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Inzercia

Prednedávnom sa v našom 

meste otvoril ďalší z hotelových 

zariadení pod názvom Kerling 

(Štiavničania ho poznajú pod 

názvom Crystal), ktorý ponúkal 

svoje služby návštevníkom nášho 

mesta. 

V tejto súvislosti sme oslovili p. 
Patrika Vicenca, projektového ma-
nažéra spol. Across, s.r.o., a opýtali 
sme sa ho na aktuálne otázky spo-
jené s týmto zariadením, jeho ďal-
ším smerovaním a pripravovanými 
aktivitami v našom meste.

Zaregistrovali sme informáciu, že 

reštaurácia Kerling bude v nasle-

dujúcich dňoch zatvorená, je to 

pravda?

Áno, je to pravda, nie je tajom-
stvom, že prevádzku reštaurácie 
a baru sme dočasne zatvorili k 

1.11.2008.
Aké dôvody vás viedli k zatvoreniu 

reštaurácie?

Od otvorenia reštaurácie v júni 
tohto roku sme vedeli, že sme na 
trh priniesli produkt, ktorý nie je 

štandardný pre lokálne podmienky 
a lokálnu klientelu. Predpokladali 
sme však, že svoj segment si nájde 
a tak sa aj stalo. Dopyt po kvalitnej 
gastronómii nielen v Bratislave, ale 
aj v ostatných regiónoch. V kaž-
dom prípade dnes sa nachádzame 
v mimosezónnom období a stojíme 
pred rozsiahlou rekonštrukciou ce-
lého hotela. To môže narušiť pre-
vádzku reštaurácie a utrpela by tak 
kvalita služieb. Taktiež vysoké fi xné 
náklady v „mimosezóne“ prevyšujú 
dosahované tržby, a tak rozhodnu-
tie bolo z nášho pohľadu správne. 
Súvisí toto rozhodnutie s globál-

nou fi nančnou krízou, má fi nančná 

kríza dopad na vaše aktivity v Ban-

skej Štiavnici?

Je pravda, že aktuálna kríza dnes 
ovplyvňuje všetkých developerov, 
či už priamo alebo nepriamo. 

pokračovanie na 4.str.

Hotel Kerling zatvorený. Prečo?
Príprava projektu pred rozsiahlou rekonštrukciou hotelového zariadenia v Banskej Štiavnici

Hotel Kerling je od novembra dočasne zatvorený.

ŠTUDENTSKÁ PRÍLOHA VIVAT
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Školu poctili svojou návštevou dvaja podsudcovia, jeden hlavný sudca, šesť obžalobcov a jedna obhajkyňa.

Obžalovaní mali čo robiť, aby na svo-jich pleciach udržali ťarchu ich roz-sudkov. No nikdy sa  nevzdali a úlo-hy, stanovené súdom, vždy dotiahli s úsmevom a bez reptania až do kon-ca. Povedzme si úprimne. Však inú možnosť ani veľmi nemali. Stalo sa tak 6. novembra 2008 v deň, keď  sa na Gymnáziu A. Kmeťa konala imat-rikulácia. Táto tradícia sa opakuje každoročne na všetkých štiavnic-

kých stredných školách. Jej program je všade odlišný, no v podstate  každá škola sa snaží docieliť to isté. Imat-rikulácia to by nemali byť len vtipné úlohy pripravené staršími žiakmi pre začínajúcich prvákov. Malo by to byť akési privítanie nových žiakov v ne-známom prostredí, ktoré sa stane ich prechodným domovom na celé štyri roky. Akési prijatie do študentského stavu, teda do radu stredoškolských študentov.  Tohtoročná imatriku-lácia na Gymnáziu A. Kmeťa bola v mnohom výnimočná. Študenti tretích ročníkov sa snažili vytvoriť nové tradície, ktoré by sa na tejto  

škole zachovali a každoročne by boli súčasťou imatrikulácií. Bola to na-príklad hlavná téma, čiže zasadnutie súdu v podaní tretiakov, či zápis do „Kroniky rodu gymnazistov“, akejsi knihy imatrikulácií, do ktorej sa za-písali všetci prváci a ktorá zostane na škole putovnou. Tretiaci  spolu zosnovali malé sprisahanie proti prvákom. Vyrobili pre nich malé červené stužky, ktoré mali prváci za povinnosť nosiť počas celého ich krátkeho pobytu na škole. Bolo to akési ich označenie. V samotný deň imatrikulácie boli počas hlavného programu rozdelení do šiestich sku-pín podľa  niektorých činností, ktoré počas dňa vykonávali, a tretiaci ich odpozorovali. Potom každej skupine (cca. 10 ľudí) bol priradený zvláštny trest (teda rozsudok)  ktorý podľa zaradenia do skupiny prezentoval obžalobca, zmiernila obhajkyňa a celkový rozsudok predniesol súd, čiže dvaja podsudcovia a jeden hlav-ný sudca. Skupiny bo- li nasledovné: bifľoši (teda tí ,čo to moc preháňali s učením), fl ákači (teda tí, čo učenie nepovažovali za dôležité), fajčiari (tí, čo boli na mieste činu prichytení s cigaretou v ruke), bez stužky

(osoby, ktoré ignorovali nosenie stu-žiek, prácne vyrobených tretiakmi), nezdraviaci sa( tí, čo sa tretiakom nezdravili) a nakoniec zvery (pros-te zvery). Každej skupine bola teda zvlášť priradená úloha ako napr.: je-denie cibule so zaviazanými očami, obkresľovali chlapcov, ležiacich na baliacom papieri, dievčatami s fi x-kou v ústach, čítanie vtipných viet po nadýchnutí sa hélia, spev, tanec, lo-venie jabĺk z vodou naplnenej kade, či hľadanie lentiliek ústami vo vedre s múkou a mnoho iných. Tohto-ročné imatrikulácie sa tešili priaz-ni veľkého počtu divákov, ktorých pozornosť si udržali až do konca. Takmer mesačná príprava tretiakov bola odmenená spokojným, zabáva-júcim sa publikom.   Myslím si, že by sme sa mali  snažiť o zachovanie tradície  imatrikulácie na školách. Veď každý bol raz prvákom. Možno trochu ustráchaným človiečikom v neznámom prostredí novej školy. Je dobré, keď ho má v prvých chvíľach kto podporiť. Začiatky bývajú pred-sa  vždy ľahšie vtedy, keď vám ostat-ní dajú pocítiť, že vás vítajú s otvore-nou náručou
Saša Pastorková

Na Gymnáziu A. Kme a zasadal súdny tribunál

Nová ikov prijímali starší žiaci, tak ako každý rok, do študentského gymnaziálneho cechu imatrikuláciami

Dňa 4.11. 2008 prostredníctvom Iuventy a Centra voľného času Junior sa konalo stretnutie pre mladých ľudí v hoteli Lux.

Toto stretnutie bolo aj akousi odozvou na Európsky týždeň de-mokracie v Bansko-bystrickom samosprávnom kraji. Pozvaní boli z každej školy dvaja zástupcovia, ktorí mali možnosť oboznámiť sa s rôznymi grantovými programa-mi akými sú ADAM1, 2, Mládež v akcii, čo je to Eurodesk. Pomocou workshopov mali mož ť

sa s grantovými programami už stretli,  a tí čo nie dostali podnet ako svoje nápady pomocou nich zrealizovať. V najbližšom čase sa bude konať vo Zvolene školenie 

žiackych študentských rád, medzi ktorými dostalo príležitosť ako dobre fungujúca študentská rada sa odprezentovať aj Gymnázium A.Kmeťa v Banskej Štiavnici.

Viac informácií o grantových programoch nájdete na: www.iuventa.sk, www.eurodesk.sk, e-maily eurodesk@iuventa.sk                                                                                        Martina Štefanková

Stretnutie študentov v Banskej Bystrici
Študenti workshopmi vypracovávali daný problém, diskutovali o rôznych možnostiach využitia grantových programov
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Vážení čitatelia!

Tak ako v minulých rokoch i tento 

raz sme pre vás pripravili Vianoč-

nú súťaž Štiavnických novín. 

V najbližších piatich číslach 
uverejníme súťažné otázky spolu s 
kupónmi. Preveríte si svoje vedo-
mosti z umeleckej literatúry. Auto-
ri sú rodáci z Banskej Štiavnice a 
okolia, prípadne dlhodobo žijúci v 
našom meste. Vašou úlohou bude 
vyplniť súťažný kupón s menom 
autora a názvom diela podľa uve-
rejneného úryvku, vystrihnúť ho, 
nalepiť na korešpondenčný lístok a 
poslať so svojím menom a adresou 

(priniesť, vhodiť do našej schrán-
ky) do redakcie. Do záverečného 
žrebovania o pekné ceny budú za-
radení tí, ktorí správne odpovedia 
aspoň na štyri otázky. Odpovede 
môžete posielať každý týždeň ale-
bo všetky naraz po uverejnení pia-
tej otázky. 

Súťažná otázka:
„Dvanásteho mája 1564 bolo v 

Štiavnici neobyčajne živo Ľudia sa 
rojili ako včely v úli. Tu i tam sa 
mihol mestský drabant alebo cudzí 
pandúr v ligotavej zbroji... Na tvá-
rach meštianstva bolo badať nepo-
koj, strach.  pokračovanie na 10.str.

Vianočná súťaž Štiavnických novín

VIANOČNÁ SÚŤAŽ
kupón �.1
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Bolo...
10.11.
Práca v meste, individuálne pra-
covné stretnutia.
11.- 12.11.
Národná konferencia k Operač-
nému programu Informatizácia 
spoločnosti v Bratislave.
13.11.
Zasadnutie Mestskej rady.
Stretnutie s občanmi mesta, dis-
kusia o aktuálnych problémoch 
(Staré mesto, historické centrum, 
časť Pod Kalváriou). 

Bude...
14.11.
Práca v meste, individuálne pra-
covné stretnutia.
Vernisáž výstavy Najkrajšia do-
volenková fotografi a 2008 v Mú-
zeu vo Sv. Antone.
18.11.
Príprava relácie pre VIO TV.
Prípravné stretnutie zástupcov 
miest Banská Štiavnica, Šahy a 
Vác k projektu cezhraničnej spo-
lupráce Interreg. 

Andrea Benediktyová

NOVINKY Z ÚRADU

Mestská polícia 
informujeZ diára primátora Vyberáme z čiernej skrinky

Zlé vykurovanie
Platím za teplo a teplú vodu a 

to, za čo platím, nedostávam. mám 
studené radiátory, teplá voda nete-
čie, včera jej nebolo ani o 10.hod. 
Prosím odpovedzte prostredníc-
tvom ŠN, či je chyba v technike, 
v ľudskom faktore, alebo niekde 
inde. Stav sa každý rok opakuje. 
Bohužiaľ, nemám iné vykurovacie 
teleso pre dodávku teplej vody a 
tepla. Platím však za túto službu z 
roka na rok viac. Deti sa ráno trasú 
od zimy a nemôžeme vykonať ran-
nú hygienu, tí, ktorí odchádzame 
do práce skôr, len tak, že si ohrie-
vame vodu na plyne, čím nám 
vznikajú ďalšie náklady.
Odpoveď: 
Ďakujem za podnet. Prosím pisa-
teľa, ale aj ostatných zákazníkov 
Bytovej správy, aby v prípade ne-
spokojnosti s dodávkou tepla a 
teplej úžitkovej vody uvádzali deň, 
hodinu a aspoň ulicu a číslo domu, 
aby sme mohli korektne odpove-
dať. Bytová správa prevádzkuje 14 
kotolní a bez týchto údajov nevie-
me problém vysvetliť alebo vyrie-
šiť. Najlepšie by bolo zavolať pria-
mo na t.č. tepelného hospodárstva 
0903 696 207 alebo priamo kona-
teľa 0903 696 183, poslať SMS, prí-
padne poslať podnet elektronicky 
na adresy tepelnehospodarstvo@
bsbs.sk alebo konatel@bsbs.sk.

Bytová správa v blízkej budúc-
nosti bude mať svoju stránku s 
adresou www.bsbs.sk, kde budú 
kontaktné údaje pre nahlasovanie 
porúch a podnetov. 

Pomôže nám nový riaditeľ BS?
Obyvatelia sídliska Juh sa už 

niekoľko rokov sťažujú na dodáv-
ku teplej vody a tepla počas služ-
by jedného z kuričov (p.Dorkíni). 
Keďže si plnia svoje pracovné po-
vinnosti ostatní kuriči - za čo im 
ďakujeme - žiadame od uvedené-
ho pána zabezpečiť dodávku teplej 
vody a dostatočné vykurovanie aj 
počas tej jeho služby. Je všeobecne 
známe, že keď ráno o 07:00!!! - aj 
to dnešné ráno netečie na sídlis-
ku Juh (120b.j.) teplá voda, vieme 
že má službu p.Dorkíni. Rovnako 
je to s teplotou radiátorov počas 
jeho služby. Prosíme preto nové-
ho p. riaditeľa, aby sa pozrel aj na 
tento problém. Máme pocit, že 
za svoje dosť vysoké poplatky za 
teplo máme právo ráno odísť do 
práce po dobrej sprche a problém 
s teplou vodou, ktorá netečie ešte 
ráno o 7.00 hod., by sa nemal už 
opakovať. 

Veríme, že bude urobená nápra-
va a nebudeme musieť pristúpiť k 
petičnej akcii za výmenu kotolní-
ka, ktorý si neplní svoje povinnos-
ti.
Odpoveď: 
Ďakujem za podnet. Vykonám 
kontroly, zistím, či uvádzané údaje 
sú pravdivé. Prijmem účinné opat-
renia.

Ostatné príspevky čiernej skrin-
ky nájdete na internetovej strán-
ke mesta:
www.banskastiavnica.sk/obcan/
cierna-skrinka.html

Dňa 3.11.2008 o 19.30 hod. 
hliadka Mestskej polície zabez-
pečovala bezpečnosť a plynulosť 
cestnej premávky pri dopravnej 
nehode na Ulici Mierová až do 
príchodu dopravnej polície. 

Dňa 4.11.2008 bolo na útvar 
Mestskej polície telefonicky 
oznámené, že v priestoroch Bo-
tanickej záhrady sa nachádza 
skupina mladých ľudí, ktorá 
pravdepodobne požíva alkoho-
lické nápoje. Po príchode hliad-
ky MsPo na miesto bola skupi-
na mladých ľudí z priestorov 
Botanickej záhrady vykázaná a 
priestupok bol riešený v zmysle 
Zákona SNR č.372/1990 Zb. o 
priestupkoch. 

Dňa 7.11.2008 o 16.30 hod. 
bola hliadka Mestskej polície 
spoločne s hliadkou OO PZ pri-
volaná na Ulicu Kysihýbelská, 
kde došlo k fyzickému vzájom-
nému napadnutiu medzi dvomi 
mužmi, ktorí boli pod vplyvom 
alkoholických nápojov. Priestu-
pok je v riešení OO PZ. 

Dňa 7.11.2008 o 17.30 hod. 
bolo na útvar Mestskej polí-
cie telefonicky oznámené, že v 
mestskej časti Štefultov došlo 
k dopravnej nehode, pričom 
motorové vozidlo narazilo do 
rodinného domu. Po zistení vo-
diča motorového vozidla bola 
na miesto privolaná hliadka OO 
PZ. 

Mestská polícia upozorňuje 
občanov, aby dodržiavali zákon 
NR SR č.314/2001 Z.z. o ochra-
ne pred požiarmi, kde sa v § 61 
ods. 4 písm. f) zakazuje vypaľo-
vať porasty bylín, kríkov a stro-
mov. V opačnom prípade hrozí 
za porušenie zákona občanovi 
pokuta do 10.000,- Sk.

JUDr. Dušan Lukačko

náčelník MsPo

Mestský úrad v Banskej Štiav-
nici touto cestou ďakuje fi rme 
GELOS – Romana Slezáka za 
sponzorsky vykonanú dezinsek-
ciu Materskej škôlky na Šobove.

ŠN

Predajňa COOP Jednota sa od 7. novembra 2008 presťahovala do nových 
priestorov na Ulicu Dolná 26.

Poďakovanie

Rozmiestňovanie VKK na jesen-

né čistenie

Technické služby, mestský 
podnik, oznamujú občanom, že 
sa pokračuje s rozmiestňovaním 
VKK na jesenné čistenie. VKK 
budú pristavené na nasledovných 
uliciach:
8.mája, Výskumnícka, 1.mája, 
Križovatka 120 b.j.
Doba pristavenia VKK bude od 
14.11.2008 do 21.11.2008.

O ďalších rozmiestneniach 
VKK sa dočítate v budúcich čís-
lach Štiavnických novín.

Heiler Peter, riaditeľ podniku

Technické služby 
informujú
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Polícia informuje 

Dňa 27.10.2008 sa zišli členo-

via komisie obchodu, služieb 

a cestovného ruchu na svojom 

rokovaní. 

Komisia prerokovala a odpo-
ručila MsZ schváliť návrh VZN, 
ktorým sa určujú úradné tabule 
na účely verejných vyhlášok v ka-
tastrálnom území Banská Štiavnica 
a tiež pre operačný a krízový plán 
zimnej údržby komunikácií.

Širokú diskusiu vyvolala správa 
o prerokovaní zadania územného 
plánu zóny B.Štiavnica, mestská 
časť Počúvadlianske jazero. Komi-
sia zobrala správu na vedomie. V 
záujme zachovania prevádzky pla-

várne do jari 2009 členovia komisie 
podporili zvýšenie príspevku na 
jej prevádzku o 250 tisíc. Členovia 
komisie požiadali Mestský úrad o 
vypracovanie informatívnej správy 
o realizácii označenia, úprav cyk-
lotrás, o výške fi nančného krytia a 
o určenie dátumu ukončenia tohto 

projektu.
Členom a predsedom komisie 

obchodu, služieb a cestovného 
ruchu som sa stal z dôvodu mo-
jej snahy o prepojenie cestovné-
ho ruchu mesta s prípravou mla-
dých ľudí pre prácu v cestovnom 
ruchu. Z dôvodu zmeny mojej 
profesionálnej orientácie som sa 
vzdal predsedníctva a členstva v 
tejto komisii. Členom komisie a 
zamestnancom mestského úradu 
ďakujem za spoluprácu. Ako ko-
nateľ Bytovej správy a poslanec 
mestského zastupiteľstva budem 
rozvoj cestovného ruchu naďalej 
podporovať. 

RNDr. Pavel Bačík

Dňa 27.10.2008 zasadala ekono-

mická komisia. 

Na svojom zasadnutí komisia 
prerokovala VZN Mesta B.Štiavn-
ica určujúce úradné tabule na účely 
verejných vyhlášok v katastrálnom 
území B.Štiavnica, ktoré komisia 
odporučila Mestskému zastupiteľ-
stvu prijať. Problémy prevádzky pla-

várne boli ďalším bodom programu. 
Členovia komisie odporučili schvá-
liť navrhované zvýšenie príspevku 
na prevádzku plavárne o 250.000,-
Sk (8.298,48€) pre rok 2008. 

Od 1.10.2008 som bol vymeno-
vaný za konateľa spoločnosti Byto-
vá správa, s.r.o. Z dôvodu vylúčenia 
konfl iktu záujmov som sa vzdal 
predsedníctva i členstva v ekono-

mickej komisii. Komisia navrhla za 
predsedu ekonomickej komisie Ing. 
Miriam Blaškovičovú.

Po šiestich rokoch práce v tej-
to komisii sa chcem poďakovať za 
dobrú spoluprácu nielen členom 
komisie, ale aj zamestnancom 
Mestského úradu a ďalším ľuďom, s 
ktorými som spolupracoval.

RNDr. Pavel Bačík

Okradnutý občan
Dňa 18.9.2008 v čase okolo 

21.00 hod. v obci Svätý Anton 
povyše domu č. 236 v uličke 
vedúcej k domu č. 233 okradla 
M.K. z Banskej Štiavnice časť 
Šobov osobu poškodeného J.F. z 
obce Svätý Anton, ktorého našla 
ležať na zemi pod vplyvom alko-
holu, pričom tento spal, následne 
toto využila a z pravého vrecka 
nohavíc mu odcudzila fi nančnú 
hotovosť vo výške 2.700,-Sk, za 
čo jej bolo vznesené povereným 
príslušníkom OSV UJKP Žiar 
nad Hronom obvinenie. Za tento 
skutok jej hrozí trest odňatia slo-
body až na 2 roky.

Pytliactvo
Dňa 3.11.2008 v ranných ho-

dinách boli prichytení prísluš-
níkmi OO PZ Banská Štiavnica 
M.M. z Banskej Bystrice a M.M. 
taktiež z Banskej Bystrice, ktorí 
bez platného rybárskeho povole-
nia v obci Štiavnické Bane lovili 
v jazere Vindšachta ryby, za čo 
im bolo toho istého dňa pove-
reným príslušníkom OSV UJKP 
Žiar nad Hronom vznesené ob-
vinenie. Za tento skutok im hro-
zí trest odňatia slobody až na 2 
roky.

Vlámanie do chalupy
V dobe od 21.00 hod. dňa 

31.10.2008 do 17.00 hod. dňa 
3.11.2008 vykonal doposiaľ ne-
zistený páchateľ krádež vláma-
ním do chalupy v Banskej Štiav-
nici, časť Horná Resla č. 8, a to 
tak, že nezisteným spôsobom a 
predmetom vypáčil bočné okno 
na chalupe, toto rozbil a takto 
vnikol do chalupy, kde odcudzil 
čerpadlo modrej farby zn. Gude 
nezisteného výr. čísla, z komory 
odcudzil rôzne pracovné náradie, 
4 ks 50 l nádob z umelej hmoty 
bielej farby, pričom na jednej z 
nich bolo na vrchnáku modrou 
farbou napísané „ K „ kde svojím 
konaním spôsobil majiteľovi Ing. 
P.F. z Banskej Štiavnice škodu vo 
výške 3.500,-Sk a škodu na zaria-
dení vo výške 200,-Sk. 

Prípad vyšetruje odbor skrá-
teného vyšetrovania PZ v Žiari 
nad Hronom. Za uvedený skutok 
hrozí páchateľovi trest odňatia 
slobody až na dva roky.

plk. JUDr. Gejza Volf 

Riaditeľ OPP OR PZ ZH

O zimnej údržbe a Počúvadlianskom jazere

Zasadala ekonomická komisia

Prerokovanie zadania územného plánu vyvolalo búrlivú diskusiu

Komisia odporučila zvýšiť príspevok na plavárne o 250.000,-Sk (8.298,48€)

Inzercia
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Banská Štiavnica - moje rodisko

28.9. Bianka Kudláková, 5.10. 
Jakub Slančík, 7.10. Samuel 
Hanzlík, 10.10. Kristína 
Nemcová, 10.10. Michaela 
Remeňová, 20.10. Laura Jarotová, 
22.10. Simon Zubka, 29.10. 
David Murančan, 30.10. Nina 
Budinská.

Na spoločnú cestu životom

sa vydali 

18.10. Martin Kubala a Mgr. 
Jana Heilerová, 25.10. Tibor 
Csapszki a Miroslava Šavoltová, 
25.10. Peter Leštiansky a Mária 
Gregáňová, 25.10. Erik Hanzel 
a Viera Cibulová, 25.10. Ivan 
Bežuch a Eva Konopková, 
31.10.Juraj Hrubčo a Ľudmila 
Hunková.

Navždy nás opustili

11.10. Ľubomír Juhas vo veku 50 
rokov, 12.10. Šarlota Knezovičová 
vo veku 84 rokov, 27.10. Zuzana 
Šlauková vo veku 87 rokov, 3.11. 
Mária Kutnerová vo veku 83 
rokov, 1.11. Ján Haverla vo veku 
88 rokov, 28.10. Ján Kubovčík vo 
veku 61 rokov.

Jarmila Simonidesová 

Spoločenská 
kronika

dokončenie z 1.str.

V tomto prípade ide však o racio-
nálne rozhodnutie vzhľadom na 
aktuálnu fázu, v ktorej sa projekt 
nachádza. 
Kedy predpokladáte znovu otvore-

nie reštaurácie?

Pripravujeme projekt pre stavebné 
povolenie na rekonštrukciu hotela 
Kerling. Nasledovať bude samotná 
rekonštrukcia hotela a spustenie 
kompletnej prevádzky.
Aké sú vaše priority v meste v nad-

väznosti na posledné udalosti? 

Hlavnou prioritou ostáva otvorenie 
nultej sezóny 2008/09 v lyžiarskom 
stredisku, kde pôsobíme ako deve-
loper a konzultant. Robíme všetky 
potrebné kroky, aby sme otvorili se-
zónu pred vianočnými sviatkami. Je 
tu však niekoľko premenných, ktoré 
môžu otvorenie strediska oddialiť. 
Aké aktivity vyvíjate v poslednom 

období v súvislosti s rozvojom ces-

tovného ruchu v Banskej Štiavnici?

Veľkým prínosom pre rozvoj ces-
tovného ruchu v Banskej Štiavnici 
bude práve otvorenie zimnej sezó-
ny 2008/09, následne ďalších zim-
ných sezón a rozšírenie ponuky aj 
na letné aktivity. Synergický efekt 

však môžeme docieliť spoluprácou 
s jednotlivými podnikateľskými 
subjektmi a podporou samosprávy. 
Čo sa plánuje urobiť s okolitými 

plochami hotela Kerling?

V súčasnosti pripravujeme archi-
tektonickú štúdiu, ktorá bude de-
fi novať rozloženie funkcií v danom 
území. 
Zámerom bolo postaviť v okolí 

parkovisko, prečo sa dosiaľ tak 

nestalo?

Zámer ostáva, nie je však možné 
riešiť parciálne časť projektu bez 
nadväznosti na celý koncept. Par-
kovisko je súčasť celého projektu, 

ktorý bude riešiť celé územie kom-
plexne. 
Na čo sa môžu tešiť Štiavničania 

a návštevníci Banskej Štiavnice? 

(plány do budúcnosti)

Predpokladám, že dlho očakávané 
otvorenie lyžiarskeho strediska by 
mohlo potešiť niektorých nadšen-
cov zimných športov.
Čo by ste chceli odkázať čitateľom 

Štiavnických novín? 

Na záver chcem všetkým čitateľom 
Štiavnických novín a obyvateľom 
Banskej Štiavnice zapriať všetko 
dobré v osobnom a pracovnom ži-
vote. Mgr. Michal Kríž

Hotel Kerling a jeho budúcnosť...
Hlavnou prioritou je otvorenie lyžiarskeho strediska pred Vianocami

Klienti bánk prejdú na euro bez starostí
Zavedenie eura nebude znamenať pre klientov bánk významnú zmenu. Banky prevedú všetky korunové
produkty na eurové automaticky a bez poplatkov. Klienti nemusia z tohto dôvodu podpisovať žiadne doda-
točné zmluvy. O ďalšie užitočné informácie o prechode na spoločnú európsku menu sme poprosili Janku
Benčovú, riaditeľku Regionálneho riaditeľstva Slovenskej sporiteľne v Banskej Bystrici.

Čo poradíte občanom, aby čo
najjednoduchšie prešli na euro?
Prebytočnú hotovosť v slovenských
korunách je najvýhodnejšie vložiť do
banky. Banka bez poplatku prevedie
koruny na účte na prelome rokov 2008
a 2009 na eurá podľa konverzného
kurzu 1 euro = 30,1260 Sk. Hneď od
začiatku januára 2009 si budú môcť
potom pohodlne vyberať eurá z banko-
matu alebo platiť kartou za nákupy tova-
ru či služieb.

Pociťujú banky v tomto období väčší prílev peňazí od klientov?
Áno, klienti každý deň prinášajú do bánk milióny korún. Platí to vo
všetkých regiónoch Slovenska. Len pre ilustráciu, za tri týždne
vložili obyvatelia Slovenska do termínovaného vkladu Slovenskej
sporiteľne EUROhotovosť takmer 4 miliardy korún. V banskobys-
trickom regióne to bolo takmer 350 miliónov korún.

Prečo je pre klientov výhodné vložiť peniaze do banky?
Má to veľa výhod. Peniaze v banke začnú okamžite zarábať.
Navyše, úroky klientom vyplatíme okamžite pri založení vkladu a v
eurách. Výhodné je tiež to, že všetky korunové úspory sa v banke
zamenia na eurá, takže začiatkom roka 2009 nebude potrebné
prísť z toho dôvodu do banky. Klienti určite ocenia aj to, že ich
vklady sú v banke v úplnom bezpečí, keďže sú chránené Fondom
ochrany vkladov.

Inzercia
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Prítomnosť Banskej Štiavnice v 

Hünenbergu a v kantóne Zug

Zugský denník „Neue Zuger Ze-
itung“ priniesol v septembri dva 
články tykajúce sa Banskej Štiav-
nice: Jeden krátky o priateľskom 
futbalovom zápase, druhý ob-
šírnejší o výjazdovom zasadnutí 
vlády Slovenskej republiky dňa 
3. septembra. Názov článku znel 
„Banská Štiavnica pred bránou ru-
žovej budúcnosti“. A keďže nebol 
zakončený otáznikom, ostáva dú-
fať, že je to správna predpoveď.

Aké sú možnosti Hünenberča-
nov dozvedieť sa niečo o Banskej 
Štiavnici? Je to predovšetkým in-
ternet. Na hünenberskej webovej 
stránke (www.huenenberg.ch, 
kliknúť si na „Gemeinde“) sa na-
chádzajú rôzne informácie o part-
nerskom meste. Príslušné témy 
sú „Allgemeines“ (všeobecné), 
Ar-chitektur, Entwicklung (roz-
voj), geographische Lage (poloha), 
UNESCO-Weltkulturerbe (svetové 
dedičstvo UNESCO), „Wie es zur 
Partnerschaft  kam“ (Ako vzniklo 
partnerstvo) a poukázanie na we-
bovú stránku a na plán mesta. Pod 
heslom „Mitteilungen“ sú umiest-
nené aj správy z Banskej Štiavnice, 
ktoré sa obnovujú každe dva me-
siace. Okrem toho obecná rada vo 
svojich písomných správach pra-
videlne informuje o partnerstve a 
ďaľšom vývoji. Všetky domacnosti 
dostávajú tieto správy dvakrát roč-
ne.

Koncom novembra sa koná hü-
nenberský predvianočný trh, na 
ktorom bude mať zastupenie aj Ba-
n-ská Štiavnica. V stánku sa budú 
predávať výrobky predajne „Diela 
a dielka“, a navštevníci dostanú in-
formácie o partnerskom meste.

Hünenberg rastie

Korporácia Hünenberg postaví 
73 bytov na prenájom na pozemku 
„Schlattwäldli“ s rozlohou 13.000 

m2. Podľa harmonogramu sa s vý-
stavbou značne na prelome rokov 
2008/2009, takže prví nájomníci 
sa budú môcť do bytov nasťaho-
vať v lete 2009. Cena 44-och bytov 
by mala byť nižšia, a to v rámci 
kantonálneho programu podpory 
bytovej výstavby. Projekt by mal 
mladým rodinám umožniť býva-
nie v obci.

Projekt výstavby teplárne

Od roku 2004 má Hünenberg 
certifi kát „Energiestadt“ (energetic-
ké mesto) a teraz sa usiluje o znač-
ku „European Energy Award Gold“ 
(Európske zlaté energetické vyzna-
menanie) za angažovanosť v trvale 
udržateľnej energetickej politike. 
Dôležitým krokom k dosiahnutiu 
tohto cieľa je vybudovanie teplár-
ne, ktorá bude spracovávať bioma-

su. Na jej projektovaní sa podie-
ľajú korporácia, elektrodruž-stvo 
a mesto Hünenberg. Zámerom je 
vyrábať teplo a elektrinu ekologic-
kým a hospodársky konkurencie-
schopným spôsobom. Pritom sa 
použijú domáce odpadové hmoty 
z regióna – tzv. biomasa alebo živá 
hmota, napríklad drevo a poľno-
hospodárske odpadové výrobky 
ako sú hnoj a hnojovka, a ďalšie 
bioodpady (zvyšky potravín, zele-
ný odpad). Dodatočne bude vybu-
dované zariadenie, ktoré bude na 
výrobu tepla spracovávať odrezky 
dreva. Toto zariadenie bude dodá-
vať elektrickú energiu a teplú vodu 
priľahlým sídliskám – vrátane 
budúceho sídliska „Schlattwäldli“. 
Ročne vyrobí tepláreň asi 4.500 
megawatthodín elektrickej energie, 

čo predstavuje asi 8 % elektrického 
prúdu potrebného pre Hünenberg. 
Náklady na jej výstavbu predsta-
vujú sumu okolo 12 mil. frankov 
(225 mil. Sk, cca. 7,5 mil. €) a do 
prevádzky by mala byť uvedená v 
apríli 2010.

Štátny sviatok 1. augusta 

Každoročne 1. augusta oslavu-
jú švajčiari založenie Švajčiarskej 
konfederácie v roku 1291. V Hü-
nenbergu sa tejto slávnosti, ktorá 
sa tentoraz konala na sedliackom 
dvore, zúčastnilo približne 500 
občanov. O občerstvenie sa posta-
rali rôzne hünenberské spolky a 
hudobné súbory spestrili večerné 
podujatie.

Po privítaní a krátkom prejave 
starostu Hansa Gysina prednies-
la 22-ročná študentka slávnost-

ný príhovor. Apelovala na pocit 
spolupatričnosti a prejav vďaky a 
rešpektu pre staršíe generáci, kto-
ré sa zaslúžili o dnešný blahobyt 
Švajčiarska. Ale spomínala aj aktu-
álne problémy, akými sú napríklad 
núdza fi nančne dostupných bytov 
alebo všeobecný nezáujem o poli-
tické dianie.

Úspešný „Trh na moste“

Koncom septembra sa konal 11. 
ročník tradičného „Broggemärtu” 
(švajčiarske nárečie; „Brücken-
markt“ v nemčine, trh na moste) 
na drevenom zakrytom most a v 
jeho okolí a tým v dvoch obeciach 
(Sins - ľavá strana rieky Reuss, a 
Hünenberg – pravá strana). Trh 
ponúka ukážku tradičných resme-
siel a možnosť ochutnať pravé sed-

liacke jedlá. Vystupujú tu aj rôzni 
pouliční umelci. „Broggemärt“ s 
vyše 100 stánkami prilákal takmer 
5.000 návštevníkov a každoročne 
je dôležitým zrazom ľudí zo širšie-
ho regióna.

Trh vznikol po vybudovaní 
nového mosta a uzavretí starého 
dreveného pre motorové vozidlá. 
Starý most sa volá „colný “. Pripo-
mína to staré časy, keď rieka Reuss 
bola hranicou medzi kantónmi 
Aargau a Zug. Prechádzajúci na 
druhú stranu museli zaplatiť colné 
poplatky za tovary.

10. ročník založenia kultúrnej sku-

piny - vydarené podujatie

Hünenberská kultúrna skupina 
bola založená pred 10-mi rokmi. 
Každý rok pripraví pre divákov 
5 až 7 podujatí. Tohtoročný jubi-
lejný ročník bol svojím obsahom 
osobitným. Pod názvom „Vstúp-
te prosím bez toho, aby ste zvonili” 
usporiadala skupina „putovné diva-
dlo”. Prítomné obecenstvo putova-
lo z hľadiska do hľadiska. V 17.00 
hod sa stretlo vo foyeri kultúrneho 
domu „Heinrich von Hünenberg”. 
180 osôb rozdelených do 6 skupín 
si vychnutalo nevšedné divadlo. 
Diváci mali možnosť dostať sa do 
súkromného bytu, kde mohli po-
zorovať škriepiaci sa manželský 
pár pred televízorom, každú chvíľu 
prepínajúci programy, alebo ten 
istý pár, ktorý iba mlčal – každo-
denná scéna. Na iných miestach 
bolo počuť vtipné piesne z operiet 
a literárne texty. V centre mládeže 
hrala rocková skupina, a v starej 
hünenberskej vyhni sa hrala pan-
tomíma. Medzitým servírovali pre 
divákov spoločnú večeru. O zlatý 
klinec večera sa postarala obec-
ná rada, ktorá sa stretla (v hre) v 
zasadačke stretla na svojom pra-
videlnom zasadnutí. Členka rady 
Käty Hoferová a obecný tajomník 
Guido Wetli vyjadrili nesmiernu 
hrdosť na svoju národnosť a vyvo-
dili z toho záver: „Byť Švajčiarom je 
to najlepšie na svete.“ Starosta Hans 
Gysin a členka obecnej rady Renate 
Huwylerová sa zhodli v názore, že 
Švajčiarsko by malo byť meradlom 
pre všetko a milý Boh by mal byť 
Švajčiarom. Dohodli sa, že túto 
prekrásnu krajinu obklopia betó-
novou hrádzou, ...dokončenie na 7.str.

Správy z partnerského mesta Hünenberg
Hünenbergčania získavajú informácie o Banskej Štiavnici najmä prostredníctvom internetu

Pohľad na mesto Hünenberg z vtáčej perspektívy.
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pokračovanie zo 6.str.

...ktorá bude odrážať všetky cu-
dzie škodlivé vplyvy a Švajčiarsko 
tak bude konečne samo sebou. V 
ďalších úlohách vystúpili ešte čle-
novia obecnej rady Erich Wenger a 
Regula Hürlimannová ako uprato-
vacia čata. Namiesto plnenia svojej 
úlohy – čistenia okien – upriamili 
svoju pozornosť na okoloidúcich 
vonku, ktorých vtipne, ale aj kri-
ticky komentovali.

„Kontakt Hünenberg“ má 1000 čle-

niek

Spoločnosť žien „Kontakt Hü-
nenberg“ privítal v auguste svojho 
1000-u členku. Spolok Kontakt je 
ekumenicky smerovaný a prístup-
ný každej žene, nezávisle od veku, 
stavu a národnosti. S počtom 1000 
členiek je Kontakt možno najväčší 
spolok v kantóne Zug. Jeho cieľom 
je obohacovanie života obce rôz-
nymi činnosťami a zveľaďovanie 
súdržnosti Hünenberčanov. Plní 
sociálne úlohy a ponúka bohatý 
vzdelávací program, prednášky a 
kurzy (tvorivé, zdravotné, jazy-
kové, počítačové, spoločenské). 
Členky spolku organizujú okrem 
iného stretnutia mladých rodín a 
starších, výlety a ekumenické bo-
hoslužby. Navštevujú chorých ľudí 
a mladé matky a sprostredkúvajú 
opatrovanie detí. Viac pozri na 
www.kontakt-huenenberg.ch. 

Nové možnosti pre mládež

V polovici júna sa konal prvý 
hünenberský deň mládeže. Heslo 
dňa bolo „Mládež: Angažovanosť a 
pohyb“. Mladí sa podieľali na plá-
novaní a príprave tohto dňa. Žiaci 
od tretej triedy mali možnosť nav-
štíviť rôzne tvorivé dielne, akými 
napríklad boli bubnovanie v lese, 
tvorenie kresleného fi lmu pod 
profesionálnym dozorom, fotogra-
fovanie, budovanie visutého mos-
ta, skating a tancovanie. Deň sa 
skončil koncertom mládežníckej 
hudobnej skupiny. Účastníci pod-
ujatia zažili nezabudnuteľný deň a 
už dnes sa tešia na ďalší ročník. 

Počas zimy, až do mája, je kaž-
dú sobotu vo večerných hodinách 
otvorená jedna z obecných telo-
cvičien pre tzv. „midnight activi-
ties“ (polnočné aktivity). Cieľom 
je umožniť chlapcom zmyslupl-
né športové aktivity, a tým podľa 

možnosti zabrániť ich potulovaniu 
sa a požívaniu alkoholu a drog.

V súčasnosti sa stavia bejzbalo-
vé ihrisko, ktoré bude uvedené do 
prevádzky v apríli 2009. Hünen-
berský bejzbalový klub „Unicorns“ 
(„jednorožci“, erbové zviera Hü-
nenbergu) už existuje takmer 20 
rokov a hrá v druhej najvyššej lige. 
Nové ihrisko s rozmermi 100 x 100 
metrov zodpovedá svojou úrov-
ňou európskej špičke. Bejzbalový 
klub zaplatí za špecifi ckú bejzba-
lovú infraštruktúru sumu vo výške 
60.000 frankov (1,12 mil. Sk, cca. 
37.200€), zatiaľ čo mesto Hünen-
berg fi nancuje všeobecnú výstav-
bu športového ihriska slúžiaceho 
všetkým sumou 270.000 frankov 
(5 mil. Sk, cca. 166.000€). 

Rozvoj školstva

V novom školskom roku sa v 
Hünenbergu otvorila prvá školská 
družina – druhá v kantóne Zug. Vo 
Švajčiarsku – inak ako na Sloven-
sku, alebo v iných bývalých socia-
listických krajinách – družiny ne-
majú žiadnu tradíciu. Pedagogickí 
pracovníci majú na starosť žiakov 
družiny Matten (pre začiatok je to 
len šesť prváčikov), a to od 7.30 
hod do 17.30 hod. Tým sa odstrá-
nil ďalší nedostatok.

Hünenberg je jednou z posled-
ných obcí kantóna Zug, ktorá sa 
nezaoberala sociálnou prácou na 
školách. Obecná rada sa rozhodla 
uviesť ju do činnosti v školskom 
roku 2009/2010 (na skúšku – v 
rozmedzí asi 40-ich percent). Na 
základe získaných skúseností sa 

rozhodne o jej prípadnom rozší-
rení.

V budúcom školskom roku bude 
do prevádzky uvedená nová škola 
Eichmatt, ktorú spoločne vybu-
dovali obce Chám a Hünenberg. 
Nová budova je teda určená pre 
školákov obidvoch obcí. Nachádza 
sa presne na hraniciach: Tretina je 
na chámskej pôde, dve tretiny sú 
hünenberské. Riadenie školy pri-
padlo obci Hünenberg. Na streche 
novej školy bude vybudované foto-
voltážne zariadenie na výrobu so-
lárneho prúdu, ktoré by malo roč-
ne vyrobiť 52.000 kilowatthodín 
elektrickej energie. V kantóne Zug, 
ktorý má 106.000 obyvateľov, je v 
súčasnosti v prevádzke 50 takýchto 
zariadení na prevádzke – stúpajúca 
tendencia. Štát fi nančne podporu-
je výstavbu takýchto zariadení na 
výrobu obnoviteľnej energie podľa 
jednotných zásad, a tým sa stavba 
taktých zariadení uľahčí.

Klinika pre zvieratá

Prvého septembra otvorila svo-
je brány novozriadená klinika pre 
zvieratá nazvaná „Animal Onco-
logy and Imaging Center” (AOI). 
Okrem iného tu ožarujú malé 
zvieratá, choré na rakovinu. Me-
dzinárodne uznávaná profesorka 
Barbara Kaserová (predtým pô-
sobila na univerzite v Zürichu, v 
súčasnosti pôsobí v Berlíne) sa 
výrazne podieľala na realizácii tej-
to kliniky vybudovanej výlučne zo 
súkromných fi nančných prostried-
kov. Majitelia investovali 9 milió-
nov frankov (168 mil. Sk, cca. 5,6 
mio. €). Dvadsaťpäť zverolekárov 
ošetruje rôzne druhy zvierat, od 
mačiek, psov, fretiek, medvedíkov 
čistotných až po korytnačky, jaš-
tery a hady. Klinika poskytuje aj 
zverolekársku službu prvej pomoci 
tzv. pohotovosť 365 dní a 24 hodín 
denne. Pacienti z polovice Európy 
prichádzajú do Hünenberg, me-
novite napríklad z Talianska, kde 
neexistuje možnosť ožarovania 
zvierat. Do budúcnosti sa plánu-
je rozšírenie kliniky, ktorá bude 
zamestnávať až 40 zverolekárov a 
ďalších 30 zamestnancov. 

Dňa 4. októbra - svetového dňa 
zvierat – sa konal deň otvorených 
dverí. Kliniku navštívilo okolo 
2.000 zvedavých ľudí. 

Richard Aeschlimann, Hünenberg

 Čo je to „korporá-
 cia“? V stredoveku 
 existovali okrem 
súkromného majetku aj 
„družstvá”, ktorým patrili 
rozsiahle pozemky. Členovia 
ich spoločne spravovali a 
využívali. Tieto družstvá sa 
dnes nazývajú korporácie. 
Dôležitá bola aj ich sociálna 
úloha. V čase núdze mala vzá-
jomná pomoc veľký význam. 
„Genossen” (súdruhovia) 
hünenberskej korporácie sú 
hünenberskí občania nesúci 
jedno z dvadsiatich korporač-
ných priezvísk.

“
Správy z mesta Hünenberg
koncom novembra sa koná predvianočný trh aj za účasti Banskej Štiavnice

Jazyková polícia

Počuli sme, prečítali sme si 

„SHMÚ podozrieva, že Meteo 
opisuje“. (Sme 13.7.2008, str. 31)
Správne: odpisuje
Takýto titulok smer objavili v 
novinách Sme. Slovesá opisovať 
(opísať) a odpisovať (odpísať) 
majú rôzne významy a často sa 
zamieňajú.
Opisovať - opísať znamená 1.vy-
rozprávať, 2. charakterizovať, 
3. vykresliť (o. udalosť, zážitok, 
osobu)
Odpisovať – odpísať znamená 1. 
písomne odpovedať ( o. na list), 
2. napísať podľa predlohy (odpí-
sal úlohu od kamaráta).

V titulku Sme išlo o neférové 
preberanie informácie od Slov. 
hydrometeorologického ústavu, 
podobné zlozvyku zo školských 
lavíc, a preto tam malo byť slove-
so odpisovať. NB

Vo všetkých 
predajniach 
COOP Jedno-

ty Žarnovica sa poskytuje služba 
Unikasa, ktorá umožňuje obča-
nom platiť účty (šeky) cez poklad-
ňu priamo v predajni, buď v ho-
tovosti, alebo platobnou kartou. 

U nás zákazník zaplatí účty 
týchto spoločností: 
Allianz – Slovenská poisťovňa, 
a.s.; AVON Cosmetics, s.r.o.; 
CitiFinancial, divízia Citibank 
(Slovakia) a.s.; Home Credit Slo-
vakia, a.s.; Liptovská vodárenská 
spoločnosť, a.s.; Orange Sloven-
sko, a.s.; Orifl ame Slovakia s.r.o.; 
Podtatranská vodárenská pre-
vádzková spoločnosť, a.s.; Q B E 
poisťovňa, a.s.; Slovak Telekom, 
a.s.; Stredoslovenská energeti-
ka, a.s.; Stredoslovenská vodá-
renská prevádzková spoločnosť, 
a.s.; T-Mobile Slovensko, a.s.; 
Trenčianska Vodohospodárska 
spoločnosť, a.s.; Turčianska vo-
dárenská spoločnosť, a.s.; Union 
poisťovňa, a.s.; UPS Broadband 
Slovakia, s.r.o.; Východosloven-
ská energetika, a.s.; Západoslo-
venská energetika, a.s. 

COOP Jednota, spotrebné družstvo

V COOP Jednota 
zavedená služba 
Unikasa
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Oznamy
Pohronské osvetové stredisko Žiar 

nad Hronom – Pracovisko Banská 
Štiavnica, Mesto Banská Štiavnica 
vyhlasujú 11. ročník výtvarnej sú-
ťaže SALAMANDER 2008 OČA-
MI DETÍ A MLÁDEŽE s temati-
kou Salamandrového sprievodu a 
sprievodných podujatí Salamandro-
vých dní. Vekové kategórie : I. - žia-
ci MŠ II. - žiaci 1. - 3. ročníka ZŠ 
III. - žiaci 4. - 6. ročníka IV. - žiaci 
7. - 9. ročníka ZŠ V. - žiaci 1. stup-
ňa ZUŠ VI. - žiaci 2. stupňa ZUŠ 
VII. - študenti SŠ, VŠ VIII. - dospelí 
(nie študenti SŠ a VŠ). UZÁVIER-
KA SÚŤAŽE: 30. november 2008. 
Súťažné práce posielajte na adresu: 
BBSK – Pohronské osvetové stredis-
ko, Kammerhofská 2, 969 01 Banská 
Štiavnica. Bližšie informácie: POS, 
Kammerhofská 2, B. Štiavnica, č.t.: 
045/ 692 13 87, mobil: 0915 819 
989, e-mail : petrova@osvetaziar.sk

Pozvánky
Joga v dennom živote. Prianím 

každého človeka je žiť v harmónii 
sám so sebou a so svojím okolím. V 
dnešnej dobe sa kladú na nás v mno-
hých oblastiach života väčšie fyzické 
a psychické požiadavky. Následkom 
toho stále viac ľudí trpí zdravotný-
mi problémami, napätím, nervo-
zitou, poruchami spánku, stresom, 
prejavujú sa nepriaznivé dôsledky 
jednostranného telesného zaťaženia 
a nedostatku pohybu. Práve preto 
majú v súčasnosti veľký význam 
metódy a techniky, ktoré pomáha-
jú upevňovať a zlepšovať zdravie, 
ktoré nastoľujú telesnú, psychickú 
a duševnú harmóniu. Systém Joga 
v dennom živote ponúka práve v 
tejto oblasti alternatívnu možnosť 
ako pomôcť sám sebe. Pozývame 
vás, každý pondelok o 16.45 hod do 
Trámovej miestnosti Rubigallu, na 
Námestí sv. Trojice, kde sa s nami 
naučíte zvládať uvedené problémy.

Sahadža joga - prednáška a me-
ditácia. Praktické metódy pre celko-
vé fyzické, psychické a emocionálne 
zdravie človeka. Prebudenie energie 
kundalini, čistenie čakier a energe-
tických kanálov. Každý piatok od 
17,30 hod. v čajovni v Klopačke v 
Banskej Štiavnici, vstup voľný, in-
formácie na tel.č.: 0908 588 974

Pohronské osvetové stredisko, pra-
covisko Banská Štiavnica, Múzeum 
vo Svätom Antone a Mesto Banská 
Štiavnica vás srdečne pozývajú na 
vernisáž výstavy spolu s vyhodno-
tením súťaže „Najkrajšia dovo-

lenková fotografi a 2008”, ktorá sa 
uskutoční dňa 14. novembra 2008 
o 15:00 hod. v kaštieli vo Svätom 
Antone. Vo výstavných priestoroch 
očarujúceho kaštieľa vo Svätom An-
tone si môžete prezrieť čiernobiele i 
farebné fotografi e venované tema-
tike človeka, prírody, pamiatkam 
UNESCO či dovolenkové fotografi e 
detských fotografov. Na Vašu účasť 
sa tešia organizátori!

Plaváreň ženám. Každý piatok 
od 14.hod. sa v priestoroch Mest-
skej krytej plavárne koná relaxač-
né popoludnie pre ženy (masáže, 
sauna, bazén). Všetky ženy, ktoré 
máte chuť po celotýždňovom zhone 
zrelaxovať, príďte medzi nás! Ste 
srdečne vítané! Bližšie informácie 
získate na tel.č.: 0908 648 707, príp. 
045/6912724 . 

Paradajz Pikčr vás srdečne pozý-
va na posledné predstavenie v tomto 
roku Nebo, peklo raj a späť, ktoré 
sa uskutoční v dňoch 15.11.2008 
(sobota) a 21.11.2008 (piatok) o 
18.hod. v podkroví Rubigallu. Ob-
lečte sa..., nebude síce zima, ...ale 
ani teplo. Objednávky (rezervácie) 
na tel.č.: 045/694 96 50. Vstupné 
dobrovoľné! Tešíme sa na Vás!

Živena – Spolok slovenských žien 
a Mestská knižnica v Banskej Štiav-
nici vás pozývajú na vyhodnotenie 
literárnej súťaže Inšpirácie spod 
Sitna, ktoré sa uskutoční 19.11.2008 
o16.hod. v Rubigalle na prízemí 
(skúšobňa). Na vašu účasť sa tešia 
organizátori podujatia!

Spomienka
17.11.2007 

je v knihe 
osudu zapí-
saný ako po-
sledný deň, 
ktorý ukončil 
Tvoj život. Spi 

sladko maminka naša, p. Boženka 
Štefanková. Odišla si v tichosti, bez 
slova rozlúčky. Do vienka si dostala 
tie najkrajšie hodnoty: lásku, obeta-
vosť, srdečnosť. Týmito darmi si nás 
vedela obdarovať a my sme nestihli 
povedať Ti MAMA, ĎAKUJEME! S 
láskou na teba spomínajú deti s ro-

dinami.

D ň a 
9 . 1 1 . 2 0 0 8 
u p l y n u l o 
30 rokov, čo 
nás navždy 
opustila naša 

drahá mama, stará mama a sestra 
Anna Sentineková, rod. Maďaro-
vá. Všetci, čo ste ju poznali, venujte 
jej s nami tichú spomienku. 

Poakovanie
Dňom 31.10.2008 skončilo pod-

ľa dohody moje pôsobenie orga-
nizátora malých obecných služieb 
aktivačnej činnosti (MOS AČ) pri 
Mestskom úrade Banská Štiavnica. 
Naším cieľom v MOS AČ bola reali-
zácia NP V-2 „Motivácia nezamest-
naných a nezamestnaných s nízkou 
motiváciou odkázaných na sociálne 
dávky“. Zámerom organizovania AČ 
podľa § 52 zákona č.139/2008 Z.z. 
bola tvorba a ochrana, udržovanie 
a zlepšovanie životného prostredia 
vás spoluobčanov, od čistenia a lik-
vidácie skládok, kosenia a čistenia 
cintorínov a starostlivosti podľa 
možnosti o verejné priestranstvá. 
Obzvlášť by som chcel vyzdvihnúť 
veľmi dobrú spoluprácu s vedením 
a pracovníkmi Úradu práce, sociál-
nych vecí a rodiny v Banskej Štiav-
nici pri riešení úloh motivácie MOS, 
sociálnych vecí a rodiny. Záverom 
patrí poďakovanie všetkým tým, 
ktorí po celé roky môjho pôsobenia 
v MOS so mnou ako podriadení 
pracovali, plnili moje nariadenia a 

úlohy a pevne verím, že väčšina z 
nich našla vo mne oporu, pochope-
nie, s tým, že som všetky svoje sily a 
schopnosti dal tým, ktorí to najviac 
potrebovali. Ešte raz ďakujem vám 
všetkým Štiavničanom, prajem vám 
z celého srdca veľa zdravia, šťastia a 
Božieho požehnania.

Roman Kartík

Dovoľte mi poďakovať sa touto 
cestou za mimoriadnu ústretovosť, 
ktorej sa nám dostalo od Mgr.
Eva Lovasovej, pracovníčky SBM 
v B. Štiavnici. Mgr. Eva Lovasová 
v spolupráci s nami prišla s novou 
iniciatívou slávnostného pečatenia 
pozvánok na stužkovú slávnosť 
sprevádzaného veľmi zaujímavým 
a pútavým rozprávaním o histórii 
stužkovej slávnosti. Verím, že sa 
táto aktivita udrží a stane sa tradí-
ciou pre všetkých maturantov nášho 
mesta, ktorí pri organizovaní stuž-
kovej slávnosti budú mať možnosť 
dozvedieť sa viac o jej pôvode a rôz-
nych podobách. Ďakujeme, že sa zo 
zdanlivo obyčajného aktu zapečate-
nia obálky stal významný okamih, 
ktorý umocnil pre nás slávnostný a 
neobyčajný charakter maturitného 
ročníka. 

 Študenti Oktávy, GMN A.Kmeťa
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MÚZEÁ
starý zámok
 utorok - piatok, nedeľa
 8.00 - 16.00

nový zámok
 utorok - sobota 8.00 - 16.00

banské múzeum v prírode
 utorok - nedeľa 8.00 - 16.00

galéria J. Kollára
 utorok - sobota 8.00 - 16.00

mineralogická expozícia
 utorok - piatok, nedeľa
 8.00 - 16.00
kammerhof
 pondelok - piatok 8.00 - 16.00

štôla glanzenberg
 utorok až sobota 11.00 a 13.00
 (pre vopred nahlásené skupiny)
múzeum vo svätom antone
 utorok - piatok 8.00 - 15.00
 sobota - nedeľa 9.00 - 16.00

VÝSTAVY
drevo, sklo a kov
 26.6. - 31.12.
 Múzeum vo Sv. Antone
Banícke motívy v umení
 16.10. - 31.1.09
 Galéria J.Kollára

Múzeá otváracie hodiny

Koncom roka sa na stredných 

školách tradične konajú stužko-

vé slávnosti, oslavy ukončenia 

strednej školy v predstihu, teda 

ešte pred maturitnou skúškou. Z 

histórie vieme, že tieto tradície 

sa na Slovensku začali práve 

v našom meste, na Baníckej a 

lesníckej akadémii už v 19. stor. 

(založená bola v r. 1762, ako prvá 

vysoká škola technického smeru 

na svete). 

Neskôr sa táto tradícia rozšíri-
la na gymnáziá a na stredné od-
borné školy s maturitou. Okrem 
odovzdávania maturitných stu-
žiek je spojená aj so spevom starej 
študenskej piesne – Gaudeamus 
igitur – oslavou nového života a 
nádeje, známej v celej Európe. 
Podklad tejto starej latinskej pies-
ne o ľútosti a pokání vznikol už r. 
1267. Upravil a doplnil ju v r. 1781 
nemecký študent C.W. Kindleben, 
a stala sa študentskou piesňou na 
oslavu mladosti a sily. Táto štu-
dentská pieseň v skrátenej podobe 
sa spieva dodnes. 

Lúčenie sa študentov Baníckej a 
lesníckej akadémie bolo pôvodne 
až po skončení školy, valetantský-
mi bálmi a vyvrcholilo salaman-
drovým sprievodom študentov. 
Mladší spolužiaci vyprevádzali 
„fi listrov“ (ani študent ani mešťan) 
z mesta a niesli pritom na krku 
kresliace dosky s hárkami, kde 
sa odchádzajúcemu všetci na pa-
miatku podpísali. Tento odchod z 
mesta bol spojený so symbolickým 
prášením grubenrocku (študentská 
uniforma), ktorý mu už nepatril, 
preto mal oblečený červený frak a 
biely cylinder. Pri rozlúčke neza-
budli študenti kopnúť do 
budovy školy, tak 
ako aj škola im dala 
pár kopancov počas 
štúdia.

Štúdium bolo spre-
vádzané mnohými 
študentskými tradícia-
mi, v rámci hnutia Bur-
schenschaft u, neskôr štu-
dentskej obce Steingruben. 
K obľúbeným miestam ich 
stretávaní patrila krčma „Na 
šachte“, za mestskými hradba-
mi za Piarskou bránou, v meste 
na Nám. sv. Trojice v kaviarni U 
zlatého kahanca - U Flóriša, ale aj 
v Ertlovej kaviarni U hrozna (Met-

ropol). 
Študenta prvého ročníka pred 

krstom volali „fi sch“ (ryba), „lebo 
je ticho, otvára len papuľu, spros-
to pozerá, nikto mu nerozumie, čo 
chce“, neskôr „balek“ (so zelenými 
ušami, žltým zobákom). Po krste 
sa stal „fuchsom“ (líškou) a dostal 
aj prezývku – „vulgo“, študenti 
vyšších ročníkov boli „fi rmy“, tí, 
čo opakovali skúšky, ročník „vete-
ráni, ultraveteráni...“ No a tí, ktorí 
už skončili štúdium boli, už spo-
mínaní „fi listri“. 

Naše stretnutie, spojené s pe-
čatením pozvánok na stužkovú 
slávnosť pre profesorov starým 
pečatidlom Baníckej a lesníckej 
akadémie z 19.stor., sa konalo v 
Rytierskej sále Starého zámku. 
Tento reprezentatívny priestor je 
tiež spojený s veselým životom 
banskoštiavnických študentov. 
Raz totiž študenti po-
slali anonym-
ný list 

m e s t -
skej polícii, že 

na Starom zámku v Ry-
tierskej sále sa chystá zakázaný 

súboj dvoch akademikov. V tomto 
prípade však to bol len fi ktívny sú-

boj s veľkými ražňami na mäso a 
predstieranie smrti stlačením pri-
praveného vrecúška s hovädzou 
krvou. Starý zámok bol koncom 
19.stor. aj sídlom „Akademického 
atletického klubu“, ktorý združoval 
desať rôznych športových odvetví.

Pri pečatení sa študenti dozve-
deli aj to, že najstaršou listinou 
vydanou mestskou kanceláriou je 
listina vydaná v Banskej Štiavnici 
v roku 1275, ktorá má najstaršie 
zobrazenie mestského erbu v 
rámci kráľovstva a pečať listiny s 
baníckymi znakmi je najstaršou 
svojho druhu v Európe. 

Vzdelávacia a kultúrno-vý-
chovná činnosť múzea prostred-
níctvom využívania zbierkových 
predmetov je dominantnou úlo-
hou každého múzejného praco-

viska a je zrkadlom kvality 
a akcieschopnosti múzea. 
Cieľom je vyvolať zá-
žitky prostredníctvom 

priameho kontak-
tu so zbierkovými 

predmetmi v rámci 
muzeálnej komu-
nikácie, sprostred-

kovávania obsa-
hu zbierkových 
fondov múzea 

verejnosti. 
V rámci 

týchto aktivít 
nášho múzea odišli 

študenti zo Starého zámku 
so zapečatenými pozvánkami na 
stužkovú slávnosť, latinským a 
slovenským textom Gaudeamus 
igitur a hlavne všetci zúčastnení 
na obidvoch stranách s prekrás-
nym zážitkom. 

Mgr. Eva Lovásová

Stretnutie so študentmi Gymnázia Andreja Kmeťa na Starom zámku

Pečatenie pozvánok na stužkovú slávnosť
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Krížovka

info: Odd. kultúry, cestovného ruchu a športu, tel.č.:045/6949650-51, e-mail: kultura2@banskastiavnica.sk 

Vážení lúštitelia! Výhry vo výš-
ke 100,-Sk si výherca môže pre-
vziať v pokladni Klientskeho cen-
tra. Správne znenie Krížovky z 
č.41/2008 znie: „Vždy keď ľudia 
so mnou súhlasia cítim, že sa 
mýlim.“ 100,-Sk vyhráva Jarmi-
la Beňová, Učiteľská 12, Banská 
Štiavnica. 

V tajničke sa ukrýva výrok Roche-
foucaulda:

A., vnútri, 3.časť tajničky, pred-
ložka, B., malé eso, kozmetická 
fi rma, Jozef v Čechách, kvások, 
C., ľavá bez dĺžňa, nočný vták, aj 
hra, nové nárečovo, D., nie staro, 
koniec tajničky, tipovacia súťaž, 
bór, E., dvojhláska, nevinný čistý 
chlapec, potom, lietadlo, dánsky 
ostrov, F., skratka čísla, ženské 
meno, hŕba, zlý človek, G., pod-
mienková spojka, drozd česky, 
2.časť tajničky, strana, letná tu-
ristika, skr., H., výstrely z dela na 

počesť niečoho, 7.pád slova proso, 
pozývalo, I., hudobný výraz, rieka 
v Sudáne, názov aut zo seriálu, J., 
kyslík, s dierami, hliník, patriaci 
Kainovi, exp., K., seknutie, kýva 
nohami, druh opice, nie tam, L., 
ozn. áut Rakúska a Luxembur-
ska, 5.časť tajničky, čínske 
meno. 

1., začiatok tajničky, 2., 
bodavý hmyz, viac lietadiel, 
červenel, 3., 5 v Ríme, český 
tanec, liečivo, ozn. lietadiel 
Tchajwanu, 4., predložka, 
7.pád, patriace Adamovi, slo-
venský spisovateľ, 5., cestovný 
doklad, seno naopak, spala 
odzadu, 6., zavonia, národný 
podnik, skr., máva naopak, 7., 
človek, čo loví, sliepka, slabiny 
lekársky, 8., inam, rovnaký 
tvar, arzén, 9., smrdia, popí-
sal, bohyňa Zeme, 10., ne-
pohla, Boh lásky, stred slova 
neskanduj, 11., podopriem, 

skr. eman a meter, naft árske stre-
disko pri Čiernom mori, 12., ma-
ďarský pozdrav skr., morský rak, 
zariaď exp., 13., tlak krvi, neónová 
bez prízvukov, ozn. vozidiel Nór-
ska, Kambodže a Talianska, 14., 

meno Přenosilovej, Ika stačí, 15., 
zakričal, časť počítačovej hry, 16., 
4.časť tajničky.
Pomôcky: Als, Tímea, Avon, Trio-
la, Abar, Kvapík.

Pripravuje: A. Rihová

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A

B

C

D
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F

G

H

I

J

K

L

Dráma / historický, Poľsko 2007, 117 min., mládeži prístupný od 
18rokov, vstupné: 60,-Sk/1,99€

Píše sa rok 1939. Vypukla 2. svetová vojna a po porážke Poľska si jeho úze-
mie rozdeľujú nacistické Nemecko a Sovietsky zväz. Zmätení civilisti sa 
sťahujú pred nemeckou armádou stále viac na východ, kde na nich čakajú 

Sovieti. Tí, aby mohli v krajine prevziať moc, vezmú príslušníkov poľskej inteligencie, dôstojníkov poľskej armády a 
novinárov do zajateckých táborov. Nikto ešte netuší, že o niekoľko mesiacov vydá Stalin rozkaz - vyše dvadsaťtisíc 
ľudí popraviť... 

22.11.sobota, 18.30, kino Akademik

Dráma / historický,
18rokov, vstupné: 

Píše sa rok 1939. Vyp
mie rozdeľujú nacist
sťahujú pred nemeck

Sovieti. Tí, aby mohli v krajine prevziať moc, vezmú príslušníko

18.11. utorok, 19.00, Filmový klub OKO

Farebné pásmo krátkych dokumentov, Švajčiarsko / Francúzsko, 2006, 120min., vstupné: 60,- Sk/1,99€, 
s preukazom FK 40,-Sk/1,33€

Americký turista vidí rasové napätie a paranoidné vízie mesta... Mladá emigrantka pracuje v buržoáznom prostredí... 
Americká hviezdička natáča v Paríži fi lm... Muž nevie, či byť s manželkou alebo s milenkou... Mladý muž pracuje v 
tlačiarni a túži po inom mužovi... Otec zápasí s hnevom k vlastnej dcére... Pár sa snaží okoreniť svoj sexuálny život... 
hrajú: Gérard Depardieu, Natalie Portman, Nick Nolte, Wiliam Dafoe, Elijah Wood, Bob Hoskins
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Týmto pekným symbolickým 

názvom pomenovali ZO a Okresné 

centrum zväzu telesne postihnu-

tých v Banskej Štiavnici spolo-

čensko-kultúrne podujatie, ktoré 

organizujú každoročne v spolu-

práci s POS-Pracoviskom Banská 

Štiavnica a SBM pri príležitosti 

Mesiaca úcty k starším.

6. novembra v bývalej jezuitskej 
kaplnke Kammerhofu sa konal už 
jeho 5. ročník. Spestrili ho hod-
notnými hudobnými číslami žia-
ci štiavnickej ZUŠ pod vedením 
p. učiteliek – Ireny Chovanovej, 
Zuzany Ladzianskej-Kovárovej a 
Zdenky Koreňovej. Zaujal najmä 
dievčenský spevácky zbor, ktorý 
prispôsobil svoj program senio-
rom a ponúkol im viaceré piesne 
ich mladosti s pozoruhodnými só-
lovými výkonmi. Z malého Kris-

tiána Kováča rastie zdatný hráč 
na keyboarde. Harmonikár Adam 
Páleník očaril slovenskými ľudo-
vými piesňami. Páčilo sa aj fl auto-
vé duo.

V poetickej časti sa predstavili 
vlastnou tvorbou panie Ľudmila 
Števíková zo Štiavnických Baní 
(obdivujeme jej pamäť, všetko re-
citovala bez papiera), Janka Ber-
náthová upútala novou intímnou 
lyrikou, Emília Cútová z Prenčova 
si zaspomínala na mladosť, Zden-
ka Turáneková ponúkla verše o 
prírode a spolu s dcérou Pavlínkou 
(vyrastá z nej výborná recitátorka) 
interpretovali aj životnými skúse-
nosťami poznačené básne dr. Joze-
fa Beneša. Veselú stránku podujatia 
zabezpečili manželia Debnárovci a 
p. Cecília Andrášeková Pripravili 
si vtipnú scénku o bezdomovcoch. 
P. Alica Gajanová rozosmiala pub-

likum sériou Náckových vtipov.
Dr. Bohumír Bachratý vo svojom 

zaujímavom príhovore sa zamýšľal 
nad symbolikou srdca v umení. 
Tomuto ľudskému orgánu sa vždy 
pripisoval cit, láska, porozumenie 
a empatia. Jedným z najúčinnejších 
liekov na fyzické neduhy je, podľa 
neho, umenie. Pripomenul celý rad 
umelcov, ktorí napriek telesnému 
hendikepu vytvorili pozoruhodné 
umelecké diela (Beethoven, Goya, 
Toulouse-Lautrec, Gwerk).

Podujatie moderovala a program 
zabezpečila Mgr.Mária Petrová. 
Na záver sa všetkým účinkujúcim 
poďakoval p. Ivan Madara.

Podujatie bolo spojené aj s ma-
lým občerstvením. Všetci tí, ktorí 
sa na ňom zúčastnili, odchádzali s 
dobrým pocitom, prameniacim zo 
vzájomného porozumenia a ľud-
skej spolupatričnosti.  NB

Od srdca k srdcu...

,,Cítila som, že dozrel čas 

uzatvoriť ďalšiu životnú kapi-

tolu.“ prezradila mi pred časom 

v súvislosti s vydaním svojej 

zaujímavej publikácie sympatická 

banskoštiavnická výtvarníčka Eva 

Valachyová r. Schneiderová.

 S jej obrazmi a veršami som sa 
stretla už dávnejšie a priznám sa, že 
vtedy vo mne zanechali dojem hĺ-
bavosti, krehkosti, až zraniteľnosti. 
Kúpila som si knihu, obsahujúcu 
44 fotografi í obrazov, plastík, re-
liéfov a množstvo básní. Pritom 
som mala česť poznať ich autorku 
aj osobne. Dozvedela som sa ,že 
detstvo a mladosť prežila v Žiari 
nad Hronom, kde od 3.októbra do 
9.novembra bola inštalovaná vý-
stava, približujúca až 62 diel, pod 
názvom „My vo vesmíre- vesmír v 
nás“.

Nenahraditeľné miesto v živote 
Evy Valachyovej patrilo a zdá sa, 
že aj s odstupom času a udalostí 
stále patrí jej starej mame. Evka 
spomína na prázdniny v Bankách, 
ich nádherné potulky prírodou, 
večery strávené pri ohni a zaují-
mavom, chvíľami až neuveriteľ-
nom rozprávaní. Prezradila mi, že 

ešte za života si zhotovila odliatok 
tváre a rúk tejto, pre ňu nesmierne 
vzácnej bytosti. Vyštudovala od-
bor tvarovanie na umeleckej škole 
v Kremnici a veľmi blízke jej bolo 
priestorové vyjadrovanie a rozma-
nitosť materiálov. Svoj talent uplat-
nila v Slovenskej fi lmovej tvorbe v 
Bratislave, kde istý čas pracovala. 
Po založení Štátnych reštaurátor-
ských ateliérov prišla do Banskej 
Štiavnice. Tu žije dodnes spolu s 
manželom .Je matkou troch detí. 
Práca s toxickými chemikáliami 
sa podpísala na Evkinom zdraví, 
čo do značnej miery zmenilo jej 
život. Musela prekonať neľahké, až 
depresívne obdobia v liečebniach 
i v radoch nezamestnaných. Tieto 
životné skúšky nazvala svojou súk-
romnou „čiernou skrinkou“, aj keď 
s odstupom času sa na ne pozerá 
ako na miesto odrazu smerom k 
vlastnej tvorbe. Jedinú útechu a 
inšpiráciu zároveň vtedy nachá-
dzala v náručí nádhernej prírody 
v okolí Banskej Štiavnice. Aj dnes 
ju môžeme stretnúť na tichých po-
tulkách s krásnym bernským salaš-
níckym psom. Prírodné materiály, 
ako napríklad štiavnické minerály, 
ktorým sa oddávna pripisujú ma-

gické sily, ale aj ulity slimákov pri-
pomínajúce nekonečnú špirálu 
času, drevo, či textil, tvoria súčasť 
zaujímavých výtvarných kompo-
zícií. Sú odvážne a krehké zároveň 
ako myšlienkové pochody ich au-
torky. Aj keď je Evka príjemnou 
spoločníčkou a vie zaujať pútavým 
rozprávaním, priznala sa mi, že 
obľubuje samotu, keď si vystačí so 
svojimi vlastnými myšlienkami. 
Vtedy pociťuje intenzívnu túžbu 
oslobodiť sa od sveta materiálneho 
do ušľachtilejšej podoby a rozply-
núť sa v duchovne. Táto túžba je 
vyjadrená v jej dielach. Mnohé sa 
predali aj počas spomínanej výsta-
vy, väčšinu z nich darovala priate-
ľom, ale možno ich obdivovať prá-
ve vďaka spomínanej publikácii s 
výstižným názvom ,,Šťastne na ko-
lenách.“ Časť tvorby Evy Valachyo-
vej je trvalo vystavená a ponúknutá 
na predaj v priestoroch Kláštornej 
vinárne v obci Štiavnické Bane. 

Poprajme spoločne obdivuhod-
nej a citlivej umelkyni, aby nová 
životná kapitola, ktorá sa pred ňou 
otvára, bola naplnená množstvom 
pozitívnej energie, inšpirácie a 
vnútorného uspokojenia. 

Janka Bernáthová

Šťastne na kolenách...dokončenie z 1.str.

Mešťania, znepokojení, poplašení 
chodili hore-dolu po uliciach. Čosi 
vyčkávali.

A veru dôležité veci sa udiali 
toho dňa. Na rozkaz cisára Fer-
dinanda konala sa v Štiavnici po-
rada, ako by bolo možné banské 
mestá najlepšie uchrániť pred Tur-
kami. Do poradnej siene mestského 
domu sa zišli zástupcovia siedmich 
banských miest – Štiavnice, Bystri-
ce, Kremnice, Belej, Pukanca, No-
vej Bane a Ľubietovej. 

Porada trvala dlho, lebo nebez-
pečenstvo bolo blízke a vážne....
Najváženejší ľudia z celého kraja 
...najprv uvážili, odkiaľ možno 
najskôr očakávať útok. Rozhodli sa 
na tie časti kraja stále dozerať...a 
na vysoké vrchy postaviť strážcov-
vatrárov, ktorí by upozorňovali na 
blížiace sa nebezpečenstvo vo dne 
dymom a v noci ohňom. Takých-
to vatrárov ustanovili na všetkých 
vyšších vrchoch od Zvolena a Kru-
piny po Štiavnicu a Novú Baňu.“

V minulom roku sme si pri-
pomenuli významné okrúhle 
jubileum tohto štefultovského 
rodáka viacerými podujatiami, 
vrátane odbornej konferencie, na 
ktorej vystúpili známi slovenskí 
literárni historici a vedci. Všetky 
diela spisovateľa majú korene v 
rodnom kraji, ktorý mu poskytol 
veľa zaujímavého materiálu pre 
jeho romány a povesti. ŠN

Podujatie, ktoré potešilo a pobavilo všetkých prítomných

Vianočná súťaž

3.kolo I. ligy - Východ-

nej časti

Dňa 9.11.2008 odohrali naši 
volejbalisti ďalší zápas. Tentoraz 
sa na našu domácu palubovku 
dostavila Stará Ľubovňa.

Našim volejbalistom sa nedarí 
nadviazať na úspešnú sériu prí-
pravných turnajov, o čom svedčil 
aj tento dvojzápas, ktorý prehrali 
v pomere setov 0:3 a 1:3. A tak 
sa na prvé víťazstvo v tejto súťaži 
musí počkať - možno do nasle-
dujúceho zápasu, ktorý odohrajú 
dňa 15.11.2008 na palubovke v 
Novoti.

Volejbalový oddiel ďakuje 
sponzorom: Tidly leasing a.s, 
Rotobalance a.s., Pivovar Steiger 
a.s., Bempresso, Topky a spol. 
Winner. Mgr. Martin Kaššay

Volejbal
ériou Náckových vtipov.

humír Bachratý

ých
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Inzercia

Služby

Kariéra

Reality

Kúpim  metrovicu, tel.č.: 0908 
531 348

Predám  štiepané drevo, 30 cm 
dlhé, tel.č.: 0914 138 988

Predám  železný ROXOR 12 za 
polovičnú cenu, 0908 459 829

Predám  tatranský profi l – brúse-
ný I. trieda 120,-Sk, II. trieda 105,-
Sk, doveziem, tel.č.: 0907 819 880, 
0911 819 880

Predám  dve študentské postele - 
nové. Cena dohodou. Tel.č.: 0917 
643 261

Predám  sedaciu súpravu 3+2+1 
broskyňovej farby. Pôvodná cena 
18 000,- Sk teraz 9 000,-Sk, tel.č.: 
0917 643 261

Predám  rohovú sedačku so sto-
lom. Cena dohodou. Tel.č.: 0917 
643 261

Predám  rohové akvárium aj s 
príslušenstvom. Cena dohodou. 
Tel.č.: 0917 643 261

Predám  Roxor – 12 za polovičnú 
cenu, tel.č.: 0914 138 988

Predám  automobil zn.Austin 
Rover, cena 25 000,-Sk, tel.č.: 0903 
128 413

Predám  detskú drevenú poscho-
dovú posteľ bez matracov, cena 3 
000,-Sk, tel.č.: 0903 128 413

Predám  krbové kachle (nové), 
rozmer: 50 x 36 x 95, tel.č.: 0907 
107 484

Vykonávam  palické, pilčícke 
práce, tel.č.: 0914 138 988

Dividend Manufacturing , a.s., 
Tabaková 1 , Banská Štiavnica, 
príjme do pracovného pomeru 
s nástupom ihneď technického 
manažéra. Požadujeme: min.úpl-
né stredoškolské vzdelanie techn. 
zamerania, technické myslenie, 
organizačné schopnosti, mana-
žérske zručnosti, ovládanie práce 
s PC (Word, Excel, Internet...), 
prax vítaná, znalosť NJ príp. AJ ví-
taná. Ponúkame: stabilná práca v 
mladom a dynamickom kolektíve, 
dobré platové ohodnotenie. Bliž-
šie informácie na t.č. 045/6921 
132, 0903775996

Prijmeme  predavačku na TPP 
(Bižutéria LULU), tel.č.: 0908 227 
552

Kúpim  alebo vezmem do prená-
jmu garáž v BŠ na sídlisku Drieňo-
vá, príp. pod Kalváriou, tel.č.: 0908 
910 372

Predám  3-izbový byt Pod Kal-
váriou, cena dohodou, 0915 809 
704

Predám  alebo vymením 4-iz-
bový byt za 2 - izbový + doplatok. 
Cena dohodou. 0917 643 261

Predám  3-izbový byt na Drie-
ňovej, cena: 1 300 000,-Sk, tel.č.: 
0915 875 921

Predám  3-izbový byt na sídlis-
ku Drieňová, čiastočne prerobený, 
tel.č.: 0908 579 925

Predám  záhradnú chatku so 
záhradou na Štefultove v záhrad-
kárskej osade, tel.č.: 045/6913858, 
0907 090 084

Ponúkame  priestory na pre-
nájom: výrobné - 1.200,- Sk m2/
rok (+energie) 250 m2; skladové 
- 1.000,- Sk m2/rok (+energie) 500 

m2; predajné - 1.900,- Sk m2/rok 
(+energie) 55 m2. Tabaková ulica, 
Malé trhovisko, tel.č: 0910 932 710

Ponúkam  bytové priestory na 
prenájom (bez energií): rodinný 
dom 300 m2 - stredne vybavený, 
18.000,-Sk/mesiac; rodinný dom 
300 m2 - vybavený, 25.000,- Sk/
mesiac; trojizbový byt - vybavený, 
12.000,- Sk/mesiac; trojizbový byt 
- stredne vybavený, 10.000,- Sk/me-
siac. Vhodné aj na podnikanie v ob-
lasti služieb (prevádzku penziónu, 
kaviareň, kaderníctvo, kozmetika, 
salón, a pod.). Tabaková ulica, tel.č: 
0910 932 710

Dám do prenájmu  veľký me-
zometový byt, vlastný dvor, no-
vostavba, blízko centra BŠ, tel.č.: 
0905 658 224

Dáme do prenájmu  obchodné 
priestory so zariadením v BŠ na 
Ul. Dolná, tel.č.: 0905 192 688 

Dám do prenájmu  3-izbový byt, 

tel.č.: 0903 029 083
Dám do prenájmu  Exkluzívny 

byt (200m2) v centre BŠ, len pre 
náročného, tel.č.: 0905 658 224

Prenajmem  3-izbový zariadený 
byt v Banskej Štiavnici na sídlisku 
Drieňová od 1.1.2009, tel.č.: 0903 
785 660

Prenajmeme  4-izbový byt v 
Banskej Štiavnici (oproti Autoško-
le Bosák), cena mesačného nájmu 
11 000,-Sk (bez energií), tel.č.: 
0908 551 422

Prenajmem  zariadený 1-izbový 
byt na Povrazníku od 1.12.2008. 
Nájomné 5 000,-Sk/mesiac, tel.č.: 
0905 950 337

Prenajmem  2-izbový zariadený 
byt. Cena 10.000,- Sk + energie, 
tel.č.: 0910 932 710

Vezmem do podnájmu  dvoch 
ľudí najlepšie matku s dieťaťom 
alebo dve študentky. Cena doho-
dou. Tel.č.: 0917 643 261

Murárske práce , tel. č.: 0903 
271 161

Salón NIKA  ponúka na zapoži-
čanie zahraničné dámske svadob-
né šaty, šaty pre družičky, rôzne 
doplnky, ozdoby na auto za vý-
hodné ceny. Kontakt: Ul. 8.Mája 
16, pod Kalváriou, B.Štiavnica, 
tel.č.: 045/6912894, 0905 944 087

Vykonávam  prepravu lesovo-
zom s hydraulickou rukou, tel.č.: 
0914 138 988

Dňa 8.11.2008 sa 

konali v Handlovej 

Majstrovstvá stredo-

slovenskej oblasti žiakov A, B, 

juniorov a seniorov. 

Adamský Marián: 1. 50m voľný 
spôsob – 26.26, 1. 100m voľný 
spôsob – 1.00.80, 1. 100m motý-
lik – 1.05.63, 1. 100m polohové 
preteky – 1.07.91
Tenkelová Denisa: 1. 50m voľný 
spôsob – 30.25, 1. 100m voľný 
spôsob – 1.06.32, 1. 100m mo-
týlik – 1.12.53, 1. 100m motý-
lik – 1.12.53, 1. 100m polohové 
preteky – 1.14.77, 1. 100m znak 
1.15.94, 1. 200m polohové prete-
ky – 2.41.20
Maruniaková Monika: 1. 100m 
znak - 1.23.87, 1. 200m znak – 
2.49.69, 2. 100m polohové pre-
teky – 1.24.63, 2. 200m polohové 
preteky – 2.57.19, 2. 200m prsia 
– 3.11.86
Konečný Marek: 1. 100m prsia – 
1.23.34, 2. 200m prsia - 3.03.48, 
Hriňák Dávid: 4. 100m polohové 
preteky – 1.16.99, 5. 100m voľný 
spôsob – 1.05.01, 6. 50m voľný 
spôsob – 29.04, 2. 100m prsia – 
1.24.65
K dosiahnutým výsledkom na-
šich plavcov blahoželáme.

Táňa Adamská 

IV. liga v stolnom 

tenise

LN TRADE Banská Štiavnica - 
TJ Kremnica „B“ 7:11
body za LN TRADE: štvorhra: 
Prokaj - Sedilek
dvojhry: Sedilek 3, Dobrovič 
Martin 2, Dobrovič J. 1

Ani v štvrtom zápase neokúsili 
hráči LN TRADE Banská Štiav-
nica radosť z víťazsvta, keď pred 
početnou diváckou kulisou pod-
ľahli susedovi v tabuľke družstvu 
Kremnica „B“ v pomere 7:11.

Bol to absolútne vyrovnaný zá-
pas, keď po prvých zápasoch bol 
stav 4:4, ale potom sa hosťom po-
daril trhák, ktorý hráči LN TRA-
DE napriek výbornému výkonu 
v závere nedokázali dobehnúť. 
Na výsledku sa určite odzrkadlil 
aj fakt, že opora tímu Prokaj ten-
tokrát nezvolil správne poťahy, v 
dôsledku čoho si pripísal len pol 
bodu za štvorhru. Výborne hra-
júci Sedilek a Dobrovič ml. už 
tak nedokázali prehre zabrániť.

JS

Svetový pohár profe-

sionálov v pretláčaní 

rukou Varšava

V dňoch 7.-8.11.2008 sa konal 
vo Varšave Svetový pohár v pre-
tláčaní rukou. Na pretekoch sa 
zúčastnilo 191 borcov z 20 krajín 
sveta. Naše mesto úspešne re-
prezentoval tréner AWK Banská 
Štiavnica Radoslav Dobrovič. 
Kategória do 86 kg: Radoslav 
Dobrovič: 1. miesto ľavá ruka, 2. 
miesto pravá ruka

K úspechu Radovi srdeč-
ne blahoželáme a prajeme veľa 
úspechov! Najbližšie sa borci z 
AWK B.Štiavnica 
zúčastnia na MS v 
pretláčaní rukou, 
ktoré sa budú konať 
od 1.-8.12.2008 v 
Kanade. Držíme 
palce! šn

Úspech Radoslava 
Dobroviča

Plávanie

Stolný tenis

AWK B.Štiavnica 
zúčastnia na MS v 
pretláčaní rukou,
ktoré sa budú konať 
od 1.-8.12.2008 v 
Kanade. Držíme
palce! šn
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INZERCIA

PRÍJMEME  ŠIČKY
DO TRVALÉHO PRACOVNÉHO POMERU

Vyžadujeme zručnosť, skúsenosť so šitím 
a ochotu pracovať, nemusíte byť vyškolená. 

NÁSTUP IHNEĎ. 

Pre viac informácií nás kontaktujte:

p. Balázsová, 0911 290 378

FALCO SK, s.r.o., Zigmundšachta 13, 96901 Banská Štiavnica

PRVÁ STAVEBNÁ SPORITEĽŇA 
JEDNOTKA V STAVEBNOM SPORENÍ

OBCHODNÝ ZÁSTUPCA

JOZEF BEŇO
Dolná 18

(oproti bývalej Tabačke)
969 01 Banská Štiavnica

0905 418 616, 0918 716 729
jbeno@fo.pss.sk

Otváranie hodiny:
Pondelok a štvrtok
10,30 – 16,00 hod.

Zhodnocovanie vkladov, výhodné 
úvery. Príďte sa poradiť alebo na 

požiadanie prídeme za Vami!

Predaj jabĺk z ovocného sadu
vo Svätom Antone

1.trieda 1kg za 15,-Sk
2.trieda 1kg za 10,-Sk

Odrody jabĺk na zimné uskladnenie:
Gala, Fuji, Florina, Jonagored

Jablká si môžete objednať na t.č.:
0907 800 700, 0905 554 433,
0910 820 947, 0911 462 498

Jablká je možné osobne kúpiť vo Svä-
tom Antone č.437 (dom pred Rančom 
Nádej). Pri väčšom 
odbere a dohovore 
je možné Vám 
ich aj osobne 
doviezť.

k
k

neniusklad

kk

Jablká jeJablká je
LEKÁREŇ HELIOS POD POŠTOU

vás pozýva

pondelok – piatok 8,00 – 16,30 hod.
aj každú sobotu 8,00 – 11,00 hod.

nájdete u nás širokú ponuku zna�iek:

adresa: Lekáreň HELIOS
 Dolná 3
 Banská Štiavnica
 tel.č. 045/692 23 22

rád vás obslúži náš nový personál
+ široká ponuka 

veterinárnych prípravkov

STAVEBNO – STOLÁRSKA 
FIRMA

info 0918 518 744info 0918 518 744

prijme 

zamestnancov 

do TPP

17.11.2008 Pondelok
Frankfurtská polievka s párkom• 
Bryndzové halušky• 

18.11.2008 Utorok
Hovädzí vývar• 
Chrenová opmáčka s vareným • 
hovädzím, knedľa

19.11.2008 Streda
Kelová polievka s údeným mäsom• 
Rezance s makom a karamelo-• 
vou zálievkou

20.11.2008 Štvrtok
Bryndzová polivka „ Demikát“• 
Plnená mäsová roláda, zemia-• 
ková kaša

21.11.2008 Piatok
Boršč• 
Tekvicový prívarok, volské oko, • 
varené zemiaky

HOTEL GRAND MATEJ
pre vás pripravil
DENNÉ MENU
v cene 99.-Sk

26. 6. 2008

cena 10,-

číslo 24

Ročník XIX.

T ÝŽDE
MESTA
BANSK
ŠTIAVN

Anketa
Mestský rozhlas - 
áno, či nie? str. 9

Služby
Plaváreň - ako ďalej?
 

str. 4

Futbal
Na záver rekordné 
víťazstvo t 113

3. 7. 2008
cena 10,-Sk

číslo 25
Ročník XIX.

T ÝŽDENNÍK 
MESTA 
BANSK Á 
ŠTIAVNICA

Parkovanie 

Spoplatnenie parkovísk v centre 
mesta

 str. 3

Služby

Výstavba obchodného centra
v Banskej Štiavnici 

str. 3

Festival 

Jazznica

 str.  11

i K ť i
Oslavy k 100. výročiu úmrtia pod záštitou podpredsedu vlády SR Dušana Čaploviča

na 1100,0,--

T ÝŽDE
MESTA
BANSK
ŠTIAVN

K 

1

i

10. 7. 2008

cena 10,-Sk

číslo 26

Ročník XIX.

T ÝŽDENNÍK 

MESTA 

BANSK Á 

ŠTIAVNICA

Knižná novinka

Andrej Kmeť 

- Sitniansky rytier
 str. 8

Školstvo

Racionalizácia 

základného školstva 

ukončená  str. 3

Pozvánka 

Rozprávkový bál 

pre deti
 str. 10

artnerstve podpísaná
Banská Štiavnica udržiava s partnerským mestom Šoproň nadštandardné vzťahy

a 100,0,--SSkSkkkk

ÝŽDENNÍK
ESTA

ANSK Á
TIAVNICA

str.  11

tr. 10

á

2. 10. 2008
číslo 36

Ročník XIX.

T Ý Ž D E N N Í K 

MESTA 

BANSK Á 

ŠTIAVNICA

cena 10,-Sk / 0,33 €

Konverzný kurz: 30,1260 Sk = 1 €

Doprava

Prečo bola zru-

šená zastávka 

OPP? str. 3

Pozvánka

Tanečná škola v 

Banskej Štiavnici
str. 5

Geopark

Nové poznatky 

a skúsenosti
str. 10

a jeho budúcnosť
ál prostredníctvom mestského rozhlasu v Banskej Štiavnici a okolí 

K
rí

ž

v 
nici

tr. 5

číslo 36

ceena 10,-Sk
XIX.

T ÝŽDENNÍK 

MESTA 

BANSK Á

ŠTIAVNICA

Pozvánka 

Rozprávkový bál 

pre deti
st

písaná
hy9. 10. 2008

číslo 37

Ročník XIX.

T Ý Ž D E N N Í K 

MESTA 

BANSK Á 

ŠTIAVNICA

cena 12,-Sk / 0,40 €

Konverzný kurz: 30,1260 Sk = 1 €

Pozvánka

Akademici v Banskej 

Kurz

stredovekého 

šermu str. 10

Príloha

„Vivat“

H ráka s pomocou fondov Európskej únie

33 104 mil. Sk

M
K

ej

9. októbra 2008

ročník I.

číslo 3

ŠTUDENTSKÁ PRÍLOHA VIVAT

Židovský cintorín. Pojem, ktorý 

v povedomí Štiavničanov pomaly 

upadal do zabudnutia. Málokto zo 

Štiavnice vám vedel povedať, kde 

sa vlastne tento cintorín nachádza 

a nie to ešte čosi o jeho histórii. 

Bol najvyšší čas začať konať. 

Niekto by možno povedal , že za-

čala pomaly odbíjať dvanásta ho-

dina. Akoby som „ju“ počula, keď 

som prvýkrát vstúpila na to miesto, 

čo kedysi bolo židovským i t

bolo treba skutky. Na to ešte vždy 

nebolo neskoro. Som preto rada, 

že aj ja som mohla prispieť svojou 

troškou k záchrane tejto takmer za-

budnutej  pamiatky. V marci 2008 

PaedDr. Beata Nemcová, profesor-

ka na Gymnáziu Andreja Kmeťa, 

napísala projekt na Konto Orange – 

Podporte svoj región, pod názvom 

„Rekonštrukcia židovského cinto-

rínu v Banskej Štiavnici“. V máji 

toho istého roka bol tento p j k

málna skupina študentov prevaž-

ne z Gymnázia Andreja Kmeťa), 

z toho 36 pracovalo aktívne a tiež 

niekoľko občanov mesta. Vedúcu 

úlohu prevzala B. Nemcová . Na 

cintoríne sa pracovalo takmer bez 

prestávok, od júna do augusta . 

Celkovo je viac ako 400 odpracova-

ných hodín. V cintoríne sa urobilo: 

kosenie, odstraňovanie náletovej 

zelene, čistenie hrobov identifiká

a menami členov židovskej nábo-

ženskej obce. Profesorka Nemcová 

sa tiež snaží zvýšiť informovanosť 

o židovskej problematike aj u mla-

dých ľudí. Preto zorganizovala na 

Gymnáziu Andreja Kmeťa v spo-

lupráci s Dokumentačným stre-

diskom holokaustu seminár, jeho 

téma bola - Príprava študentov na 

návštevu autentického miesta spo-

jeného s holokaustom. Semináru sa 

zúčastnilo 20 učiteľov zo Slovenska, 

veľvyslanec Izraela - Zeev Boker, 

lektori: M.Borský, V. Špring – pa-

mätník Terezín, J. Turčan - ústredie 

Židovskej náboženskej obce v Ban-

skej Bystrici  a niekoľko študentov 

tohto gymnázia. 

Štiavnický židovský cintorín je uni-

kátny svojou kupolou v tureckom 

štýle - Ciduk Hadin - dom smútku. 

Na jeho ploche sa nachádza 268 

hrobov. V súčasnosti sú spísané 

všetky hroby.

Ako sa začalo pracovať na Židovskom cintoríne

ho

str. 10

ík XXIX.

T Ý Ž D E N N Í K 

MESTA

BANSK Á 

ŠTIAVNICA

cecenenana 110,-Sk / 0,33 €

cc
Konvnverznýný kurz: 30,1260 Sk = 1 €

KonK

tky 
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ci a okolí 
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9. 10. 2008
číslo 37

Ročník XIX.

T Ý Ž D E N N Í K 

MESTA

BANSK Á 

ŠTIAVNICA

cena 12,-Sk / 0,40 €

Konverzný kurz: 30,1260 Sk = 1 €

Pozvánka

Akademici v Banskej 

Kurz

stredovekéh

šermu

Príloha

„Vivat“

H ráka s pomocou fondov Európskej únie

33 104 mil. Sk

M
K

ejje

9. októbra 2008

ročník I.

číslo 3

ŠTUDENTSKÁ PRÍLOHA VIVAT

Židovský cintorín. Pojem, ktorý 

v povedomí Štiavničanov pomaly 

upadal do zabudnutia. Málokto zo 

Štiavnice vám vedel povedať, kde 

sa vlastne tento cintorín nachádza

a nie to ešte čosi o jeho histórii. 

Bol najvyšší čas začať konať. 

Niekto by možno povedal , že za-

čala pomaly odbíjať dvanásta ho-

dina. Akoby som „ju“ počula, keď 

som prvýkrát vstúpila na to miesto, 

čo kedysi bolo židovským i t

bolo treba skutky. Na to ešte vždy 

nebolo neskoro. Som preto rada, 

že aj ja som mohla prispieť svojou 

troškou k záchrane tejto takmer za-

budnutej  pamiatky. V marci 2008 

PaedDr. Beata Nemcová, profesor-

ka na Gymnáziu Andreja Kmeťa, 

napísala projekt na Konto Orange – 

Podporte svoj región, pod názvom 

„Rekonštrukcia židovského cinto-

rínu v Banskej Štiavnici“. V máji 

toho istého roka bol tento p j k

málna skupina študentov prevaž-

ne z Gymnázia Andreja Kmeťa), 

z toho 36 pracovalo aktívne a tiež 

niekoľko občanov mesta. Vedúcu 

úlohu prevzala B. Nemcová . Na 

cintoríne sa pracovalo takmer bez 

prestávok, od júna do augusta . 

Celkovo je viac ako 400 odpracova-

ných hodín. V cintoríne sa urobilo: 

kosenie, odstraňovanie náletovej 

zelene, čistenie hrobov identifiká

a menami členov židovskej nábo-

ženskej obce. Profesorka Nemcová 

sa tiež snaží zvýšiť informovanosť 

o židovskej problematike aj u mla-

dých ľudí. Preto zorganizovala na 

Gymnáziu Andreja Kmeťa v spo-

lupráci s Dokumentačným stre-

diskom holokaustu seminár, jeho 

téma bola - Príprava študentov na 

návštevu autentického miesta spo-

jeného s holokaustom. Semináru sa 

zúčastnilo 20 učiteľov zo Slovenska, 

veľvyslanec Izraela - Zeev Boker, 

lektori: M.Borský, V. Špring – pa-

mätník Terezín, J. Turčan - ústredie 

Židovskej náboženskej obce v Ban-

skej Bystrici  a niekoľko študentov 

tohto gymnázia. 

Štiavnický židovský cintorín je uni-

kátny svojou kupolou v tureckom 

štýle - Ciduk Hadin - dom smútku. 

Na jeho ploche sa nachádza 268 

hrobov. V súčasnosti sú spísané 

všetky hroby.

Ako sa začalo pracovať na Židovskom cintoríne

ho

str. 1tr. 10

lo 38

Ročník XIX.

T Ý Ž D E N N Í K 

MESTA 

BANSK Á 

ŠTIAVNICA

cena 10,-Sk / 0,33 €

Konverzný kurz: 30,1260 Sk = 1 €

Eurozóna
á

Príloha

Útulok v Banskej 

Štiavnici

m Bačíkom

ím

fo
to

 M
.K

rí
ž

HĽADÁME DOMOV

Útulok v Banske
j Štiavnic

i

BOBEŠ - 8 r.

ARKA - 3 r.

LINDA - 3 r.
DŽESSIE - 5 r.

LAURA 6 mesiaco
v

- .

NELA
8 r- .

LILI - 2,5 r.

SÁRA - 3 r.

KIRA - 3 r

AJDA - 8 r.

TARA - 7 r.

RIKI

1 slovo = 5,-Sk (0,17 €)
1cm2 = 15,-Sk (0,50 €)

Inzerujte v Štiavnických novinách


