnkov, 

§-u 12 odst. 1 a §-u 13 ods. 4 a) 

zvolávam zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva v Banskej Štiavnici 

na deň 26. august 2019 (ponde-

lok) o 10:00. Zasadnutie sa usku-

toční v zasadacej miestnosti his-

torickej radnice, prízemie č.dv. 4. 

Priestor pre občanov je od 15:00 

hod. Srdečne Vás pozývam! 

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

Oznam
Upozorňujeme našich prispieva-

teľov, že príjem príspevkov a  in-

zercie do najbližšieho čísla ŠN je 

v pondelok do 14:00 hod. Ďaku-

jeme za porozumenie!  red.
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19.8.

„Ak vám niekto o niekom povie, 

že "leží na doske", nemusí to byť 

v márnici. Môže ležať na DOS-ke /

dom ošetrovateľskej starostlivosti/ 

v nemocnici.“

Ján Petrík

čriepok

DIÁR
z programu

primátorky

Mimoriadnej pozornosti médií 

sa v tomto mesiaci tešili dve 

podujatia v Banskej Štiavnici. 

Nebolo dňa v celom predminulom 

týždni, aby aspoň v  jednom mé-

diu nebola informácia, alebo aj re-

portáž o  21. ročníku letného fi l-

mového festivalu: „4 živly“, ktorý 

sa uskutočnil 7. – 11.8. Podrob-

ne tomu bolo aj v prípade 17. roč-

níka festivalu „Capalest“, ktorý sa 

uskutočnil 15. – 17.8., o  ktorom 

denno – denne v minulom týždni 

bola informácia, alebo podrobná 

reportáž aspoň v  jednom celoslo-

venskom médiu. 3.8. v Rádiu De-

vín o 8:40 a v  repríze 7.8. o 7:50 

v rámci rubriky „Glosa týždňa“, bol 

opäť, exštiavničan prof. PhDr. Ka-

rol Horák, CSc. 6. – 7.8. vo viace-

rých médiách bolo frekventova-

né, že po 40 rokoch bola opäť sv. 

omša v  Hornom kostole už zre-

konštruovanej kalvárie, ktorú ce-

lebroval biskup Mons. Franti-

šek Rábek. 6.8. v  Rádiu Regina 

od 21:05 do 22:00 pri príležitosti 

150. výročia vzniku Živeny – spol-

ku slovenských žien, hovorila už 

jej takmer 6 – ročná predsedníčka, 

banskoštiavnická rodáčka Magda 

Vášáryová. Toto významné výročie 

si M. Vášáryová uctila aj výstupom 

na Sitno, o  čom bola aj reportáž 

v TV Markíza 11.8. po 19:00 v Te-

levíznych novinách. 13.8. v  Rá-

diu Devín po 14:00 bol podrobný 

profi l banskoštiavnického spisova-

teľa Juraja Červenáka. 17.8. v Rá-

diu Devín po 7:00 hovorila najprv 

banskoštiavnická rodáčka Dana 

Podracká, významná spisovateľka 

a esejistka o inšpiráciách ku svojej 

tvorbe a  následne bola podrobná 

informácia o  aktuálnych poduja-

tiach Galérie Jozefa Kollára. 17.8.

v Rádiu Slovensko od 8:05 do 9:00 

hovoril aj o svojom vrúcnom vzťa-

hu k Banskej Štiavnice významný 

sochár a  výtvarník Milan Lukáč. 

17.8. v  Rádiu Slovensko v  relácii 

„Rádiovíkend“ po 9:00 bola aj po-

zvánka na pochôdzkové divadlo 

v uliciach Banskej Štiavnice v ten-

to deň. 17.8. v  Rádiu Devín od 

12:00 do 13:00 si zaspomínala aj 

na Banskú Štiavnicu, kde maturo-

vala Marta Gajdošíková, dlhoroč-

ná významná osobnosť Slovenskej 

televízie a  Slovenského rozhla-

su. 17.8. v Rádiu Lumen od 20:15 

bola obsiahla relácia o Svätojakub-

skej ceste, ktorá má jednu zo za-

stávok aj v Banskej Štiavnici. 17.8. 

po 23:05 hovoril aj o svojom me-

sačnom rezidentskom pobyte 

v  Banskej Štiavnici a  jeho výsled-

ku spisovateľ, ale aj viac dimenzný 

umelec Laco Kerata. 18.8. v Rádiu 

Regina o  6:50 bola pozvánka na 

benefi čný koncert Osmidiv kape-

ly IMT Smile. 

Ján Novák

INZERCIA

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

Pozvánka
Základná organizácia Slovenského 

zväzu protifašistických bojovníkov 

Banská Štiavnica spolu s Mestom 

Banská Štiavnica Vás pozývajú 

na oslavy 75. výročia Slovenské-

ho národného povstania, ktoré sa 

uskutočnia v Banskej Štiavnici pri 

pamätníku SNP (terasa pri mest-

skom úrade) dňa 28. augusta 

2019 s týmto programom:

• 14,00 – spomienkové oslavy 

v Banskej Štiavnici s programom

hymna,

báseň,

privítanie hostí,

položenie kytíc k  pamätníku 

SNP,

príhovory,

odovzdanie čestných uznaní čle-

nom,

hymnická pieseň.

• 15,00 – stretnutie členov ZO 

SZPB a hostí v Klube dôchodcov 

na Námestí svätej Trojice spoje-

né s občerstvením,

položenie kytíc pri pamätníku na 

Počúvadlianskom jazere a Sitne.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Vladimír Poprac, predseda ZO SZPB

Jaroslav Dudík, tajomník ZO SZPB

Oznam
Oznamujeme všetkým našim čita-

teľom, že najbližšie číslo Štiavnic-

kých novín č. 30/2019  vyjde už v 

stredu 28.8. popoludní.

red.

Účasť na 30. výročí pádu že-

leznej opony tzv. Paneuróp-

skeho pikniku na rakúsko-ma-

ďarských hraniciach medzi 

východom a  západom Európy 

na pozvanie primátora pohra-

ničného mesta Šoproň.

21.8.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

Riešenie úprav miestnych ko-

munikácií.

 Príprava materiálov k Mestské-

mu zastupiteľstvu.

22.8.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

Riešenie vodovodu Banky.

23.8.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie zástupcov 

miest Banská Štiavnica a  La-

vrion.

 Pracovné rokovanie ohľadne 

autobusových spojov Banská 

Štiavnica – Bratislava.

Viera Lauková

Oznam
Oznamujeme, že odznak mesta je 

opätovne dostupný a  v  dostatoč-

nom množstve. 

IC BŠ
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V  roku 2019 teda bolo 

potrebné dokončiť spodnú tretinu 

fasády spolu so soklom a  tiež zre-

alizovať novo navrhnutý bezba-

riérový vstup do objektu, aby bolo 

možné následne dokončiť celé zjed-

notenie farebnej úpravy fasády.

Dokončenie spodnej tretiny fasády 

spolu so soklom a  farebná úprava 

celej fasády stála 51 938Eur. Fond 

MK SR prispel sumou 18 000Eur. 

Ostatné náklady hradilo mesto 

Banská Štiavnica z  vlastných pro-

striedkov, rovnako tak aj bezba-

riérový vstup do objektu vo výške 

5 777Eur.

Farebnosť fasády vyplynu-

la z  reštaurátorského prieskumu 

a  bola odsúhlasená KPÚ Banská 

Bystrica, pracovisko Banská Štiav-

nica. Fasáda je ukončená, zostáva 

ešte osadiť dvere, ako bezbariéro-

vý vstup s úpravou časti chodníka. 

Tieto práce budú ukončené do kon-

ca septembra 2019.

Robert Vavro

odd. výstavby, ÚP a ŽP

NOVINKY

�1.str.

Obnova objektu – fasády „Rubigall“

Mesto Banská Štiavnica 

v zastúpení primátorkou 

mesta Mgr. Nadeždou Babia-

kovou v zmysle ustanovení 

Zákona NR SR č. 564/1991 

Z. z. o obecnej polícii v znení 

neskorších zmien a doplnkov 

a v súlade s §5 zákona NR SR 

č. 552/2003 Z. z. o výkone 

práce vo verejnom záujme 

vypisuje výberové konanie na 

obsadenie funkcie: náčelník 

mestskej polície.

Info o pracovnom mieste – struč-

ná náplň práce: riadi činnosť MsPo, 

organizuje prácu príslušníkov, po-

dáva primátorovi mesta správy o si-

tuácii na úseku mestských vecí ve-

rejného poriadku a  o  výsledkoch 

činnosti mestskej polície, spolupra-

cuje s riaditeľom príslušného útva-

ru Policajného zboru, orgánmi štát-

nej zdravotníckej správy, orgánmi 

ochrany životného prostredia a iný-

mi orgánmi, predkladá primátoro-

vi požiadavky na zabezpečenie čin-

nosti mestskej polície a zodpovedá 

za hospodárne využívanie zvere-

ných prostriedkov, zabezpečuje 

odborný výcvik a  školenie prísluš-

níkov mestskej polície, podáva pri-

mátorovi návrhy súvisiace s pracov-

no – právnymi vzťahmi príslušníkov

Kvalifi kačné predpoklady: VŠ 

vzdelanie II. st., skúška odbornej 

spôsobilosti výhodou

Iné požiadavky: vek min. 30 ro-

kov, občianska bezúhonnosť, teles-

ná a duševná spôsobilosť na výkon 

funkcie, osobné a morálne predpo-

klady

Zoznam požadovaných dokla-

dov:

Žiadosť o prijatie na uvedenú pozí-

ciu (motivačný list) spolu s uvede-

nými kontaktnými údajmi (e-mail, 

adresa, číslo telefónu)

Stručný profesijný životopis

Overený doklad o  dosiahnutom 

stupni vzdelania

Výpis z RT nie starší ako 3 mesiace

Lekárske potvrdenie o telesnej spô-

sobilosti a  o  duševnej spôsobilos-

ti doložené psychológom na výkon 

funkcie náčelníka MsPo

Písomný súhlas pre spracovanie 

osobných údajov pre účely VK pod-

ľa zák. č. 18/2018 Z.z. o  ochrane 

osobných údajov v  znení neskor-

ších predpisov (na stránke mesta 

www.banskastiavnica.sk)

Ponúkaný plat:

Plat v zmysle Zákona č. 553/2003 

Z.z. o  odmeňovaní zamestnancov 

pri výkone práce vo verejnom zá-

ujme v znení neskorších predpisov 

(platová tr. – 8, platový st. – podľa 

odpracovaných rokov v odbore, ta-

rifný plat podľa platovej tr. a plato-

vých st. 806€ až 967,50€), + zvýše-

nie tarifného platu o 15%, + osobný 

príplatok, + príplatok za riadenie.

Predpokladaný nástup: 

1.10.2019

Prihlášky do výberového konania 

s  požadovanými dokladmi je po-

trebné doručiť do 31.8.2019 osob-

ne alebo poštou na adresu: Mestský 

úrad Banská Štiavnica, Radničné 

nám. 1, 969 24 B. Štiavnica, s ozna-

čením „VK – náčelník MsPo Banská 

Štiavnica“

Bližšie info: tel. č. 045/694 96 22 – 

B. Marečková, personalistika a mzdy

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

Výberové konanie 

Pozvánka
na diskusiu

BBSK a  Rozvojová agentúra 

BBSK, n.o., Vás srdečne pozýva-

jú vrámci programu „Náš kraj na 

cestách“ na diskusiu na tému „Re-

vitalizácia bývalého školského are-

álu na Povrazníku“ o  revitalizácii 

budov, rekonštrukcii ciest a ďal-

ších projektoch BBSK v  oblasti 

cestovného ruchu a  kultúry, so-

ciálnych služieb, zdravotníctva, 

školstva a  sociálnej ekonomi-

ky za účasti predsedu BBSK Ing. 

Jána Luntera, ktorá sa uskutoč-

ní v  utorok 27. augusta 2019 

o 17:00 v školskom internáte pri 

SOŠ služieb a  lesníctva, Kolpaš-

ská 9, Banská Štiavnica. Príďte 

sa informovať!

BBSK

Pozvánka
na výstavu

24.8.2019 o 18:00

Hájovňa (kultúrno-turistické cen-

trum) 

od 10:00 workshop na risoma-

te s hibernant.net – Peter Jánošík

od 18:00 vernisáž výstavy foto-

grafi í Miriam Petráňová – Nedeľa 

je čudný deň

od 19:00 debaty (prezentácie) s vi-

zuálnymi tvorcami Nika Abteros 

Šušovicová,  Marek Galbavý,  Ši-

mon Chovan, Loptoš Kabda, Ma-

tus Lanyi.

od 20:30 koncert Klipers a Secret 

session

Michaela Lukáčová, Hájovňa

Nad tým – Červená Studňa, o.z.

Pozvánka
Mesto Banská Štiavnica Vás sr-

dečne pozýva na podujatie Sa-

lamandrové dni 2019, ktoré sa 

uskutočnia v dňoch 5. – 7. sep-

tembra 2019. Počas týchto 

dní na Vás čaká bohatý kultúr-

ny program do neskorých ve-

černých hodín pre všetky veko-

vé kategórie. Vystúpia umelci 

ako Adam Ďurica, Veronika Ra-

bada a  iní. Súčasťou poduja-

tia bude aj tradičný Salaman-

drový jarmok. Vyvrcholením 

mestských osláv je tradičný Sa-

lamandrový sprievod v  piatok 

od 19:00. Viac informácií na 

www.banskastiavnica.sk. Teší-

me sa na Vašu návštevu! 

OKŠaMK

V sobotu 24.8., 31.8. (okrem sviat-

kov) sú otvorené v Banskej Štiavnici 

tieto lekárne: Lekáreň Helios, Dolná 

3, 8:00 – 11.00 hod., 045/6922322

Pohotovostné lekárenské služby sú 

vykonávané striedavo v týždenných 

intervaloch v  lekárňach v  Banskej 

Štiavnici podľa rozpisu nasledovne:

Nedeľa a sviatok 7.30 – 10.30 hod.

Rozpis služieb: August 2019

22.8.2019, Št. Lekáreň Dr.Max

Ludvíka Svobodu 42, 96901 Banská 

Štiavnica, 7:00 – 16:00

23.8.2019, Pi. Lekáreň Dr.Max

Ludvíka Svobodu 42, 96901 Banská 

Štiavnica, 7:00 – 16:00

24.8.2019, So. Lekáreň Helios

Dolná 3, 96901 Banská Štiavnica, 

8:00 – 11:00

25.8.2019, Ne. Lekáreň Dr.Max

Ludvíka Svobodu 42, 96901 Banská 

Štiavnica, 7:30 – 10:30

26.8.2019, Po. Lekáreň Helios

Dolná 3, 96901 Banská Štiavnica, 

8:00 – 17:00

27.8.2019, Ut. Lekáreň Helios

Dolná 3, 96901 Banská Štiavnica, 

8:00 – 17:00

28.8.2019, St. Lekáreň Helios

Dolná 3, 96901 Banská Štiavnica, 

8:00 – 17:00

29.8.2019, Št. Lekáreň Helios

Dolná 3, 96901 Banská Štiavnica, 

7:30 – 10:30

30.8.2019, Pi. Lekáreň Helios

Dolná 3, 96901 Banská Štiavnica, 

8:00 – 17:00

31.8.2019, So. Lekáreň Helios

Dolná 3, 96901 Banská Štiavnica, 

8:00 – 11:00

Zdroj: https://www.e-vuc.sk/

bbsk/zdravotnictvo/

Pohotovostné lekárenské služby
v okrese Banská Štiavnica
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ktorý predniesla 15. augusta 

2019 na 8. ročníku obnovenej 

„Šmitorínskej púte“ pri 

kaplnke Panny Márie na 

Hornej Resle pred ústím štôlne 

Šmintorín.

Dôstojný pán farár, vážení členo-

via Banskoštiavnickohodrušské-

ho baníckeho spolku v  Banskej 

Štiavnici, vážený pán Poprac, vá-

žení občania ulíc Hornej a Dolnej 

Resly, Pod Paradajzom, Kutno-

horskej, Antona Pécha, Klinger, 

Kamennej, Pavla Kyrmezera, Vie-

ry Václavekovej a Samuela Miko-

víniho, vážení prítomní,

dovoľte mi, aby som Vás srdečne 

privítala na námestíčku pri kapln-

ke Panny Márie na Hornej Res-

le, portáli štôlne Šmintorín a po-

zdravila pri príležitosti 8. ročníka 

obnovenej „Šmintorínskej púte“.

Som veľmi rada, že si môžeme 

pripomenúť históriu a  zvyky na-

šich predkov, spomenúť si na ich 

duchovné tradície a  že konanie 

tejto púte bolo zaradené do akti-

vít patriacich k  duchovnému de-

dičstvu Banskej Štiavnice.

Prvá písom-

ná zmienka 

o  štôlni po-

chádza z roku 

1519 a  údaj 

z  roku 1607 

uvádza jej dĺž-

ku 600 met-

rov. Po ložis-

kovej stránke 

štôlňa sprí-

stupnila žily 

Bieber a  Te-

rézia, na kto-

rých sa v tejto 

oblasti, najmä 

v 16. storočí, realizovala intenzív-

na ťažba zlato-strieborných rúd. 

Kamenný portál štôlne bol zre-

konštruovaný v roku 2014 a tiež 

bola odhalená pamätná tabuľa.

Pripomínať si históriu a  zvyky 

svojich predkov a  ich duchovné 

tradície je pre nás dôležitým mo-

mentom, aby sme nezabúdali na 

to čo bolo, čo prispelo k tomu čo 

máme dnes, na čo môžeme byť 

hrdí.

Aj z tohto miesta sa chcem v mene 

samosprávy poďakovať zástup-

com baníckeho spolku, ako aj 

všetkým tým občanom, ktorí svo-

jou iniciatívnou prácou a  fi nanč-

ným príspevkom sa zaslúžili o ob-

novu portálu štôlni, ako aj obnovu 

kaplnky. Minulosť nám dáva nie-

len poznanie, ale aj formuje naše 

vzťahy k mestu, k priestoru v kto-

rom žijeme, ale aj medziľudské 

vzťahy. A  toho dôkazom je Vaša 

účasť na tomto podujatí. 

Dovoľte mi zaželať Vám, pri tejto 

milej príležitosti krásny duchov-

ný zážitok, veľa zdravia,  šťastia 

a úspechov v živote.

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

AKTUALITY

INZERCIA

Príhovor primátorky mesta 
Banská Štiavnica,

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z  dô-

vodu odstraňovania porúch na za-

riadeniach distribučnej sústavy 

prevádzkovateľa distribučnej sú-

stavy spoločnosti Stredoslovenská 

distribučná, a.s.. Bez el. energie 

budú v B. Štiavnici:

• 27.8. v čase od 8:00 – 16:30 na 

ul.: J. K. Hella, M. Kukučína.

• 3. – 5.9. v čase od 7:15 – 18:00 na 

ul.: 29. augusta, Ilijská, Kreme-

nisko, Kríková, Nám. Padlých hr-

dinov, Obrancov mieru, Partizán-

ska, Podhájska, Potočná, Srnčia.

• 11.9. v čase od 8:30 – 15:30 na 

ul.: Kremenisko.

• 12.9. v čase od 8:30 – 15:30 na 

ul.: Hutnícka.

• 13.9. v čase od 8:30 – 13:30 na 

ul.: Cintorínska, F. Urbánka, Hut-

nícka, J. C. Hronského, J. G. Ta-

jovského, Na Matej štôlňu, Ob-

rancov mieru, Pod Trojickým 

vrchom, Rakytová, Š. Krčméry-

ho, Úzka.

• 16.9. v čase od 8:30 – 15:00 v čas-

ti Počúvadlo na ul.: Počúvadlian-

ske Jazero.

• 17.9. v  čase od 7:45 – 17:30 

na ul.: Drieňová, Kysihýbelská, 

Okrajová, Ovocná, Roľnícka.

• 18.9. v čase od 8:30 – 14:30 na 

ul.: Bočná, Horná Resla, J. K. Hel-

la, Klinger, Družicová, M. Kuku-

čína, Na Žigmund šachtu, P. Kyr-

mezera, Staronová.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy SSD, a.s.

Účastníci Šmitorínskej púte  foto Mgr. Ján Petrík

Epigram
Historický omyl. 

Načo veľké slová?

Stačia veľké činy!

No, žiaľ, z veľkých slov

tvoria sa dejiny!!!

Naďa Kvaková

Mestská 
knižnica
v priestoroch Rubigallu

Otváracie hodiny:

Po, Ut, St, Pi: 8:00 – 17:00

Štvrtok: 13:00 – 17:00

Kontakt: 045/694 96 58

Obedňajšia prestávka: 

11:30 – 12:00

email: kniznica@banskastiavnica.sk

MsK
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kam v BŠ 
a okolí ?

23. – 24.8. Haraburdy alebo bazár 

(ne)potrebných vecí. SBM, Kam-

merhofská 2, B. Štiavnica, 10:00.

Koncert: Strigôň, U Templárov, B. 

Štiavnica, 21:00.

Koncert: Martin Chrobák a Andrea 

Tkáčová, Art Cafe, Akademická 2, 

B. Štiavnica, 20:00.

24.8. Kammerhof deťom. Špeciál-

ne vstupy s rozprávkou. Kammer-

hofská 2, B. Štiavnica, 14:00.

Koncert: Gonsofus, Art Cafe, Aka-

demická 2, B. Štiavnica, 20:00.

Koncert: Hudobná skupina Dolar 

Band na Terase u  Blaškov. Počú-

vadlianske jazero, 18:00.

Jašterice 5, metalový festival v srd-

ci Banskej Štiavnice, Radničné ná-

mestie, B. Štiavnica Sitnianska 

paškrta, súťaž vo varení kotlíko-

vých špecialít na Terase u Blaškov. 

Počúvadlianske jazero, 10:00.

Stretnutie s  umením na Hornej 

Rovni, Penzión Altmayer, Hor-

ná Roveň 431, Štiavnické Bane, 

15:00.

Oldies párty Rádia Vlna, na futba-

lovom ihrisku vo Vyhniach, 19:00.

Koncert: Klipers a Secret Session, 

Hájovňa – Červená Studňa, Nad 

Rozgrundom 1, B.Štiavnica

25.8. Joga aj v  auguste v  galérii 

Parter bsc s  Mariou, ul. A. Gwer-

kovej-Gollnerovej 6, B. Štiavnica 

17:00.

27. – 29.8. Haraburdy alebo bazár 

(ne)potrebných vecí. SBM, Kam-

merhofská 2, B. Štiavnica, 10:00.

Bod K.: Tvorivé dielne s  Ivetou, 

Bratská 9, B. Štiavnica, 16:00.

28.8. Geobádateľňa pre všetkých. 

Berggericht – Mineralogická expo-

zícia, B. Štiavnica, 13:00.

Kammerhof deťom. Špeciálne 

vstupy s rozprávkou. Kammerhof-

ská 2, B. Štiavnica, 14:00.

Bod K.: Bicyklový výlet pre rodi-

čov s deťmi, Bratská 9, B. Štiavni-

ca, 17:00.

Bod K.: Stredy v pohybe s Huber-

tom, Bratská 9, B. Štiavnica, 18:00.

29.8. Leto s rozprávkami: Indián-

ska rozprávka, Divadielko Concor-

dia, Jána Palárika 4, B. Štiavnica, 

16:00.

Divadlo: Carbon club, tragikomic-

ký kabaret o  baníkoch, Asfaltová 

plocha pri SOŠLS, Kolpašská 9, B. 

Štiavnica 20:30.

Koncert: Countri skupina Song na 

Terase u  Blaškov. Počúvadlianske 

jazero, 19:00.

Región Banská Štiavnica

Keď vo štvrtok 15. augusta 

2019 o tretej popoludní zazneli 

Marianske piesne a potom pre 

spomienku všetkých čo nás 

navždy opustili, na 5 minút 

sa rozozvučal zvon na veži 

Starého zámku, znamenalo to, 

že sa na malom námestíčku, 

pri kaplnke Panny Márie 

na Hornej Resle pred ústím 

štôlne Šmintorín, po roku opäť 

začala v poradí už 8. obnovená 

„Šmintorínska púť“. 

Zúčastnilo sa jej vyše stovky zástup-

cov občanov a  chalupárov, hlavne 

z ulíc Horná a Dolná Resla, Pod Pa-

radajzom, Kutnohorská, Péchova, 

Klinger, Kamenná, Pavla Kyrmezera, 

Viery Václavekovej a Samuela Miko-

víniho. Čestnú štafáž pri štôlni zauja-

la skupina uniformovaných baníkov 

zo zlikvidovanej Novej šachty na 

čele s banským technikom Milanom 

Mertelom. Slávnosť začala baníckou 

hymnou „Zdar Boh hore!“, po nej mo-

derátor podujatia, Mgr. Peter Labuda 

privítal účastníkov, osobitne Micha-

la Martinku, kaplána rímskokatolíc-

kej farnosti, Mgr. Nadeždu Babiako-

vú, primátorku mesta, Ing. Mariána 

Zimmermanna, viceprimátora mes-

ta, Ing. Milana Durbáka, tajomní-

ka Banskoštiavnicko-hodrušského 

baníckeho spolku, Ing. Jozefa Širot-

ňáka, bývalého podpredsedu NRS, 

prof. PhDr. Karola Horáka, Jaroslava 

Buzalku, kastelána kaplnky, Vladimí-

ra Popraca, iniciátora obnovenej púti 

a  členov spevokolu Štiavničan, pod 

vedením Mgr. Jánom Kružlicom. 

Potom nasledovala pobožnosť pána 

kaplána, s modlitbou Loretánskej li-

tánii, ktorú hudobne sprevádzala 

Mgr. Irena Chovanová. Po pobožnos-

ti nasledoval príhovor pani primátor-

ky a  príhovor tajomníka baníckeho 

spolku, ktorý obsahoval aj nasledov-

né údaje:

Milan Durbák: „V  tomto roku si pri-

pomíname aj 111. výročie zhotove-

nia tejto kaplnky pri štôlni Šmintorín, 

ktorú postavil v roku 1908 pán Andrej 

Šteff ek,(1863 – 1962) banský strojník, 

ktorý sa narodil v  baníckom domčeku 

povyše štôlne a jeho brat Viliam Šteff ek 

(1884 – 1960), ktorý vyrezal dreve-

nú Pannu Máriu. V  čase výstavby tej-

to kaplnky ešte stáli aj objekty neďa-

lekej šachty Alžbeta, nazývanej tiež 

Nová šachta, ktorá mala ústie na Dol-

nej Resle, v mieste, kde je teraz tenisový 

kurt. Povyše tejto šachty, na terajšej Uli-

ci Pavla Kyrmezera, sa nachádza jedna 

stará banícka kaplnka, ktorá bola v mi-

nulosti vybudovaná na ceste medzi šach-

tami Alžbeta a Ondrej. Uvedená kapln-

ka je v zlom technickom stave a banícky 

spolok si dal ešte v roku 2016 záväzok, 

že bude hľadať možnosti na zabezpe-

čenie jej opravy. Zatiaľ sa nám to, žiaľ, 

nepodarilo, ale v  budúcnosti sa pokú-

sime tento svoj záväzok splniť. Na zá-

ver mi dovoľte, aby som Vám odovzdal 

pozdrav od Ing. Ladislava Sombathyho 

(*29.12.1923), najstaršieho člena ba-

níckeho spolku, ktorý sa zúčastnil pr-

vých troch obnovených púti pri štôlni 

Šmintorín a  ospravedlnil jeho neúčasť 

na dnešnom podujatí, nakoľko mu to 

zdravotný stav nedovolil.“

Po príhovoroch nasledovala pieseň 

„Nad Šmintorínom na tej Rovni“ a po 

nej sa moderátor podujatia poďa-

koval všetkým za účasť  a  začala sa 

„Šmintorínska pút“ s  občerstvením 

a s venčekom piesní v podaní spevo-

kolu Štiavničan. Za prípravu a zdar-

ný priebeh podujatia patrí poďa-

kovanie nasledovným osobám: Za 

pomoc pri skrášľovaní kaplnky: Pani 

Mgr. Radke Labudovej. Jaroslavo-

vi Buzalkovi, kastelánovi kaplnky. 

Pani Júlii Popracovej. Mestu Ban-

ská Štiavnica za občerstvenie a  Já-

novi Petríkovi za ozvučenie, hosťom 

za príhovory, členom dobrovoľného 

hasičského zboru za prípravu sede-

nia, pánovi kaplánovi za pobožnosť 

a členom baníckeho spolku za štafáž 

pred štôlňou. O občerstvenie sa po-

starala fi rma Black-M card Mariana 

Čierneho s rodinou. Za „šutemýny“, 

„pacheráje“, pagáče a kvety patrí po-

ďakovanie rodinám Ladislava Sepa 

s  dcérkou Alickou, Márii Mičuro-

vej, Márii Pecníkovej, Valike a Evke 

Wágnerovým, rodine Labudovej, 

pani Magde Šucháňovej, pani Anke 

Frohnovej, pani Marike Babiakovej, 

rodine Podlohovej, rodine Bédiovej, 

pánovi Jozefovi Bazálikovi, pani M. 

Štefankovej, rodine Višňovskej a ro-

dine Popracovej.

Tešíme sa na 9. ročník obnovenej 

Šmintorínskej v  roku 2020. Zdar 

Boh!

Vladimír Poprac

8. obnovená Šmintorínska púť

Otvorenie podujatia a privítanie hostí  foto Archív autora

Primátorka nášho mesta s občanmi  foto Archív autora
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Básne, ktoré počas troch 

festivalových dní v Banskej 

Štiavnici zazneli, potvrdili citát 

Rolanda Barthesa, ktorý bol 

mottom 17. ročníka Capalestu: 

„Byť dnes umelcom znamená ustavičnú 

konfrontáciu s príťažlivosťou a zároveň 

odpudivosťou ľahkého umenia.“ Tento 

rok boli jazykmi festivalu len fran-

cúzština a slovenčina, ale ako pove-

dal Werner Lambersy, jeho jazykom 

je poézia. A poézia je spojením hud-

by ako univerzálneho jazyka a ma-

tematiky, ktorá v sebe zahŕňa pres-

nosť a  logiku. O  tom, že poézia je 

jeho prirodzeným vyjadrovaním, 

presvedčilo aj pásmo z  jeho poézie 

Posledné správy od Odyssea, ktoré 

zostavil z výberu jeho tvorby a vyni-

kajúco interpretoval francúzsky he-

rec Jean Luc Debattice. Jazyku po-

ézie ako univerzálnemu nástroju 

bol venovaný aj prekladateľský se-

minár.

Francúzski – belgickí – franko-

fónni?

Táto otázka, kam sa zaraďujú básni-

ci pochádzajúci z Belgicka, ale píšu-

ci po francúzky, vyvolala medzi hos-

ťami vášnivú diskusiu. Pre Wernera 

Lambersyho je síce materinský ja-

zyk fl ámčina, ale francúzštinu si vy-

bral ako svoju vlasť. Odmietol fl ám-

činu pre fašistické postoje svojho 

otca. Yves Namur píše po francúz-

ky, pretože v tomto jazyku vie pri-

rodzenejšie vyjadriť emócie, nuan-

sy prežívani a všetky vnemy. Keďže 

belgický jazyk neexistuje, tak aj poe-

tka Colette Nys-Mazure sa rozhodla 

pre francúzštinu, pretože je jej bliž-

šia. William Cliff , ktorého možno 

označiť za kozmopolitného básni-

ka, cíti sa rovnako doma v Portugal-

sku, Čile, Nepále či v Banskej Štiav-

nici, píše po francúzsky, nadviazal 

úzke vzťahy s  katalánskym básni-

kom Gabrielom Ferraterom či fran-

cúzsko-japonským spevákom Me-

gumi Satsu, prekladá z  viacerých 

jazykov, oponoval, že nech hovoria 

akýmkoľvek jazykom, narodili sa 

v Belgicku a s tým neurobia nič.

Poézia bez predsudkov

Na záverečnej prezentácii v  sobo-

tu podvečer na terase Art café pre-

zentovali svoju poéziu William Cliff  

a Juliana Sokolová v programe Člo-

vek drobný hmyz. Juliana Sokolová 

prečítala svoje najnovšie verše a po-

rozprávala o  kultúrnom a  literár-

nom živote v  Košiciach ako jedna 

z jeho organizátoriek a iniciátoriek 

rekonštrukcie a  sprevádzkovania 

kina Úsmev. Vyvrcholením bolo 

nonkonformné vystúpenie Willia-

ma Cliff a, ktorý na začiatku poroz-

dával publiku vytlačené svoje tri 

básne a vzápätí s vášnivým nasade-

ním prečítal svoje antiromantické 

verše. Pri jeho predstavovaní mo-

derátorka Miroslava Vallová uvied-

la, že keď sa rozhodovalo o udelení 

Goncourtovej ceny tomuto básni-

kovi, vznikla ostrá výmena názorov 

medzi kritikmi. Časť z nich nesúhla-

sila s udelením ceny pre obscénnosť 

v poézii Williama Cliff a. Básnik po-

hotovo reagoval a prečítal sonet 95 

zo svojho veršovaného životopisu. 

Naozaj mali niektorí kritici pravdu, 

hoci William Cliff  sa čudoval, o akej 

obsénnosti sa tu hovorí?

Slovenskí básnici

takisto potvrdili citát Rolanda 

Barthesa. V  poézii poetiek Má-

rie Ferenčuhovej, Dany Podrackej, 

Evy Tomkuliakovej, Silvie Majer-

skej, Juliany Sokolovej a  Kataríny 

Kucbelovej je jasná konfrontácia 

s  "ľahkým" umením a  platí pre ňu 

rovnica, ktorú uviedol Werner Lam-

bersy: hudba + matematika = poé-

zia. Ich mladší kolegovia Michal 

Tallo, Ladislav Lipcsei a Andrea Ko-

čalková nádejne hľadajú spôsob, 

aké premenné do tejto rovnice do-

sadia. Sobotňajšie dopoludnie pat-

rilo štiavnickým prozaikom, poetic-

kým kronikárom svojho mesta Rút 

Lichnerovej a Antonovi Hykischovi.

Marta Bábiková, 

Literárne informačné centrum

Skončil sa 17. ročník Capalestu 2019

Andrea Kočalková a Anton Hykisch  foto Archív LIC 

Komisia pre pamätihodnosti 

mesta odsúhlasila rekon-

štrukciu pamätihodnosti 

v tomto roku.

Rekonštrukciu v hodnote 800€ hra-

denú z rozpočtu mesta vykoná fi r-

ma Obnova, s.r.o. Prosíme náv-

števníkov Evanjelického cintorína 

o trpezlivosť pri prebiehajúcich re-

konštrukčných prácach. Práce by 

mali byť ukončené do konca tohto 

roku.

Samuel Porubszký (*27.9.1842-

†17.4.1896) bol banský inžinier, 

riadil mnohé banské prevádzky 

a závody v štiavnicko – hodrušskom 

banskom revíri. Za svoju „vynikajú-

cu prácu“ a „pracovné úsilie“ dostal vy-

znamenanie od cisára Františka Jo-

zefa. Bol členom banskoštiavnickej 

pobočky Uhorskej geologickej spo-

ločnosti a  Banskoštiavnickej lekár-

skej aj prírodovedeckej spoločnosti.

Foto: Mgr. Peter Chytil

Peter Chytil, KPPM

Oprava hrobu Samuela Porubszkého

Keď oči 
nechcú spať
Pred drahou školou nachvíľu

v pohnutí postojím,

po schodisku mohutnom

sem – tam poprechodím.

V oknách zhľadúvam

tváre rozjasnené

a k ich priezviskám

prikladám po mene.

Pomalé kroky k vzácnym

stromom mieria,

už aj tie pobadám

sa rokmi pomaličky menia.

Na lavičku sadám

v blízkej botanike,

rozlet dám na chvíľu

nežnej romantike.

Prilieta mladosť

na krehkých krídlach lásky.

Čo na tom, že už tvár

mi poznačili vrásky.

Nežné slová v hojivom tieni

mi opäť na chvíľku

zašepká chlapec zaľúbený.

(úryvky z básne)

A. Dunajská Miklošková

Certifi kát
Mesto Banská Štiavnica zís-

kalo certifi kát za rok 2018.

Množstvom triedeného zberu 

komunálneho odpadu v objeme 

902 955 kg prispelo mesto Ban-

ská Štiavnica k  celkovej úspo-

re emisií skleníkových plynov 

systému zberu, zhodnocovania 

a  recyklácie odpadov z  obalov 

organizácie zodpovednosti vý-

robcov Envi – Pak 59 263 667 kg 

CO
2
.

Hana Nováková MBA, generál-

na riaditeľka Envi-Pak, a.s.
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oznamy, 
spomienky

Oznam
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v Banskej Štiavnici oznamuje 

svojim členom, že počas mesiaca 

august nebude k dispozícii výkon 

služby v kancelárii. V nutnom prí-

pade ohľadom účasti alebo platby 

za akciu prosím kontaktovať na: 

0904 335 202. 

Výbor ZO SZŤP BŠ

Pobyt
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v  Banskej Štiavnici oznamuje 

svojim členom, že organizuje rekon-

dičný pobyt v Hokovciach v termíne 

22. – 28. septembra 2019. Cena 

pobytu je 170€ a polovicu ceny, 85€ 

je potrebné zaplatiť do konca júna 

v  kancelárii. Bližšie info na tel. č.: 

045/692 08 75 počas úradných ho-

dín, (v  pondelok, utorok a  stredu) 

v čase od 8:00 – 14:00 hod. 

Výbor ZO SZŤP 

Banská Štiavnica

Dňa 10.8.2019 sa konala 

hasičská súťaž "O pohár obce 

Ilija" súťaž mladých hasičov 

v požiarnom útoku ako aj I. 

kolo SHL PPS 12. 

Súťažili hasičské družstva Sľažany, 

Baďan, Zbrojníky, Tehla, Kalná nad 

Hronom, Ilija, Svätý Anton v dvoch 

kategóriach muži – ženy. Náš DHZ 

súťažil v  kategóriách: muži SHL 

PPS 12 s  výsledným časom 23,25 

sek. skončil na 4. mieste, v kategó-

rii šport muži s  výsledným časom 

21,61 sek. skončil na 3. mieste 

a v kategórii klasika muži s výsled-

ným časom 29,53 sek. skončil na 3. 

mieste. Súťaž mladých hasičov Ilija 

"A" 25,10 sek. skončili na 2. mies-

te a Ilija "B" 28,56 sek. skončili na 4. 

mieste. Veľká vďaka patrí organizá-

torom, všetkým súťažiacim, milým 

hosťom p. Pavlovi Santorisovi – sta-

rosta Banský Studenec, p. Marti-

novi Kminiakovi – starosta Svätý 

Anton, p. Vladimírovi Mikulášovi – 

podpredseda Uo DPO SR v Žiari nad 

Hronom – starosta Hliník nad Hro-

nom, p. Márii Putišovej – tajomníč-

ka Uo DPO v Žiari nad Hronom, p. 

Jozefovi Putišovi – člen predsed-

níctva Uo DPO Žiar nad Hronom, 

p. Vratislavovi Cengelovi – starosta 

Ilija, p. Michalovi Kružlicovi – člen 

výcvikového štábu pri Uo DPO SR 

Žiar nad Hronom a predseda DHZ 

Svätý Anton a  sponzorom: LUX – 

Imrich Kecskes, COOP Jednota 

Žarnovica, KŠP, s.r.o. – papiernic-

tvo, Imo elektro, DHZ Ilija, Za bie-

lou cestou, Prospect – p. Doletina, 

Ranč divoký zapadákov, rodina Šte-

fanková, Reštaurácia Amálka, Mi-

chal Haring, Maja Beňová, Špeciali-

ty u Pala, Z-services, Matúš Šimko, 

Pivovar Steiger ako aj všetkým divá-

kom za podporu našich súťažiacich. 

Veľká vďaka patrí aj p. Vladimírovi 

Mikulášovi za požičanie časomiery, 

a p. Ľubošovi Perinovi za zapožiča-

nie terčov na súťaž.

Ľubomír Štefanka 

– veliteľ DHZ Ilija

Hasičská súťaž

INZERCIA

Súťažné hasičské družstvá  foto Archív DHZ Ilija

Pozvánka
Mesto Žarnovica Vás srdečne 

pozýva na podujatie Dni mes-

ta Žarnovica, ktoré sa uskutoč-

ní 6. – 7. septembra 2019. Po-

čas oboch dní na Vás čaká bohatý 

program do neskorých večerných 

hodín pre všetky vekové kategó-

rie. Vystúpia umelci ako Lina 

Mayer, Metalinda, Sokoly, Heľe-

nine oči a  iní. Súčasťou poduja-

tia bude aj tradičný jarmok. Viac 

informácií na www.zarnovica.sk. 

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Veronika Schwarzová

vedúca odd. kultúry, 

mládeže a športu

Informačné 
centrum
Banská Štiavnica

Otváracie hodiny:

každý deň

august: 9:00 hod. - 18.00 hod.

Nám. sv. Trojice č.6

969 01 Banská Štiavnica

e-mail: ic@banskastiavnica.sk

tel.: +421 45 694 96 53

MsÚ
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Rozhodne verím, že to bolo 

prvé, nie posledné kolo 

Občianskej sebaobrany 

proti rakovine pľúc z radónu 

v obydliach, ktoré sa 

v Banskej Štiavnici konalo. 

Predkolo prebehlo pred 2 rokmi. 

Vtedy sme mali k dispozícii iba 7 do-

zimetrov Ramarn a tak boli umiest-

nené do vybraných domov takých, 

ktoré mali viacmenej jednopriesto-

rovú dispozíciu 1. nadzemného 

podlažia. Z tých siedmi tri nepotre-

bovali žiadne zásahy, a 4 potrebova-

li vylepšiť situáciu optimalizáciou 

vetrania.

S  víziou, že plošné prešetrenie ra-

dónovej situácie v  Meste prinesie 

podobné výsledky sme spustili Ob-

čiansku sebaobranu. Narazili sme 

na obrovský nezáujem ľudí o svoje 

zdravie. Meranie radónu je 1. krok 

v  prevencii rakoviny pľúc lebo len 

ten kto vie, sa môže brániť. Na-

viac zvýšenie ventilácie bytov, kto-

ré často odporúčame, vedie k celko-

vému zvýšení kvality vnútorného 

ovzdušia, lebo sa zníži kondenzač-

ná vlhkosť muriva, a riziko plesní.

Vyhostenie fajčiarov zo spoločenské-

ho života fajčiarskym zákonom vied-

lo k  výraznému nárastu ich počtu. 

Agentúra Eurobarometer ukazuje ná-

rast z 19% v roku 2013 na 26% v roku 

2018. Fajčiari nevedia, že sú radónom 

viac ohrození ako nefajčiari.

Proti nášmu očakávaniu sa do pro-

jektu zapojilo veľmi málo ľudí. Zato 

väčšina z  nich vítala možnosť zis-

tiť svoju radónovú situáciu. Výčit-

ky svedomia mám k tým, čo som ich 

na to nahovoril, a teraz im nesiem 

zlú správu, ako by som im urobil zle.

Sledovali sme všetky typy níz-

kopodlažných domov. Domy po-

stavené v  dávnej i  nedávnej mi-

nulosti i  domy celkom nové. Po 

prevzatí výsledkov som pochopil, 

prečo Dr. Nikodémová v 1995 ho-

vorila o  nebezpečenstve paniky 

a výsledky monitorovania 0,2% do-

mov schovala do trezoru. Naše vý-

sledky tu zverejňujem. Prvé číslo 

v  tabuľke je identifi kačné číslo do-

zimetra, druhý stĺpec je priemer-

ná objemová aktivita radónu, tretí 

stĺpec štatistická neistota výsledku. 

Mená a adresy sú pochopiteľne dô-

verné informácie. Teraz čo k tomu 

dodať?

Prísne kritériá rádiologickej ochra-

ny, ktoré ZRRR prijalo za svoje, spĺ-

ňajú len 2 objekty, z toho jeden leží 

mimo BŠ. Domy, v ktorých je OAR < 

ako 300 Bq/m3 sa pokúsime vyliečiť 

zlepšením ventilačných pomerov 

v objekte alebo pod objektom. Veď 

sme v Banskej Štiavnici, ½ domu na 

teréne, ½ na vysokom sokli, často 

využitom ako garáž, 

čierna kuchyňa, alebo 

len skladové priesto-

ry. Ku každej situácii 

sa musí pristupovať 

individuálne. Jednot-

ný návod neexistuje. 

Potom tu sú tie situ-

ácie, kde s  najväčšou 

pravdepodobnosťou 

so zlepšením venti-

lácie nepochodíme. 

Napriek tomu sa po-

užiť musí ako dočas-

né opatrenie do tej 

doby, než nájdeme 

efektívne trvalé rieše-

nie. Lamentovať nad 

premárnenou mož-

nosťou merať radón 

v  podloží pred vý-

stavbou domu a  sta-

vať s vyprojektovaný-

mi opatreniami proti 

radónu nemá teraz 

cenu. Pravdou je, že 

štátny orgán, ktorý 

vtedy pani Nikodé-

mová reprezentova-

la, nám zatajil dôleži-

tú informáciu, ktorá 

by mnohých staveb-

níkov motivovala 

a nemali by sme teraz 

novostavby súce na 

nápravné protiradó-

nové opatrenia. Skú-

senosť z  dvoch vĺn 

merania radónu v ob-

jektoch BŠ ma k  ta-

kému výroku opráv-

ňuje.

Program „Občianska 

sebaobrana pred ra-

kovinou pľúc z  radónu 

v obydliach” pokračuje. 

Prihlášku do progra-

mu nájdete na strán-

ke Mesta Banská 

Štiavnica v  priečinku 

<Ostatné>, poprípa-

de na stránke Združe-

nia pre reguláciu rizi-

ka z radónu, na karte 

<Občianska sebaob-

rana>. Tam nájdete 

i mnoho materiálov o riziku z radó-

nu a ako na jeho zmáhanie.

Vysvetlivky: 

Dozim – merač rádioaktivity

OAR – objemová aktivita radónu

Petr Škrabálek,

predseda ZRRR

Občianska sebaobrana 
v Banskej Štiavnici po 1. kole

Tabuľka meraní po 1. kole

Dozim OAR u Obec

185126 50 20 Dekýš

185702 55 15

186114 60 20

184861 60 20  

183204 470 50 Banská Štiavnica

188780 580 65  

22276 140 40 Prenčov

27206 170 60  

28250 290 80  

24607 140 20 Ilija

28686 380 30

25501 90 30 Vysoká

28523 100 30  

25796 100 30 Banská Štiavnica

21743 140 30

27768 180 30  

28178 160 30  

24002 380 40 Banská Štiavnica

24231 570 40  

25622 510 80  

27767 760 50 Banská Štiavnica

27585 380 50 Banská Štiavnica

25060 63 20  

23124 54 15  

22732 750 40 Banská Štiavnica

22061 700 30  

27425 190 30 Banská Štiavnica

25987 180 20  

27148 190 30  

24117 130 30 Počúvadlo 

22955 130 30  

28682 130 30  

26299 73 61 Počúvadlo 

25854 80 30  

20602 360 30 Štiavnické Bane 

24805 370 30  

21370 250 30  

24944 920 70 Banská Štiavnica

27716 730 40

Literárne 
okienko
Pripomenuli sme si 115.výročie 

narodenia Mila Urbana.

Dňa 24.8.2019 uplynulo 115 ro-

kov od narodenia slávneho spiso-

vateľa Mila Urbana.

Pochádzal z  Oravy, z  horárskej 

rodiny a mal blízky vzťah k rodi-

ne. To sa odrazilo aj v jeho tvorbe. 

Chcel študovať na Lesníckej aka-

démii v  Banskej Štiavnici. Začal 

pracovať ako redaktor viacerých 

časopisov, no kvôli príspevkom do 

časopisu Slovák a Gardista ho pre-

nasledovali. Odišiel do Rakúska 

a  tam žil niekoľko rokov. Až po 

návrate na Slovensko mohol vy-

dať svoje diela.

Začal poviedkou Jašek Kutliak 

spod Bučinky – v tomto diele au-

tor poukazuje na prírodu a medzi-

ľudské vzťahy. Pokračoval novelou 

Za vyšným mlynom, ktorá sa sta-

la základom pre Suchoňovu ope-

ru „Krútňava“ – hlavnou myšlien-

kou je láska dvoch mužov k jednej 

žene. Najväčším dielom Mila Ur-

bana je román Živý bič, ktorý sa 

delí na dve časti: 1.) Stratené ruky 

a 2.) Adam Hlavaj. Román nemá 

súvislý dej, sú to jednotlivé epi-

zódy zo života dedinčanov, ktoré 

dokazujú, že vojna zasahuje aj do 

oblastí, ktoré sú ďaleko od frontu. 

Milo Urban vydal mnoho literár-

nych diel, no známe sú aj romány 

– Hmly na úsvite, Zhasnuté svetlá 

a V osídlach. Autobiografi cké die-

lo, ktoré opisuje hájnikovho syna 

je Zelená krv.

Milí Štiavničania, prajem Vám 

krásny zvyšok leta, deťom ešte 

príjemný oddych do konca prázd-

nin a  mnoho šťastia v  školskom 

roku 2019/2020.

Zdroj: F. Golian (pozn.)

Filip Golian

Oznam
Bytová správa, s.r.o., Banská Štiav-

nica, prevádzka Mestské kúpele – 

plaváreň, oznamuje obyvateľom 

a  návštevníkom mesta Banská 

Štiavnica, že počas letných prázd-

nin je z  dôvodu pravidelnej tech-

nickej odstávky prevádzka Mest-

ské kúpele – plaváreň zatvorená 

(plavecký bazén aj sauna).

Predpokladaný termín otvorenia 

prevádzky bude vopred oznámený.

Slezáková Denisa

vedúca prevádzky
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Aktuálne fi lmy v kine Akademik

Piatok 23.8. o 19:30 hod.Piatok 23.8. o 19:30 hod.
NevesTA NA zAbiTieNevesTA NA zAbiTie

Horor, komédia, 96 min., MP:15, Horor, komédia, 96 min., MP:15, 
vstupné: 5€vstupné: 5€

Sobota 24.8. o 19:30 hod.Sobota 24.8. o 19:30 hod.
VTedY VTedY 

v HollYwoodev HollYwoode

Akcia, komédia, 159 min., MP:15, Akcia, komédia, 159 min., MP:15, 
vstupné: 5€vstupné: 5€

Nedeľa 25.8. o 17:00 hod.Nedeľa 25.8. o 17:00 hod.
ToY STorY 4ToY STorY 4

Animovaný, rodinný, 100 min., MP, Animovaný, rodinný, 100 min., MP, 
vstupné: 5€vstupné: 5€

Nedeľa 25.8. o 19:30 hod.Nedeľa 25.8. o 19:30 hod.
KTo je ďAlší?KTo je ďAlší?

Triler, 90 min., MP:12, vstupné: 5€Triler, 90 min., MP:12, vstupné: 5€
Film začína prvým príbehom, ktorý sa Film začína prvým príbehom, ktorý sa 

venuje a zobrazuje momentálne veľmi venuje a zobrazuje momentálne veľmi 
aktuálnu tému – kyberšikanu. Hlav-aktuálnu tému – kyberšikanu. Hlav-
nú úlohu v ňom stvárňuje známa slo-nú úlohu v ňom stvárňuje známa slo-
venská reperka Aless Caparelli, kto-venská reperka Aless Caparelli, kto-
rá vo fi lme čelí a bojuje proti tomuto rá vo fi lme čelí a bojuje proti tomuto 
problému. Extrémny fenomén problému. Extrémny fenomén „roof-„roof-
topping“topping“ predstavia v druhom príbe- predstavia v druhom príbe-
hu dvaja najznámejší rooftopperi na hu dvaja najznámejší rooftopperi na 
svete Oleg a Vadim. S kamerami na svete Oleg a Vadim. S kamerami na 
hlavách a  bez akéhokoľvek istenia, hlavách a  bez akéhokoľvek istenia, 
protizákonne zdolávajú jednu výško-protizákonne zdolávajú jednu výško-
vú budovu za druhou po celom svete. vú budovu za druhou po celom svete. 
Aby získali najkrajší záber s najväč-Aby získali najkrajší záber s najväč-
ším počtom lajkov riskujú svoje živo-ším počtom lajkov riskujú svoje živo-
ty, ale i jej srdce. Film uzatvára tretí ty, ale i jej srdce. Film uzatvára tretí 
príbeh, ktorý sa sústredí na tému se-príbeh, ktorý sa sústredí na tému se-
xuálneho zneužívania. V hlavných úlo-xuálneho zneužívania. V hlavných úlo-
hách sa v  ňom predstavia americký hách sa v  ňom predstavia americký 
herec Brian Caspe a mladá američan-herec Brian Caspe a mladá američan-
ka Anita Sonnberger, ktorá hrá dievča ka Anita Sonnberger, ktorá hrá dievča 
dotlačené do bezvýchodiskovej situácie dotlačené do bezvýchodiskovej situácie 
s rozhodnutím prehovoriť. s rozhodnutím prehovoriť. 

Utorok 27.8. o 19:30 hod.Utorok 27.8. o 19:30 hod.
Loli PArAdičkALoli PArAdičkA

Romantický, komédia, 89 min., Romantický, komédia, 89 min., 
MP:12, vstupné: 5€MP:12, vstupné: 5€

Štvrtok 29.8. o 19:30 hod.Štvrtok 29.8. o 19:30 hod.
ANNAANNA

Triler, akcia, 118 min., MP:15, vstup-Triler, akcia, 118 min., MP:15, vstup-
né: 5€. Očarujúca Anna je hlavnou hr-né: 5€. Očarujúca Anna je hlavnou hr-
dinkou strhujúceho akčného thrilleru, dinkou strhujúceho akčného thrilleru, 
plného prekvapivých dejových zvratov plného prekvapivých dejových zvratov 
a  vášnivých vzťahov. Kedysi predá-a  vášnivých vzťahov. Kedysi predá-
vala v Rusku na trhu matriošky a te-vala v Rusku na trhu matriošky a te-
raz pracuje ako top modelka v Parí-raz pracuje ako top modelka v Parí-
ži – teda aspoň tak to vyzerá na prvý ži – teda aspoň tak to vyzerá na prvý 
pohľad. V skutočnosti je chladnokrv-pohľad. V skutočnosti je chladnokrv-
nou a mimoriadne nebezpečnou tajnou nou a mimoriadne nebezpečnou tajnou 
agentku, ktorá má vďaka tvrdému vý-agentku, ktorá má vďaka tvrdému vý-
cviku schopnosť vyviaznuť živá z akej-cviku schopnosť vyviaznuť živá z akej-
koľvek prestrelky či súboja. koľvek prestrelky či súboja. 

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

K R Í Ž O V K A

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzu-

máciu v  hodnote 10eur v  pizze-

rii, reštaurácii Black M, Nám. sv. 

Trojice 6/2, Banská Štiavnica si 

výherca môže vyzdvihnúť v  re-

dakcii ŠN. Správne znenie krí-

žovky z č.27/2019: „Ľudstvo umie-

ra na nedostatok lásky a  vzájomnej 

úcty. Nikto nemá na nikoho čas, 

iba na seba.“ Výhercom sa stáva 

RNDr. Erika Havranová, Ban-

ská Bystrica. Srdečne blahože-

láme! Tento týždeň hráte o  pou-

kážku na konzumáciu v  hodnote 

10eur v pizzerii, reštaurácii Black 

M, Nám. sv. Trojice 6/2, Banská 

Štiavnica. Vašou úlohou je správ-

ne vylúštiť krížovku a  zaslať ju 

spolu s kupónom do redakcie ŠN 

v termíne do 02.09.2019.

V  tajničke sa ukrýva výrok: „Me-

rítkom veľkosti človeka nie je… (do-

končenie v tajničke).

A., Oprobuj, dravý vták, jedlo,

B., Začiatok tajničky, 

4. časť tajničky,

C., Kráčam, taliansky herec, tlače-

nie, papagáj,

D., Strážna služba, pevný pod-

paľač, štát v  Ázii, ruská rieka, 

ozn. áut Banskej Štiavnice,

E., Napodobňovalo hlas kukuč-

ky, 504 v Ríme, nečistil praním,

F., Konzervovala dymom, biely 

kvet, nepracujú pluhom,

G., Kostra s  kožou, polynézsky 

nápoj, hmyz podobný včelám, 

pobrežie,

H., Otázka na 1. pád, dátumy, 

technické normy, komunistická 

strana, osobné zámeno,

I., Oersted, les, vták požierajúci 

zdochliny, muž. meno, WC,

J., Poďakovanie, židovský chlieb, 

vajíčko lek., ozn. áut Komárna,

K., Ročné obdobie, české mesto, 

otrava, jód,

L., 3. časť tajničky, zápor.

1., Nebdej, 2. časť tajničky, po-

pevok,

2., Kód bez dĺžňa, 2. osoba množ. 

č. slova bude, rozdeľuj,

3., Upravené vlasy, kilogram, prie-

hrady,

4., Nie tam, Pavel, dokopaj,

5., Nábojnica, vozík, lebo,

6., Žrď na voze, zapláta, šabľa,

7., Stávková hra, darováva, sánky,

8., Zbavila fúzov, 12 kusov,

9., Charlota, benzínka v  BŠ, ozn. 

áut Portugalska a Španielska,

10., Sklonenie, obchod s  nábyt-

kom, stredné odborné učilište,

11., Ozn. áut Trnavy, vidina, istot-

ne, 495 v Ríme,

12., 12 mesiacov, Pepo naopak, 

postáva,

13., Obyvateľ Arábie, Roland, 

tamten,

14., Sova, malý baran, 501 v Ríme,

15., Lovkyňa perál, Koniec tajnič-

ky, existuje.

Pomôcky: TTA, Benešov, maces, 

oon, Keno, Ama

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 15

A

B

C

D
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G

H

I

J

K

L

Kupón č. 29
Krížovka
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Hľadáme železničiarov!
Pracovali ste v železniciach? Alebo niekto z vašich príbuzných? 
Máte u seba akékoľvek spomienky na vlakovú dopravu medzi 
Banskou Štiavnicou a Hronskou Dúbravou? Vlastníte staré 
železničné uniformy, fotografi e, odznaky, lampáše alebo 
čokoľvek, čo patrilo k  práci na železnici? Potom sa nám 
ozvite. Pripravujeme živú spomienku na cestovanie po Trati 

mládeže a bez vašej pomoci to nezvládneme. 

Kontaktovať nás môžete na čísle 045 964 96 51 
alebo e-mailom na kultura@banskastiavnica.sk

INZERCIA

Milí Štiavničania i návštevníci 

mesta!

V mene Bank of Th e Future Limited 

vás srdečne pozývame na otvorenie 

sídla našej nadnárodnej spoločnos-

ti v Banskej Štiavnici. Bank of Th e 

Future Limited dlhodobo pracuje 

na zriadení pobočiek po celom sve-

te. Dnes sme ale mimoriadne hrdí, 

že sa naše dlhoročné sny menia na 

skutočnosť a  my otvárame svoje 

hlavné sídlo práve v Banskej Štiav-

nici. V meste známom svojou boha-

tou históriou. V meste s dlhoročnou 

tradíciou jedinečného prepájania 

priemyslu, vzdelávania a  kultúry. 

A oddnes bude Banská Štiavnica aj 

centrom fi nančného sektora.

Autorom výtvarného spracovania, 

vízie, ale aj dlhodobej stratégie na-

šej banky je svetoznámy umelec Ro-

land Farkas. Priestory nám láskavo 

poskytla významná miestna Galé-

ria Schemnitz.

Čo ale pre Vás Roland Farkas 

v sídle Bank of Th e Future Limi-

ted pripravil?

Utečencov víta úvodným videom 

Refugees Welcome. Predstaví vám 

svoj dlhodobý výskumný projekt 

Change, v  ktorom experimentoval 

so zmenárenským biznisom a  sys-

tematicky testoval permanentnú 

stratu hodnoty peňazí. V  špeciál-

nom projekte New World Exchan-

ge si budete môcť z vašich vlastných 

bankoviek vytvoriť originál umelec-

kých diel bez toho, aby ste ich zne-

hodnotili. Dokonalé znehodnotenie 

naopak Farkas predvádza vo videu 

Whitewash. Je návodom ako do-

konale oprať vaše peniaze (dočista 

dočista). A v závere výstavy sa po-

zriete priamo do očí osobám zobra-

zeným na maďarských bankovkách.

Kto je Roland Farkas?

Roland Farkas je hravý multimedi-

álny umelec používajúci site specifi c 

a context sensitive stratégie vo svo-

jej tvorbe. Predstavuje v  nej témy 

z  oblastí ako je spoločenský akti-

vizmus, angažované umenie, eko-

logický aktivizmus, utečenecká krí-

za a ďalšie.

Narodil sa v  roku 1975 v  Komár-

ne, dnes žije a pracuje v Budapešti. 

Začiatky jeho profesionálneho pô-

sobenia (vzdelanie + prvé výstavy) 

sú zviazané so Slovenskom, v  po-

sledných rokoch však na Slovensku 

prakticky vôbec nevystavoval. Vý-

sledky svojej tvorivej činnosti pre-

zentoval viac v zahraničí, napríklad 

vo Fínsku, Kórei, Holandsku, Ar-

gentíne a inde.

Slávnostné otvorenie sa bude 

konať dňa 23. augusta 2019 

o 19:00 hod v priestoroch Galérie 

Schemnitz. Umelecké spracovanie 

projektu Bank of Th e Future Limi-

ted si budete môcť pozrieť až do 

22.9. 2019.

Juraj Čarný

Galéria Schemnitz

Bank of The Future Limited 
otvára svoje sídlo v Galérii Schemnitz

Výherca
Letná súťaž o vstupenky

Pre našich verných čitateľov sme 

pripravili opäť v  ŠN č.27/2019 

zo dňa 8. augusta súťaž o vstu-

penky na divadelný festival Am-

plión 2019. Vašou úlohou bolo 

správne odpovedať na súťaž-

nú otázku: Ako sa volá novin-

ka Festivalu Amplión 2019, kto-

rá bude prvýkrát a len v Banskej 

Štiavnici? Správna odpoveď:

c/ Sketch Up

Šťastným výhercom 2 vstu-

peniek sa stal Milan Štencl 

z Banskej Štiavnice. Vstupen-

ky si môže víťaz osobne pre-

vziať vo štvrtok 29.8. od 16:00 

do 21:00 v  bočnom (služob-

nom) vchode KC. Srdečne bla-

hoželáme! 

red

TOP 10
Kina Akademik

Najnavštevovanejšie fi lmy za po-

sledné 3 mesiace:

1. Leví kráľ

2. Tajný život maznáčikov 2

3. Sedem fi lmov štiavnických

4. Spider-Man: Ďaleko od domova

5. John Wick 3 – Parabellum

6. Loli paradička

7. Rýchlo a zbesilo: Hobbs a Shaw

8. Yesterday

9. 100 vecí

10. Ako si vycvičiť draka 3

OKŠaMK

Ruky k dielu 
treba pridať
Práca šľachtí, práca baví,

hlavne, keď sa od ruky darí.

S rozumom a pokojom pridávame,

na Božom diele na fare pracujeme.

Majstrovi to pekne ide,

keď mu pomocná ruka príde.

Pri družnom a pružnom rozhovore,

skúsenosti s prácou a života odo-

vzdávame.

Nezastavovať, pokračovať treba,

roboty je tu naozaj ešte veľa.

Plánovite s  postupom a  prestáv-

kami

máme my všetci robotu radi.

Od východu slnka až po západ,

netreba človeku v záhaľke stáť.

Potom sa budeme s radosťou

na dokončenú prácu pozerať.

Ján Mádel
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Pred jarnou časťou uplynulej 

sezóny by toto asi nikto 

nepredpokladal, no výkony 

donedávna námestovského 

ľavého stredopoliara neostali 

nepovšimnuté.

Patrikovi Chovanovi sa v ostatnom 

období darilo nad očakávanie dob-

re. V  stretnutiach dokonale preu-

kazoval svoju rýchlosť, techniku 

i presnú mušku. Aj vďaka jeho vý-

konom v  majstrovských zápasoch 

sa námestovský klub zaradil v  ta-

buľke Tipos III. ligy Stred hneď za 

dvojicu najlepších tímov. Oživil hru, 

zaznamenal jedenásť krásnych gó-

lov. Bola radosť sa naňho pozerať. 

Prišla, ale nová výzva a tú sa rozho-

dol prijať.

Tento nevysoký, stále ešte len 

19-ročný futbalista je rodákom 

z Banskej Štiavnice, no bol aj kme-

ňovým hráčom Senice. V  piatok 

12. júla 2019 sa skompletizoval 

jeho prestup na východ republiky. 

V  kariére bude pokračovať v  MFK 

Zemplín Michalovce, ktorý je účast-

níkom najvyššej súťaže.

Aj touto cestou ďakujeme Paťovi za 

úspešnú reprezentáciu nášho mesta 

a prajeme mu veľa úspechov v no-

vom klube. Pevne veríme, že aj vo 

Fortuna lige sa nestratí a dokáže, že 

je talentovaný hráč a  veľký bojov-

ník. Zdroj: MŠK Námestovo

red

Patrik Chovan hrá najvyššiu súťaž

Prestup Patrika Chovana do Michaloviec  foto Archív MŠK Námestovo

Futbal
V. liga, muži 3. kolo

Bacúch – B. Štiavnica 1:0 (1:0)

Zostava: Kališek – Necpal, Mi-

chalek, Turkota, Gallo, Chmeli-

na, Barák (K), Santoris, Ondrík, 

Hudák D., Kminiak (striedali La-

katoš, Binder, Vician)

Favorita sme zaskočili v  1. pol-

čase veľmi dobrou hrou. Ak by 

naši hráči neboli premenili ob-

rovské šance mohlo byť o výsled-

ku rozhodnuté. V  poslednej mi-

núte 1. polčasu sme dostali gól, 

ktorý napokon rozhodol o našej 

prehre.

Kam na futbal?

II. liga SŽ a MŽ

predohrávka 4. kolo,

23.8. (piatok) o 11:00 a 13:00 B. 

Štiavnica – Hnúšťa

IV. liga dorast

predohrávka 4. kolo,

23.8. (piatok) o 15:00 B. Štiavnica 

– Hnúšťa

V. liga muži

4. kolo 24.8. (sobota) o  16:00 B. 

Štiavnica – Lovča

Tabuľky: https://ssfz.futbalnet.sk

/#menu/open/sutaze/

Ivan Beňo
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 Prenajmem prerobený 3-izbo-

vý byt na sídlisku Drieňová, cena 

400EUR, tel. č.: 0908 902 712

 Predám chatu nad tajchom 

Richňava, garáž a  Fabiu, kontakt: 

0907 829 379

 Tesárske, stolárske práce, kro-

vy, altánky, podbitie striech, 

vikierov, drevené obklady, tel.č.: 

0902 147 715

Oddrenážovanie domov, pozem-

kov, podbetónovanie kritických zá-

kladov, tel.č.: 0917 030 871

 Staviam kamenné múry, podesty, 

klenby, piliere a  iné…, múry z  DT 

tvárnic, www.kamennemury.sk, 

tel.č.: 0902 147 715

 Spilovanie a  opilovanie stromov 

motorovou pílou, úprava a kosenie 

pozemkov, tel.č. 0940 870 762

Výkup parožia, tel.č. 0904 834 937

 Kameňolom Šobov, Banská 

Štiavnica ponúka na predaj triede-

nú zeminu, stavebný, dekoratív-

ny kameň a  dunajský štrk. Kon-

takt: 0910 410 410

Tu môže byť 
práve váš 

inzerát

reality

inzercia

služby

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

Raňajky Raňajky 
Obedy Obedy 
VečereVečere

U nás v reštaurácii na Trojičnom U nás v reštaurácii na Trojičnom 
námestí, alebo priamo k Vám domov. námestí, alebo priamo k Vám domov. 

Objednávky na: www.blackm.sk, Objednávky na: www.blackm.sk, 
045/6920202, 0904 180 588.045/6920202, 0904 180 588.

"Pre pocit pohody""Pre pocit pohody"

Ponuka služieb (záhrada)Ponuka služieb (záhrada)

- vyvetvovanie stromov a kríkov, - vyvetvovanie stromov a kríkov, 
strihanie živých plotov, kosenie strihanie živých plotov, kosenie 

trávnikov a vyžínanie pozemkov, trávnikov a vyžínanie pozemkov, 
drvenie a odvoz záhradného drvenie a odvoz záhradného 

odpadu, pílenie stromov, pílenie odpadu, pílenie stromov, pílenie 
a štiepanie palivového dreva a štiepanie palivového dreva 

a čistenie pozemkov.a čistenie pozemkov.

Kontakt: 0903 746 356Kontakt: 0903 746 356

TAXI
BANSKÁ  ŠTIAVNICA

Ján  Molek

0918 018 800
www.taxibs.sk


