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VIANOČNÁ SÚŤAŽ
kupón �.5

Vianočná súťaž Štiavnických novín

Vďaka podpore z Nadácie VÚB 

a ostatných partnerov sa v 

roku 2008 zastavila devastácia 

najkrajšej slovenskej kalvárie. 

Nadácia VÚB podporila projekt 

prvými dvomi miliónmi z celkovo 

20 miliónov korún, ktoré plánuje 

do rekonštrukcie banskoštiavnic-

kej Kalvárie investovať. Zároveň 

podporila aj vysoké školy sumou 

1 mil. Sk, aby sa podieľali na 

výskumných a projektových 

prácach, ktoré sú nevyhnutnou 

podmienkou začiatku reštaurá-

torských prác. Vďaka tejto podpo-

re sa na obnovu Kalvárie podarilo 

získať ďalších takmer 4 milióny 

korún zo zahraničia. 

Banskoštiavnická Kalvária je 
jednou z vôbec najvýznamnejších 
barokových pamiatok Slovenska. 
Jej zúfalý stav sa snaží zmeniť 

združenie Kalvársky fond, ktoré 
našlo silného spojenca v Nadácii 
VÚB. Tá poskytla najväčší dar, aký 
kedy venovala súkromná spoloč-
nosť na konkrétny projekt v oblasti 
kultúry a histórie. Keďže obnova 

celej kalvárie bude stáť asi 100 mi-
liónov korún, Kalvársky fond po-
núka možnosť adoptovať si niekto-
rú z dvanástich kaplniek. Prvými 
adoptívnymi rodičmi sú Štiavni-
čanky Magda a Emília Vášáryové. 

Adoptovali si kaplnku č. 7 - Ježiš 
na Olivovej hore. Ako zhodne tvr-
dia: „Sme rady, že sa konečne na-
šla iniciatíva zorganizovať takúto 
komplexnú obnovu a budeme rady 
ak náš krok inšpiruje ďalších, kto-
rým záleží na kultúrnom dedičstve 
našich predkov“. Predseda Správnej 
rady Nadácie VÚB a generálny ria-
diteľ VÚB banky Ignacio Jaquotot 
vidí v rozhodnutí Nadácie VÚB aj 
inšpiráciu pre ďalšie podnikateľské 
subjekty a partnerov. „Z priebehu 
spolupráce môžeme povedať, že 
naše rozhodnutie bolo správne a 
našli sme v Kalvárskom fonde od-
bornú a ľudskú kapacitu náročnú 
rekonštrukciu kalvárie aj zrealizo-
vať.“, povedal Jaquotot. 

Práce na obnove banskoštiav-
nickej Kalvárie sa začali v lete 
tohto roku. 

pokračovanie na 4.str.

Banskoštiavnická Kalvária ožíva
Aj vďaka nadácii VÚB už nebude Kalvária patriť medzi najohrozenejšie pamiatky sveta

Vašou úlohou je vyplniť súťažný 
kupón s menom autora a názvom 
diela podľa uverejneného úryvku, 
vystrihnúť ho, nalepiť na koreš-
pondenčný lístok spolu s vaším 
menom a adresou a poslať (pri-
niesť, vhodiť do našej schránky) do 
redakcie. Do záverečného žrebo-
vania o pekné ceny budú zaradení 
tí, ktorí správne odpovedia aspoň 
na štyri otázky. Odpovede môžete 
posielať každý týždeň alebo všetky 
naraz po uverejnení piatej otázky. 

Posledná siesta Adama a Evy
Aspoň suchým lístím sa prikryť, 
uhlíkom spálenej kôry pod bleskom 

pokrivenými borovicami, kloniaci-
mi sa zo severnej strany, kde sa tôňa 
hrá s vevericou a had zomiera až po 
západe slnka. Zajtra ťa zradím, na 
úsvite ochutnám zimné ovocie tvoj-
ho lona, vkročím do prítomnosti, 
do vyhnanstva poznania – ono nás 
doženie k pastviskám s horšou trá-
vou, prekríži nám cestu, zahryzne 
sa do zmyslov – odpusť mi, milý, a 
zaprisahám ťa, nedovoľ mi nič.

Banskoštiavnická rodáčka, po-
etka, prozaička, autorka detských 
kníh, prekladateľka, nositeľka via-
cerých literárnych cien. 

pokračovanie na 10.str.

Tlačová konferencia pri príležitosti adopcie kaplnky (zľava: M.Machárik, E. 
a M. Vašaryové).
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Bolo...
10.12.

Slávnostné otvorenie I. etapy  -
projektu „Rekonštrukcia židov-
ského cintorína“.

Mikulášske posedenie v Ma- -
terskej škole na Bratskej ulici.

Vernisáž výstavy fotografi í  -
Mariana Garaia a Ľubomíra Lu-
žinu v Rubigalle.

Slávnostné  udeľovanie Ceny  -
predsedu BBSK v Lučenci.
11.12.

Účasť na kultúrnom podujatí  -
Veselá zima na Štefultove.

Návšteva Domova Márie. -
12. – 13.12.

Účinkovanie v Živom štiavnic- -
kom betleheme v rámci podujatia 
Štiavnický vianočný jarmok.
13.12.

Prijatie spoluobčanov – jubi- -
lantov v obradnej miestnosti v 
budove Radnice.

Slávnostné otvorenie druhej  -
časti dreveného Betlehemu auto-
ra Ing. Arch. Petra Chovana.

Bude...
15.12.

Mikulášske posedenie v Ma- -
terskej škole na Križovatke.
16.12.

Zasadnutie Mestského zastupi- -
teľstva.
17.12.

Stretnutie s občanmi mesta k  -
VZN o otváracích hodinách v 
prevádzkach.

Účasť na podujatí Vianoce na  -
Šobove. Vianočný večierok pre 
deti zo Šobova spojený s rozprá-
vaním o vianočných zvykoch a s 
odovzdávaním darčekov.

Koncert žiakov ZUŠ v Evanje- -
lickom kostole.
18.12.

Zasadnutie Zastupiteľstva Ban- -
skobystrického samosprávneho 
kraja v Banskej Bystrici.

Andrea Benediktyová

NOVINKY Z ÚRADU

Z diára primátora Vyberáme z čiernej skrinky Mestská polícia 
informuje

V ŠN č.44/2008 v článku Ras-
ťo Mišík vystavoval v Pensylvá-
nii chýbalo ukončenie poslednej 
vety. Za vzniknutú chybu sa tým-
to čitateľom ŠN ospravedlňuje-
me! Správne znenie má byť: 

Ospravedlnenie

Rasťovi Mišíkovi prajeme v jeho 
tvorbe veľa úspechov a nových in–
špirácií. Michal Kríž

Technické služby, mestský 
podnik, oznamujú občanom, že 
sa pokračuje s rozmiestňovaním 
VKK na čistenie. VKK budú pri-
stavené na nasledovných uliciach: 
Pátrovská, Energetikov, Bratská, 
Svobodu (pri kotolni)

Doba pristavenia VKK bude 
od 12.12.2008 do 19.12.2008

Do kontajnera patria odpady, 
ktoré nie je možné umiestniť do 
zbernej nádoby používanej na 
„klasický“ komunálny odpad – 
napr. kusy nábytku, staré matra-
ce, odpadové stavebné materiály 
z drobných stavieb a iné.

Do VKK nepatria druhotné 
suroviny (železný šrot, papier, 
sklo, plasty), nebezpečný odpad 
(chladničky, pračky, televízory, 
počítače, telefóny, písacie stroje, 
žehličky, žiarivky,...), biologicky 
rozložiteľný komunálny odpad 
(zvyšky potravín, odpad vhodný 
na kompostovanie – tráva, koná-
re, lístie vo väčšom množstve).

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

Heiler Peter, riaditeľ podniku

Primátor mesta Mgr. Pavol 
Balžanka zvolal riadne mestské 
zastupiteľstvo, ktoré sa uskutoční 
dňa 16.12.2008 (utorok) o 9.hod. 
v zasadačke Mestského úradu, 
č.dv. 4. Do programu sa pravidel-
ne zaraďujú aj interpelácie obča-
nov. Ste srdečne vítaní!

Pozvánka

Dňa 5.12.2008 vo večerných 
hodinách bolo hliadkou MsPo 
zistené, že na Ul. Bratská 

horí lampa verejného osvet-
lenia. Na miesto boli privolaní 
hasiči, ktorí požiar uhasili. Ná-
sledne bol privolaný pracovník 
Technických služieb, ktorý vy-
konal opravu lampy verejného 
osvetlenia. 

Dňa 5.12.2008 zistila hliadka 
MsPo pri kontrolnej činnosti, 
že na Križovatke leží na lavičke 
neznámy muž. Nakoľko komu-
nikácia s ním nebola možná, na 
miesto bola privolaná RZP, ktorá 
muža previezla do nemocnice. 

V ten istý deň o 21.00 hod. 
bola hliadka MsPo privolaná na 
Ul. Bratská, kde sa nachádzala 
skupina mladých chlapcov, kto-
rí sa správali hlučne. Následne 
boli hliadkou MsPo z uvedeného 
miesta vykázaní. 

Cez víkend zatiaľ neznáma 
osoba odcudzila nádobu na se-
parovaný odpad, ktorá sa nachá-
dzala pri Piarskej bráne. Priestu-
pok je v riešení MsPo. 

JUDr. Dušan Lukačko, náčelník MsPo 

Rozmiestnenie VKK 

Bordel po štiavnicky

Dobrý deň, v poslednom období 
som viackrát navštívil areál Technic-
kých služieb mesta BŠ, ale taký bor-
del, aký tam majú na dvore, nie je 
ani na mestskej skládke na Bajtave. 
Dokedy ešte budú zodpovední pra-
covníci mestského úradu tolerovať 
takýto stav. Čudujem sa, že doposiaľ 
na tento stav nereagovali občania 
okolitých domov (hygiena, zápach, 
potkany), hasiči (veľké riziko vzni-
ku požiaru) a v neposlednom rade 
inšpektorát práce pre značne zvýše-
né nebezpečie vzniku úrazu. Je za-
rážajúce pri pohľade na drahú tech-
niku odstavenú pod holým nebom 
(skladajú sa na ňu všetci obyvatelia 
BŠ) a garáže plné odpadu.
Odpoveď:

Technické služby, mestský pod-
nik Banská Štiavnica (TS) vyko-
návajú odpadové hospodárstvo 
nielen pre mesto BS, ale aj pre 12 
okolitých obcí. Priamo v areáli TS 
na ulici Šoltésovej 1, Banská Štiav-
nica sa nachádza zberný dvor, kam 
občania majú možnosť bezodplatne 
odovzdať prakticky akýkoľvek druh 
odpadu.

Vyseparované zložky komunál-
neho odpadu (z farebných nádob, 
z vriec z domácností, z prevádzok, 
obchodov reštaurácií a pod.) a aj 
odpady, ktoré donesú občania, sa 
tu dočasne skladujú dotrieďujú na 
kvalitu požadovanú odoberateľmi, 
lisujú a nakoniec expedujú. Keďže 
sa tu nakladá s odpadom, hoci ide 
o separovaný zber, stále je to odpad 
a ten často vytvára dojem neporiad-
ku. Všetko má však svoje miesto: 
Papier sa ukladá v hale separova-
ného zberu, vrecia so separovanou 
komoditou - plasty a tetrapaky - sa 
nachádzajú vo veľkom množstve 
(zber aj z okolitých obcí) už aj pred 
halou separovaného zberu, veľ-
koobjemový odpad – staré okná a 
ostatné druhy odpadov – kartóny, 
sklo, staré pneumatiky a polysty-
rén sa ukladajú voľne vo dvore – na 
vyčlenených miestach. Na dvore 
možno zhliadnuť aj staré televízory, 
chladničky, monitory, tlačiarne, či 
iný elektroodpad, autovraky, starý 
textil. Tieto komodity s skladujú v 
halách a v prístreškoch dvora. 

Je pravdou, že najmä kopa zve-
zených plastov, ktoré ešte čakajú na 
dotriedenie (až na 12 kategórií!) na-
rastie niekedy do hrozivých rozme-
rov a vytvára tak dojem neporiadku, 
umocňovaný čiastočným rozfúka-

vaním plastov po dvore. Dotrieďo-
vanie sa však vykonáva zatiaľ ručne 
a predstavuje najprácnejšiu, časovo 
náročnú a pomerne nákladnú ope-
ráciu. Pomôcť by mala triediaca 
linka, od ktorej si sľubujeme zvýše-
nie rýchlosti dotrieďovania, čím by 
nemalo dochádzať k hromadeniu 
zvezených plastov na dvore.
K ostatnej kritike pisateľa:

V areáli dvora TS sa delíme o 
priestor s Mestskými lesmi, s.r.o. 
(1/3), ktorých mechanizmy sú od-
parkované nad halou separovaného 
zberu papiera.

V pravidelných intervaloch vyko-
návame deratizáciou. Vzhľadom na 
to, že prevádzkujeme aj karanténnu 
stanicu, deratizáciu vykonávame 
minimálne 4 x ročne. 

Bezpečnosť „zberového dvora“ 
po ukončení pracovnej doby (18:00 
hod.) máme zabezpečenú stráž-
nou službou Bandog security. Pre 
zamestnancov pravidelne vyko-
návame školenia BOZP a PO. Pri 
dodržiavaní predpisov BOZP a PO 
zamestnancami je riziko požiaru či 
úrazu obmedzené.

Predpokladáme, že pisateľ, kto-
rý kritizoval neporiadok vo dvore, 
bol pravdepodobne zákazníkom 
veterinárnej ambulancie, ktorý pri 
návšteve veterinára musí prejsť ce-
lým „zberovým dvorom“, neuvedo-
mujúc si, že odpad vždy zostane od-
padom, denne sa spracováva a ďalej 
odovzdáva na recykláciu. Na odber 
separovaného odpadu všetkých 
druhov máme uzavreté s odberateľ-
mi zmluvné vzťahy.

Prevádzka zberového dvora je 
službou pre občana, ktorý svoj od-
pad odovzdá a odíde spokojný, že 
svojím dielom prispel k ochrane ži-
votného prostredia.

Všetky ostatné otázky a odpo-
vede z čiernej skrinky nájdete na 
internetovej stránke mesta: www.
banskastiavnica.sk/ obcan/cierna-
skrinka.html
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Polícia informuje 

Na 27.novembra primátor mesta 

zvolal riadne zasadnutie Mestské-

ho zastupiteľstva.

Neprítomní (ospravedlnení): 
H.Hilbert, P.Šemoda, O. Michna a 
K.Palášthy

Zasadnutie otvoril a viedol 
P.Balžanka, primátor mesta
Poslanci MsZ schválili:

úpravu rozpočtu mesta na r.2008 -
úpravu rozpisu dotácií pre školy  -

a školské zariadenia v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti mesta

použitie zostatku fi nančných  -
prostriedkov na krytie nákladov 
súvisiacich s ukončením prevádz-
ky ZŠ A.Sládkoviča

Dodatok č.1 k VZN mesta  -
č.1/2008 o príspevkoch na čiastoč-
nú úhradu nákladov v školských 
zariadeniach v zriaďovateľskej pô-
sobnosti mesta

Dodatok č.2 k VZN č.3/2005,  -
ktorým sa vydáva Poriadok na cin-
torínoch v meste s účinnosťou od 
1.1.2009

Dodatok č. 1 k VZN č.5/20058 o  -
vodení a pohybe psa na verejných 
priestranstvách

Dodatok č. 1/2006 o poskytovaní  -
fi nančných príspevkov na vyko-
návanie opatrení sociálno-právnej 
ochrany detí a sociálnej kurately

VZN č.8/2008 o používaní zábav- -
nej pyrotechniky na území mesta

Dodatok č.1 VZN č.3/2007 o po- -
platkoch za znečisťovanie ovzdušia 
malými zdrojmi znečisťovania

Majetkové veci mesta

Poslanci MsZ schválili:
priamy odpredaj nehnuteľnos- -

ti (garáže) Pavlovi Kondáčovi, 
B.Štiavnica

odpredaj nehnuteľnosti – jed- -
noizbového bytu na Drevenej ul.1 
dražbou s výkričnou cenou 260.000 
Sk (8.630,42 euro), stanovenou 
znaleckým posudkom. Vymeno-
vali konkurznú komisiu: Predseda: 
P.Mravec, členovia: Peter Ivaška, 
M.Klauz, licitátorka: E.Jaďuďová, 
zapisovateľka: O.Nigríniová

priamy odpredaj pozemku  -
A.Gazdíkovej, B.Štiavnica

priamy odpredaj pozemku  -
Š.Rochovi s manž., B.Štiavnica

priamy odpredaj pozemku spo- -
ločnosti Brenta Reality, s.r.o., 
B.Štiavnica, Spojná 12

priamy odpredaj pozemku Š.Fili- -

povi s manž., B.Štiavnica
návrh rekonštrukcie a moderni- -

zácie plavárne vo výške 10 miliónov 
Sk a ponechanie plavárne nezisko-
vej organizácii Plaváreň – kúpele, 
n.o., B.Štiavnica do 31.3.2009

účasť mesta B.Štiavnica na pro- -
jekte Cyklistický raj. Rozvoj cyk-
listickej siete v srdci Európy a spo-
lufi nancovanie vo výške 5.500 eur.

účasť mesta na projekte Spoloč- -
ne bez hraníc a spolufi nancovanie 
projektu vo výške 5 % zo schvále-
nej sumy, maximálne 5.000 eur.

Použitie fi nančných prostriedkov  -
z vytvoreného odpisového fondu 
TS, m.p., na opravu motorového 
vozidla a nakladača

Poslanci MsZ vzali na vedomie
Informatívnu správu o Regionál- -

nej nemocnici, a.s., B. Štiavnica 
(o situácii sme vás informovali v 
predchádzajúcom čísle našich no-
vín) 

odporúčané postupy pri starost- -
livosti o zeleň v meste

správu o nájme bytu č.890 na  -
Ul.Exnára č.3

žiadosť o navrátenie pozemku  -
J.Kaniarikovi, B. Štiavnica

informatívnu správu o časovom  -
a vecnom harmonograme apliká-
cie Koncepcie separovaného zberu 
v B. Štiavnici

integrovanú stratégiu rozvo- -
ja územia Verejno-súkromného 
partnerstva (MAS) OZ Zlatá cesta 
pre program LEADER

informáciu o plánovanom spo- -
ločnom projekte s Európskym 
zoskupením územnej spolupráce 
Ister-Granum

Poslanci MsZ neschválili:
návrh na zámenu pozemkov –  -

Ing.Forro
K 13. bodu Správa o systéme par- -

kovania v meste B. Štiavnica nebo-
lo prijaté uznesenie. Materiál treba 
dopracovať a predložiť na posúde-
nie občanom (o stretnutí vedenia 
mesta s občanmi píšeme v osobit-
nom článku).

Interpelácie a dopyty
Obč. p. Gargalovičová žiadala na  -

odbočke z Hájika na Jergištôlňu 
kontrolovať dodržiavanie rýchlos-
ti, navrhla 40 km/hod. a časť Jer-
gištôlne výrazne označiť tabuľou 
s uvedením ulíc Hodžu a Hurba-
na. Poslankyňu Koťovú trápi stav 
odovzdaných bytov na Povrazníku 
(bez svetla, teplej vody a kúrenia). 
Odpoveď o ďalšom postupe do-
stala od konateľa Bytovej správy 
P.Bačíka. Poslanec Bačík upozornil 
na problematickú prípojku vody k 
domom Križovatka 15,16. Posla-
nec Barák žiadal osadenie retardé-
ra na Ul.Exnára a v mene FK Sitno 
o výrub stromov v okolí štadióna. 
Zaujímal sa o vilku na Botanickej 
ul. Odpoveď primátora: bude tam 
súkromné konzervatórium. Posla-
nec Klauz mal pripomienky k zim-
nému čisteniu ulíc, upozornil na 
uskladňovanie dreva občanov na 
verejných priestranstvách, poslan-
ca Mojičku znepokojuje kopenie 
odpadu pri garážach na Povrazní-
ku. Náčelník Mestskej polície D. 
Lukačko podal návrh na rozšírenie 
počtu príslušníkov polície.

Po prerokovaní všetkých bodov 
programu primátor mesta zasad-
nutie ukončil. ŠN

Rokovanie mestského zastupiteľstva

Poslanci schválili návrh rekonštrukcie a modernizácie plavárne

Všeobecné ohrozenie
Dňa 30.11.2008 v presne ne-

zistenú hodinu doposiaľ nezná-
my páchateľ porušil technológiu 
spracovania hliníkových sterov vo 
fi rme F.T. s.r.o. (prevádzka Banská 
Štiavnica) a to tak, že obsluha ta-
viacich pecí vyviezla na skládku 
cca 20 ton nevychladených hli-
níkových sterov a náhla zmena 
počasia t.j. dážď a sneh prenikli až 
dovnútra ihlanov a spôsobili vply-
vom tepla chemickú reakciu, kde 
došlo k výronu čpavku a metánu, 
Reakcia začala už v čase o 22.00 
hod. dňa 30.11.2008, na základe 
čoho majiteľ spomínanej fi rmy 
zastavil prevádzku, pracovníci 
tejto fi rmy sa snažili ložiská che-
mických reakcií zlikvidovať, avšak 
toto sa im vzhľadom na počasie 
nepodarilo. Preto museli byť pri-
volaní príslušníci Okresného ria-
diteľstva HaZZ, ktorí evakuovali z 
priestorov fi rmy 30 osôb, vykonali 
meranie koncentrácie unikajúcej 
látky a následne zasypali nebez-
pečný tlejúci odpad. Počas úniku 
látok nedošlo k ujme na zdraví a 
ani nevznikla materiálna škoda. V 
uvedenej veci vykonáva vyšetro-
vanie odbor skráteného vyšetro-
vania UJKP ZH. V prípade doká-
zania viny hrozí páchateľovi trest 
odňatia slobody až na jeden rok.

plk. JUDr. Gejza Volf

Riaditeľ OPP OR PZ ZH

Primátor mesta Mgr. Pavol 
Balžanka pozýva občanov a pod-
nikateľov B.Štiavnice na verejnú 
diskusiu k návrhu Všeobecne 
záväzného nariadenia o podni-
kateľskej činnosti a určení pra-
vidiel času predaja a času pre-
vádzky služieb na území mesta 
B.Štiavnica, ktorá sa uskutoční 
dňa 17.decembra (streda) 2008 
o 15:00 hod. v zasadacej miest-
nosti radnice, č. 4 na prízemí. 

Návrh VZN o podnikateľskej 
činnosti a určení pravidiel času 
predaja a času prevádzky slu-
žieb na území mesta B.Štiavnica 
je zverejnený na internetovej 
stránke mesta. V prípade záuj-
mu je v tlačovej podobe k dispo-
zícii na oddelení KCRaŠ, MsÚ 
(Nám.sv. Trojice 3, 2.poschodie 
– Rubigall). ŠN
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dokončenie z 1.str.

Brigádnici z celého Slovenska od-
pracovali 3 600 hodín prípravných 
prác a samotné stavebné a reštau-
rátorské práce začali v auguste. Pre 
verejnosť by sa mal hlavný objekt 
Kalvárie - Dolný kostol otvoriť v 
lete roku 2009. V súčasnosti sa za-
bezpečuje jeho statika, odvodenie a 
reštaurovanie nástenných malieb. 
Vďaka grantu Ministerstva kultúry 
SR sa opravili všetky strechy kom-
plexu, pokračuje sa na pamiatkovej 
obnove Dolného kostola a reštauru-
je sa jeden drevený reliéf z kaplnky.

„Spolupráca s Nadáciou VÚB je 
nadštandardná, okrem grantu na 
stavebnú časť prispeli aj na odbor-
nú prípravu rekonštrukcie a nako-
niec prišli sami na brigádu,“ hovorí 
Martin Macharik, predseda Kalvár-
skeho fondu. „Vďaka tejto podpore 
a nekonečne trpezlivej práce našej 
kolegyne Katky Voškovej sme boli 
tiež úspešní v získaní tzv. matching 
grantu z World Monuments Fund® 
Robert W. Wilson Challenge to Con-
serve our Heritage vo výške 175.000 
USD na reštaurovanie nástenných 
malieb“. 

Okrem Nadácie VÚB americkej 
nadácie World Monuments Fo-
und obnovu Kalvárie v roku 2008 
podporilo aj Ministerstvo kultúry 
SR, Mesto B.Štiavnica a švajčiarske 
mesto Hünenberg. Kalvársky fond 

je združenie, založené s cieľom ob-
novy Kalvárie v B.Štiavnici. 

V súvislosti s adopciou kaplniek 
na Kalvárii sme oslovili predsedu 
Kalvárskeho fondu p. Mgr. Marti-
na Macharika a požiadali sme ho o 
rozhovor: 
P. Macharik, ako vznikla myšlienka 

s adopciou kaplniek na Kalvárii?

„Kaplnky mali od svojho vzniku 
svojich mecenášov, boli to bohaté 
rodiny, či spolky, tie fi nancovali vý-
stavbu a potom zrejme aj údržbu. Je 
to pekný spôsob, ako sa môžu aj naši 
občania, či fi rmy zrozumiteľne a ad-
resne zapojiť do obnovy Kalvárie. 
Dnes potrebujeme na komplexnú 
obnovu asi 100 mil. Sk, máme do-
hodnutú asi tretinu, to znamená, že 
stále väčšia časť chýba.“
Ako sa bežní občania teda môžu do 

adopcie zapojiť?

„Komplexná obnova jednej ka-
plnky bude stáť asi 300 000,-Sk, dá 
sa to však rozložiť na 10 rokov a 
potom bude ročný príspevok 30 tisíc 
Sk. Ak sa dohodne 5 rodín, každá 
prispeje sumou 6.000,-Sk. Priamo 
na kaplnke bude aj decentne uve-
dené, kto sa o kaplnku stará. Bude 
tiež dobré, ak „adoptívni rodičia“ 
aj raz za čas kaplnku navštívia a 
môžu poupratovať, či spraviť drob-
né práce, prípadne sa dohodnú na 
bežnej údržbe so správcom. Určite 
však nebude možné kaplnky opra-

vovať svojpomocne, celá obnova je 
pod drobnohľadom pamiatkarov a 
hlavné práce musia robiť len certi-
fi kovaní odborníci.“
Ako prebieha obnova Kalvárie a 

ste spokojný s tempom obnovy? 

Čo sa plánuje v dohľadnej dobe 

zrekonštruovať?

„Po medializácii, že sa v tomto 
roku podarili zohnať sponzorské 
peniaze na obnovu, veľa ľudí očaká-
valo, že už o pár mesiacov bude Kal-
vária ako zo škatuľky. Avšak ban-
skoštiavnická Kalvária je unikátne 
umelecké dielo, pod drobnohľadom 
odbornej aj laickej verejnosti a tak 
celá obnova vyžaduje dosť vyčerpá-
vajúce a spočiatku málo viditeľné 
práce – reštaurátorské výskumy, sta-
tické posudky, kvantum ofi ciálnych 
schvaľovaní. Veríme, že už začiat-
kom roka 2009 budeme mať túto 
projektovú prípravu zvládnutú a 
naplno začnú rekonštrukčné práce. 
Pracuje sa aj teraz, ale sú to menej 
viditeľné práce - zabezpečenie stati-
ky, fi xácia fresiek, opravy striech. Na 
jeseň sa začala riešiť statika Dolné-
ho kostola a jeho kompletné drená-
že. Teraz sa riešia interiéry a do leta 
by mal byť Dolný kostol odovzdaný 
do užívania verejnosti.“ 

Všetky podrobnosti o adopcii sú 
na www.kalvaria.org, kalvaria@kal-
varia.org a na tel. 0905 360 307

Za rozhovor poďakoval Mgr. Michal Kríž

Euro sa na Slovensku zavedie 
1.1.2009. Všetky hodnoty teraz 
uvedené v korunách sa na eurá 
prepočítajú presne konverzným 
kurzom 1 € = 30,126 Sk. Už teraz 
môžeme vidieť informačné ceny 
aj v eurách vo všetkých obcho-
doch a na ďalších miestach. 

Po 1.1.2009 budeme môcť až do 
16.1.2009 platiť okrem eur aj ko-
runovými bankovkami a minca-
mi. Obchody však budú vydávať 
iba v eurách. Pokiaľ neminieme 
slovenské koruny v obchodoch, 
bude ich možné bezplatne vyme-
niť v bankách. Banky budú mince 
vymieňať pol roka a bankovky 
rok po zavedení eura. Národná 
banka Slovenska bude mince vy-
mieňať ešte 5 rokov a bankovky 
neobmedzene.
Pre uľahčenie prechodu na euro 
odporúčame všetkým občanom:

Uložte si svoje úspory do ban-1. 
ky ešte pred zavedením eura. 
Koruny na účte alebo vkladnej 
knižke vám banka sama automa-
ticky zmení na eurá, bez akých-
koľvek poplatkov, bez žiadostí z 
vašej strany. Slovenské koruny 
na vašom účte prepočíta banka 
na eurá presne podľa ofi ciálne 
stanoveného konverzného kur-
zu. Banka si nemôže určiť žiaden 
iný kurz. Ponuky od neznámych 
osôb na výmenu „výhodnejším“ 
kurzom sú podozrivé, nakoľko sa 
s nimi spája riziko šírenia faloš-
ných peňazí.

Vyhnite sa výmenám na ulici, 2. 
alebo ponukám od osôb vydáva-
júcich sa za predstaviteľov bánk, 
samospráv, alebo iných inštitúcií, 
ktorí vás môžu navštíviť u vás 
doma. Nik nemá právo žiadať od 
vás informácie o tom, koľko máte 
doma peňazí, aké sú sériové čís-
la vašich bankoviek, alebo ako a 
kedy si ich plánujete vymeniť za 
eurá. Peniaze, ktoré si neuložíte 
teraz na účet, je najlepšie vymeniť 
za eurá vo vašej banke po zave-
dení eura. 

Banka od vás nebude požado-3. 
vať kvôli prechodu na euro žiad-
ne informácie. Nepodávajte ni-
komu pod zámienkou prechodu 
na euro informácie o prístupe k 
Vášmu účtu, ako napr. číslo účtu, 
heslá, alebo PIN kód!

Bližšie informácie: 
eurokomunikacia@nbs.sk. 

Martin Šuster

Odporúčania
pre občanov

Projekt „Rekonštrukcia Židovské-

ho cintorína“, v rámci grantového 

programu „Šanca pre váš región“ 

vyhláseným Kontom Orange, 

uspel v početnej konkurencii a 

bol podporený grantom 90 000 Sk 

( 2987,45 €). Zároveň bol ocenený 

ako Projekt roka 2008, čím mu 

bola udelená ďalšia dotácia vo 

výške 50 000 Sk (1659,70 €). 

Projekt predložila neformálna 
skupina občanov pod vedením Pa-
edDr. Beaty Nemcovej. Ide predo-
všetkým o mladých ľudí, študentov 
GMN A.Kmeťa a tiež PhDr. Adria-
ny Matejkovej, Slovenské banské 
múzeum, a Ing. arch. Kataríny 
Voškovej, Fakulta architektúry TU 

Bratislava, odbornými konzultant-
kami projektu. Samotné práce v 
teréne prebiehali v období jún až 
október 2008 a podieľali sa na nich 
mladí ľudia a nadšenci, ktorí ne-
váhajú obetovať svoj vlastný voľný 
čas ako aj námahu za dobrú vec. 

Dňa 10.12.2008 sa uskutočnilo 
v Banskej Štiavnici na Židovskom 
cintoríne (pod Novým zámkom) 
otvorenie a prezentácia 1. etapy 
projektu obnovy Židovského cin-
torína.

Podaniu projektu predchádzala 
neúnavná práca na programe Stra-
tení susedia, ktorý je zameraný na 
pátranie po všetkých zabudnutých 
príbehoch židovských rodín, kto-
rých členovia boli zavraždení po-

čas holokaustu, či emigrovali pred 
druhov svetovou vojnou alebo po 
nej pred perzekúciami. Projekt 
Stratení susedia vznikol v Českej 
republike a GMN A.Kmeťa bolo 
prvou školou, ktorá začala spraco-
vávať túto tematiku na Slovensku. 
V rámci neho spolupracuje s Nadá-
ciou Milana Šimečku, Dokumen-
tačným strediskom holokaustu, 
Múzeom židovskej kultúry a pod.

Vďaka mladej generácii ľudskos-
ti, pochopenia a tolerancie budú 
zachované historické pamiatky 
a spomienky na ľudí, ktorí žili v 
Banskej Štiavnici a tvorili jej his-
tóriu. 

PhDr. Peter Zemaník,

tlačový tajomník primátora mesta

Otvorenie 1. etapy projektu „Rekonštrukcia Židovského cintorína“

Projekt roka 2008

Banskoštiavnická Kalvária
Prvými adoptívnymi rodičmi sa stali Štiavničanky, sestry Vašáryové
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Jazyková polícia
vypátrala

Na MsZ dňa 27.novembra sa o 13. 

bode - Systém parkovania v meste 

- dlho diskutovalo, ale neprijalo 

sa žiadne uznesenie. Padol návrh, 

aby sa táto záležitosť neuzavrela, 

ale najskôr prerokovala s občanmi 

mesta. Návrh bol prijatý, a tak sa 

už 2.decembra v podvečerných 

hodinách stretol primátor mesta 

P.Balžanka, viceprimátor J.Čabák, 

pracovník odd.výstavby MsÚ 

D.Vahlandt a náčelník Mestskej 

polície D.Lukačko, tvorcovia návr-

hu, so záujemcami o riešenie tejto 

zložitej otázky.

JUDr. D.Lukačko konštatoval, 
že za posledné roky sa počet áut 
v našom meste zvýšil zo 4000 na 
5800, čo je veľký nárast. Parkova-
cích miest v historickom centre 
je niečo málo nad 100. Atraktivi-
ta jednotlivých lokalít sa prejaví 
odstupňovaním výšky poplatkov 
za parkovanie. Úplnou novinkou 
budú tzv. rezidentské karty, ktoré 
si môžu kúpiť občania, bývajúci na 

Hornej, Dolnej ružovej, Striebornej 
a Novozámockej. Na týchto uli-
ciach sa plánuje zákaz státia, okrem 
vlastníkov rezidentských kariet, 
občanov s trvalým bydliskom na 
týchto uliciach a podnikateľov. Ne-
bude to však znamenať rezervova-
nie miesta. Tu bude platiť „Kto prv 
príde...“. Na Dolnej ružovej bude 
jednosmerka, prístup sa plánuje 
od Botanickej ulice. Dvojsmerná 
premávka sa povolí iba od penzi-
ónu Rozália. smerom k ZUŠ a od 
nej. Pracovníci MsÚ budú parkovať 
na nádvorí Belházyovského domu, 
zabezpečujú sa parkovacie miesta 
aj na dvore Centrálky. Otázka, či 
sa rezidentské karty budú viazať 
na konkrétnu ŠPZ, alebo iba na 
meno majiteľa auta, ostala otvore-
ná. Viacerí občania upozornili, že 
by bolo vhodné odbremeniť Nám.
sv.Trojice od množstva áut a zaviesť 
rezidentské karty aj na tomto archi-
tektonicky najhodnotnejšom mies-
te B.Štiavnice. Treba nielen turistov, 
ale aj obyvateľov nášho mesta viac 

orientovať na záchytné parkoviská 
pod Novým zámkom, bývalou Ba-
níckou školou a na Starom ihrisku. 
Keby sa realizoval predchádzajúci 
návrh o jednosmerke dolu Kam-
merhofskou ulicou, získali by sa 
ďalšie desiatky parkovacích miest a 
uvoľnili chodníky pre peších. Pote-
šili by sa najmä mamičky s kočíkmi 
a invalidní občania. Nemyslíme si, 
že treba schvaľovať dvojaký režim 
parkovania - zimný a letný. V prí-
pade kalamity alebo nejakých ne-
predvídaných okolností Mestská 
polícia je schopná situáciu okam-
žite riešiť. Parkovanie v ostatných 
častiach mesta bude na programe v 
druhej fáze.

Zatiaľ sme vám, milí čitatelia, 
priblížili iba najdôležitejšie časti 
návrhu. Defi nitívna podoba nové-
ho systému parkovania v centre a 
poplatky zaň vzíde z najbližšieho 
zasadnutia MsZ, o čom vás budeme 
informovať. Nech sa prijme akékoľ-
vek rozhodnutie, dôležité bude, aby 
sa dodržiavalo a kontrolovalo. NB

Parkovanie v centre mesta
Nový návrh schvália poslanci na najbližšom zasadnutí MsZ

Mesto Banská Štiavnica vyhlasuje 
konkurzné konanie – dražbu na 
odpredaj nehnuteľností vedených 
na Katastrálnom úrade Banská 
Bystrica, Správa katastra Banská 
Štiavnica na LV č. 3238 pod B41 
nachádzajúci sa na 7. poschodí v 
bytovom dome súp. č. 926, na Ul. 
Drevená 1 v Banskej Štiavnici, po-
stavenom na C-KN p. č. 4159/1 a 
4159/4 s prislúchajúcim podielom 
vo výške 74/3312 na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach 
domu a prislúchajúcim podielom 
na pozemku C-KN p. č. 4159/1 vo 
výške 74/3312 a C-KN p. č. 4159/4 
vo výške 74/3312 v prospech vlast-
níka vedeného pod B41 v celosti, 
konkurzným konaním – dražbou, 
s výkričnou cenou stanovenou zna-
leckým posudkom č. 54/2008 zo 
dňa 14.10.2008 vo výške 260.000,- 
Sk / 8.630,42 € - 8.630,42 € / 
260.000,- Sk 
Výkričná cena nehnuteľností je 
stanovená znal. posudkom č. 
54/2008 zo dňa 14.10.2008 vo 
výške 260.000,- Sk / 8.630,42 € - 
8.630,42 € / 260.000,- Sk 
Dražba sa uskutoční dňa: 15. de-
cembra 2008 o 13.00 hod. v zasa-
dačke Ms. úradu v B.Štiavnici

Podmienky dražby:
Prihlášky do dražby sa podá-1.  

vajú písomne poštou, alebo pria-
mo v podateľni Mestského úradu, 
Radničné nám. č. 1, 969 24 Banská 
Štiavnica, č. dv. 18. Uzávierka pri-
hlášok je 15.12.2008 o 11,00 hod. 

Prihláška musí obsahovať: 2.  
meno kupujúceho,  -
adresu trvalého pobytu  -
písomné prehlásenie kupujúce-  -

ho že nemá žiadne záväzky voči 
Mestu Banská Štiavnica, ani orga-
nizáciám zriadeným mestom 

vyhlásenie o tom, že kupujúci   -
bol oboznámený z podmienkami 
konkurzu a súhlasí s nimi ! 

Záujemca o kúpu zloží najne-3.  
skôr 15 min. pred začatím dražby, 
fi nančnú zábezpeku do pokladne 
Mestského úradu v Banskej Štiavni-
ci vo výške 26.000,- Sk / 863,05 € , 
o čom predloží konkurznej komisii 
platný doklad. Neúspešným draži-
teľom sa zábezpeka vracia ihneď po 
ukončení dražby. 

Účastník dražby zaplatí najne-4.  
skôr 15 min. pred začatím dražby 
1.000,- Sk / 33,20 € ako poplatok za 
účasť v dražbe.

V prípade, že sa kupujúci nemô-5.  
že zúčastniť dražby osobne, môže 

ho zastupovať iná osoba na zákla-
de písomnej úradne overenej plnej 
moci. 

V dražbe záujemca prihadzuje 6.  
minimálne po 10.000,-Sk/331,94€

Kúpna zmluva bude uzatvorená 7.  
a kúpna cena bude uhradená naj-
neskôr do 30 dní odo dňa dražby. 
V prípade odstúpenia od kúpy po 
uzatvorení konkurzného konania - 
dražby sa dražobná zábezpeka ne-
vracia! 

Kupujúci spolu s kúpnou cenou 8.  
uhradí aj všetky náklady spojené s 
prevodom bytu, a to poplatok za vy-
hotovenie znaleckého posudku vo 
výške 3.000,- Sk / 99,59 € a kolok v 
hodnote 2000,- Sk / 66,39 € za vklad 
do katastra nehnuteľností. Zároveň 
kupujúci v kúpnej zmluve prehlási, 
že pristupuje k zmluve o spoločen-
stve vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov v dome súp. č. 926. 

Neúplné prihlášky nebudú do 9.  
dražby zaradené !

Konkurzné konanie sa riadi v 10.  
súlade so Zásadami hospodárenia s 
majetkom mesta a je verejné!

Bližšie informácie č. tel.: 
045/6949637, 0905413945, e-mail: 
majetok@banskastiavnica.sk

Vyhlásenie konkurzného konania – dražby na jednoizbový byt na Ul. Drevená 1. 

Počuli sme, prečítali sme si 

„Slováci budú môcť za mesiac 
cestovať do USA bez víz.“ (JOJ 
17.10.2008, večerné správy)
Správne: o mesiac
„Za niekoľko minút vám uká-
žeme unikátne zábery.“ Markíza 
17.2.2008, TN)
Správne: O niekoľko minút
Je za päť minút päť.“ (na ulici)
Správne: o päť minút
Jeden z významov predložky o 
označuje časový úsek, po ktorom 
nasleduje dej ( o koľko?) Príde za 
mnou o hodinu.
Jeden z významov predložky za 
označuje časový úsek, v ktorom 
niečo trvá. Urobí to za týždeň (t.j. 
celý týždeň bude na tom robiť).NB

Zasadala komisia regionálneho 

rozvoja, výstavby, ÚP a ŽP.

Zasadnutie komisie sa konalo 
dňa 8.12.2008. Komisia prero-
kovala vybudovanie a rozšírenie 
miestnej komunikácie na Ul. M. 
Kukučína, kde odporučila vypra-
covať jednoduchý projekt na re-
alizáciu a následne začať staveb-
né konanie. Prerokovávala sa aj 
žiadosť o umiestnenie sedenia na 
verejnom priestranstve, pred ob-
jektom Green cafe na Ul. A. Kme-
ťa. Umiestnenie sedenia komisia 
odporučila. Zároveň požiadala 
mestský úrad o vypracovanie ná-
vrhu VZN o umiestňovaní terás 
v meste. Ďalším bodom progra-
mu bola žiadosť o umiestnenie 
banského vozíka pred objektom 
Berggericht, ktorú komisia neod-
poručila schváliť, nakoľko uvede-
ná lokalita slúži pre potreby mes-
ta počas Salamandrových dní a 
Živého šachu. Prerokovávali sa aj 
návrhy VZN mesta, ktoré komisia 
zobrala na vedomie. V bode rôz-
ne sa komisia zaoberala nežiadu-
cou situáciou na Križovatka, kde 
požiadala o urýchlené riešenie 
dopravnej situácie, znečisťova-
nie životného prostredia okoli-
tými priemyselnými podnikmi a 
požiadala o vypracovanie plánu 
zóny na danú lokalitu. Preroko-
vávala sa aj otázka nemocnice. 
Týmto bodom sa komisia bude 
zaoberať na svojom najbližšom 
zasadnutí. 

Sidónia Kiripolská 

Komisie pri MsZ
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V máji tohto roku vyšla krásna 

obrazovo textová kniha o Ban-

skej Štiavnici – perla slovenských 

miest, ktorú vytvoril Vladimír 

Bárta, umelecký fotograf, publi-

cista, spolu so svojím synom. 

Vlado Bárta starší, štiavnický 
rodák, je momentálne najúspeš-
nejším slovenských fotografom 
v knižnej tvorbe. Z jeho menom 
sa stretneme v tiráži 114 sloven-
ských i českých kníh. Veď len o 
Banskej Štiavnici doteraz vytvo-
ril 6 publikácií. Jeho posledné 
dielo perla slovenských miest je 
podľa mnohých Štiavničanov naj-
krajšia a najvydarenejšia kniha, 
ktorá o Štiavnici doteraz vyšla. 
Obsahujem množstvo fotografi c-
kého materiálu od historických, 
kolorovaných snímok, cez sú-
časné dokumentárne pohľady na 
dominanty mesta, majstrovsky 
zhotovené fotografi e interiérov 
mestských pamätihodností až po 
nevšedné letecké snímky. Obra-

zový materiál dopĺňajú populárne 
servírované publicistické texty 
a to všetko zastrešuje moderná 
dynamická grafi cká úprava. Čo 
v knihe, niektorým čitateľom, 
najmä návštevníkom, ktorí sa do 
mesta pod Sitnom chystajú, chý-
ba to sú informácie o službách 
a podujatiach v meste. „Toto si 
uvedomujeme, ale do plánované-
ho rozsahu 1. vydania publikácie 
sa nám, žiaľ, nevmestili.“ Prezra-
dil nám spoluautor a zostavova-
teľ diela, Vladimír Bárta junior. 
„Teraz keď sú v predaji už len 
posledné výtlačky knižky rozhodli 
sme sa, už začiatkom budúceho 
roku, vydať jej 2.vydanie. Bude 
podstatne doplnené a rozšírené. 
Prekvapí inovovanou obálkou ale 
čo je najdôležitejšie pribudne 16 
nových strán. Nebudú tu chýbať 
už spomínané dôležité informácie 
o najvýznamnejších štiavnických 
fi rmách, atraktivitách a službách 
cestovného ruchu a niektorých vý-
znamnejších kultúrno - spoločen-

ských podujatiach. Publikácia je 
totiž nielen reprezentačným dielom 
ale spĺňa aj kritéria vlastivedného 
sprievodcu vyššej kategórie. Ku 
sprievodcovskej literatúre aj neod-
mysliteľne patria aj informácie o 
možnostiach ubytovania stravova-
nia a ďalších službách cestovného 
ruchu. Nové vydanie knihy pred-
staví aj dve atraktívne a obľúbené 
lokality, ktoré sú síce za hlavným 
hrebeňom Štiavnických vrchov ale 
historicky k Štiavnici patria. Sú 
to Sklené Teplice a Vyhne, ktoré 
vďaka svojim termálnym žriedlam 
patria medzi obľúbené centrá ces-
tovného ruchu na Slovensku.“

Redakčná uzávierka 2. vydania 
publikácie Banská Štiavnica perla 
slovenských miest bude v polovici 
decembra a fi rmy a organizácie z 
mesta i okolia, ktoré by sa chceli v 
tomto diele prezentovať môžu tak 
urobiť telefonicky (048/4187181, 
fax. 048/4136942) alebo mailom 
barta@abartpress.sk

Veronika Čížiková

Banská Štiavnica – perla slovenských miest, v novom rúchu

Dňa 24.11.2008 sa v obradnej 
sieni na Mestskom úrade usku-
točnil slávnostný aktív, na ktorom 
boli odovzdané viacnásobným 
darcom krvi bronzové, striebor-
né a zlaté plakety Dr. Jana Ján-
skeho, ktoré udeľuje každoročne 
Slovenský Červený kríž. Za SČK 
prišla ocenených pozdraviť pre-
zidentka SČK PhDr.Helena Kob-
zová, ktorá vo svojom príhovore 
ocenila ich obetavosť pomôcť 
druhým, popriala im veľa zdravia 
a spokojnosti v ďalšom živote.
Zlatými plaketami boli oce-
není nasledovní darci: J.Kole-
da, M.Knapeková, M.Kuku-
čka, J.Verešíková, M.Trokšiar, 
R.Verešík, J.Čonka, B.Kubalová a 
A.Boroška. 
Strieboré plakety: Ing.J.Sivák, 
S.Rell, M.Nečas, P.Weiss, M.Seke-
rková, D.Hrnčiarová, Z.Benčaj-
ová, A.Riho, Ing.E.Katuščáková.
Bronzové plakety: I.Címa, 
R.Cibulová, J.Turčanová, J.Majs-
niar, R.Neubauer, J.Chovan-
ová, J.Lauko, Z.Sartorisová, 
A.Kumová, J.Burianová, R.Stará, 
J.Jurigová, K.Sikula, Z.Osvald-
ová, Z.Kukučková, M.Majerská, 
Š.Lacko.
Sponzorsky prispeli: Pekáreň An-
ton – Antol, KVETINÁRSTVO 
ROSA Zuzana Sásiková, Stračina 
Vladimír Mäsiar – Údenár, RD 
SITNO PRENČOV a.s.

Všetkým patrí veľká vďaka.
Katarína Senciová, riaditeľka SÚS SČK

Oceňovanie
darcov krvi

Dňa 11.11.2008 sa v Banskej 
Štiavnici uskutočnil odber krvi 
– „Študentská kvapka krvi“, na 
ktorej sa zúčastnilo celkovo 73 
ľudí, z toho krv darovalo 43 dar-
cov, bolo 23 prvodarcov a ostatní 
bolo vyradení. Na tejto študent-
skej akcii boli zastúpené všetky 
stredné školy v B.Štiavnici svoji-
mi žiakmi, ale najviac darcov 11 
bolo z Lesníckeho učilišťa.

Touto cestou ďakujem všetkým 
darcom, ktorí prišli podporiť túto 
akciu a zároveň ďakujem vedeniu 
všetkých škôl o uvoľnenie svojich 
študentov pre takú humánnu ak-
ciu, akou určite darcovstvo krvi je. 

Katarína Senciová, riaditeľka SÚS SČK

Študentská 
kvapka krvi

V októbri 2008 uzrela svetlo sveta 

nová reprezentatívna kniha o 

Banskej Štiavnici a okolí vo Veľkej 

Británii, v Londýne pod názvom 

„Banská Štiavnica – Jewel in the 

Caldera“. 

Autormi knihy a kompletných 
jej textov sú vynikajúci ľudia, 
manželia Scozz Burgess a Jo Ellen 
Zumberge Burgess. V publikácii si 
sama zvolila uviesť meno v inten-
ciách slovenskej gramatiky – meno 
sa uvádza Burgessová. Obaja sú 
občanmi USA, ale skoro dve desať-
ročia už žijú v Londýne. Pri spo-
znávaní kontinentov chceli vedieť 
niečo viac aj o Európe na východ 
od Berlína. Po preštudovaní in-
ternetu a ďalších materiálov padla 
voľba na Slovensko, epicentrom 
záujmu sa stala Banská Štiavnica. 
To všetko sa udialo pred 3 rokmi. 
Odvtedy spoznali skoro všetky re-
gióny Slovenska, pri cestách spo-
znávali jeho krásy. Najviac si však 

zamilovali Banskú Štiavnicu a jej 
okolie, ktorú odvtedy navštevujú 
pravidelne 3-4 krát ročne a strá-
via tu celkovo asi mesiac v roku. 
Systematicky si tu vytvárajú svoj 
druhý domov. O tom, že Štiavnicu 
milujú a že im učarovala, svedčí 
aj venovanie, uvedené v darovacej 
knihe ich priateľom, manželom 
Ivanovi a Tamare Madarovcom. 
Predtým Slovensko nikdy nenav-
štívili a nevedeli po slovensky ani 
slova. V našom jazyku sa usilovne 
zdokonaľujú a už píšu aj listy v slo-
venčine, ktorá samozrejme ešte nie 
je bezchybná, ale je zrozumiteľná a 
určite klobúk dole pred ich usilov-
nosťou, entuziazmom a zaniete-
ním. Vyberáme krátke myšlienky z 
venovania: Ivan a Tamara, ďakuje-
me že dovolíte nám podeliť sa tro-
chu o najkrajšiu časť sveta. Určite 
vysoké ocenenie malej a krásnej 
časti nášho malebného Sloven-
ska. K tomu všetkému sa pripája 
vysoké ocenenie našej kuchyne a 

prívetivosť našich ľudí. Autormi 
krásnych a pútavých fotografi í z 
Banskej Štiavnice, Hornej Rov-
ne, Sv.Antona, Št.Baní a okolia sú 
Carol Lallak (sesternica Jo Ellen) 
z USA zo štátu Minnesota a Bart 
de Vos, ich priateľ s manželkou, 
Holanďania z Amsterdamu. Tí 
tiež aspoň raz ročne navštívia naše 
mesto a sú doňho a do jej prírody 
zamilovaní.

Milí Scott a Jo Ellen, ďakuje-
me Vám za nádherné originálne 
spropagovanie nášho mesta a jeho 
regiónu v cudzine a veríme, že bu-
dete mať aj nasledovníkov pri ob-
javovaní krás Štiavnice a jej okolia. 
Želáme si, aby ste obaja považovali 
navždy Banskú Štiavnicu, Svätý 
Anton, Hornú Roveň a najbližší 
ich región za svoj druhý domov, 
ktorý Vám tak veľmi prirástol k 
srdcu. Prežite tu s nami spolu prí-
jemné a vzrušujúce chvíle, plodné 
a objavné celé roky.

Ivan Madara

Nová knižná publikácia 
o Banskej Štiavnici a jej okolí

Kniha Vlada Bártu úspešná
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V povedomí Slovákov je stále 

zafi xovaná ako Štiavničanka.

Minulý týždeň by sme mohli 
spokojne označiť ako týždeň Emí-
lie Vášáryovej – najlepšej sloven-
skej herečky v 20. stor., ovenče-
nej viacerými medzinárodnými 
oceneniami, ktorej mladosť je 
neodmysliteľne spojená s naším 
mestom. Dňa 3.12. v STV 1 bola 
ústrednou osobnosťou benefi čné-
ho galaprogramu Hodina deťom. 
Stála pri zrode tohto ušľachtilého 
podujatia, vďaka ktorému sa za 
uplynulých 10 rokov vyzbieralo 
pre tie deti, ktoré to najviac potre-
bujú, vyše 100 mil. Sk. Je čestnou 
predsedníčkou tohto podujatia a 
navyše dostala s L. Chudíkom aj 
špeciálnu cenu za jej doterajšie 
aktivity v tomto smere. 5.12. sme 
ju mohli opäť vidieť v STV 1 v re-
lácii M. Kňažka Takí sme boli a v 
sobotu 6.12. bola takmer hodinu 
hosťom v Rádiu Slovensko. Do 
relácie sa zapojilo veľa posluchá-
čov. Potešilo nás, že tak ako deň 
predtým, sa neraz vrátila k dobe, 
keď žila v B. Štiavnici. Prevažná 
väčšina poslucháčov, ktorí sa s 
úctou a vrelou vďakou prihovárali 
E. Vášáryovej, boli takí, ktorí si ju 
pamätajú práve z tohto obdobia, 
hoci sú teraz roztrúsení po celom 
Slovensku. Nuž, ale pod lampou 
býva najväčšia tma, ako hovorí 
jedno z našich prísloví – z nášho 
mesta sa k „našej“ svetoznámej 
herečke a humanistke veru v tejto 
relácii neprihlásil nikto ...

Ján Novák

Pocty pre „našu“ 
Emíliu Vášáryovú

To je časť sloganu, s ktorým sa 
žiaci Základnej školy Jozefa Kol-
lára, P. Bačíková, L. Javorková, 
A.Bartoš, V. Šarkoziová a E.Mika 
zúčastnili súťaže, ktorú vyhlásila 
Národná banka Slovenska v rám-
ci eurokampane. Garantom súťa-
že bolo Združenie rómov Sloven-
ska. Krajské kolo súťaže sa konalo 
28.11.2008 v Detve. Družstvo na-
šej školy obsadilo II. miesto. Za 
úspešnú reprezentáciu našej ško-
ly J. Kollára všetkým účastníkom 
ďakujeme a blahoželáme.

Vedenie ZŠ J. Kollára

Euro je život, 
euro je štýl

V utorok podvečer sa v priesto-

roch podkrovia Rubigallu konala 

tanečná exhibícia. Túto šou 

zorganizovalo oddelenie, kultúry, 

cestovného ruchu a športu v 

Banskej Štiavnici pri príležitosti 

Mikulášskych dní 2008. 

Podkrovie Rubigallu sa v priebe-
hu dňa premenilo na tanečný par-
ket. O dobrú náladu počas celého 
večera sa postaral profesionálny 
tanečník Juraj Fáber a jeho hostia. 
V exhibičnom vystúpení predvied-
li tanečníci zmes latinsko-americ-
kých a spoločenských tancov. Do 
diania sa mohli zapojiť aj pozvaní 
hostia a dokázať, že tanec im nie 
je ľahostajný. Celý večer sa niesol 
v dobrej nálade a účinkujúci ako 
aj hostia sa výborne zabávali. Tre-
ba pri tejto príležitosti podotknúť, 
že tanečná škola Juraja Fábera sa 
v Banskej Štiavnici organizuje po 
prvýkrát. Prvé hodiny kurzu začali 
už od októbra. Záujem zo strany 
verejnosti bol prekvapivo veľký a 
splnil všetky očakávania organizá-
torov. V budúcom roku bude kurz 
tanca opäť pokračovať a verme, že 

úspešne. 
Kurz by mohol byť motivujú-

ci hlavne pre mládež, nakoľko sa 
v kurzoch profi lujú jednotlivci, 
z ktorých by chcel Juraj Fáber v 
Banskej Štiavnici vytvoriť tanečný 
klub s tradíciou. Z výrazných ta-
nečníkov by sa vytvorili tanečné 
páry. Týmto by sa venoval osobit-
ne a tým zaručil výrazné zlepšenie 
ich techniky a následné zaradenie 

do tanečných  súťaží na celom Slo-
vensku. Momentálne už funguje 
pri odd. KCRaŠ tanečný klub, do 
ktorého sa ešte stále môžu prihlásiť 
nadšenci pre tanec, hlavne chlapci. 
Začiatok je vždy v utorok o 16.00, 
v podkroví Rubigallu. Príďte medzi 
nás a zaraďte sa medzi tých, ktorí 
chcú v živote dosiahnuť aj niečo 
viac, a zmysluplne využiť svoj voľ-
ný čas. Michal Kríž

Rubigall opäť ožil tancom 

Na tanečnej exhibícii Juraja Fábera a jeho hostí sa zabávali malí aj veľkí.

Necelý mesiac 

sú farebné 

nádoby 

vonku 

a už sa 

našiel 

horli-

vec, ktorý 

na nich 

zanechal 

svoju 

stopu - 

sprejom 

zničené 

označenie 

nádob na 

Zvonovom 

vŕšku. "Ume-

lecké dielo" je 

na osamelom mieste, 

kde ho aj tak nikto nevidí. 

Napadá mi české príslovie 

"Jména hloupých na všech slou-

pích". 

Nádoby na separovaný zber sme 
dostali a nemusel ich každý občan 
platiť. Možno aj preto niektorí z 
nás pristupujú k nim ako k nie-
čomu cudziemu, niečomu, čo je 
zadarmo. Je však na nás, ako dlho 
nám nádoby vydržia - či si ich 
hneď zničíme a popíšeme a bude-
me musieť platiť nové alebo budú 
slúžiť mnoho rokov. 

Som presvedčený, že dobu, keď 
bolo všetko všetkých (a na spoločný 
majetok sa príliš nedbalo) dotyčný 
sprejer nezažil a jeho "podpis" je 
len liečením osobných problémov, 
či prejavom protestu - ale proti 
čomu? Proti plastovým nádobám 
na separovaný zber? Proti čistej-
šiemu životnému prostrediu?

Minulosť to mnohokrát potvr-
dila a deje sa to stále - kvôli nie-
koľkým jednotlivcom trpia všetci. 
Chceme to tak?
Miloš Veverka, Technické služby, m. p. BS

Devastácia nádob na separovaný zber - realita každodenného života

Na tanečnej exhibícii Juraja Fábera a jeho hostí sa zabávali všetci

Čo je nové, treba zničiť?

fo
to

 M
.K

rí
ž
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Práve dnes, 11.decembra 2008, si 

pripomíname 15. výročie zápisu 

historického mesta Banská Štiav-

nica a technických pamiatok v 

jeho okolí do Zoznamu sveto-

vého dedičstva UNESCO. Táto 

historická udalosť sa udiala na 

17.zasadaní Výboru pre svetové 

dedičstvo UNESCO 11.decembra 

1993 v kolumbijskom meste 

Cartagena. 

FAKTY O ZNAKU A NÁZVOSLOVÍ 

SÚVISIACOM S PAMIATKAMI SVE-

TOVÉHO DEDIČSTVA

16. novembra 1972 Generálna kon-
ferencia UNESCO (Organizácia 
spojených národov pre vzdelanie, 
vedu a kultúru) prijíma Dohovor 
o ochrane svetového kultúrneho a 
prírodného dedičstva (Dohovor o 
svetovom dedičstve), v ktorom sa 
okrem iného uvádza:

III. MEDZIVLÁDNY VÝBOR NA 

OCHRANU SVETOVÉHO KULTÚR-

NEHO A PRÍRODNÉHO DEDIČSTVA

Článok 8
1. Týmto sa v rámci UNESCO 
ustanovuje Medzivládny výbor na 
ochranu kultúrneho a prírodného 
dedičstva výnimočnej svetovej hod-
noty nazývaný „Výbor pre svetové 
dedičstvo“.
Článok 11
2. Výbor založí, bude aktualizovať 
a publikovať pod názvom „Zoznam 
svetového dedičstva“ zoznam vlast-
níctva tvoriaceho časť kultúrneho a 
prírodného dedičstva. 

Výbor pre svetové dedičstvo v 

roku 1977 prvýkrát písomne sfor-

muloval Vykonávacie pokyny na 

realizáciu Dohovoru o svetovom 

dedičstve, ktoré na svojich zasa-

daniach odvtedy pravidelne pre-

hodnocuje. V nich sa okrem iného 

uvádzalo:

VII. RÔZNE

A. Používanie znaku svetového 
dedičstva a názvu, symbolu alebo 
zobrazenia pamiatky svetového 
dedičstva
122. Na svojom druhom zasadaní 

Výbor prijal Znak svetového dedič-
stva, ktorý navrhol Michel Olyff . 
Tento Znak symbolizuje vzájomnú 
závislosť kultúrneho a prírodného 
dedičstva: centrálny štvorec pred-
stavuje formu vytvorenú človekom 

a kruh predstavuje prírodu, obi-
dva sú vzájomne prepojené. Znak 
je okrúhly ako svet, ale súčasne je 
to symbol ochrany. Výbor rozho-
dol, že sa môžu používať dve ver-
zie navrhnuté umelcom (Príloha 
2) v akejkoľvek farbe a veľkosti v 
závislosti od použitia, technických 
možnostiach a zváženia umeleckej 
podstaty. Avšak v praxi zmluvné 
štáty Dohovoru a Sekretariát zvy-
čajne uprednostňujú pre propagač-
né aktivity druhú verziu.
123. Pamiatky zapísané v Zozna-

me svetového dedičstva musia byť 
označené Znakom, ktorý však musí 
byť umiestnený tak, aby vizuálne 
nenarušoval danú pamiatku. 
Príloha 2

Po 22. zasadaní Výboru pre sve-

tové dedičstvo v decembri 1998 

sa vo Vykonávacích pokynoch na 

realizáciu Dohovoru o svetovom 

dedičstve uvádza:

VII. RÔZNE

A. Používanie Znaku svetového 
dedičstva a názvu, symbolu alebo 
zobrazenia pamiatky svetového 
dedičstva
127. Na svojom druhom zasadaní 

Výbor prijal Znak svetového dedič-
stva, ktorý navrhol Michel Olyff . 
Tento Znak symbolizuje vzájomnú 
závislosť kultúrneho a prírodného 
dedičstva: centrálny štvorec pred-
stavuje formu vytvorenú človekom 
a kruh predstavuje prírodu, obidva 
sú vzájomne prepojené. Znak je 
okrúhly ako svet ale súčasne je to 
symbol ochrany. Výbor rozhodol, 
že Znak navrhnutý umelcom (Prí-
loha 2) sa môže používať v akejkoľ-
vek farbe a veľkosti v závislosti od 
použitia, technických možností a 
zváženia umeleckej podstaty. Znak 
musí vždy obsahovať text „World 
Heritage. Patrimone Mondial“. 
Miesto, kde sa nachádza „Patrimo-
nio Mundial“ sa môže využiť na 
jeho preklad do národného jazyka 
krajiny, kde sa Znak používa.
128. Pamiatky zapísané v Zozna-

me svetového dedičstva musia byť 
označené Znakom spoločne s lo-
gom UNESCO, ktoré však musia 

byť umiestnené tak, aby vizuálne 
nenarušovali danú pamiatku.
Príloha 2

POSLANIE

Medzinárodná nezisková mi-
movládna Organizácia miest sve-
tového dedičstva (OMSD) vznikla, 
aby pomáhala členským mestám 
vytvárať a zdokonaľovať metódy 

manažmentu vo vzťahu k špeci-
fi ckým požiadavkám na pamiatky 
zapísané do Zoznamu svetového 
dedičstva UNESCO.
V súlade so svojimi stanovami 
OMSD má nasledujúce ciele:

prispievať k realizácii „Doho- »
voru o ochrane svetového kul-
túrneho a prírodného dedičstva 
UNESCO“ a „Medzinárodnej 
charty na ochranu historických 
miest“;
na národnej a medzinárodnej  »
úrovni podporovať spoluprácu 
a výmenu informácií a expertíz 
medzi historickými mestami na 
svete v spolupráci s inými orga-
nizáciami majúcimi podobné 
ciele a pri zdôraznení takých ak-
cií, ktoré podporia úsilie miest v 
rozvojových krajinách;
v spolupráci so špecializova- »
nými organizáciami zabezpečiť 
lepšie prepojenie medzi výsku-
mom uskutočňovaným špecia-
listami alebo expertmi a potre-
bami lokálneho manažmentu;
dosiahnuť u obyvateľstva väčšiu  »
citlivosť k hodnotám dedičstva 
a ich ochrane.

OMSD má päť úradných jazykov 
– francúzština, angličtina, špa-
nielčina, arabčina a portugalčina. 
Prvé tri sú pracovnými jazykmi 
OMSD. 

Mesto Banská Štiavnica je od 
svojho zápisu do Zoznamu sve-
tového dedičstva riadnym a veľmi 
aktívnym členom tejto medziná-
rodnej organizácie.

pripravil PhDr. Miron Breznoščák
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Dnes 15 rokov od historického zápisu
Zápis Banskej Štiavnice do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO 

Celosvetová - ochrana - jednota - 
solidarita - okrúhly stôl

ORGANIZÁCIA MIEST SVETOVÉ

HO DEDIČSTRVA

Dedičstvo - architektúra - bývanie - 
mesto - skala - tehla

Spolupráca - výmena - dialóg - ľud-
ské tváre
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Banská Štiavnica je dodnes ma-

lebné historické mesto, ktoré za 

svoju slávu vďačí predovšetkým 

usilovnej a statočnej práci 

stoviek generácií baníkov, ktorí 

ťažili povestné zlato a striebro v 

tunajších baniach. 

Od baníckej prosperity sa odví-
jal aj architektonický obraz mesta, 
vďaka konfi gurácii kopcovitého 
terénu - v nepravidelný sídliskový 
útvar v tvare písmena Y. Čarovné 
a dômyselné spojenie prírody a 
pamiatok je dodnes najviditeľnej-
ším obrazom mesta a lákadlom 
pre tisícky turistov (mesto sa pýši 
350 objektami). Jedinečné sú i 
technické pamiatky, unikátny vo-
dohospodársky systém, banícky 
skanzen, pozostatky na náročnú 
banskú ťažbu a hutnícke spracova-
nie kovov. Jedinečné je i umenie. 
História B.Štiavnice je podobná 
histórii banských miest v stredo-
európskom priestore. (Kremni-
ca, B.Bystrica, Leoben, Freiberg, 
Příbram, Jáchymov,...) Jej výni-
močnosť je však v tom, že bolo 
na základe archívneho výskumu 
preukázané (aj zásluhou Prof.R-
.Marsinu, DrSc.), že je najstar-
ším a najvýznamnejším banským 
mestom v bývalom Uhorsku, s 
udelenými mestskými a banský-
mi privilégiami v roku 1238. (do 
knižnej podoby záslužne spraco-
val najvýznamnejší montanista 
Dr.J.Vozár,DrSc. a vydala Banská 
agentúra, Košice) Takže t.r. si pri-
pomíname toto významné výročie 
- 770 rokov, čo je v histórii mesta 
dlhý časový úsek a zaslúžilo by si 
to väčšiu medializáciu na celo-
slovenskej úrovni. Pojmami bolo 
obdobie stredoveku, polovica 18. 
storočia, keď B.Štiavnica prežívala 
„zlatý vek“ a bola založená slávna 
Banícka akadémia v roku 1762.V 
našom meste a okolí sa uskutoč-
nili mnohé technické novinky 
i svetové prvenstvá. Poctili nás 
návštevami významné osobnos-
ti i členovia panovníckeho rodu 
Habsburgovcov v rokoch 1751, 
1764, 1777, 1822, 1852.

Druhým významným výročím 
Banskej Štiavnice je 9. december 
1993, keď bolo kultúrne a prírod-
né, technické dedičstvo Banskej 
Štiavnice v Cartagene, v Colum-

bii, zapísané do Zoznamu sveto-
vého dedičstva, zásluhou bývalej 
samosprávy mesta. V tomto roku 
boli zapísané spolu s Banskou 
Štiavnicou aj Spišský hrad a loka-
lita Vlkolínec. Je cťou byť na zo-
zname miest, ako je Paríž, Londýn 
a ďalšie. Toto výročie si mesto pri-
pomenulo viacerými podujatiami 
a v spolupráci so Slovenským ban-

ským múzeom aj reprezentačnou 
výstavou v objekte Berggerichtu 
na Námestí sv.Trojice, sprístup-
nenej 4. septembra.Výstava reali-
zovaná v štyroch miestnostiach je 
prierezom, farebnou mozaikou na 
najvýznamnejšie udalosti, histo-
rické a technické pamiatky mesta 
a okolia, predstavuje a vysvetľuje 
logá svetovej organizácie miest i 

UNESCO, prostredníctvom foto-
grafi í aj stretnutia primátorov s 
partnerskými mestami i účasťou 
na svetových kongresoch, vyzna-
menania a ocenenia mesta, dohody 
s partnerskými mestami (Morav-
ská Třebová, Šopron, Soragna...), 
doplnená bohatými zbierkami z 
majetku múzea a galérie v troch 
miestnostiach, unikátnou mapou 
vodohospodárskeho systému z čias 
Baníckej akadémie z roku 1900 i 
originálnymi „zátkami“ jazier. Po-
sledná, štvrtá miestnosť je venova-
ná vzácnym pamiatkam Štátneho 
ústredného banského archívu, kde 
Mapy a plány Hlavného komor-
skogrófskeho úradu boli 19. júna 
2007 zapísané, ako súčasťou sveto-
vého dokumentárneho dedičstva, 
do zoznamu UNESCO- Pamäť 
sveta. Takže si pripomíname aj 1. 
výročie tejto významnej udalosti. 
Aj naším príspevkom by sme radi 
oslovili pedagógov našich základ-
ných a stredných škôl, v tomto 
zimnom období a pozvali ich k jej 
prehliadke so žiakmi a študentmi, 
kde sa dozvedia veľa zaujímavé-
ho o meste, kde študujú alebo sa 
narodili. K výstave bola vytlačená 
zásluhou Mesta aj brožúrka, ktorú 
by si mali prečítať všetci Štiavni-
čania. Veľa podstatného by sa do-
zvedeli z histórie mesta. Výstava je 
pre veľký záujem predĺžená do 30. 
apríla budúceho roka. Potom bude 
v mesiaci máji reinštalovaná v Slo-
venskom inštitúte v Budapešti a 
neskôr v Lesníckom múzeu v part-
nerskom meste Šopron.

B.Štiavnica má stále svoje čaro, 
je príťažlivá v každom ročnom ob-
dobí, či pre umelcov i fotografov, 
pre športovcov i turistov, má svoje 
Genius loci, ktorý budovali naši 
predkovia a v čom musíme po-
kračovať aj my nasledovníci. His-
tória je najlepšou učiteľkou života, 
zdrojom nohých poučení. Mesto 
je zaiste vhodnou destináciou pre 
cestovný ruch. Domáci i zahra-
ničný. Aj naďalej by malo zostať 
oázou pokoja, dobrého vzduchu, 
opravených pamiatok a ciest, dý-
chajúcou históriou, mestom, kde 
sa domácim obyvateľom dobre 
žije a sú naň hrdí a návštevníci sa 
do mesta radi vracajú. To si všetci 
želáme aj do budúcnosti.

Mgr. Mária Čelková, Galéria J.Kollára

Významné výročia Banskej Štiavnice
770. výročie udelenia mestských privilégií a 15. výročie zapísania do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO

UNESCO

Organizácia spojených národov pre vzdelanie, vedu a kultúru

DOHOVOR O OCHRANE SVETOVÉHO KULTÚRNEHO 

A PRÍRODNÉHO DEDIČSTVA

Výbor pre svetové dedičstvo zapísal Banskú Štiavnicu do Zoznamu svetové-
ho dedičstva Zápis do tohto Zoznamu potvrdzuje výnimočnú a univerzálnu 

hodnotu kultúrnej alebo prírodnej pamiatky, ktorá si vyžaduje ochranu 
v záujme celého ľudstva

DÁTUM ZÁPISU 11.DECEMBER 1993            GENERÁLNY TAJOMNÍK UNESCO

VÝROČIE
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Osobný názor poľovníka na 

článok p.A.Svitekovej „Pytliaci 

alebo poľovníci?“, zo ŠN č.45.

Vážená pani! Prv než nazvete 
niekoho pytliakom, uvedomte si, 
že ho obviňujete z trestného činu. 
Podľa obsahu Vášho článku o pyt-
liactve nemáte ani šajnu. Nie sme 
dobrodruhovia z Antola, ale po-
ľovníci z poľovníckeho združenia 
„Čistá voda“ Svätý Anton – Ilija. 
V sobotu 15.11.2008 sme mali 
riadnu spoločnú poľovačku na di-
viačiu zver a škodnú v časti Bre-
ziny. Okrem iného tieto poľovačky 
musia byť nahlásené aj policajtom, 
ktorí môžu prísť a pokiaľ má po-
ľovník pušku na pleci, môžu mu 
dať fúkať. V prípade zistenia alko-
holu mu na mieste odoberú zbraň 
a o pokute ani nehovorím. Takže 
doba, keď sa na poľovačkách aj 
vypilo, sú dávno za nami. Ak tvr-
díte, že poľovník bol opitý, musíte 
to dokázať. Súhlasím s Vami, že 
strieľame poľovnú zver a škodnú, 

teda líšky, túlavých psov a mačky. 
Takíto túlavé psi sa tam objavili 
od obytných domov 800m. Táto 
poľovačka bola neúspešná aj kvô-
li týmto psom. Na tejto poľovačke 
bola upozornená pani, aby nešla 
ďalej po Poľnej ceste, že je tam 
poľovačka, ale ona neposlúchla. 
Takže, o čom to je? Áno aj v tom 
máte pravdu, že poľujeme na súk-
romných pozemkoch. Veď každý 
m2 v SR má svojho vlastníka a my 
za tieto pozemky platíme nie malý 
nájom. Mimochodom, kým sa po-
ľovník dostane do revíru s puškou, 
musí zložiť niekoľko skúšok, vlast-
niť množstvo dokladov a pokiaľ 
je to skutočne jeho záľuba, tak aj 
vynaložiť nemalú sumu peňazí. 
Nepoznám poľovníka, ktorý nero-
zozná psa od diviaka. Mňa osobne 
tento Váš výrok uráža a myslím si, 
že by bolo na mieste ospravedlne-
nie všetkým poľovníkom. Tie za-
blúdené guľky vo vašej streche by 
som rád videl. Balistika by presne 
určila, z akej zbrane sa strieľalo. 

Predtým, než ide poľovník do reví-
ru je povinný sa zapísať do knihy 
návštev a v prípade streľby musí 
napísať hodinu kedy strieľal, pokiaľ 
nerozozná cieľ a tento musí mať 
bezpečné pozadie. Ak sa skutočne 
cítite denne v nebezpečenstve, je mi 
to ľúto, volajte kedykoľvek políciu.

Nedá mi, aby som neopísal prí-
hodu, ktorá sa mi stala 7.11.2008 
o 16,50 asi 800m od osady Rovne 
(Láštok). Tam sa totiž nachádzajú 
jazvečie diery. Čakal som na jaz-
veca, keď z osady Rovne išla diev-
čina s piatimi psami. Išla smerom 
do dediny, tak som ju ani neoslovil, 
lebo som bol rád, aby bola čím skôr 
preč. Aké bolo moje prekvapenie, 
keď 16,50 hod., čo už bola tma, 
odo mňa asi 100m brechali psi a 
veľmi hlasno kričalo dievča. Utekal 
som tam a zakričal som na ňu, aby 
ostala stáť a bola ticho. Potom som 
zistil, že dva čierne psi držali me-
dzi sebou jazveca. Trvalo mi hod-
nú chvíľu, kým sa mi podarilo jaz-
veca zastreliť. Táto dievčina mala 

niekoľko šťastí naraz. To, že som 
tam náhodou bol, to, že jazvec bol 
mladý, lebo starý by bol psov zlik-
vidoval. Dievča malo šťastie, že ne-
stihlo prísť blízko súboja, nakoľko 
takýto zver v ohrození napadne aj 
človeka. Nakoľko som jej povedal, 
aby už nikdy nešla so psami von.

V článku píšete aj o zbraniach. 
Asi neviete, čo je to zbrojný preu-
kaz a na akom základe ho môžete 
získať. Každá zbraň je evidovaná 
u policajtov a každá má aj svoj 
preukaz a záznam o tlakových 
skúškach, čo nestojí päť korún, keď 
skúšobňa je v Liptovskom Mikuláši 
a musíte tam ísť osobne. 

Na záver. Mrzí ma, že na ten-
to článok dosiaľ nikto nereagoval. 
Čakám aj ja a myslím si, že všetci 
čakáme, čo sa zmení. V prvom 
rade, alebo vlastne všetko je o ľu-
ďoch. Verím, že sa ničím neprevi-
ním, keď poprosím všetkých ľudí, 
aby sme si demokraciu užívali a 
nie sa ňou zožierali.

poľovník Ján Skarba, Svätý Anton

Re: Pytliaci alebo poľovníci?

Dňa 27.11.2008 sa uskutočnilo 

v historickej prednáškovej sále 

objektu bývalých chemických la-

boratórií Strednej priemyselnej 

školy Samuela Mikovíniho v po-

radí už 17. valné zhromaždenie 

Banskoštiavnicko-hodrušského 

baníckeho spolku, ktorého sa 

zúčastnilo 40 členov a 2 hostia.

Správa o činnosti za rok 2008, 
ktorú predniesol podpredseda 
spolku Ing. Richard Kaňa, ob-
sahovala aj nasledovné fakty. V 
priebehu roka spolok zorgani-
zoval 15 spoločenských poduja-
tí, z ktorých najvýznamnejšími 
boli: 16. reprezentačný banícky 
ples v Hoteli Grand-Matej dňa 
1.2.2008, 11. Náckov štiavnický 
pochod dňa 31.7.2008 a slávnost-
ný šachtág Salamander 2008 dňa 
4.9.2008. Nechýbali ani ďalšie 
slávnostné šachtágy pri rôznych 
príležitostiach, z ktorých vynikol 
hlavne 1. šachtág Handlovského 
baníckeho spolku, ktorý sa usku-
točnil v Handlovej dňa 19.1.2008 
a šachtág pre účastníkov „Silver 
veteran rallye“, ktorý sa uskutoč-

nil na Námestí Sv. Trojice dňa 
28.6.2008. Vydareným poduja-
tím bola aj „Náckova Štiavnica 
2008“ dňa 13.6.2008, spojená s 
tradičným výjazdom štiavnické-
ho Nácka v historickom moto-
rovom vlaku, Štiavnickej Anči, 
na trati Zvolen – Banská Štiav-
nica a späť. Účastníkov potešila 
aj informácia, týkajúca sa vyko-
návania banskej činnosti v re-
gióne, keď na hodrušskej strane 
štiavnického ložiska aj v roku 
2008 pokračuje dobývanie zlato-
strieborných rúd organizáciou 
Slovenská banská, s.r.o., ktorá v 
tomto roku plánuje vydobyť 15 
tis. ton rudy, z ktorej sa vyrobí 
140 kg zlata v koncentráte. Pozi-
tívne sú aj výsledky vykonaného 
vrtného geologického prieskumu 
na XIV. obzore šachty Rozália, 
ktoré potvrdzujú pokračovanie 
žilného systému Svetozár sme-
rom na východ, teda k Banskej 
Štiavnici, čo dáva predpoklad 
ďalšieho pokračovania doterajšej 
vyše tisícročnej histórie baníctva 
na štiavnickom rudnom ložisku. 
Pozitívne sú aj informácie, týka-

júce sa Rudných baní, š.p. Ban-
ská Bystrica, ktoré v tomto roku 
začali so sanáciou prepadlísk na 
Terézia žile v južnej časti ložiska, 
čo by, spolu s odstránením záva-
lu v štôlni Klinger Krátka, malo 
prispieť k tomu, že tajch Klinger 
bude mať opätovne zabezpečený 
prívod vody. 

17. valné zhromaždenie zvoli-
lo aj 26 členný riadiaci výbor a 
predsedu, ktorým sa opätovne 
stal JUDr. Ing. Jozef Karabelly. 

Po skončení valného zhromaž-
denia sa uskutočnil vo vestibule 
hlavnej budovy SPŠ S. Mikovíni-
ho slávnostný šachtág so skokom 
cez kožu. Išlo o historicky o prvý 
šachtág v tejto vyše sto ročnej 
budove, ktorá bola postavená 
pre potreby Baníckej akadémie v 
roku 1900. Do prezidiálnej tab-
lice si zasadli nasledovné osoby, 
Ing. Milan Urbánek - prezídium, 
ďalej Ing. Mikuláš Beránek, Ing. 
Richard Kaňa, Ing. Ján Totkovič 
a Milan Šesták. Ďalšími funkci-
onármi šachtágu boli Ing. Milan 
Durbák – kontrárium, Ing. Milan 
Ferenc – fuchsmajor, Ing. Jozef 

Karabelly – pivný dispečer a dr-
žitelia ošliadra – Ľudovít Kaník a 
Ján Novotný. 

Do baníckeho stavu bola pri-
jatá jedna osoba, Mgr. Eva Ma-
toušeková zo SBM v Banskej 
Štiavnici, ktorej krstným otcom 
bol doc. Ing. Ivan Herčko, CSc. 
Počas šachtágu bola vykonaná 
aj tretia prezentácia novej pub-
likácie Doc. Herčku „Banícka a 
lesnícka akadémia slovom a ob-
razom“, prvýkrát na pôde „Alma 
mater“. 

Sponzormi vydareného baníc-
keho podujatia boli Pivovar Ste-
iger vo Vyhniach, EMED Slova-
kia, s.r.o. Banská Štiavnica a SPŠ 
S. Mikovíniho.

Po skončení podujatia sa vy-
skytol časti generality baníckeho 
spolku, ktorá sa zdržala u riadite-
ľa SPŠ S. Mikovíniho, jeden prob-
lém, keď sa nemohla sa dostať z 
Botanickej záhrady, nakoľko na 
základe nejakého rozhodnutia sa 
uzatvárajú večer jej bráničky bez 
toho, aby sa zistilo, či sa v jej ob-
jektoch nezdržujú nejaké osoby. 

Ing. Milan Durbák

Výročné rokovanie baníckeho spolku

ZAUJÍMAVOSTI
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V dňoch 19. – 22.11.2008 sa na 

výstavisku v Trenčíne uskutočnil 

7. ročník výstavy kameňoprie-

myslu a geológie Kamenár, spolu 

s 9. ročníkom výstavy o kultúre 

bývania Stavba - dom - nábytok. 

 Výstava Kamenár, nad ktorou 
prevzalo záštitu Ministerstvo ži-
votného prostredia, bola venovaná 
najmä kamenárskemu – umelec-
ko - priemyslovému spracovaniu 
dekoračných horninových mate-
riálov. Výrobcovia náhrobných ka-
meňov, ozdobných kameninových 
predmetov a obkladov budov pre-
zentovali výrobky z prírodného aj 
umelého kameňa, ako aj moderné 
technické zariadenia a nástroje na 
spracovanie kameňa. Návštevník 
sa mohol pokochať množstvom 
výrobkov, kde zručnosť človeka 
zvýraznila krásu prírodného ma-
teriálu. 

Na podujatí odznelo aj niekoľ-
ko zaujímavých odborných pred-
nášok. O farebnosti ozdobného 
kameňa, o jeho názvosloví - ko-
merčnom aj petrografi ckom - ako 
aj o trvanlivosti a vhodnosti pou-
žitia toho ktorého druhu na určitý 
účel, hovoril, napríklad, vo svojej 
mimoriadne zaujímavej a poučnej 
prednáške geológ RNDr. Daniel 
Pivko, PhD.

Medzi vystavovateľmi malo svo-
je mimoriadne dôstojné zastúpe-

nie aj Slovenské banské múzeum v 
Banskej Štiavnici. Hlavnou témou 
výstavnej prezentácie múzea boli 
minerály zo slovenských kameňo-
lomov, ktoré mali svoje zastúpe-
nie v reprezentatívnych ukážkach 
jednotlivých minerálov. Vysta-
vené boli napríklad holubníkové 
kremene z lomu Šobov, záhneda 
z ryolitového lomu Hliník nad 
Hronom, opály z lomov Dargov 
a Badín. Návštevníci mohli ďa-
lej obdivovať ukážky aragonitu z 
Podrečian a z čadičových lomov 
Konrádovce a Bulhary či unikátne 
kalcity z Gemerskej Vsi. Nechýbali 
však ani rarity medzi minerálmi 
slovenských lomov, ako napríklad 
apatit a danburit z lomu Maglo-
vec (pri Prešove) alebo tridymit z 
lomu Vechec. Mineralogické vzor-
ky dopĺňali aj zbierkové predmety 
technického charakteru – nástroje 
na opracovanie travertínu, model 
drviča kameňa i samotné výrobky 
z travertínu. Súčasťou výstavy boli 
však aj panely s kolekciou fareb-
ných fotografi í, približujúcich jed-
notlivé typické i vzácne minerály 
z našich kameňolomov. Kvalitné 
farebné fotografi e prezentovaných 
nerastov nafotil Ing. Lubomír Lu-
žina.

Počas štyroch výstavných dní 
pracovníci múzea Mgr. Ľuboš 
Krno a Mgr. Peter Jancsy podávali 
záujemcom informácie, týkajúce 

sa prezentovanej témy, ale aj in-
formácie o Slovenskom banskom 
múzeu a meste Banská Štiavnica. 
Formou panelovej prezentácie a 
premietaním virtuálneho sprie-
vodcu po múzeu boli návštevníci 
oboznamovaní s jednotlivými od-
deleniami nášho múzea. A hoci 
návštevnosť na obidvoch výstavách 
nebola mimoriadne veľká, predsa 
len záujem o expozíciu Slovenské-
ho banského múzea bol značný. 
Napríklad, len v jedno predpolud-
nie cielene zavítali do stánku SBM 
tri celé triedy zo základnej školy v 
neďalekej obci trenčianskeho okre-
su, aby videli nielen mineralogickú 
expozíciu, ale aby sa oboznámili 
aj so skvostami Banskej Štiavnice, 
kam sa chystajú v budúcom roku 
na školský výlet.

Napriek priemernej účasti 
však po obsahovej stránke mož-
no považovať výstavu Kamenár 
za vydarenú, k čomu podľa slov 
manažérky výstavného podujatia 
Mgr. Marianny Michalskej značne 
prispela aj expozícia Slovenského 
banského múzea, ktorá v divác-
kom prieskume patrila medzi naj-
krajšie. 

Slovenské banské múzeum 
ihneď po skončení výstavy požia-
dali o účasť aj na 8.ročníku Kame-
nára, ktorý by mal byť začiatkom 
roku 2010.

Peter Jancsy

Záujem o SBM na Kamenárovi

Slovenské banské múzeum pozý-

va širokú verejnosť na nádvorie 

Kammerhofu, kde sa v piatok 

a v sobotu (12.- 13.12. 2008) 

uskutoční tradičný "Štyjavnycký 

vyjanočný jarmok". 

Toto obľúbené podujatie, kde sa 
fortieľ ľudových výrobcov i výkon-
ných umelcov snúbi s čarovnou at-
mosférou Vianoc v romantických 
zákutiach Banskej Štiavnice, súčas-
ne zakončí aj tohtoročné Štiavnic-
ké mikulášske dni, ktoré sa začali 
v piatok minulý týždeň otvorením 
výstavy Vianoce v Starom zámku. 
Kammerhofské nádvorie sa zapl-
ní tradičnými vianočnými výrob-

kami, vianočným občerstvením, 
pričom chýbať nebude ani dobrá 
zábava, ktorá vyvrcholí súťažou o 
"najkrajšiu strigu" a vystúpením 
folklórneho súboru Podhorčan s 
tradičnými zvykmi na Luciu.

Program Štiavnického vianočné-

ho jarmoku:

Piatok 12.12. od 1100 – 1900

Koledníci z Cirkevnej školy –  -
1400

Štiavnická kolednícka skupina –  -
1500 a 1600

Živý štiavnický betlehem a anjel- -
ské spevy – 1700 a 1800

Sobota 13.12. od 900 – 1500

Na jarmoku – škôlkári z Nezá- -

budky – 1000

Stretnutie bosoriek - prehliadka a  -
súťaž o „najkrajšiu strigu“ - 1100

12 - 00 – 1500 Folklórny súbor Pod-
horčan – zvyky na Luciu, liatie 
olova, odháňanie bosoriek, vy-
rezávanie stolčeka na bosorky, 
ktože bude mojím mužom? Va-
renie halušiek. Vstup zdarma!

Podujatie podporili:

Mesto Banská Štiavnica, Mestské 
lesy Banská Štiavnica, s.r.o., Ho-
tel Topky, Kami- Ing. J. Karabelly, 
Penzión Kachelman, Reštaurácia 
Gallery, STAVASTA, s.r.o., Potra-
viny, P. Ernek, Pekáreň ANTON 
ANTOL /luk/

Bude aj súťaž o najkrajšiu strigu
Nádvorie Kammerhofu bude patriť „Štyjavnyckýmu vyjanočnýmu jarmoku“ 

Prezentácia technických zariadení a nástrojov na spracovanie kameňa Pozvánky 
Okresné predstavenstvo ĽS – 

HZDS v B.Štiavnici si vás dovoľuje 
pozvať na VIANOČNÉ POSEDE-
NIE spojené s kultúrnym progra-
mom a malým občerstvením, 
ktoré bude dňa 12.decembra 2008 
o 15.00 hod. v kine Akademik v 
B.Štiavnici. Príďte si pripomenúť 
najkrajšie sviatky roka. Tešíme sa 
na vašu účasť. Organizátori

Základná umelecká škola vás 
srdečne pozýva na Vianočný kon-
cert, ktorý sa uskutoční 17.12.2008 
o 18.hod. v Evanjelickom kostole.

Stretnutie baníkov a ich sym-
patizantov. Dňa 27.12.2008 o 
16.hod. sa bude konať pravidelné 
stretnutie baníkov a ich sympa-
tizantov v baníckej krčme KAMI 
spojené s fáraním do štôlne Glan-
zenberg. Podmienkou je účasť v 
baníckych uniformách. Na vašu 
účasť sa tešia organizátori.

Novovznikajúci šachový klub 
„Opevnenie Štiavnice“ organizuje 
ďalší šachový turnaj: 28.12.2008 
(nedeľa) pre všetky vekové kate-
górie. Bližšie info na tel.č.: 0911 
918 582, 0908 915 582. Pozývame 
všetkých priaznivcov šachu! 

Poakovanie
Občianske združenie „Záchra-

na zvierat“ ďakuje p. učiteľke Gre-
gáňovej a žiakom a žiačkam 4.A 
triedy Jozefa Horáka, za sponzor-
ský dar pre psíkov v útulku vo výške 
1 500,- Sk. Tieto milé deti zbierali 
peniažky pre psíkov od septembra 
a prišli ich navštíviť 8.decembra, 
keď odovzdali tento dar predsed-
níčke OZ“ Záchrana zvierat „Deti 
boli nadšené psíkmi a psíkovia im 
ďakovali hlasným štekotom, krútili 
radostne chvostíkmi a ponúkali de-
ťom labky. Deti prisľúbili, že okrem 
peniažkov, na prilepšenie k Via-
nociam, prídu psíkov vyviesť von 
a pohrať sa s nimi keď budú mať 
menej učenia. 

J.Simonidesová, Predsedkyňa OZ ZZ

Spomienka
Dňa 15.12.2008 uplynie 5 rokov, 

čo nás navždy opustil náš milo-
vaný manžel, otec a starý otec p. 
Viliam Schwarz. Tí, čo ste ho po-
znali venujte mu tichú spomienku. 

Spomínajú man-
želka, synovia Pe-
ter, Roland, dcéra 
Ingrid a vnučka 
Monika.

AKTUALITY
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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
 ZATVORENÉ

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

Vianočné obdobie je spojené aj 

s rozdávaním darčekov, no a k 

najobľúbenejším darčekom pre 

deťi patrili vždy hračky. Potešili 

však nielen deti, ale aj dospelých, 

ktorí zostali svojím duchom stále 

deťmi. Myslím si, že aj dnes platí, 

že darca má najväčšiu radosť.

V reprezentatívnych priestoroch 
Starého zámku, v Rytierskej sále 
čaká našich návštevníkov milé pre-
kvapenie v podobe ukážky starých 
hračiek. Výstavka poteší nielen vás 
a vaše deti, ale priniesla už radosť 
a spomienky aj nám pri jej inšta-
lovaní. 

V dievčenskom kútiku sú sta-
ré bábiky vo svojich kočiarikoch, 
pripravené na malú prechádzku. 
Vzácna je bábika s porcelánovou 
hlavičkou z prvej polovice 20. 
stor., vyrobená fi rmou Armand 
Mar Seille, Nemecko, ktorá bola 
založená už v roku 1884. Zaují-
mavé sú aj bábiky z lisovaného 
celuloidu z polovice 20.stor., fi rmy 
Technoplast, ktorá nadväzovala na 

bohaté tadície fi rmy Novotný Au-
gustín, Praha, pôsobiacej už pred 
2. svetovou vojnou. 

Inštalovaný drevený nábytok pre 
bábiky z 30. rokov 20.stor.- spáľňa, 
hosťovská izba, jedáleň boli vyho-
tovené v rezbárskej dielni v Banskej 
Štiavnici. Rezbárske tradície ban-
skoštiavnického regiónu sa začali 
v roku 1887, otvorením Učebnej 
dielne na výrobu detských hračiek 
v Piargu (dnes Štiavnické Bane), 

a pokračovali aj jej pričlenením k 
Štátnej českolovenskej priemysel-
nej škole v Banskej Štiavnici v roku 
1922.

Významnou skupinou hračiek sú 
plyšové medvedíky – Teddy bears, 
vzácne sú hlavne tie najstaršie zo 
začiatku 20.stor., vyrobené fi rmou 
Steiff  s gombikom so signatúrou v 
uchu, ale aj rôzne druhy plecho-
vých hračiek, cínové fi gúrky, hoj-
dacie koníky. 

Detský svet sme priblížili po-
zoruhodnými detskými portrétmi 
z prelomu 19/20. stor., pochá-
dzajúcimi z ateliéru významného 
fotografa – portrétistu A. Bakera, 
pôsobiaceho v Banskej Štiavnici 
od 70. rokov 19. stor., originálnym 
detským oblečením, topánočkami, 
prúteným kočíkom zo začiatku 
20.stor., saňami - lengerkami, kor-
čuľami – kvintami...

Srdečne vás pozývame do det-
ského sveta v Starom zámku, ktorý 
je v decembri otvorený od utorka 
do nedele, od 8. do 16. 00 hodiny. 

Mgr. Eva Lovásová

Staré hračky v Starom zámku

Pri príležitosti Sviatkov pokoja 

pozývame všetkých priaznivcov 

kaštieľa vo Svätom Antone i krás-

nej hudby na slávnostný koncert, 

na ktorom sa predstaví vynikajú-

ca speváčka Barbora Legenyová v 

sprievode skvelej klaviristky Ireny 

Chovanovej. 

Zaznie repertoár vianočných 
kolied a populárnych árií a pripra-
vené sú aj niektoré špeciálne čísla. 
Tešíme sa na Vás dňa 14.decembra 
2008 o 16:00 v kaplnke Nanebo-
vzatia Panny Márie. Na koncerte 
sa predstaví aj populárna koledníc-
ka skupina z Banskej Štiavnice Th e 

Komets. Vstupné je dobrovoľné.
Koncert sa uskutoční ako ná-

hradný program za pôvodne avi-
zované "Štefanské prekvapčo", 
ktoré môžete stále nájsť v našom 
kalendáriu podujatí. Za zmeny sa 
ospravedlňujeme. Tešíme sa na 
vašu návštevu. Ivan Lukáč

Vianočná výstava v kaštieli

Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici
Štátny ústredný banský archív v Banskej Štiavnici

Mesto Banská Štiavnica
vás srdečne pozývajú na výstavu

BANSKÁ ŠTIAVNICA 
MESTO SVETOVÉHO DEDIČSTVA
k 15. výročiu zapísania historického mesta Banská Štiavnica a technických pamiatok v jeho okolí 

do Zoznamu svetového dedičstva a 1. výročiu zapísania banských máp a plánov Hlavného komor-
skogrófskeho úradu na Listinu dokumentárneho dedičstva UNESCO – Pamäť sveta

Výstava potrvá do 30.4.2009
sbm@muzeumbs.sk, www.muzeumbs.sk, 045/694 94 22, 045/692 05 35

Výstava v Rytierskej sále bude otvorená nielen pre najmenších
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Vážení lúštitelia! Výhry vo výš-
ke 100,-Sk si výherca môže pre-
vziať v pokladni Klientskeho cen-
tra. Správne znenie Krížovky z 
č.45/2008 znie: „Ak nájdeš v živote 
cestu bez prekážok určite nevedie 
nikam.“ 100,-Sk vyhráva Alžbeta 
Malčická, Dolná 27, Banská Štiav-
nica  

V tajničke sa ukrýva výrok Howe-
llsa.
A., Domáca úloha skr., textová 
skratka, patriace katovi, úder v 
boxe, slabika kikiríkania, B., Začia-

tok tajničky, C., čuv, malý Omar, 
štíhla stavba, D., zn.dusík, rieka 
španielsky, kocúr po rusky, alpský 
škriatok, Nela naopak, E., dvoj-
hláska, stred slova salsa, časť trlice, 
lesné zviera, francúzsky člen, F., ci-
toslovce radosti, plesnivý syr, jeho, 
spievalo básnicky, Majstrovstvá 
sveta, G., ťažné zviera, nepovolí, 
pán Trenčína Matúš, H., štátna 
pokladnica, koniec tajničky, časť 

tváre, I., prvá časť slova počiatok, 
oslovenie muža, rodil odzadu, J., 

trhaj knižne, hanba, ulial česky, 
orgán zraku, K., elektricky nabitý 
atóm, zatajuje liek, opytovacie zá-
meno, L., strom Slovanov, obyvateľ 
Ríma, vietor, M., 4 v Ríme, osobné 
zámeno, nie hore, čistiaci prostrie-
dok, zn.argón, N., školská agenda 
skr., 4.časť tajničky.
1., Stupeň v karate, 2.časť tajnič-

ky, 2., úžerníctvo, patriace Jaro-
vi, Ivana dom., 3., mužské meno, 
patriaci Káči, pravoslávny kňaz, 
4., dovoľ, nápis na kríži, Stanislav 
dom., 5., citoslovce kvokania, or-
bit, patriaci Atarovi, 6., zn.ampér 
a tona, stred slova namotala, daj 
doping, kráča, 7., kino v Rusku, 
kazím nárečovo, predložka, 8., zo-
dral, omotala, popevok, 9., povy-
klopuj, ošatili, núť bez dĺžňa, 10., 

zákop, rozkazuje vojakom, nalie-
vaj, 11., mával, opisuje, plačete, 
12., malé omelo, česká cestovná 
kancelária, predpona veľmi dobrý, 

13., geometrické teleso, nie veľa 
osôb, spojka, 14., obec pri Bratisla-
ve, 3.časť tajničky, okrové farby.

Pomôcky: hovadím, líči, Adrian, 
dan, alp, kot, teatr

Pripravuje: A. Rihová

KRÍŽOVKA

Krížovka
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26. december 2008 o 16.00
Evanjelický kostol
Banská Štiavnica

Lístky si je možné zakúpiť v Infor-
mačnom centre na Námestí sv. 

Trojice, cena lístku v predpredaji 
200 Sk, na mieste 250 Sk.
Kontakt: 045 / 694 96 53

tikbs@banskastiavnica.sk

12.12. piatok, 18.30, kino Akademik
MAMMA MIA
USA/UK/Nem., 2008, 108 min., MN 12, vstupné: 60,-Sk/1,99€

Réžia: Phyllida Lloyd. Scenár: Catherine Johnson. Kamera: Haris Zambarloukos. Hudba: Stig An-
derson, Benny Anderson, Bjorn Ulvaeus. Hrajú: Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan 
Skarsgärd, Amanda Seyfried, Julie Walters, Christine Baranski   
Idylický grécky ostrov, dievča na vydaj, jedna bláznivá matka, traja potenciálni otcovia a ne-
smrteľná ABBA. Ako sa to rýmuje? Náramne. 

13.12. sobota, 18.30, kino Akademik
PRÍSĽUBY Z VÝCHODU
Veľká Británia, Kanada, USA, 100min., Krimi / Dráma, MN 15, vstupné: 60,-Sk/1,99€

Mysteriózny a charizmatický Nikolaj Lužin pochádza z Ruska a pracuje ako vodič pre londýn-
sky rodinný klan so zlou povesťou, patriaci k zločineckej organizácii. Hlavou rodiny je Semjon, 
majiteľ honosnej reštaurácie, ktorý distingvovaným šarmom perfektne maskuje svoju chladnú 
a brutálnu povahu. Jeho prchký syn, zabijak Kirill, ohrozuje svojím konaním celý klan. Má bližší 
vzťah k Nikolajovi ako k vlastnému otcovi. Nikolajovi sa zrúti starostlivo naplánovaný život, keď 
cez Vianoce stretne Annu Chytrovovú, pôrodnú asistentku. Anna sa pokúša nájsť príbuzných 
dievčaťa, ktoré pri pôrode zomrelo a zanechalo po sebe dieťaťa. Odpovede na svoje otázky 
hľadá v denníku, ktorý po sebe zanechalo mŕtve dievča...

16.12. utorok, 19.00, Filmový klub OKO
INTERVIEW 
Holandsko, 2006, far., 81 min., MN 15, vstupné: 60,- Sk/1,99€, s preukazom FK 40,-

Sk/1,33€

Najnovší fi lm Stevena Buscemiho ,rozpráva fascinujúcu historku o rozhovore, ktorý musí pre 
svoje noviny urobiť cynický politický a vojnový reportér. Problém je, že ten rozhovor musí uro-
biť s mladou hollywoodskou hviezdičkou. Novinár principiálne pohŕda komerčnými mediálny-
mi „blondínkami so silikónovými prsiami a prázdnou hlavou“, herečke sa zase od prvého mo-
mentu nepáči novinárov prístup. Ale postupne sa situácia mení. Herecký koncert Buscemiho, 
smršť brilantných dialógov a zmena pozícií postáv pri vzájomných stretoch dodáva fi lmu napä-
tie, ktoré ešte zvyšuje skonzumovaný alkohol. Vzájomné ponižovanie ústi do sofi stikovaného 
emocionálneho súboja a do poslednej minúty drží diváka v napätí. Môžeme totiž držať palce 
jednej či druhej z postáv, ale nedokážeme uhádnuť, ktorá z nich v závere zvíťazí.
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Vianočná súťaž
dokončenie z 1.str.

Svoje diela pravidelne prezentu-
je a uvádza do života v rodnom 
meste. Ak neviete, z ktorej knihy 
je publikovaná ukážka, uveď-
te názov ľubovoľnej básnickej 
zbierky, prípadne prozaického 
diela autorky. ŠN

Odvaha a šikovnosť detí bola odmenená sladkými prekvapeniami

Priaznivci excelentného diva-
delného umenia, ktorí v sobotu 
6.decembra prijali pozvanie do 
kaviarne Libresso, dostali naozaj 
netradičný mikulášsky darček. 
Darček, v podobe predstavenia 
monodrámy s názvom ,,Teraz 
porozprávam…“ v naštudovaní 
kremnického divadelného zosku-
penia Kusy cukru. Pripomeňme 
si, že jeho zakladateľom bol v roku 
2000 banskoštiavnickému publiku 
dobre známy mladý režisér, autor 
a pedagóg, P.Luptovský. Divadlo 
sa vyznačuje alternatívnou scé-
nou, do detailu prepracovanými 
hereckými výkonmi, netradičný-
mi rekvizitami, skutočne originál-
nym repertoárom a schopnosťou 
zaujať, pobaviť i šokovať diváka 
od prvej minúty predstavenia až 
po záverečný potlesk. Inak tomu 
nebolo ani v sobotu v kamennej 
divadelnej sále, preplnenej a pre-
hriatej „človečenstvom“.

Monodráma ,,Teraz poroz-
právam…“ bola skvelou ukáž-
kou umeleckých kvalít Ľudmily 
Klimkovej, všestrannej herečky a 
pedagogičky pôsobiacej v B.Štia-
vnici. Hra rozprávala…O nikom 
i o niekom, kto chce, aby ho tí 
druhí aspoň na chvíľu začuli v 
jeho zmučenej existencii, v oka-
mihoch biednej, no čistej túžby 
po ľudskej dôstojnosti. Pôsobivou 
kulisou, miestami až zimomriavky 
vyvolávajúcich okamihov, boli kla-
vírne pasáže v podaní interpretky 
a skladateľky E.Kollárovej, pravi-
delný pulz chladnej kvapkajúcej 
vody, ako aj práca so svetlom a 
tmou, prehlbujúca mieru tragiky 
hlavnej postavy a jej príbehu. Maj-
strovský spôsob prerozprávania, či 
skôr nastavenia zrkadla všetkému, 
čoho sa vo svojom najskrytejšom 
vnútri obávame a čo sa ani len ne-
opovážime nahlas vysloviť, však 
pre vnímavého diváka záverečným 
potleskom určite neskončil. JB

Sobotný večer 
s monodrámou

Ako každý rok aj tento rok 6.de-

cember je pre všetky deti veľkým 

sviatkom. Je predsa Mikuláš, na 

ktorého sa počas celého roka 

tak veľmi tešia! A tento rok tomu 

nebolo inak. Mestský úrad, 

oddelenie kultúry, cestovného 

ruchu a športu v Banskej Štiavnici 

pripravilo na Námestí sv.Trojice 

pre všetky deti bez rozdielu veku 

program pod názvom „Batoh 
Mikulášskych prekvapení 2008“. 

Mikuláša oslávili všetky deti pri 

ozdobenom vianočnom strom-

čeku.

Na námestí ich už o 15.00 hodine 
pred vchodom do Rubigallu čakali 
študenti z ICM so svojimi súťaža-
mi.Za ich úspešné zvládnutie do-
stalo každé dieťa kupón, ktorý bol 
malým platidlom za sladkosti, kto-
ré v ten deň roznášal Mikuláš snáď 
po celom svete. Svojím progra-
mom všetkých prítomných krátko 
po otvorení akcie pobavili detičky 
z materskej škôlky na Ul.1.Mája, 
ktoré si pre nás pripravili vianočné 
vinšovačky a koledy. Nasledovalo 
vystúpenie speváckeho zboru zo 
Základnej umeleckej školy pod 
vedením Irenky Chovanovej. To 
už ale deti netrpezlivo očakávali 
príchod Mikuláša, Čerta a Anjela. 
A veru dočkali sa! Mikuláš (Pavol 
Balžanka) so svojimi dvomi po-
mocníkmi Anjelom (Mikuláš Pál) 

a Čertom (Ivan Lukáč) sa pomaly 
blížili k detským ratolestiam. A 
veru ani chladné počasie ich ne-
odradilo, prišli v hojnom počte. 
Každému drobcovi, ktorý bol po-
čas celého roka dobrý a poslúchal, 
sa niečo ušlo z bohatej Mikulášskej 
nádielky. Deťom žiarili očká od 
šťastia. Za malú odmenu v podobe 
sladkosti od Mikuláša boli veľmi 
vďačné. Nasledovalo premietanie 
detských rozprávok na priprave-
nom veľkoplošnom plátne. Okrem 
toho si na prízemí Rubigallu deti 
mohli namaľovať vianočné motívy 
na sklo pod vedením Mirky Káme-
novej zo ZUŠ, vyskúšať rôzne tech-
niky výroby darčekov v tvorivých 
dielňach Anky Ďuricovej, či napí-

sať svoje tajné želania pre blízkych. 
Pre deti a ich rodičov bol pripra-
vený punč a zdobenie stromčeka 
na námestí. Mikuláš je za nami a  
tak o rok na ďalšom Mikulášskom 
podujatí opäť dovidenia. Za po-
moc organizátori podujatia ďakujú 
všetkým účinkujúcim, menovite: 

Detičkám z materskej škôlky 
1.Mája, zo ZUŠ, Irenke Chovano-
vej, Mirke Kámenovej,Anke Ďuri-
covej, pánu Pačesovi, Janke Szen-
dreiovej, Dominike Petrikovičovej, 
Timei Hudecovej, Martine Ivani-
čovej a Janke Vicianovej, Ľubovi 
Barákovi a Peťovi Ivaškovi.

Sponzorom podujatia bola 
COOP Jednota Žarnovica.

Michal Kríž

Mikuláš plný prekvapení

Mikuláš a jeho pomocníci ani 
tento rok neobišli štefultovské deti. 
Keďže po celý rok boli mimoriadne 
dobré, zavítal do priestorov Kul-
túrneho domu už o deň skôr, než 
to býva zvykom.  Tohtoročné po-
časie nijakým spôsobom nenazna-
čovalo, že by mal prísť aj Mikuláš 
na svojich povestných saniach. No 
nakoniec predsa len prišiel, aj keď 
iným dopravným prostriedkom. 
Deti si čas do jeho príchodu vypĺ-
ňali tvorením vianočných ozdôb, 
adventného venca, ozdobovaním 
medovníčkov, kreslením, učením 
sa pesničiek... Deťúrence z miest-
nej materskej školy, za pomoci 
svojich pani učiteliek, si pripravili 
krátky program. A ani staršie deti 

nezaháľali, a pod vedením Mišky 
Sajvaldovej, pripravili zaujímavé 
vystúpenie. A potom už prišiel 
dlho očakávaný Mikuláš, ktorý si 
so sebou priniesol aj nošu plnú 
sladkých prekvapení. Samozrejme 
v závese mu nechýbal ani čertisko. 
Ten však nemal veľa roboty, na-
koľko do Kultúrneho domu prišli 

len samé dobré deti. Samotný Mi-
kuláš aj so svojimi pomocníkmi sa 
však riadne zapotili, kým odmenili 
všetky deti. Nakoniec sa v kruhu 
detí rozlúčil so Štefultovom a po-
kračoval vo svojej ceste k ďalším 
dobrým detičkám. Nám už zostáva 
len dúfať, že Mikuláš bude mať dô-
vod prísť k nám aj na budúci rok.

Aj touto cestou by sme sa chce-
li poďakovať všetkým, ktorí svo-
je ruky priložili k príprave tohto 
milého  stretnutia, Mestu Banská 
Štiavnica za fi nančnú podporu a 
taktiež štedrým sponzorom, bez 
ktorých by sa podobné akcie ani 
nemohli uskutočniť.

Organizátori OZ Salamandra, 
Športový Klub Štefultov. jf

Mikuláš v Štefultove
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Komisia športu a mládeže žiada 
všetky športové kluby, aby do ter-
mínu 16.01.2009 podali predbežný 
plán o svojej činnosti na rok 2009, 
zhodnotili športovú sezónu 2008 
a podali nominácie na športovca 
roka 2008. 

Vašu správu môžete zaslať v 
elektronickej podobe na adresu: 
v.michalska@banskastiavnica.sk, 
alebo na adresu: Mestský úrad – 
oddelenie kultúry, cestovného ru-
chu a športu, Námestie sv. Trojice 
3, 969 00 Banská Štiavnica. 

Mgr. Viktória Michalská

Výzva

pre kanceláriu obchodných zástupcov PSS, a. s.,
v Banskej Štiavnici.

konzultant

Hokejový klub neregis-

trovaných hráčov z Ban-

skej Štiavnice odcestoval 

dňa 5.12.2008 do nášho partner-

ského mesta Moravská Třebová, 

aby odohral odvetný hokejový 

zápas o putovný pohár mesta 

Moravská Třebová. 

Naši hráči prišli do mesta našich 
priateľov veľmi dobre naladení a to 
po všetkých stránkach, pretože náš 
príchod bol očakávaný samotným 
Mikulášom, no a samozrejme aj zá-
stupcami vedenia mesta Moravská 
Třebová. Naše mužstvo napodiv 
nebolo ustráchané ani z propagácie 
vzájomného zápasu na plagátových 
plochách v meste Moravská Třebo-
vá, ktoré predpovedalo hojnú účasť 
divákov, pretože išlo o zápas Česko 
– Slovensko. Na samotný zápas sme 
nastúpili v sobotu 6.12.2008 o 17:00 
hodine, a to po odznení oboch štát-
nych hymien. Prvá tretina vyznela 
lepšie pre domácich, ktorú vyhrali 
3:2, ale po nástupe do druhej treti-
ny to už nebola pravda, pretože si 
naši hráči počas prestávky zopako-
vali v šatni svoje úlohy a druhú tre-
tinu vyhrali 3:0. Tretia tretina bola 

veľmi vyrovnaná a domáci zatlačili 
v tom pravom slova zmysle, no na-
priek veľkej snahe sa im nepodarilo 
pred domácim publikom zvíťaziť, 
pretože tretia tretina skončila ne-
rozhodne 2:2. Je však potešujúce, 
že sa celý zápas niesol v duch fair 
play a obišiel sa bez zranení. Cel-
kové skóre po odpískaní riadneho 
hracieho času vyznelo v náš pro-
spech a to 7:5. Záverom je nutné len 
skonštatovať, že naši hokejisti opäť 
úspešne reprezentovali svoje mesto 
v zahraničí, aj keď nešlo až tak o 
výsledok ale o to, že zvíťazila dob-
rá myšlienka uskutočniť odvetný 
hokejový zápas a utužiť tak vzťahy 
medzi dvoma bratskými národmi. 
Tešíme sa už teraz na mesiac Marec 
2009, keď privítame u nás hokejis-
tov z Moravskej Třebovej.

Góly za naše mužstvo vsietili: 

Michal Maruniak, Silvester Burian, 
Patrik Pavlík, Andrej Macko, Du-
šan Lukačko, Pavol Burian a Marek 
Peťko. 

Zostavu nášho tímu tvorili títo 
hráči: Silvester Burian, Pavol Bu-
rian, Marek Peťko, Dušan Lukač-
ko, Roman Krupa, Pavel Hanzlík, 
Andrej Macko, Patrik Pavlík, Jozef 
Kondrát, Miroslav Kováč, Michal 
Maruniak, Vladimír Bosák, Michal 
Petluš a Radoslav Kollár. 

JUDr. Dušan Lukačko

Česko – Slovensko 5 : 7
„Český hokejový syndróm“ prekonaný hokejistami Banskej Štiavnice

6.kolo v I. lige - východ-

nej časti.

Dňa 7.12.2008 naši 
volejbalisti cestovali do Detvy. V 
nevydarenej jesennej časti sezóny 
si chceli priniesť cenné body zo 
súperovej palubovky. V obrovskej 
hale, kde náš klub odohral už ne-
jeden vyrovnaný zápas z predo-
šlých sezón a turnajov, zinkasovali 
kruté prehry v obidvoch zápasoch 
pomerom setov 3:0. Nevydarená 
sezóna v I. lige pokračuje.
Zostava: R. Katrinec, A. Marko, 
M. Helej, L. Havran, M. Puškár, L. 
Miko, S. Palovič, M. Kaššay.

Volejbalový oddiel pozýva 
všetkých fanúšikov na domáci zá-
pas, ktorý sa uskutoční 14.12.2008 
o 13:00 v telocvični na ZŠ J.Koll-
ára proti volejbalovému klubu 
Slávia Sobrance.

Príďte nás povzbudiť a vytvorte 
víťaznú atmosféru! Mgr.M.Kaššay

SBS prijme do TPP 
pracovníka strážnej 

služby 
v Banskej Štiavnici. 

Kontakt: 
048/4145591

I.tr. 25 cm - 1 650,-Sk - 1prm
II.tr. 33 cm - 1 450,-Sk - 1 prm
I.tr. 50 cm - 1 250,-Sk - 1 prm

Triesky - 45,-Sk - 1 bal.
CENA VRÁTANE DOVOZU PRI ODBERE 5 PRM.

PRI OBJEDNÁVKE DREVA DO 31.12.08
Z AVA 150,-/1PRM

TVRDÉ PALIVOVÉ DREVO

Informácie na tel. .: 0910 242 488

Volejbal

Inzercia
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BAKA LÁR n. f. – Žarnovica ponúka
možnosť externého bakalárskeho štúdia Fakulty hospodárskej 

informatiky Ekonomickej univerzity (FHI EU) v Bratislave
v odbore ÚČTOVNÍCTVO a HOSPODÁRSKA  INFORMATIKA .

Bakalárske štúdium trvá 3 roky a vyučovanie prebieha v Žarnovici v piatok a sobotu.
Prihlášky si môžete podať do 28. 2. 09 na adresu:

FHI EU, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5.
Prijímacie skúšky sú z matematiky, základov ekonómie a ekonomiky a cudzieho jazyka.

Bakalár n. f. organizuje pre záujemcov, ktorí sa chcú pripraviť na prijímacie skúšky aj na iné 
vysoké školy, kurz z matematiky od 18. 1. 09 a kurz ekonomiky od 21. 3. 2009.

Prihlásiť sa môžete do 12. 01. 2009

Zavolajte na č. tel. 045/ 6814746 alebo 0948001865
a povieme Vám viac, resp. napíšte na 

bakalarnf@nextra.sk 

MATURA NTI  POZOR!!!
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Predám  3-izbový byt na sídlis-
ku Drieňová, informácie na tel.č.: 
0908 579 925

Predám  2-izbový byt na Križo-
vatke, cena dohodou, tel.č.: 0911 
909 206 

Predám  4-izbový byt na Drie-
ňovej, tel.č.: 0905 280 452

Predám  RD v obci Sv.Anton, 
3-izby, kuchyňa, kúpeľňa, kotolňa, 
pivnica, garáž, dreváreň  záhrada – 
1 025m2, cena: 1 500 000,-Sk, do-
hoda, tel.č.: 0907 854 359. 

Predám  3-izbový byt v OV na 
Drieňovej, cena 1 270 000,-Sk, 
tel.č.:0902 837 027

Predaj/prenájom  haly 800 m2 

v Banskej Štiavnici, všetky siete, 
vhodné na distribúciu a ľahkú vý-
robu, tel.č.: 0905 733 711

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/
mesiac. Vhodné aj na podnikanie 
v oblasti služieb (prevádzku pen-
ziónu, kaviareň, kaderníctvo, koz-
metika, salón, a pod.). Tabaková 
ulica, tel.č: 0910 932 710

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

Dám do prenájmu  3-izbový byt 
na sídlisku Drieňová, tel.č.: 0908 
579 925

Dám do prenájmu  3-izbový byt 
na Drieňovej, tel.č.: 0905 544 780 
Prenajmem 3-izbový zariadený 
byt v Banskej Štiavnici na sídlisku 
Drieňová od 1.1.2009, tel.č.: 0903 
785 660

Prenajmem  2-izbový zariadený 
byt. Cena 10.000,- Sk + energie, 

tel.č.: 0910 932 710
Prenajmem  2-izbový byt na 

Ul.Dolná, od januára 2009, kom-
pletne zariadený, tel.č.: 0903 322 
178

Ponúkam na prenájom  2-izbo-
vý byt v historickom jadre Banskej 
Štiavnice. Vhodný aj ako kance-
lársky priestor. Cena: 9 000,- Sk/
mesiac + energie. kontakt: 0907 
302 262

Vezmem do prenájmu  garáž, 
tel.č.: 0908 531 348

Kariéra

Reality

Inzercia

Služby

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

LEKÁREŇ HELIOS POD POŠTOU
vás pozýva

VIANOCE S HELIOSOM
DARČEKY PRE CELÚ RODINU

OBSLÚŽIME VÁS

pondelok – piatok 8,00 – 16,30 hod.
Bronzovú, striebornú aj zlatú Sobotu - Nedeľu

8,00 – 12,00 hod.

nájdete u nás:
- široký sortiment voľnopredajných liečiv + vianočné 

balenie zdarma
- pestrá ponuka vianočných balíčkov

 s liečebnou kozmetikou 

RODOZNALECKÉ 
SLUŽBY

PÁTRANIE PO PREDKOCH, 
VÝSKUM RODU, RODOKMEŇ 

A RODOSTROM

MOBIL: 0905 916 238
E-MAIL: ROMANKVANKA@AZET.SK

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!

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

Predám  Škodu Octavia 1,6 v 
základnej výbave, rok výr.1998 – 
biela, najazdené 111 000 km gará-
žovaná + ťažné zariadenie a pneu-
matiky. Cena dohodou, tel.č.: 0903 
749 186

Predám  Passat 1,9 TDI, rok výr. 
2001, vo výbave, servisovaný. Cena 
dohodou, tel.č.: 0905 459 082 

Kúpim  staré autobatérie, tel.č.: 
0914 138 988

Predám  vianočný stromček 
(jedľa), 160 cm, cena: 300,-Sk, 
tel.č.: 0902 436 941

Predám  nové dvere Porta De-
cor, 2/3 sklo, buk, š=80-P, aj s kľuč-
kou. Cena 2 500,-Sk, tel.č.: 0918 
104 704 

Predám  fotoaparát Nikon D 
80 s objektívom Nikkor 18 – 135, 
originálne balenie, záruka do júna 
2009, info: 0908 935 488

Predám  zemiaky aj s dovozom, 
6,50,-Sk /1 kg, informácie na tel.č.: 
0914 138 988

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 výhod-
né ceny. Kontakt: Ul. 8.Mája 16, 
pod Kalváriou, B.Štiavnica, tel.č.: 
045/6912894, 0905 944 087

Dovolenka  v Chorvátsku na 
ostrove Pag v termíne od 19.-
28.6.2009 za 6 590,-Sk (218,75€). 
Cena garantovaná do konca roka 
2008. Info: Mgr.Darina Cesnako-
vá, tel.č.: 0911 729 082

Od 8.12.2008 je v B.Štiavnici na  
sídlisku Drieňová (Učiteľská 12, 
pri Jednote) otvorené nové pánske 
kaderníctvo. Kaderníctvo je otvo-
rené pondelok, stredu a piatok od 
8,00 – 12,00 hod. a od 13,00 – 16,00 
hod. a utorok a vo štvrtok od 13,00 
– 19,00 hod., v sobotu od 8,00 – 
12,00 hod. Tešíme sa na Vašu náv-
števu! Pánsky kaderník P. Páleník.

Prijmeme  čašníka, čašníčku, 
nástup ihneď! Info na tel.č.: 0903 
536 782 


