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V dňoch 11.-13.9.2009 sa v 
našom meste konali tradičné 
Salamandrové dni, ktoré patria 
k vrcholom kultúrneho leta u 
nás.

 Tento rok počasie vyšlo k spo-
kojnosti organizátorov, takže 
nič neprekazilo bohatý kultúrny 
program, ktorý mohli návštevníci 
ako aj Banskoštiavničania vidieť 
počas týchto dní. Témou tohtoroč-
ných salamandrových dní bolo Ma-
ďarsko a dni mesta Sopron. Každý 
návštevník nášho mesta si mohol 
vybrať z bohatej ponuky kultúrnych 

akcií. Salamandrové oslavy začali 
už vo štvrtok slávnostným šach-
tágom v priestoroch Katolíckeho 
gymnázia, ktoré by v budúcnosti 
malo slúžiť ako kultúrny stánok. V 
rámci medzinárodných dní mesta 
Sopron bola v priestoroch Art Café 
vo štvrtok otvorená výstava Istvana 
Oczstosa a vo večerných hodinách 
sa konal koncert držiteľa viacerých 
medzinárodných ocenení Lászla 
Borbélyho.

V piatok sa návštevníci mohli 
tešiť na tradičný salamandrový jar-
mok a trhy s bohatým kultúrnym 
programom...                    4.str. 
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Opustené a nechcené psíky čakajú na vás 
v Karanténnej stanici v areáli Technických 
služieb, B.Štiavnica. Ak máte záujem 
o adopciu alebo ak chcete získať informácie 

o odchytených psíkoch nájdete nás na 
www.tulavalabka.sk, tulavalabka@gmail.com
0903 261 807, 0911 291 083
TS: 045 692 22 44
„Pes je jediný tvor na svete, ktorý 
ťa miluje viac, než sám seba, a zarmúti 
ťa len vtedy, keď odíde do psieho neba“.

Je štvrtok 10. septembra. Deň, 
keď do maďarského mesta 
Szécsényi (Sečany) prichá-
dzajú premiéri Slovenska a 
Maďarska, aby na bilaterál-
nom stretnutí riešili napäté 
slovensko-maďarské vzťahy. 
A čo náhoda chcela – nechcela, 
na Starom zámku v Banskej 
Štiavnici sa práve v tento deň 

schádzajú literárni priaznivci 
slovenskej i maďarskej národ-
nosti, aby, obrazne povedané, 
„pokrstili“, teda uviedli do 
života, dve knihy maďarského 
spisovateľa Kálmána Miks-
zátha v slovenskom preklade 
Karola Wlachovského.

Literárne popoludnie iniciova-

lo Múzeum kultúry Maďarov na 
Slovensku SNM, ktorému vyšlo v 
ústrety Slovenské banské múzeum 
nielen zapožičaním Rytierskej sály 
Starého zámku, ale aj uvádzaním 
celého podujatia. Hostia z Brati-
slavy, spolu s kôpkou ešte tlačou 
voňajúcich kníh Tvrdé kotrby a 
Fešáci, priviezli so sebou aj pre-
kladateľa Karola Wlachovského 

Uvedenie do života Mikszáthových kníh
Literárne popoludnie v duchu slovensko-maďarskej zmierlivosti a vzájomného porozumenia

Inzercia

(ktorého ešte mnohí poznáme ako 
bývalého riaditeľa Slovenského in-
štitútu v Budapešti – pozn.aut.), 
ďalej známeho slovenského spiso-
vateľa, štiavnického rodáka Anto-
na Hykischa. Z Budapešti prices-
toval i literárny vedec, doc. Csaba 
Kiss, CSc., nielen výborný znalec 
Mikszáthovho diela, ale aj teoretik 
a historik.  4.str.

Tradičné salamandrové dni 2009
Medzinárodné dni a prezentácia partnerského mesta Sopron v našom meste

Výročné ceny mesta boli slávnostne udelené zľava Jozefovi Čížovi, Matejovi 
Havranovi, Ing. Eugenovi Kladivíkovi a Ivanovi Madarovi.
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Mestská polícia 
informujeZ diára primátora Čierna skrinka

Botanická záhrada

Vážení predstavitelia mesta! Som 
rodáčka z tohto prekrásneho mes-
ta. Nebývam tu už pár rokov, ale 
vždy sa sem vraciam ako domov. 
Pri každom návrate ma niečo pre-
kvapí príjemne a niečo nepríjemne. 
Viem, že mnohé veci nie je možné 
riešiť. Jednoducho nie sú penia-
ze a s tým sa musíme zmieriť. No 
sú veci, ktoré by sa dali urobiť bez 

nejakých veľkých investícií a veľmi 
by pomohli mestu. Navštívila som 
,,Botaniku", ako sme ju vždy volali. 
Úprimne, bola som šokovaná. Vá-
žení predstavitelia mesta, kedy ste 
tam boli naposledy???? Po tej kráse, 
na ktorú som bola zvyknutá, ostala 
už len ,,chabá" stopa. Viem, stromy 
boli choré a bolo treba ich odstrá-
niť. Čo však nechápem je, že tu 
nikto ,,neupratuje". Stačilo by pár 
príjemcov sociálnej podpory, ktorí 
by pozametali chodníky a hneď by 
tu bolo krajšie. Porozmýšľajte! Nie 
je to pekná vizitka.

Vaša rodáčka

Odpoveď:

Ďakujeme za Váš názor. Are-
ál Botanickej záhrady v Ban-
skej Štiavnici je spolu s objektmi 
Strednej odbornej školy lesníckej 
a Strednej priemyselnej školy S. 
Mikovíniho (bývalá chemická) 
majetkom Banskobystrického sa-
mosprávneho kraja. Váš príspe-
vok, prosím, adresujte na Odbor 
vzdelávania a ľudských zdrojov 
úradu BBSK. Samospráva sa aj na-
priek vlastníckym vzťahom snaží 
byť nápomocná. Naposledy pri 
sprostredkovaní personálneho za-
bezpečenia otvárania a zatvárania 
vstupných brán do Botaniky cez 
ÚPSVaR v Banskej Štiavnici.

Hľadáme pamätníkov a pria-
mych účastníkov stavby Trate 
mládeže z Hronskej Dúbravy 
do Banskej Štiavnice. Hľadáme 
obrazové informácie, fotografi e, 
muzeálne artefakty, výstrižky z 
dobových novín zo stavby Trate 
mládeže pre plánovaný umelecký 
projekt. Pomôžte nám vyskladať 
historickú mozaiku, ktorej 60-te 
výročie si v októbri pripomenie-
me. Ozvite sa nám telefonicky 
na 0944 233 307 alebo píšte na 
tratmladeze@stokovec.sk. Vo-
pred ďakujeme. 

Projekt organizujú: Štoko-
vec priestor pre kultúru Banská 
Štiavnica, www.stokovec.sk, 

Mesto Banská Štiavnica, Želez-
nice Slovenskej republiky, v spo-
lupráci Photoport a Ústav pamäti 
národa.

Trať mládeže 60´

Stredoslovenská energetika, a.s., 
Žilina oznamuje všetkým obyvate-
ľom nášho mesta, že dňa 23.09.2009 
v čase od 8.00 – 16.00 hod. bude pre-
rušená dodávka elektrickej energie 
z dôvodu revízie elektrického zaria-
denia na týchto uliciach: Povrazník, 
J. A. Komenského, Budovateľská, 
Antolská, Trať mládeže, Laskomes-
kého 4, 5, Špitálska 1, 3, Exnára 5 
- 24, Obchodná, Hor. Huta, Lintich, 
Brezová 1, 2 a dňa 24.9.2009 v čase 
od 8.00 – 16.00 hod. bude preru-
šená dodávka elektrickej energie z 
dôvodu revízie elektrického zaria-
denia na týchto uliciach: 1. mája, 
Sládkovičova 10 – 16, Na Zigmund 
šachtu, Malé Trhovisko, Spojo-
vá, Katova, Kammerhofská 22-23, 
Horná Resla a J.K.Hella. 

Dispečing VN/NN Žiar nad Hronom

Prerušená dodávka 

elektrickej energieK slobodnému kráľovskému ba-
níckemu mestu Banská Štiavnica,-
neodmysliteľne patrí Salamander 
– fi nále Štiavnického kultúrneho 
leta; Celoslovenské dni baníkov, 
geológov, hutníkov a naft árov; 
slávnostné Mestské zastupiteľstvo; 
Salamandrový sprievod; sláv-
nostný šachtág; jarmok; hudobné 
skupiny na námestí; vernisáže; 
mineralogická burza; pretláčanie 
rukami; burčiak; ... tento rok aj púť 
na prekrásnej Banskoštiavnickej 
kalvárii .... a ešte veľa iného, podľa 
možností vhodne nakomponova-
né do troch až štyroch Salaman-
drových dní. Pre každého je niečo 
iné to najpodstatnejšie a teší sa 
na niečo, čo môže niekto iný po-
važovať za zbytočnú súčasť osláv. 
Zorganizovať takúto, dovolím si 
povedať, „megaakciu“ je poriadny 
kus driny a aj tak do toho všetké-

ho môže prísť lejak a je po pará-
de. Salamander máme tendenciu 
porovnávať. „Minuloročný bol 
dobrý, no ale ten vtedy, ten bol o 
ničom“ alebo „sprievod bol super, 
ale jedna kapela na námestí bola 
otrasná“, zaznieva pri káve. Jeden 
to a druhý ono. Je to vec osobné-
ho vkusu a záujmu o konkrétny 
typ podujatia v rámci ponuky ši-
rokej palety akcií. Salamandrové 
dni sú organizované tak, aby sme 
pri zachovávaní našich vzácnych 
baníckych a akademických tradícii 
poskytli priestor na pekný zážitok 
pre každého, hoci niekedy aj s ma-
lým experimentom, ako napríklad 
tohtoročné detské javisko na Dol-
nej ružovej ulici, ktoré sa prítom-
ným veľmi páčilo. Salamandrové 
dni 2009 sú úspešne za nami. 

Mgr. Pavol Balžanka, primátor mesta 

Banská Štiavnica

Salamandrové dni

Bolo...

14.9.
Slávnostné odovzdanie interak-

tívnej učebne SPŠ S. Mikovíniho 
sa prítomnosti poslankyne Ná-
rodnej rady SR p. Magdalény Vá-
šaryovej.

16.9.
Uskutočnilo sa zasadnutie do-

zornej rady spoločnosti Mestské 
lesy Banská Štiavnica, spol. s.r.o. 

Práca v meste, individuálne 
pracovné stretnutia.
Bude....

21.9.
Pracovné stretnutie s J.E. Jo-

sefom Areggerom, veľvyslancom 
Švajčiarska v SR venované otáz-
kam spolupráce a možnostiam 
realizácie projektov v rámci švaj-
čiarskeho fi nančného mechaniz-
mu.

Pracovné stretnutie so štátnym 
tajomníkom MH SR Ing. Pavlom 
Krištofom a s generálnou riaditeľ-
kou SACR JUDr. Svetlanou Gavo-
rovou venované otázke cestovné-
ho ruchu a rozvoja turizmu.  

Pracovná návšteva maďarského 
mesta Sopron.

23.9.
Pracovné stretnutie starostov 

obcí okresu Banská Štiavnica k 
aktuálnym témam.

24.9.
Kontrolný deň na ZŠ J. Horáka.

Andrea Benediktyová 

Dňa 4.9.2009 bola hliadka MsPo 
požiadaná OO PZ o spoluprácu 
pri zabezpečení miesta činu na 
Ul. Klinger, kde došlo k trestnému 
činu  vlámaním. Vec je v riešení 
OO PZ. 

Dňa 4.9.2009 bola hliadka MsPo 
privolaná na Ul. Starozámocká do 
penziónu Príjemný oddych, kde 
došlo k odcudzeniu mobilného 
telefónu. Priestupok je v riešení 
MsPo.

Dňa 10.09.2009 došlo na Ul. 
Križovatka  k dopravnej nehode, 
pričom hliadka MsPo zabezpeči-
la  miesto nehody a zabezpečova-
la bezpečnosť a plynulosť cestnej 
premávky až do príchodu hliadky 
OO PZ.  

V dňoch 11.9.2009 až 12.9.2009 
počas Salamandrových dní 2009 
Mestská polícia zabezpečovala ve-
rejný poriadok,  ako aj bezpečnosť 
a plynulosť cestnej premávky  v 
centre mesta.  

Mestská polícia po začatí nového 
školského roka zabezpečuje v ra-
ňajších hodinách riadenie cestnej 
premávky pri základných školách, 
aby nedošlo k ohrozeniu žiakov, 
prechádzajúcich cez priechody pre 
chodcov a cez cestu. 

JUDr. Dušan Lukačko náčelník MsPo 



317. september 2009 NOVINKY Z ÚRADU

Polícia informuje 

Krádež – porušovanie domovej 

slobody 

Dňa 5.9.2009 poverený prísl. 
OSV UJKP Ž. n. Hronom začal 
trestné stíhanie a súčasne vznie-
sol obvinenie osobám :

M.V. a Ľ. K., obaja z B. Štiav-
nice, nakoľko obaja menovaní po 
vzájomnej dohode dňa 4.9.2009 
v čase medzi 18.30 hod. až 19.10 
hod. vykonali krádež vlámaním 
sa do chaty č. 2 v časti zv. Klin-
ger v B. Štiavnici a to tak, že si 
vopred za týmto účelom zabez-
pečili nástroje (kovové páčidlo), 
ktorým vylomili dvere na chate, 
následne z nej odcudzili rôzne 
potraviny, alkohol, drogistický 
tovar k ujme M.S. trv. bytom 
Močenok okr. Šaľa vo výške250 
€. Vynikajúcim zásahom policaj-
tov z Obvodného oddelenia PZ 
B. Štiavnica boli obaja páchatelia 
zadržaní na úteku bezprostredne 
po spáchaní uvedeného skutku.

Za uvedený skutok obom pá-
chateľom hrozí trest odňatia slo-
body až na 2 roky.

Dane sa platiť oplatí !

Dňa 9.9.2009 poverený prí-
slušník OSV UJKP Ž. n. Hronom 
začal trestné stíhanie a súčasne 
vzniesol obvinenie osobe V.L. z 
Banskej Belej za prečin „Neza-
platenie dane“, ktorého sa do-
pustil tým, že ako fyzická osoba 
vykonávajúca podnikateľskú 
činnosť na základe živnosten-
ského oprávnenia za zdaňovacie 
obdobie v II. štvrťroku 2006 pri-
znal vlastnú daňovú povinnosť 
vo výške 9.376,88 € splatnú dňa 
25.7.2006, daňovú povinnosť si 
následne nesplnil, čím celkovo 
za uvedené zdaňovacie obdobie 
spôsobil škodu štátnemu rozpoč-
tu SR v uvedenej výške 9.376,88 
€, taktiež za zdaňovacie obdo-
bie v III. štvrťroku 2006 priznal 
vlastnú daňovú povinnosť vo 
výške 3.314,94 € splatnú dňa 
25.10.2006, daňovú povinnosť si 
následne nesplnil, čím celkovo 
za uvedené zdaňovacie obdobie 
spôsobil škodu štátnemu rozpoč-
tu SR v uvedenej výške 3.314,94 €. 

Za uvedené skutky hrozí pá-
chateľovi trest odňatia slobody až 
na 3 roky.

plk. JUDr. Gejza Volf

Riaditeľ OPP OR PZ ZH

Mesto Banská Štiavnica pre 
adresné informovanie verej-
nosti spustilo od 1.4.2009 v 
pilotnej prevádzke informač-
ný kanál s názvom „SMS Info 
kanál mesta Banská Štiavni-
ca“.

 Formou SMS správ informu-
je koncového užívateľa – občana 
mesta o oznámeniach, obmedze-
niach, kultúre, športe, obchodnej 
ponuke v meste Banská Štiavni-
ca. Občanovi nevznikajú žiadne 
fi nančné záväzky zo zaradenia 

do systému a z prijímania SMS 
správ, prevádzka SMS Info kanála 
je nákladom mesta. Touto službou 
verejnosti samospráva mesta šíri 
aktuálne informácie cielene, efek-
tívne a hlavne mimo dostupnosti 
vysielania mestského rozhlasu. Z 
dôvodu naplnenia týchto cieľov 
si samospráva vyhradzuje právo 
rozhodovať o poskytovaní takejto 
služby koncovému užívateľovi.

Záujemca o poskytovanie služ-
by musí požiadať samosprávu 
o poskytovanie informácií cez 
SMS Info kanál, kde uvedie adre-

su svojho pobytu v meste Banská 
Štiavnica (trvalého alebo pre-
chodného) a špecifi kuje témy po-
skytovaných informácií.

Žiadosť môže žiadateľ podať:
osobne: v Klientskom centre, 
Radničné námestie 1/A
písomne: MsÚ, Radničné ná-
mestie 1, 969 24 Banská Štiav-
nica
elektronicky: spravca@banskas-
tiavnica.sk

MsÚ

SMS Info kanál mesta Banská Štiavnica

V našom meste svetového dedič-
stva vzniká pekná tradícia. Okrem 
intenzívnej pamiatkovej obnovy, 
ktorá sa realizuje na objektoch v 
historickom centre mesta, uvádza-
me do života aj diela kultúrno-spo-
ločensky hodnotné. Uskutočňuje sa 
tak najmä počas mestských osláv Sa-
lamandrových dní. V predchádza-
júcich rokoch sme boli svedkami, 
okrem iného, i postupného zrodu 
prekrásnych plastík z rúk akade-
mického sochára, majstra Vlada 
Oravca, pred dnes už obnovenou 
Radnicou. Tieto výjavy z dejín sta-
robylej Banskej Štiavnice významne 
skrášľujú a robia atraktívnejším už 
aj tak pekné a atraktívne verejné 
priestranstvo v historickom jadre 
mesta. Rok 2009 je výnimočný tým, 
že za objekt skrášlenia sme vybrali 
podstatný a pritom najkompliko-
vanejší úsek Kammerhofskej ulice 
a opäť naštartovali proces obnovy 
nielen domov, ale aj ulíc v pamiat-
kovej rezervácii. Od Salamandro-
vého štvrtku sme otvorením obno-
venej Kammerhofskej zas o krôčik 
bližšie k pomyslenému mestskému 
bulváru, spájajúceho dolnú časť 
mesta, príznačne nazývanú Križo-
vatka, s historickým centrom. Re-
konštrukcia Kammerhofskej ulice 
bola, je a asi aj bude veľká téma, 
avšak na môj vkus mala až príliš 
veľa neprajníkov a kritikov. Drvi-
vou väčšinou to nebola konštruk-
tívna kritika postupu alebo kvality 
práce, ku ktorej sme ako realizátori 
takýchto projektov kedykoľvek pri-
pravení, ale len prázdne táranie, ako 
je to všetko úplne zle. Pracovať pod 
silným tlakom neprajnosti, hoci ne-

veľkej, avšak o to viac krikľavejšej 
skupinky ľudí, nie je pre nikoho nič 
príjemné. A práve počas Salaman-
drových dní, kedy po roku do nášho 
mesta prichádzajú vzácne delegá-
cie, sú zvláštnym zadosťučinením 
vysoko uznanlivé slová chváliace 
progres v krásnej Banskej Štiavnici. 
Samozrejme, iné je, keď sem niekto 
príde na výlet a iné zase môže byť, 
keď tu treba žiť a existovať. Ďaku-
jem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek 
spôsobom podieľali na skrášlení 
Kammerhofskej ulice. Úprimne 

ďakujem za vašu dôveru, ktorá nás 
zaväzuje k plneniu množstva aj 
takýchto ťažkých úloh v prospech 
Banskej Štiavnice, jej obyvateľov a 
návštevníkov, akou bola aktuálne 
ukončená prvá etapa rekonštrukcie 
Kammerhofskej ulice.

A ešte by som chcel poďakovať 
tým, ktorí majú nielen zrak, ale aj 
vidia.

Mgr. Pavol Balžanka, primátor mesta 

Banská Štiavnica

Kammerhofská otvorená
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Slávnostné otvorenie Kammerhofskej ul. primátorom mesta Mgr.P.Balžankom 
a zástupcami fi riem COMBIN a STRABAG
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1.str. Zaoberá sa maďarsko-
slovanskými literárnymi vzťahmi, 
ktorý pôsobí nielen v Budapešti, 
ale hosťuje aj na Pražskej Karlovej 
univerzite, či Univerzite v Záhre-
be. 

K.Mikszáth (*1847), rodák zo 
slovenskej obce Sklabiná v No-
vohrade bol síce Maďarom, no v 
panoráme jeho literárnych obra-
zov nachádzame Slovákov veľmi 
často. Je to iste nielen kvôli jeho 
dôvernému poznaniu slovenského 
literárneho prostredia v rodnom 
Novohrade, ale aj vďaka trojroč-
nému pobytu v B. Štiavnici, kde 
v roku 1866 ukončil posledné dva 
roky svojho lyceálneho štúdia.
Veď nakoniec, práve spomienky a 
refl exie zo štiavnických štúdií pre-
tavil aj do dvoch noviel zo zbierky 
Tvrdé kotrby – do Jarných púčkov 
a Petőfi ho legendy v Štiavnici. Vari 
aj preto sa múzejníci z Bratislavy 
rozhodli tento „krst“ nasmero-
vať práve do Banskej Štiavnice a 
to rovno na Starý zámok, kde je i 
expozícia štiavnických hlinených 
fajok (tzv. štiavničiek), z ktorých 
si Mikszáth vždy s obľubou „za-
bafk al“. 

Po ukážkach z jeho prózy v slo-

venčine i maďarčine nasledovali 
krátke literárno-kritické postrehy 
doc. Csaba Kissa i Antona Hy-
kischa. Hodnotenie Mikszáthovho 
diela sa síce nevyhlo aj vzrušenej 
polemike o tom, či bol Mikszáth 
viac umelcom alebo viac politikom 
obraňujúcim spolužitie Slovákov 
vo veľkom Uhorsku (Mikszáth bol 
i poslancom Uhorského parlamen-
tu), no nakoniec sa všetko dobre 
skončilo. Po vyprevadení obidvoch 

kníh na slovenský knižný trh (po-
klopaním pipasárom fajky, kto-
rého sa úspešne zhostil primátor 
mesta P.Balžanka), sa spoločnosť 
slušne a zmierlivo rozišla cítiac, že 
napätie v susedských slovensko-
maďarských vzťahoch neprospeje 
nikomu – s výnimkou krajne na-
cionalistických politikov na oboch 
stranách, bažiacich po volebných 
preferenciách!

Mgr. Ľuboš Krno

„Krst“ Mikszáthových kníh

1.str. ..na Námestí sv. Trojice, 
ktorý začal od 15 hod. Na jarmoku 
boli remeselníci z celého Sloven-
ska, svoj stánok mal Dámsky raj. 
Postupne sa na pódiu vystriedali 
skupiny folkovej, world musicovej 
a bluesovej hudby, a to Karpatské 
horké, Miskolci Ütősök, Divo-
zel, PHB, Žalman Brothers Band, 
Burana Orchester. Ťažiskom celé-
ho dňa bolo vystúpenie skupiny 
Starmania s fi nalistkou Superstar 
Barborou Balúchovou. V Kostole 
sv. Kataríny sa krátko popolud-
ní konalo slávnostné zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva. Na tom-
to podujatí boli odovzdané čestné 
občianstvo Ing. Júliusovi Hanuso-
vi, Ceny za záchranu kultúrneho 
dedičstva a rozvoj mesta Banská 
Štiavnica Ing. Vladimírovi Bárto-
vi, Mgr. Nadežde Babiakovej, Ing. 
arch. Kataríne Voškovej a Výročné 
ceny mesta Jozefovi Čížovi, Iva-
novi Madarovi, Matejovi Havra-

novi a Ing. Eugenovi Kladivíkovi. 
Vo večerných hodinách sa konal 
tradičný historický Salamandrový 
sprievod. Tento rok bol iný, pozna-
čený banskou tragédiou v Handlo-
vej. V sobotu program pokračoval 
v duchu slovensko-maďarského 
porozumenia. Mesto Sopron sa 
prezentovalo vo svojom stánku, 
kde bola možnosť ochutnávky vín. 
Na Dolnej ružovej bol pripravený 
program pre deti pod názvom Sa-
lamandrová ružová. Zaujímavý a 
pútavý program pripravili Divadlo 
MaKiLe, Babadlo, Miro Kasprzyk. 
Program uvádzal Erik Forgáč, tu 
bol pre ne pripravený detský kútik 
a ďalšie prekvapenia pre deti. V so-
botu popoludní sa na Námestí sv. 
Trojice konalo tradičné športové 
podujatie Grand Prix Salamander, 
súťaž v pretláčaní rukou. Na pódiu 
na Nám. sv. Trojice sa predstavili 
potupne kapely Kofeín, KecMec, 
trio Mango Salseros, Terne Čha-

ve. Vrcholom podujatia bolo vy-
stúpenie Jany Kirscher a po ňom 
nasledovala „Oldies party“ DJ Fera 
Horu. Salamandrové dni sa skon-
čili v nedeľu a verme, že na bohaté 
kultúrne leto sa môžeme tešiť opäť 
o rok. Na záver treba poďakovať 
všetkým ľuďom, ktorí sa podieľali 
na organizácii celých Salamandro-
vých dní, sponzorom, mediálnym 
partnerom a všetkým ľuďom, ktorí 
sa akýmkoľvek spôsobom pričinili 
o bezproblémový priebeh celých 
týchto slávností. Ďakujeme...

Michal Kríž

Primátor mesta Pavol Balžanka poklopaním pipasárom štiavnickej fajky 
vyprevádza na slovenský knižný trh nové slovenské preklady Mikszáthových 
kníh Tvrdé kotrby a Fešáci. Vedľa riaditeľ SBM J.Labuda, riaditeľka MKMS 
SNM Gabriela Jarábik a prekladateľ Karol Wlachovský.

Salamandrové dni 2009CESTOVNÁ AGENTÚRA, 
Informačné centrum 

mesta BŠ, 
tikbs@banskastiavnica.sk

045/694 9653 

Októberfest vlakom

Všetkých priateľov piva a dob-
rého jedla srdečne pozývame 
na „ Októberfest – najväčšiu 
ľudovú oslavu na svete.“ 

Cena za osobu 160 €

Cena za celý oddiel (max. pre 
5 osôb) 750 €

Termín: 30.09. - 02.10.2009

V cene:

• non-stop zábava v spoločen-
skom vozni (bar, DJ)

• pohodlné spanie v ležadlo-
vých oddieloch 

• vstup do pivného stanu (2 
veľké pivá a polovica pečeného 
kurčaťa v cene)

• možnosť prehliadky Mnícho-
va

Relax na dovolenke
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Sklo zo štiavnického separo-
vaného zberu posielame ku 
spracovateľovi po železnici 
– vagónmi. Je to výhodnej-
šie a lacnejšie, ako preprava 
nákladným autom. Spraco-
vateľský závod – Vetropack 
Nemšová môže preberať sklo 
priamo vo vozňoch, čo je pri 
iných surovinách takmer 
nemožné. 

Pilotný vagón sme nakladali 15. 
7., ďalšia zásielka 10. 9. už obsaho-
vala vagóny dva – jeden s tabuľo-
vým sklom z rozobratých dreve-
ných okien a druhý s obalovým 
sklom zo separovaného zberu. Do 
každého vagóna sa zmestí 25 – 30 
t skla. Okrem ekonomických vý-

hod takáto preprava zvýši využitie 
lokálnej štiavnickej trate. Navyše 
železničná preprava je oveľa prija-
teľnejšia pre životné prostredie ako 
automobilová. 

Veľké problémy nám spôsobujú 
prímesi, ktoré v skle nemajú čo 
hľadať, pretože môžu znehodnotiť 
celú dodávku a tým prácu nielen 
našu, ale aj občanov, čo poctivo 
separujú svoje odpady. Preto pro-
síme občanov, aby do zelených 
kontajnerov na sklo nehádzali:

•porcelán, keramiku, črepníky,
•zvyšky obkladačiek a dlažby
•zrkadlá, drôtené sklo,
•kamene, štrk, 
•žiarivky, obrazovky, elektrood-

pad, 
•plasty (sáčky, plastové fľaše), 

papiere a iné odpadky
Sklo zavezením k spracovávate-

ľovi dostáva druhú šancu a vyrá-
bajú sa z neho nové obaly (fľaše, 
zaváracie poháre a pod.). 

Všetkým poriadnym občanom 
ďakujeme za separáciu a za to, že 
sa snažia znižovať množstvo zme-
sového komunálneho odpadu.
Miloš Veverka, Technické služby, m. p. BS

Sklo z Banskej Štiavnice vagónmi
Separovaný zber v našom meste znižuje množstvo zmesového komunálneho odpadu

Milí Štiavničania, dokázali by 
ste si predstaviť Zvonový vŕšok ako 
nádherné, tiché a dôstojné miesto 
bez nešťastných, aj keď kamerovým 
systémom monitorovaných kontaj-
nerov? Bez neúnavných vandalov, 
divokých skládok a premávajúcich 
sa taxíkov? Miesto, ktoré by bolo 
obľúbeným cieľom vašich podve-
černých prechádzok? Miesto, na 
ktoré by ste dokázali byť hrdí? Piet-
na oáza pokoja s harmonickou väz-
bou na okolité prostredie a výhľa-
dom na Kalváriu, alebo jedinečné 
a už zrekonštruované klasicistické 
zvoničky s replikami pôvodných 
zvonov, historicko-umeleckými 
náhrobnými kameňmi, novou sta-
rostlivo udržiavanou zeleňou, par-
kovým historizujúcim osvetlením, 
lavičkami a kovanými vstupnými, 
možno len symbolickými, bránami 
do všetkých troch cintorínov ? Sa-
mozrejme, že by nechýbal vkusne 
osadený informačný panel, ktorý 
by návštevníkom pripomenul mená 
významných osobností, ktoré sú tu 
pochovaní ( Šuhajda Ľudevít Matej, 
Vojtás Matej, Manner Lajos, Žoltic-
ký Eduard, Summegh János, Val-
kovitz Károly a i.), ako aj históriu 
vzniku všetkých troch cintorínov. 
Pripadá vám to príliš neskutočné? 

A predsa sa nájdu ľudia, ktorým 
naopak pripadá neskutočný súčas-
ný stav tejto kultúrnej pamiatky.

 Dita Csutortokyová je študentka 
Filozofi ckej fakulty Univerzity Ko-
menského v Bratislave na Katedre 
etnológie a kultúrnej antropológie. 
Ťažko uveriť, že naše stretnutie bolo 
náhodné a to hneď z viacerých dô-
vodov.Za všetky spomeniem aspoň 
jeden- už dlhšiu dobu nás trápi 
havarijný stav jednej z dvoch krás-
nych zvoníc. So záujmom som si 
preštudovala výsledky archívnych 
bádaní odhodlanej študentky (nav-
štívila Štátny okresný archív v B.Š. 
,Štátny ústredný banský archív v 
B.Š., Archív slov. banského múzea, 
Pamiatkový úrad, Mestský a Ka-
tastrálny úrad, miestne fary, Správu 
cintorínov), kde sa stretla s ochotou 
a zároveň prekvapením odborníkov 
nad tematikou zvoleného projektu. 
Záchytných bodov v podobe his-
torických dokumentov je žalostne 
málo. Zvonový vŕšok(Katzenhubel) 
naďalej ostáva zahalený rúškami 
mnohých tajomstiev. Vznikol prav-
depodobne za čias richtára Jána Le-
opolda Banka v 1.pol.19.storočia.V 
r.1831 v meste zúrila tzv. ruská cho-
lera, čo mohol byť dôvod vzniku 
nového pohrebného miesta. Pozo-

stávalo z troch cintorínov: rímsko-
katolícky Predný, rímsko-katolícky 
Zadný a evanjelický,, Brána poko-
ja“. Hovorí sa, že v Zadnom rím.
kat.cintoríne pochovávali nepokrs-
tené deti a samovrahov. V 70-tych 
rokoch 20.stor.z dôvodu dodnes 
nezrealizovanej stavby cesty pre-
behla rozsiahla exhumácia najmä 
vojenských hrobov. Časť cintorína 
mala byť súčasťou mestskej zelene. 
Dodnes však trestuhodne chátra.

 Milý Štiavničania, prosíme vás o 

pomoc pri zhromažďovaní materiá-
lov (spomienky starších spoluobča-
nov, informácie, dokumenty, foto-
grafi e, akékoľvek literárne zmienky 
alebo fotokópie umeleckých diel) s 
tematikou Zvonového vŕška. Uvíta-
me vaše nápady, vedomosti, skúse-
nosti a ochotu pomôcť pri záchrane 
tejto jedinečnej kultúrnej pamiatky. 
Kontaktujte nás, prosím, prostred-
níctvom redakcie ŠN alebo priamo 
na tel.č.0904 214 668.

Janka Bernáthová

Nová nádej pre Zvonový vŕšok
Projekt ochrany a rehabilitácie historických cintorínov
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Pred 150 rokmi, po bitke v 
severnom Taliansku, sa zrodila 
myšlienka, ktorá zmenila svet. 
24. júna 1859 Henry Dunant, 
mladý ženevský obchodník, 
bol svedkom hrozného utrpe-
nia a bolesti spôsobených bit-
kou pri Solferíne. Humanitárne 
akcie sú stále potrebné tak ako 
v roku 1859. Viac ako 500 dob-
rovoľníkov sa stretlo v dňoch 
23.-28.6.2009 v Solferíne, kde 
si pripomenuli 150 výročie 
bitky a zdôraznili dlhodobé 
humanitárne programy Červe-
ného kríža a Červeného polme-
siaca, ako i jeho výrazný podiel 
na záchranárskych prácach pri 
katastrofách 
vo svete.

Všetci sme viac alebo menej zra-
niteľný, ale všetci sme schopní na-
učiť sa poskytovať prvú pomoc na 
záchranu života. Toto je kľúčový 
odkaz Medzinárodnej federácie ku 
Svetovému dňu prvej pomoci. Ná-
rodná spoločnosť ČK/ČP organi-
zujú rôzne aktivity, ktorých cieľom 
je zvyšovať povedomie verejnosti a 
dôležitosti prvej pomoci a prevencii 
úrazov. 

V roku 2007 sa viac ako 1,3 mili-
óna ľudí zúčastnilo na aktivitách a 
učili sa prvú pomoc počas slávností 
Svetového dňa prvej pomoci v rôz-
nych častiach sveta.

PRVÁ POMOC PRE ĽUDSKOSŤ
Medzinárodná federácia ČK A 

ČP sa zaviazala rozširovať progra-
my prvej pomoci a pokračovať 

v zlepšovaní ich kvality. Je to 
ustanovené v revidovanej 

Politike prvej pomoci 
z októbra 2007. Stále 
viac ľudí a dobrovoľ-

níkov by mali mať mož-
nosť zabezpečiť kvalitnú 

prvú pomoc od zákla-
du spoločnosti.

Kľúčové odkazy:
– Každý človek má po-

tenciál naučiť sa poskytovať 
prvú pomoc a záchranu života.

– Prvá pomoc je čin ľudskosti, 
ukazujúci ochotu zachrániť život 
bez akejkoľvek diskriminácie a s 
rešpektom voči rozmanitosti. 

– Oslavujeme množstvo zachrá-
nených životov dobrovoľnými zdra-
votníkmi a laikmi, ktorí sa naučili 
poskytovať prvú pomoc.
Cieľové skupiny:

– verejnosť – doma, práca, školy, 
vidiecke a zraniteľné skupiny a iné

– ľudia, ktorí sa vyškolili v prvej 
pomoci a ktorí sa zúčastňujú do-
škoľovacích kurzov. 

Územný spolok SČK v Banskej 
Štiavnici pri príležitosti Svetové-
ho dňa prvej pomoci zorganizoval 
odber krvi, na ktorom sa zúčastnilo 
52 darcov, krv darovalo 48 darcov z 
toho bolo 11 prvodarcov , ktorých 
väčšiu časť tvorili študenti SOU 
Lesníckeho v Banskej Štiavnici, 
prácou dobrovoľných zdravotníkov 
pri zdravotníckom dozore počas 
Salamandrových dní, rozdávaním 
propagačného materiálu o prvej 
pomoci. 

Všetci občania , ktorí majú záu-
jem naučiť sa niečo o prvej pomoci 
majú možnosť prísť na SČK v Ban-
skej Štiavnici a absolvovať školenie 
pre laikov, ako aj pre uchádzačov o 
vodičské oprávnenie. 

 Katarína Senciová, riaditeľka ÚzS SČK

Svetový deň prvej pomoci – 12.9.2009
Únia nevidiacich a slabozra-

kých Slovenska organizuje aj tento 
rok verejnú zbierku na pomoc ne-
vidiacich a slabozrakých občanov 
pod názvom „Biela pastelka“. V 
stredu 23. septembra budú dob-
rovoľníci na celom Slovensku vy-
konávať túto zbierku prostredníc-
tvom dobrovoľníkov a študentov 
stredných škôl. Aj základná orga-
nizácia ÚNSS v Banskej Štiavnici 
sa bude podieľať na tejto zbierke. 
Finančné prostriedky budú zbie-
rané do zapečatených a očíslova-
ných pokladničiek. Pokladničky 
budú po protokolárnom prevzatí 
ofi ciálne odpečatené a ich obsah 
spočítaný. Do 10 dní po uskutoč-
není verejnej zbierky oboznámi-
me verejnosť s jej výsledkom. A 
zároveň uvedieme školy a mená 
dobrovoľníkov, ktorí nám pri tejto 
zbierke pomáhali. Výnos zbierky 
je určený na špeciálne výcviko-
vé programy zamerané na výuku 
chôdze s bielou palicou, čítanie 
a písanie Braillovým písmom a 
iných špeciálnych zručností, kto-
ré nevidiacim ľuďom pomáhajú 
priblížiť sa k normálnemu životu. 
Veríme, že verejná zbierka „Biela 
pastelka“ sa stretne s vašim po-
rozumením a podporou, za čo 
vám vopred ďakujeme.

Alica Gajanová, predseda ZO ÚNSS, 

Zbierka Biela pastelka

Úver za 3,99 %

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., 
pomáha svojim klientom fi nancovať 
bývanie už 17 rokov. O jej aktuálnej 
ponuke a možnostiach stavebné-
ho sporenia hovoríme s Ing. Janou 
Luptákovou, organizačnou riaditeľ-
kou Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.
Čo je nové v ponuke Prvej staveb-

nej sporiteľne?

K l i e n t o m , 
ktorí potre-
bujú okam-
žite kupo-
vať alebo 
stavať, po-
núkame na 
všetky typy 

medzi-
úve-
r o v 
zv ý-
hod-

nenú ročnú úrokovú sadzbu len 
3,99 %. Ponuka je časovo obmedze-
ná, platí od septembra do októbra. 
Úver je potrebné zabezpečiť nehnu-
teľnosťou.

Kto môže využiť túto možnosť fi -
nancovania?

Úver so zvýhodnenou úrokovou 
sadzbou 3,99 % ročne je určený na-
ozaj pre každého. Získať ho môžu 
tak súčasní ako aj noví klienti PSS, a. 
s.; tak fyzické ako aj právnické oso-
by (konkrétne spoločenstvá vlastní-
kov bytov a nebytových priestorov, 
bytové družstvá a ostatní správcovia 
bytových domov). Stačí oň požiadať 
– pričom tak treba spraviť do 31. 
októbra 2009. Zvýhodnená úroková 
sadzba platí pre všetky typy medzi-
úverov. V praxi to znamená, že ho 
môžete získať aj bez predchádzajú-
ceho sporenia. Zvýhodnenú úroko-
vú sadzbu garantuje PSS, a. s., do 31. 

decembra 2010. Potom sa zmení na 
pôvodnú úrokovú sadzbu platnú v 
čase podania žiadosti o medziúver.

Na aký účel je možné využiť takto 

získané prostriedky?

Fyzické osoby môžu fi nančné 
prostriedky získané v rámci tejto 
špeciálnej ponuky využiť na všetky 
bytové a stavebné účely defi nované 
zákonom. Ich cieľom musí byť kúpa 
či rekonštrukcia bývania. Právnické 
osoby môžu tieto fi nancie investovať 
napríklad do obnovy, modernizácie, 
či stavebných úprav spoločných čas-
tí bytového domu.
Aká ďalšie výhody sú spojené so 

stavebným sporením?

Ku vkladom stavebných sporite-
ľov je každoročne pripisovaná štát-
na prémia, v tomto roku predstavuje 
12,5 % z ročného vkladu, maximál-
ne 66,39 €. Vklady i štátna prémia 

sú úročené až 2 %-mi ročne. Tak-
že počas šiestich rokoch sporenia 
dosahuje priemerné zhodnotenie 
vkladov až 5,95 % ročne. Osobit-
nou výhodou stavebného sporenia 
je zákonný nárok na stavebný úver 
s garantovanou úrokovou sadzbou 
už od 2,9 % ročne počas celej doby 
splácania úveru. Pre mladé rodiny a 
ľudí, ktorí nemajú čím ručiť za úver, 
je jedinečným riešením stavebný 
úver až do 40 000 €, ktorý PSS, a. s., 
poskytuje bez preukazovania príj-
mov žiadateľa, bez ručiteľa alebo 
bez záložného objektu. Na jednu 
zmluvu o stavebnom sporení môže-
te čerpať stavebný úver až do výšky 
170 000 €, na jeden fi nancovaný ob-
jekt až 340 000 €.

Podrobné informácie získate na adre-

sách: Banská Štiavnica, Križovatka 5, tel.: 

0907 829 800, 0918 716 729, Dolná 6/A, 

tel.: 0918 716 600

Pri fi nancovaní bývania môže pomôcť
Inzercia



Dňa 28. 
a u g u s t a 
2009 by 
sa bola 
dožila 61 
rokov pani 
R u ž e n a 
Okounová rodenáTurčano-
vá, vynikajúca zdravotná 
sestra chirurgického od-
delenia v NsP B. Štiavnica. 
Mal som tú česť pracovať 
s Ruženkou na chirurgii v 
starej nemocnici, ktorá sa 
vedela odborne a s láskou 
perfektne postarať o zvere-
ných pacientov. Kto ste ju 
poznali, venujte jej tichú 
spomienku. Aj keď smútok 
v srdci máme, vždy s láskou 
a vďakou spomínajú: traja 
bratia, tri dcéry a 7 vnučiek. 
Za zdravotníkov Vladimír 
Poprac.

717. september 2009 OZNAMY

Oznamy

Natáčanie fi lmu „ Školská akcia“. kameramani: Sejgej Protopopov, Ľudovít Dupal a Ladislav Sep. Žiaci Jedenásťročnej 
strednej školy v Banskej Štiavnici. 1.rad zhora zľava: učiteľ J.Palásthy 1. Stanislav Hesoun 2. Helena Schubertová 3. Gita 
Búzalková 4. Eliška Ploskúrová 5.... 6. Gita Borská 7. Oľga Kováčová 8. Vladimír Koleda 9. …10. … 11. Ivan Remenec 12. 
Silvia Mozolová 13. učiteľka M. Žufová 14. Magda Hutníková 15. Viera Markovičová 16. Anna Blahútová 17. Ľuda Herba-
sová 18. Erika Sásiková 19. Anna Mikulová 20. Dušan Mikula 21. učiteľka Blažena Makovická 22. … 23. Peter Herman 24. 
Eva Poliaková 25. prof. M.Jánošová 2.rad zľava 1.Ľudo Súkeník 2. Katka Žufová 3. Oľga Konôpková 4. Edita Petrincová 5. 
…6. … 7. Vladimír Poprac 8. …9. Peter Lovász 10. Milan Eichler 11. Jozef Jánoš                                               Vlado Poprac

Hudobná a umelecká akadémia

Jána Albrechta B. Štiavnica

Vás pozýva na
prijímacie pohovory

v študijných programoch 
v dennej aj externej forme: 

Jazzové nástroje
Jazzový spev
Jazzová teória
Klasické nástroje
Spev
Muzikál
Kompozícia
Kedy?   
18. 9. 2009 o 14.00 hod.
19. 9. 2009 o 10.00 hod. 
Kde?     

Botanická 2, Banská Štiavnica
Bližšie informácie nájdete na: 
www.huaja-bs.eu
tel. 0905 520 508
 0908 283 741

Pozvánky

Koncert skupiny Tramontana
19. 9. 2009 o 19-tej hodine v Ka-

plnke Nanebovzatia Panny Márie 
Kaštieľa vo Sv. Antone sa uskutoční 
koncert legendárnej skupiny TRA-
MONTANA.

Oznamy

Oznamujeme svojim členom, že 
organizujeme akcie:

1. Autobusový zájazd do ter-
málnych kúpeľov Chalmová, dňa 
24.09.2009 odchod – 7:30 hod. z 
Križovatky, poplatok 5 €, vstupenky 
do kúpeľov hradí výbor. Program: 
9:00 – 13:00 hod. Kúpele, 13:00 – 
17:00 – Bojnická ZOO, 17:00 – od-
chod do BŠ

2. Jesenná prechádzka prírodou 

na trase: Banská Štiavnica – Ili-
ja – odchod z Križovatky, autobus 
7:50 hod. Ilija – Sv. Anton (cez 
Bažantnicu), dňa 6.10.2009 pešo, 
účastnícky poplatok 2 €, občerstve-
nie – Ranč Nádej Sv. Anton, odchod 
autobusom do BŠ

Prihlásiť sa môžete u p. M. Ba-
číkovej v kancelárii SZŤP (bývalý 
Okresný úrad). Poplatky na obe ak-
cie sa hradia pri prihlasovaní. Teší-
me sa na stretnutie s vami.

Výbory ZO a OC SZTP 
ZO SZZ na Štefultove oznamuje 

svojim členom, ktorí majú záujem 
zúčastniť sa celoslovenskej súťaže 
O najkrajšie jablko roka – 14.roč-
ník a O najkrajšiu hrušku – 1.roč-
ník konanej v Nitre, že prihlášky a 
podrobné podmienky súťaže môžu 
získať u p. Jozefa Psotného (tel.č.: 
0908 905 336). Ďalej výbor zabez-
pečil PVC sudy 200 lit. vhodné na 
kvas, prípadne vodu do záhrady. 
Cena za 1 sud/20€. 

ZO SZZ na Štefultove ozna-
muje svojim členom, že 26.9.2009 
usporiada autobusový zájazd na 
vinobranie do Modry spojené s 
ochutnávkou vína vo vinárskej ško-
le aj s odborným výkladom. Cena 
zájazdu pre členov SZZ je 12,50€, 
pre nečlenov 19,50€. Záujemcovia 
sa môžu prihlásiť u p. Bohuša Moj-

žiša v predajni IMO v B.Štiavnici a 
u p. Jozefa Psotného na Štefultove 
(tel.č.: 0908 905 336). V cene zájaz-
du je občerstvenie (pečená kačica, 3 
lokše, uhorka a chlieb). Degustácia 
vína 3 biele + 1 červené + syr, pagá-
če, minerálka.

Za výbor SZZ, Jozef Psotný 

Poďakovanie

Ďakujeme všetkým príbuzným a 
známym za prejavy sústrasti a pod-
poru v najťažšej chvíli nášho života 
- rozlúčke s Jozefom Bosákom ml. 
Obzvlášť naša vďaka patrí nášmu 
kamarátovi Slavovi Ostrihoňovi a 
JUDr. Dušanovi Lukačkovi za po-
moc pri organizovaní rozlúčky.

Smútiaca rodina

„Odišiel, už 
nie je medzi 
nami, ale žije 
v srdciach nás, 
ktorí sme ho 
milovali.“

Dňa 12. septembra 2009 
uplynulo 10 rokov, čo nás 
opustil manžel, otec, starý 
otec a dedko Jozef Káčer zo 
Štiavnických Baní. Kto ste 
ho poznali venujte mu spolu 
s nami tichú a úprimnú spo-
mienku. Smútiaca rodina.

Pred Dračou jaskyňou rok 1955

Týmto by sme sa chceli poďa-
kovať personálu Nemocnice na 
Internom oddelení, p. MUDr. 
Žembrovej a personálu na oddele-
ní OAIM, p. primárke Zigovej za 
pomoc a obetavú starostlivosť o 
našu mamku p. Annu Budinskú. 

Katka s manželom a vnučka Edita
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MÚZEÁ
starý zámok
 pondelok - nedeľa 9:00 - 18:00

nový zámok
 pondelok - nedeľa 9:00 - 17:00

banské múzeum v prírode
 utorok - nedeľa 9:00 - 18:00

galéria J. Kollára
 utorok - sobota 9.00 - 17.00

mineralogická expozícia
 pondelok - nedeľa 9:00 - 17:00
kammerhof
 utorok - sobota 9:00 - 17:00

štôla glanzenberg
 utorok až nedeľa 11.00, 13.00 
 a 15.00
múzeum vo svätom antone
 pondelok - nedeľa 9.00 - 17.30

VÝSTAVY
minerály karpatských 
rudných žíl
 10.9. - 31. 3. 2009, Berggericht

Múzeá otváracie hodiny

Slávnostné otvorenie tohtoroč-
ných Dní Sv. Huberta (5. septem-
bra 2009), na ktorom sa zúčastnili 
i významní hostia – prezident SR 
– J.E. Ivan Gašparovič, minister pô-
dohospodárstva p. Stanislav Becík, 
mnohí poslanci NR SR a ďalší, bolo 
obohatené o významný bod. Pri-
mátor mesta Banská Štiavnica Mgr. 
Pavol Balžanka a riaditeľ Múzea vo 
Sv. Antone Ing. Marian Číž na ná-
dvorí kaštieľa pred zrakmi návštev-
níkov slávnostne podpísali zmluvu 
o partnerstve medzi Mestom Ban-
ská Štiavnica a Múzeom vo Sv. An-
tone. Ako v prejave povedal p. pri-
mátor, spolupráca medzi mestom 
a múzeom už trvá mnoho rokov a 
hlavne v oblasti rozvoja cestovného 
ruchu v regióne Banskoštiavnicka 
je veľmi potrebná a obojstranne 
prospešná. Obe zmluvné strany sa 
dohodli spolupracovať v oblastiach 
cestovného ruchu, kultúry, lesníc-
tva a poľovníctva, medzinárodných 
aktivít a kontaktov s inými inšti-
túciami. Múzeum si nevie svoju 
činnosť predstaviť bez partnerov. 
Podpísaním zmluvy získalo mú-
zeum výborného a mocného part-

nera, akým je mesto Banská Štiav-
nica – mesto zapísané na Listinu 
svetového kultúrneho a prírodného 

dedičstva UNESCO. Tešíme sa na 
spoluprácu.

Ing. Monika Hricová

Zmluva o partnerstve

Bohatý program 19. ročníka Dní 
Sv. Huberta doplnilo i jedno milé 
stretnutie v nedeľu 6. septembra 
po svätohubertovskej omši. Viacerí 
veriaci a účastníci Dní Sv. Huberta 
si pripomenuli 10. výročie od vy-
sviacky svätohubertovskej kaplnky, 
ktorú vykonal arcibiskup Mons. Ján 
Sokol – vtedy metropolita Slovnen-
ska na Dňoch Sv. Huberta v roku 
1999. Najväčšiu zásluhu na vybu-
dovaní kaplnky má dobrý človek 
Ondrej Binder, ktorý je i autorom 
reliéfu – drevorezby – Videnie Sv. 
Huberta. Okrem neho kaplnku vy-
budovali pracovníci Múzea vo Sv. 
Antone a fi rmy Binder s prispením 
viacerých poľovných združení. Svä-
tohubertovská kaplnka je postavená 
v časti lesoparku – nad horným ja-
zierkom – zámerne tak, aby bola čo 
najbližšie k prírode, i keď cez stro-
my od nej vidno i svätoantonský 
kaštieľ. Veriaci i návštevníci si tak 
môžu na tomto peknom mieste ke-
dykoľvek pripomínať odkaz legen-

dy o sv. Hubertovi „...zver nielen 
loviť, ale hlavne chrániť a pochopiť 
jej význam v prírode...“ Jubilejné 
stretnutie sa konalo keď zvony zvo-
nili pravé poludnie. Odznela mod-
litba Anjel Pána, priateľka múzea 
Barborka Legényiová zaspievala 
Pieseň o Sv. Hubertovi a na lesných 
rohoch prispeli trubači zo Stred-
nej odbornej školy lesníckej v Lip-

tovskom Hrádku. Na stretnutí bol 
prítomný generálny vikár dôstojný 
pán Marián Bublinec, poslanec NR 
SR p. Jozef Mikuš, riaditeľ odboru 
protokolu kancelárie prezidenta SR 
p. Peter Priputen, primátor mesta 
Banská Štiavnica Pavol Balžanka - 
všetci dobrí priatelia nášho múzea 
i ďalší hostia. 

Marian Číž

Milé stretnutie vo Sv. Antone
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Štvrtok 17.9 , 19:00, Filmový klub OKO

SEDEM SAMURAJOV
Dráma,Japonsko,1954,čierno biely,199 min. MP od 15, vstupné: 2 euro s preukazom FK 1.5 Euro

Slávny fi lm Akira Kurosawu, ktorý bol inšpiráciou pre Sedem statočných a získal Strieborného leva na MFF v Benátkach. Jeho dej sa odohráva na 
konci 16. storočia v Japonsku, keď krajinu pustošili vojny a útoky lupičských bánd. Sedliaci z jednej dediny vysoko v horách sa rozhodnú najať 
si na svoju ochranu samurajov.

Sobota 19.9., 18:30, kino Akademik

PRÍPAD NEVERNEJ KLÁRY 
Dráma, Česká republika/Taliansko, 2009, 95 min., MP od 18, vstupné: 2,20 Euro

Príbeh sa odohráva v Prahe, kde žije zamilovaný párik Klára a Luca. Ona je česká študentka, on je taliansky DJ. Ona je krásna, on žiarlivý. Ona má 
konzultanta, on si zoženie špeha. Denis ale nie je bežný súkromný detektív – svojim klientom okrem iného pomáha zmieriť sa s tvrdou skutočnos-
ťou. Keď je však realitou Klárina dokonalá vernosť, presvedčiť Lucu nebude také jednoduché. Treba siahnuť po extrémnych prostriedkoch...

Štvrtok 24.9., 19:00, Filmový klub OKO

PIATOK 13
Horor, USA, 2009, 97 min., MP od 18, vstupné: 2,20 Euro

Nový Piatok 13. začína tam, kde skončil ešte v roku 1980 (rok vzniku jednotky). Jasonova matka, ktorá sa pomstila za smrť svojho syna postup-
ným vyvražďovaním nič netušiacich teenagerov, je mŕtva a po prvý raz má vraždiť sám Jason. A ten je tentoraz skutočne krvilačný, možno 
najkrvavejší vôbec.

Sobota 19.9., 19:00, Hotel Grand – Matej
Túlavé divadlo a JW Producentská uvádzajú hru Jakuba Nvotu a Kamila Žišku 

V spolupráci so spoločnosťou JW producentská vznikol nový kabaret N+Ž na tému hu-
moru na Slovensku v minulom storočí. Dvojica prechádza vo svojich dialógoch a pesničkách 
jednotlivými desaťročiami od čias CK monarchie, cez vznik samostatného štátu, vojnové roky, 48 
rok, 68 rok, nežnú revolúciu, samostatnosť Slovenska až do súčasnosti. Vždy a všade nemilosrdne 
komentuje a glosuje povahu nás samých, dejinné udalosti a paradoxy. Množstvo údajov a poznatkov tu 
slúžilo ku kabaretným scénam a gagom. Dostalo tak celkom nový zmysel a pohľad. 
Cena vstupenky: 4 € v predpredaji, 5 € na mieste. Predpredaj lístkov: Informačné centrum 
Banská Štiavnica, Nám. sv. Trojice 6, tikbs@banskastiavnica.sk, 045/694 96 53

917. september 2009 SUDOKU

Sudoku

8 6 5 1 3 2 9 4 7

3 7 1 6 4 9 2 5 8

9 2 4 8 7 5 1 6 3

7 5 2 4 6 1 8 3 9

6 8 3 9 2 7 5 1 4

4 1 9 3 5 8 7 2 6

2 3 8 5 9 4 6 7 1

5 9 6 7 1 3 4 8 2

1 4 7 2 8 6 3 9 5

Vážení lúštitelia! Výhru vo 
výške 3,5€ si výherca môže 
prevziať v pokladni Klient-
skeho centra. 3,5€ vyhrá-
va Alžbeta Kopálová, 
Hviezdoslavova 5, Banská 
Štiavnica
Ako hrať Sudoku? Mriež-
ku vyplňte tak, aby v kaž-
dom stĺpci, riadku a vo 
všetkých štvorcoch boli 
čísla od 1-9 tak, aby sa ne-
opakovali:

Pripravila: A. Rihová

Správne riešenie Sudoku z 
minulého čísla: 

Viac info: Mestský úrad, oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, info: tel.č.:045/6949650-51, kultura2@banskastiavnica.sk 

4 3 6 8

2

9 7 8 4 2 6

8 9 7 2

7 1 3

5 3 6 1

1 6 5 4

4

4 2 1 7 5 9

MALÝ KABARET O SLOVÁKOCH: 
STOROČIE HUMORU
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Banská Štiavnica a okolie
Súťaž o nové krásne knihy ban-

skoštiavnického rodáka Vladi-
míra Bártu - Banská Štiavnica a 
okolie.

Redakcia s vydavateľstvom 
AB ART press pripravili súťaž o 
krásne knihy Banská Štiavnica a 
okolie. Kniha výtvarne ladených 
fotografi í, poučného textu, infor-
mačných máp a plánov, starých 
rytín, kresieb a iných grafi ckých 
prvkov, predstavuje územie Štiav-
nických vrchov.

Textový materiál je preložený 
do anglického, nemeckého, fran-
cúzskeho a maďarského jazyka.

Každý týždeň vyberieme z kni-
hy súťažnú otázku a vyžrebujeme 
čitateľa správnej odpovede, ktorý 
si v redakcii môže prevziať knihu.

Publikácia V. Bártu - Banská 
Štiavnica a okolie je v predaji v ce-
loslovenskej obchodnej sieti, ale v 
našom v meste ju môžete kúpiť za 
zvýhodnenú cenu. V SBM (Starý 
zámok, Nový zámok, Kammerhof, 
Bergericht, skanzen), Kníhkupec-
tve Drbohlavová, Suveníroch Tro-
tuart, Diela a dielka I. Ladziansky, 
Štiavnický betlehem a ICM

Súťažná otázka č.3

Ktoré obce spojila turistická 
cesta Andreja Kmeťa

a/ Bzenicu – Prenčov
b/ Voznicu – Svätý Anton
c/ Rudno / Hronom – Št Bane

Odpoveď na súťažnú otázku 
posielajte do stredy po uverejnení 
poštou na adresu: Redakcia ŠN, 
Nám. sv. Trojice 3, B.Štiavnica, 
príp. e-mailom: sn@banskastiav-
nica.sk. Správna odpoveď z mi-
nulého týždňa: a/ Kašivárová, vý-
hercom tento týždeň sa stáva Iveta 
Tökölyová, Banská Belá 152.

 red

Súťaž ŠN
090909 - magický dátum 
priniesol okrem mnohých vý-
nimočných udalostí, hromad-
ných sobášov a i. poverčivých 
úkonov aj niekoľko obyčajne 
krásnych a ľudských oka-
mihov. Jedným z nich bol aj 
príjemný podvečerný koncert 
pesničkárky Katky Šebeňovej 
a jej hostí, ktorý sa konal v 
banskoštiavnickej Základnej 
umeleckej škole pod záštitou 
BBSK - POS v Žiari nad Hronom 
- pracoviska B.Štiavnica, v 
spolupráci so ZUŠ a Mestskou 
knižnicou. Úvodným slovom 
a privítaním hlavnej protago-
nistky večera Katky Šebeňovej 
„prestrihla pásku“ a „Cesty 
lásky“, ako znel názov pod-
ujatia, otvorila Mgr. Zdenka 
Koreňová, ktorá prezieravo 
celkom v úvode nechala atmo-
sféru v sále nasiaknuť nežnou 
básňou. Ako inak, než v poda-
ní Janky Bernáthovej... Janka 
bola zároveň prvou z hostí, 
ktorí boli publiku postupne 
v priebehu večera jeden po 
druhom odhaľovaní. Jej básne 
ako rosa lásky ovlažovali gi-
tary hudobníkov až do konca 
spoločnej cesty.

Cesty lásky nebývajú vždy ľahké 
a šťastné. Láska je často o bolesti a 
obeti, no dobro a pocit krásna, kto-
ré v nás zanecháva a ktoré si v srdci 

nosí každý z nás i keď ho pomenú-
va rôznymi názvami, stoja za to, aby 
sme ju neustále vyhľadávali a bojo-
vali o ňu. S týmto posolstvom prišla 
Katka Šebeňová povzbudiť a potešiť 
duše Banskoštiavničanov, ktorým 
na dlani vyložila nielen svoje lásky-
plné srdce a neraz neľahké životné 
cesty, ale najmä svoje chodníčky k 
láske, pretavené do citlivých tónov 
gitary, tónov a textov piesní. Spestriť 
a obohatiť predstavenie prišli Katke 
aj jej hudobní priatelia, gitaristi, 
speváci a skladatelia: Tomáš Chrien 
a Marián Mičík - Štiavničanom 
známy ako „Hofo“, ktorý ozvláštnil 
svoje piesne aj hrou na dobro. Dob-
ro v každom zmysle v tento večer 

zaujalo, ako i jeho nositeľka a veľká 
vyznávačka lásky Katka Šebeňová.

Na záver by som predsa len ešte 
raz upozornila na zaujímavý dátum 
9.9.2009. Ako skromne v zákulisí 
na záver p. Katka prezradila, devia-
ty september je dňom jej narode-
nia a práve oslavuje svoje okrúhle 
jubileum. Tak to si zaslúži od nás 
prinajmenšom vyjadrenie všetkého 
dobrého, krásneho, zmysluplného, 
radostného a šťastného, čo sa tejto 
milej oslávenkyni na ďalších cestách 
lásky ešte môže stať! Živjó, Katka 
Šebeňová - a hlavne ďakujeme! V 
mene organizátorov i všetkých zú-
častnených.

 K. Kissová

Cesty lásky Katky Šebeňovej
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22 súťažiacich nášho regió-
nu sa zúčastnilo 9. ročníka 
streleckej súťaže pod názvom 
"Cena KLM Žarnovica“. Tá sa 
uskutočnila 5. septembra na 
strelnici Jamina v Rudne nad 
Hronom a jej usporiadateľom 
bola ZO SZTŠ Žarnovica a s.p. 
KLM Žarnovica. Tentoraz sa jej 
zúčastnili len dvaja členovia ZO 
SZTŠ Liba Banská Štiavnica.

V disciplíne športová maloka-
librovka 30 rán – dorast, kadetky, 
juniorky, ženy a seniorky zvíťazila 
19-ročná Elena Šinkovičová z Rud-
na nad Hronom, ktorá nastrieľala 
246 kruhov. Len o tri menej mala, 
a druhá skončila, jej rovnomenná 
mama. Tretia bola Hana Kubíková 
z obce Brehy (taktiež členka ZO 
SZTŠ Rudno), ktorá mala 230 kru-
hov. 

V disciplíne ľubovoľná maloka-
librovka 30 rán súťažili ostaní strel-
ci. 

V kategórii kadeti, juniori a muži 
boli, žiaľ, len dvaja. S 266 kruhmi 
zvíťazil Jaromír Melčík st. pred 
19-ročným Romanom Šinkovičom 
(obaja z Rudna n. Hronom), ktorý 
mal len o dva kruhy menej a splnil 
limit III. VT juniorov.

Najviac (10) súťažilo v kategórii 
senioriA. Presvedčivo zvíťazil Ivan 
Bublák z Lutily (člen ZO SZTŠ 
Slovalco Žiar n. Hronom) s 293 
kruhmi. Druhý bol jeho klubový 
kolega Ing. Jozef Gocník zo Žia-
ru nad Hronom s 281 kruhmi, čo 
je splnený limit II. VT. Na treťom 
mieste skončil Ján Bartoš s 264 
kruhmi. 

V kategórii senioriB súťažili šies-
ti. Jasne zvíťazil Anton Kukla zo 
Žarnovice, ktorý nastrieľal 270 kru-
hov. Druhý bol Ľubomír Drbohlav 
z Banskej Štiavnice s 260 kruhmi. 
Obaja splnili limit III. VT. Tretí 
skončil Milan Rakovský zo Žiaru 
nad Hronom (člen ZO SZTŠ Žar-
novica), ktorý nastrieľal 219 kruhov. 

Tento 76-ročný strelec bol najstar-
ším účastníkom súťaže. František 
Lipták z B. Štiavnice skončil v tejto 
kategórii na 5. mieste.

Ocenením pre najlepšie trojice 
boli športové poháre, ktoré boli v 
celom rozsahu hradené z fi nančné-
ho príspevku s.p. KLM Žarnovica. 

Ing. Jozef Piecka

Strelecká súťaž „Cena KLM Žarnovica“

Na fotografi i trojica najúspešnej-
ších v kategórii senioriB (zľava): M. 
Rakovský, A. Kukla a Ľ. Drbohlav.

Murárske, zatepľovacie práce,  
tel.č.: 0903 271 161

Hľadám doučovateľku ma- 
tematiky a slovenského jazyka, 
tel.č.: 0904 259 307

Doučím francúzštinu a anglič- 
tinu. Tel.č.: 0904 822 531

Profesionálne fotím svadby,  
stužkové, školy, akcie. Ukážky na  
www.vdphoto.eu. Kontakt 0911 
570 099

Penzión na Kopci príjme do  
zamestnania pomocnú kuchárku 
s nástupom ihneď. Tel.č.: 045/692 
2325

Hotel Grand Matej prijme bri- 
gádnikov, brigádničky na víken-
dy. Bližšie informácie na tel.č.: 
0915 311 190

Kariéra

Služby

IV. liga muži: 
Ani dvojgólové vedenie nestačilo
Poltár – B. Štiavnica 5:2 (2:2)

Góly: 7’ Kminiak, 17’ Šima
Budinský V. – Halát, Čiliak, 

Mayer, Kuruc, Barák N., (86’ Be-
ňadik), Šima, Necpal, Budinský D., 
(66’ Lupták), Dulaj, Kminiak

1. FK 34 Brusno 6 4 2 0 14:1 14
2. Žiar nad Hronom 6 4 2 0 13:7 14
3. Štiavnické Bane 6 4 1 1 13:6 13
4. Poltár 6 4 1 1 13:6 13
5. JUPIE BB 6 4 0 2 14:9 12
6. CSM Tisovec 6 3 1 2 12:6 10
7. Baník Kalinovo 6 2 2 2 8:7 8
8. Banská Štiavnica 6 1 4 1 6:8 7
9. Hliník nad Hronom 6 2 0 4 12:15 6

10. FC 98 Hajnačka 6 1 3 2 11:16 6
11. MFK Revúca 6 1 1 4 9:13 4
12. Veľký Blh 6 0 3 3 0:10 3
13. FC Slovan Divín 6 1 0 5 8:22 3
14. Dolná Strehová 6 0 2 4 3:10 2

Tak ako sme dobre začali stretnu-
tie, tak zle sme ho skončili. Už v 17’ 
sme vyhrávali 2:0, no domácim sa 
podarilo do polčasu vyrovnať, čím 
sme ich posadili na koňa a v dru-
hej 45’ nám dali lekciu efektívnosti 
premieňania šancí. Už v 7’ dostal 
Kminiak dobrú loptu od Necpala, 
pekne sa uvoľnil na hranici 16-ky 
a otvoril skóre. V 14’ mali šancu 
domáci pri našom nedôraznom 
bránení, no útočník netrafi l našu 
bránu. V 16’ po rohovom kope 
Šima len tesne hlavou minul bránu. 
Všetko si vynahradil o minútu ne-

skôr, keď zúžitkoval center Baráka. 
V 22’ Ľahký center z prvej strany 
na prekvapenie všetkých skončil 
v našej sieti. V 41’ domáci vyrov-
nali stav stretnutia po nepokrytí 
útočníka v malom vápne. 2. polčas 
začali domáci veľkým tlakom. V 
47’ po rohovom kope 3-krát tečo-
vaná lopta len tesne minula našu 
bránu. V 49’ zahrávali trestný kop, 
útočník z prvej trafi l tyč. Veľký tlak 
korunovali domáci v 51’ hlavou na 
vedenie v stretnutí. V 71’ sa zaskvel 
Budinský V., keď bravúrne vyškria-
bal nebezpečnú strelu s pod brvna. 
No už o minútu neskôr kapituloval 
po rohovom kope. Domáci spečatili 
svoje vysoké víťazstvo v 83’ po na-
šej hrúbke, keď od polovice hracej 
plochy sa rútil útočník sám a nedal 
šancu nášmu gólmanovi.

II. trieda muži: 
Zaslúžené víťazstvo hostí
B.Štiavnica „B“ – Župkov 0:2 (0:1)

Blahút – Siago (62’ Žikla), Kruž-
lic, Číž, Ostramok, Barák Ľ. (70’ 
Binder) Hanzlík P., Šemoda R. 
(46’Weis) Majerský (46’ Beňadik) 
Rusnák (38’ Fronc) Ferenčík.

Hostia pôsobili počas celého 
stretnutia vyhratejším dojmom a 
bez problémov si odviezli 3 body. 

Naši hráči si vypracovali prvú váž-
nejšiu šancu až v 35’, no Rusnák v 
gólovke trafi l len brankára. Hostia 
si vypracovali viac gólových šancí 
a keď 2 z nich premenili o víťazovi 
bolo rozhodnuté.

IV. liga dorast: Poltár – B.Štiavn-
ica 3:1 (1:1), Gól: 23’ Sojka

Osvald – Hriňák, Bartík, Feren-
čík, Sojka, Krištof (50’ Ladický), 
Pastier, Hudák, Čík (70’ Kubík), 
Meňuš, Schrom (60’ Szabo)

1. Strojár Krupina 5 5 0 0 10:1 15
2. SPARTAK Hriňová 5 4 1 0 18:4 13
3. Slovan Tomášovce 5 4 0 1 13:9 12
4. FK Šalková 5 3 1 1 11:4 10
5. Baník Veľký Krtíš 5 3 0 2 13:7 9
6. FK Mesta Tornaľa 5 2 1 2 6:5 7
7. Hliník nad Hronom 5 2 0 3 9:12 6
8. Banská Štiavnica 5 2 0 3 8:13 6
9. FK Jesenské 4 1 2 1 5:10 5

10. Rimavská Sobota 5 1 1 3 11:11 4
11. Hodruša-Hámre 5 1 1 3 13:19 4
12. Slovan Kúpele Sliač 4 1 0 3 12:17 3
13. Poltár 5 1 0 4 8:16 3
14. ŠK Selce 5 0 1 4 11:20 1

Stretnutie prinieslo slabý futbal 
z oboch strán. Naši chlapci držali 
krok so súperom prvých 45’. Už v 
12’ Meňušova strela zo 16-ky trafi -
la tyč domácich. V 23’ sme išli do 
vedenia po tiahlej strele spoza 16-
ky Sojkom. O 3’ sme inkasovali vy-
rovnávajúci gól po zbytočnej strate 
lopty pred 16-kou. V 60’ po hrúbke 
v strede hracej plochy a následného 
protiútoku sme nedovolene zasta-

vili domáceho útočníka vo veľkom 
vápne a z následnej 11-ky išli do-
máci do vedenia. Za zmienku z na-
šej strany v 2. polčase stojí nádher-
ná strela zo 65’, ktorú z 30 m vypálil 
Čík, no brankár mu ju spod brvna 
vyškriabal na roh. Domáci spečalili 
svoje víťazstvo v 87’ znova po na-
šom zaváhaní, a tak sme im uľahčili 
cestu za víťazstvom.

II. liga SŽ – Badín – B.Štiavnica 
2:1 (1:1), gól: Ducho

 MŽ – Badín – B. Štiavnica 2:2 
(0:2), góly: Volfi nau, Bartoš

Dohrávka 2. kola SŽ R. Sobota - 
B. Štiavnica 11:1 (7:0), gól: Gregáň

MŽ R. Sobota - B. Štiavnica 3:1 
(2:0), gól: Volfi nau
Kam na futbal?

IV. liga 7. kolo 20.9. o 15 hod. B. 
Štiavnica – Žiar nad Hronom

IV. liga 7. kolo 20.9. o 15 hod. Di-
vín – Št. Bane

I. trieda 7. kolo 19.9. o 15. hod. D. 
Trnávka – B. Belá

II. trieda 7. kolo B. Štiavnica „B“ 
– voľno

IV. liga dorast 7. kolo 19.9. o 14 
hod. B. Štiavnica – Tornaľa

II. liga SŽ a MŽ 7. kolo 19.9. o 10 
– 12. hod. B. Štiavnica – Revúca 

FUDO

Čierny víkend štiavnického futbalu
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INZERCIA

Ponúkame vám nové modely záhradníckeho a lesného nára-
dia s novou koncepciou motorov 2Mix a 4Mix.
- píly, krovinorezy, vyžína e, plotostrihy, drvi e
- fúka e a vysáva e, parkové kosa ky
- tlakové isti e (WAP)
- záru ný a pozáru ný servis
- brúsenie re azí

DIANA – Po ovnícke potreby autorizovaný predajca a servis, Ul. Dolná 2 (pod Plavár ou), 
Banská Štiavnica, tel.-fax: 045/691 16 47, 0903 510 942, e-mail: majer1@stonline.sk

STIHL-Viking AKCIA pokra uje!
STIHL-Viking AKCIA pokra uje!

Výrazné zníženie cien
Výrazné zníženie cien

Tradi ný dodávate  kvalitného palivového dreva v našom meste 
ponúka celoro ne v r.2009:

I.tr. 25 cm – do sporáku – 55 €
 33 cm – do krbu – 50 €
 33 cm – do pece – 47 €
 50 cm – do krbu – 45 € 
 50 cm – do pece – 40 €

Cena za 1 prm vrátane dovozu, vyloženia, triesok.
Ponúkame kosenie parciel pro   technikou, odvoz bioodpadov.

dreva v našom meste
09:

ž ii t i k

Kontaktná osoba: 

0910 422 922

0910 310 930  

 

Volajte: 0910/ 565 959
Hľadáme nehnuteľnosti pre našich klientov

REALITNÁ KANCELÁRIA
ANTOLS s.r.o., Banská Štiavnica

PREDAJ, KÚPA A PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ
Chcete predať, kúpiť alebo prenajať nehnuteľnosť? 

Špecialista na dvere a okná, plastové okná + 
hliníkové okná Intersystém, s.r.o., z avy dô-
chodcovia, Z P, 100 druhov bezpe nostných 
dverí, tel. .: 0918 814 845, 0908 159 203, 

Sídlime na Štefultove 
pri potravinách COOP Jednota

Reality

Prenajmem obchodné a kance- 
lárske priestory v budove Šindler-
ky na Dolnej 18, tel.č.: 0905 441 
170, 0905 436 835

Prenajmeme skladové alebo kan- 
celárske alebo obchodné priestory 
na Križovatke. Tel: 0905 581 866.

Ubytujem v RD v BŠ dovolenká- 
rov a študentov. Bližšie info, tel.č.: 
0917 234 876, 0908 964 804

Prenajmem 1-izbový byt v ro- 
dinnom dome s vlastným vcho-
dom v Štiavnických Baniach, tel.č.: 
0918 142 474 

Predám 2-izbový byt v Banskej   
Štiavnici, blízko centra, zateplený, 
balkón, 5. poschodie, tel.č.: 0903 
488 754, 0918 966 619 

Prenajmem 2-izbový byt v BŠ,  
Dolná 31, tel.č.: 00420604412130, 
0904 983 816

Prenajmem 2-izbový byt na sídl.  
Drieňová. Cena dohodou. Kon-
takt: 0907 801 318, 0903 905 527

Dám do prenájmu kancelárske  
priestory 40m2 v B. Štiavnici, Ul. 

Dolná 2. (bývalé OPP). Kontakt: 
0905 912 125

Dám do prenájmu 1-izbový byt  
v B. Štiavnici, Ul. Dolná 2, (bývalé 
OPP). Kontakt: 0905 912 125

Predám garáž pod Kalváriou,  
cena 4 000€, tel.č.: 0905 516 008, 
0918 544 289

Predám v meste N. Baňa starší  
RD vhodný na bývanie, chalupu, či 
vedenie fi rmy, zdravotné, právne, 
či iné služby, tel.č.: 0903 575 921 

Dám do prenájmu garáž,  
priestor na podnikanie, bývanie, 
tel.č.: 0908 288 582

Kúpim pozemok s dobovým  
rodinným domom. Minimálna 
výmera 5 árov, tichá lokalita. Kon-
takt: 0905 254 584

Predám 2-izbový byt v OV na  
sídl. Drieňová, tel.č.: 0910 631 759

Predám garáž na Špitálke, cena 3  
000€, tel.č.: 0911 848 641

Predám 2-izbový byt na Križo- 
vatke, tel.č.: 0918 516 320

Vezmem do prenájmu garáž,  
tel.č.: 0903 507 763

Predám 2-izbový byt v BŠ, tel.č.:  
0918 649 063

Prenajmem 1-izbový byt na Dol- 
nej ul. v BŠ, tel.č.: 045/692 90 37

Dám do prenájmu 1-izbový byt  
v RD na Štiavnických Baniach 
so samostatným vchodom, tel.č.: 
0918 142 474

Prenajmem 1-izbový zariadený byt  
pod Kalváriou, tel.č.: 0905 124 948

Predám 2-izbový byt v Bratislave,  
neprerobený, tel.č.: 0918 516 320

Predám drevené podlahy od 13,50  
EUR/bm – rôzne dreviny a odtiene 
a eurohranoly GURUTU FIX od 
5 EUR/bm – všetko skladom v BŠ, 
viac info na tel.č.: 0907 791 861

Výpredaj skladových zásob skla,  
cena za 1m2, 3mm - 7€/210,88 
Sk, 5mm - 10€/301,26Sk, zrkadlá 
- 11€/331,39Sk, nad 50€ dovoz 
zdarma, tel.č.: 0905 192 688

Predám šteniatka bernardína,  
odber koncom septembra, tel.č.: 
0918 633 237

Autochladiče, spojky, rozvody,  
výfuky, brzdy, karosárske diely 
a iné náhradné diely, tel.č.: 0907 

Inzercia
181 800

AUDI, PASSAT ramená 250euro,  
tel.: 0907 181 800

AUTOVÝFUKY LACNÉ, tel.:  
0907 181 800

Predám 8- týždňové nosnice,  
1-dňove kuriatka alebo veľké mor-
ky, tel.č.: 0914 291 265

Predám autosplyňovač BRC do  
Škoda -105, 120 s valcovou nádr-
žou, cena 100 €, tel.č.: 0905 534 896

Predám šteniatka bišonikov 8  
týždňových, veľmi hravé, neplznú-
ce psíky vhodné najmä k deťom a 
do bytu, vychované v rodinnom 
prostredí, info: 0903 748 446 

Predaj metrovice 3,3 m3 dovoz  
100eur. Nobasil fasádny, podlaho-
vý, strešný, tel.č.: 0903 121 901


